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Spotkanie noworoczne

5 lat ŚDS w Suszu

Wiadomości sportowe

Forum Organizacji 
Młodzieżowych

Informacje ze szkół

Życzenia Świąteczne
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

wszystkim mieszkańcom Gminy Susz
życzmy, aby pełni radości, pogody ducha i zdrowia
przeżyli je Państwo w miłej, rodzinnej atmosferze

a powoli budząca się do życia przyroda była źródłem 
wiosennego optymizmu oraz początkiem nowych

 sukcesów w życiu osobistym i zawodowym

 Rada Miejska w Suszu  Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski

Zaplanowany na rok 2014 budżet 
gminy ma być według założeń 
władz miejskich budżetem przeło-
mowym.

 Po raz pierwszy od wielu lat przy wi-
docznym spadku procentowym zadłuże-
nia gminy znacznie wzrosną wydatki na 
inwestycje, które w 2014 roku mają wy-
nosić 7 583 599,04 zł. Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski zwraca uwagę 
nie tylko na wysokość przeznaczonych 
środków, ale przede wszystkich na ich 
ilość – 69 inwestycji. 

więcej na s. 2

Budżetowe 
inwestycje
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Trwają przygotowania do najwięk-
szej imprezy sportowej w Suszu, 
która w tym roku odbędzie się 
w dniach od 4 do 6 lipca (piątek, 
sobota, niedziela) 2014 r.  

Organizatorzy - Urząd Miejski w Su-
szu, UKS Towarzystwo Rozwoju Spor-
tu Susz, Centrum Sportu i Rekreacji im. 
Jana Pawła II – przygotowali bogaty pro-
gram z imprezami towarzyszącymi i nie-
spodziankami dla zawodników, kibiców 
oraz mieszkańców.

więcej o zawodach na s. 10

Niespodzianki 
na triathlon
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PLANOWANE INWESTYCJE W 2014 R.
jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r. z podaniem kwot przeznaczonych na ten rok z budżetu gminy
Budowa sieci wodociągowej oraz kana-
lizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 
w miejscowości Dąbrówka - 82 195,00 zł
Kosztorysy budowy kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości 
Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Ba-
bięty Wlk, Babięty Małe, Jakubowo Kisiel. 
-  3 000,00
Kosztorysy budowy kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie - 2 
000,00
Wykonanie projektu budowy spinki sieci 
wodociągowej Falknowo – Januszewo – 
Redaki na długości 6,5 km - 20 000,00
Projekt budowy sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej w Ulnowie i Lubnowy 
Małe - 15 000,00
Przebudowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej 1307N - ul. Leśna do stadionu 
- 220 000,00
Przebudowa drogi Chełmżyca – Ząbrowo 
-  300 000,00
Remont nawierzchni bitumicznej kortu 
tenisowego w Bałoszycach i ułożenie 
dywaników asfaltowych na drogach w Ba-
łoszycach, Nipkowiu, Jawtach Małych, 
Kamieńcu, Ulnowie - 391 000,00
Przebudowa infrastruktury na terenie 
Gminy Susz, w tym boisko do koszykówki 
z kostki betonowej brukowej w Bronowie, 
chodnik w Lubnowy Wielkich, Januszewie 
i w Babiętach Wielkich - 187 000,00
Remont gruntowych dróg gminnych 
z tłucznia w Emilianowie, Jakubowie Ki-
sielickim, Jawtach Wielkich, Pachutkach, 
Piaskach i między Piotrkowem a Siemia-
nami - 400 000,00
Przebudowa z betonowej kostki brukowej 
jezdni i chodników ul. Gdańskiej w Suszu 
-  455 000,00
Przebudowa ul. Polnej w Suszu - jezdnia 
z betonu asfaltowego, chodniki z kostki 
brukowej - 455 000,00
Budowa placu utwardzonego na os. Kor-
czaka w Suszu, budowa ciągów komuni-
kacyjnych w wybranych miejscach na ulicy 
Słowiańskiej i Piastowskiej oraz prze-
budowa wjazdu na targowisko miejskie 
w Suszu - 397 000,00
Przebudowa parkingu) przy gimnazjum 
w Suszu - 91 000,00
Zakup tłucznia kolejowego do utwardzenia 
dróg na terenie Gminy Susz - 68 250,00
Zakup wiaty przystankowej w Nipkowiu 
oraz znaków drogowych do oznakowania 
ulic w Suszu - 9 500,00
Wykupy gruntów na cele publiczne w Bor-
nicach, wyjazdu do szkoły podstawowej 
w Babiętach Wielkich i innych - 60 000,00
Przebudowa sanitariatów w budynku 
Urzędu Miejskiego w Suszu - 40 000,00
Zakup narzędzia hydraulicznego w OSP 
Susz - 3 600,00 

Inwestycje w 2014 

Modernizacja remiz strażackich w OSP 
Babięty Wielkie i OSP Jakubowo Kisielic-
kie - 17 600,00
Wymiana silnika do samochodu OSP 
Susz, marki Star 266 - 17 000,00
Przebudowa sanitariatów w budyn-
ku Szkoły Podstawowej w Suszu - 
135 000,00
Przebudowa pomieszczeń w piwnicy na 
szatnię w Szkole Podstawowej w Suszu - 
89 000,00
Projekt termoizolacji i przebudowy pokry-
cia dachu budynku Szkoły Podstawowej 
w Suszu - 15 000,00
Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podsta-
wowej w Suszu - 25 000,00
Zakup stojaków rowerowych przy budynku 
Szkoły Podstawowej w Suszu - 4 500,00
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy 
ul. Iławskiej w Suszu - 20 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy 
Iławskiej - 32 000,00
Zakup materiałów do budowy sieci 
wodociągowej ul. Jaśminowej w Suszu - 
7 000,00
Rekultywacja składowiska odpadów w Su-
szu - 172 034,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego gminy 
- 3 500,00
Adaptacja lokalu mieszkalnego na lokale 
socjalne w miejscowości Lubnowy Wielkie 
- 50 000,00

Budowa punktu oświetleniowego - Fun-
dusz sołecki Dąbrówka - 3 500,00
Poprawa estetyki wsi - Fundusz sołecki 
Babięty Wielkie - 9 600,00
Budowa obiektów małej architektury 
i oświetlenie na terenie grodziska w Suszu 
-  6 880,00
Przebudowa świetlicy w Bornicach - 
62 000,00
Wymiana stolarki i instalacji elektrycz-
nej w budynku świetlicy w Różnowie - 
25 000,00
Wykonanie centralnego ogrzewania w bu-
dynku świetlicy w Januszewie - 26 000,00
Wykonanie pomieszczeń socjalnych 
w piwnicy budynku świetlicy w Ulnowie - 
40 000,00
Wymiana sufitu i pokrycia dachu świetlicy 
ul. Koszarowa w Suszu - 35 000,00
Remont świetlicy - Fundusz sołecki Czer-
wona Woda - 6 907,00
Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy 
w Piotrkowie - 12 000,00

Przebudowa terenu przy świetlicy i remi-
zie strażackiej w Jakubowie Kisielickim 
- 36 500,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Lubnowy Wielkie - 2 237,00

Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej 
w Jakubowie Kisielickim - 20 001,00
Zakup wyposażenia do świetlicy - Fun-
dusz sołecki Piotrkowo - 13 330,00
Przygotowanie terenu pod boisko wiej-
skie - Fundusz sołecki Olbrachtówko - 
4 949,00
Ogrodzenie placów zabaw w m. Brusiny, 
Januszewo, Kamienic i os. Prabuckim 
w Suszu - 31 000,00
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego 
w Ulnowie - 34 000,00
Remont szatni i magazynku na stadionie 
przy ul. Leśnej w Suszu - 7 000,00
Projekt budowy boisk wielofunkcyjnych 
w Kamieńcu i Jawtach Wlk - 18 000,00
Budowa skateparku z oświetleniem przy 
ulicy Wybickiego w Suszu - 392 118,00
Wykonanie blaszanego pomieszczenia 
gospodarczego w Piotrkowie - 5 000,00
Projekt budynku socjalno-sportowego na 
stadionie miejskim przy ul. Leśnej w Su-
szu - 24 000,00
Budowa widowni przy bieżni  ul. Wybickie-
go w Suszu - 51 162,00
Budowa bieżni z oświetleniem w Suszu 
przy ulicy Wybickiego - 230 824,00
Budowa parkingu przy placu zabaw  - 
Fundusz sołecki Adamowo - 6 650,00
Wykonanie altany  - Fundusz sołecki Bor-
nice, Kamieniec - 11 552,00
Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw 
- Fundusz sołecki Brusiny, Jawty Małe, 
Januszewo - 18 250,00
Przygotowanie gruntu na plac zabaw  - 
Fundusz sołecki Chełmżyca - 6 366,00
Utwardzenie gruntu pod wiatą - Fundusz 
sołecki Michałowo - 3 700,00
Zakup i montaż piłkochwytu - Fundusz 
sołecki Różnowo - 4 000,00
Budowa ogrodu rodzinnego w Suszu - 
329 945,00
Budowa wiaty rekreacyjno-rowerowej 
w Falknowie - 12 596,00
Budowa wiaty rekreacyjno-rowerowej 
w miejscowości Rudniki  - 12 596,00
Budowa wiaty rekreacyjno-rowerowej 
w miejscowości Grabowiec - 12 596,00
Zakup wyposażenia na plac zabaw w Ko-
szarach - 6 500,00
Doposażenie placów zabaw - Fundusz 
sołecki Bałoszyce, Dąbrówka, Emilianowo, 
Wiśniówek - Jawty Wielkie, Kamieniec, 
Lubnowy Małe, Olbrachtówko, Różanki-
-Redaki, Rudniki - 47 692,00
Odnowa drogi powiatowej nr 1295N w Ol-
brachtówku - 215 000,00
Zagospodarowanie plaży w Bronowie 
- 50 000,00
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Przegląd Suski

Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
przyjmuje interesantów w każdą śro-
dę 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 interesantów po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicz-
nym - tel. (55) 278 60 15 w. 39

Dyżury radnych 

Radny Rady Miejskiej w Suszu 
Przemysław Tuliński zaprasza na 
dyżury pełnione w Urzędzie Miej-
skim w Suszu w sali nr 201:

w dniach:

17.04.2014 – godz. 17:00-19:00

15.05.2014 – godz. 17:00-19:00

12.06.2014 – godz. 17:00-19:00

17.07.2014 – godz. 17:00-19:00

11.09.2014 – godz. 17:00-19:00

Nowi sołtysi
W związku ze śmiercią dotychcza-
sowych sołtysów Tadeusza Karo-
lewskiego (Bornice) oraz Roma-
na Siwka (Jawty Male) odbyły się 
przedterminowe wybory, w których 
mieszkańcy w tajnych głosowa-
niach wybrali nowych sołtysów. 
Decyzją mieszkańców Bornic soł-
tysem wsi został Andrzej Karo-
lewski. Funkcję sołtysa Jawt Ma-
łych objął Dariusz Siwek.

W piątek 14 marca br. odbyła 
się uroczystość, podczas której 
podsumowano pięciolecie dzia-
łalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Suszu. 

ŚDS mieści się w dawnym budynku 
przedszkola, a później ośrodka kultury. 
Dziś jest to miejsce, w którym dorośli 
niepełnosprawni mieszkańcy miasta 
i gminy Susz w atmosferze domu ro-

dzinnego mogą realizować swoje po-
trzeby, marzenia, rozwijać swoje zain-
teresowania. 

Placówka rozpoczęła swoją dzia-
łalność 13 stycznia 2009 r. i jak do-
tychczas nieprzerwanie wspiera oso-
by z zaburzeniami psychicznymi oraz 
osoby niepełnosprawne intelektualnie 
wymagające opieki i wsparcia społecz-
nego. ■

Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu
Jubileusz pięciolecia

Nie zabrakło podziękowań, gratulacji i życzeń dalszego rozwoju
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W związku z przebudową drogi 
wojewódzkiej nr 521 Susz – Iła-
wa, główny wykonawca inwesty-
cji, firma SKANSKA podjęła de-
cyzję o całkowitym zamknięciu 
odcinka od miejscowości Ulnowo 
do Iławy. 

Realizacja tej największej od wielu 
lat inwestycji drogowej na terenie gmi-
ny Susz niesie za sobą wiele utrudnień, 
z którymi borykają się przede wszyst-

kim osoby na co dzień dojeżdżający do 
Iławy. Wiąże się to także ze zwiększo-
nym natężeniem ruchu na terenie mia-
sta. 

Skutki wyznaczenia objazdów przez 
miasto Susz najdotkliwiej odczuwają 
mieszkańcy ulic Słowiańskiej i Kosza-
rowej. Główną przyczyną tego stanu 
rzeczy jest przedłużająca się w czasie 
budowa wiaduktu, na który czeka cały 
Susz. ■

Utrudnienia w ruchu 

Po ponad 25 latach funkcjono-
wania Ośrodek Zdrowia w Suszu 
doczekał się windy osobowej, 
która ułatwi dostęp do wyższych 
kondygnacji budynku niepełno-
sprawnym poruszającym się na 
wózku, osobom starszym, mat-
kom z małymi dziećmi i innym 
mającym problemy z porusza-
niem się. 

Podczas symbolicznego przecięcia 
wstęgi 9 stycznia br. Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski zaznaczył, 
że budowa windy była niezbędna ze 
względu na fakt, iż przez ponad ćwierć 
wieku mieszkańcy gminy Susz korzy-
stający z podstawowej opieki zdrowot-
nej musieli pokonywać liczne schody, 

które utrudniają życie przede wszyst-
kim niepełnosprawnym oraz osobom 
starszym. To właśnie z myślą o nich 
w budżecie gminy zaplanowano środ-
ki, dzięki którym inwestycja mogła zo-
stać zrealizowana.  ■

Ułatwienie nie tylko dla potrzebujących
Winda w Ośrodku Zdrowia
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W piątek 24 stycznia w Restaura-
cji „Zajazd” w Chełmżycy odbyło 
się tradycyjne spotkanie nowo-
roczne Burmistrza Susza pod-
sumowujące miniony rok oraz 
przedstawiające plany i założe-
nia na rok 2014. 

Spotkanie swoją obecnością za-
szczycili, m.in.: Marszałek Wojewódz-
twa Warmińsko Mazurskiego Jacek 
Protas, Senator Rzeczypospolitej Pol-
skiej Stanisław Gorczyca, Starosta 
Powiatu Iławskiego Maciej Rygielski, 
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotr Żuchowski, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Zbigniew 
Skolimowski, radni Rady Miejskiej 
w Suszu, burmistrzowie okolicznych 
gmin, księża dekanatu suskiego, przed-

siębiorcy działający na terenie gminy, 
sołtysi, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz jednostek admini-
stracyjnych gminy Susz i okolicznych 
samorządów.

Na spotkaniu zaprezentowane zo-
stały najważniejsze zadania i wydarze-
nia kulturalno-sportowe zrealizowane 
w 2013 roku oraz przedstawiono bu-
dżetu na rok 2014 z wyraźnym wzro-
stem wydatków na inwestycje. Po 
przemówieniach gości i wręczeniu pa-
miątkowych statuetek za działalność na 
rzecz gminy Susz w 2014 r. Burmistrz 
Krzysztof Pietrzykowski oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Suszu 
Zbigniew Skolimowski złożyli przy 
symbolicznej lampce szampana życze-
nia noworoczne przybyłym gościom. ■

Okazja do podsumowania całorocznej pracy

28 lutego br. w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego w Iła-
wie odbyła się coroczna odprawa 
policji z udziałem władz powiatu 
i Gminy Susz. 

Burmistrz Susza złożył gorące po-
dziękowania oraz wyrazy uznania 
dla policjantów z Komisariatu Policji 
w Suszu za sprawne przeprowadze-

nie śledztwa prowadzącego do ujęcia 
sprawców grudniowego zniszczenia 
18 pomników na cmentarzu komunal-
nym w Suszu. Z rąk Burmistrza Susza 
wyróżnienia otrzymali: asp. Sebastian 
Zieliński, st. asp. Andrzej Bańkowski, 
mł. asp. Marek Bodnar, mł. asp. Sławo-
mir Siemianowski, st. sierż. Mirosław 
Kowalewski. ■

Spotkanie noworoczne 2014
Pamiątkowe statuetki za działal-
ność na rzecz Gminy Susz - 2013 r.
Bank Spółdzielczy w Suszu 
za wieloletnie wspieranie wydarzeń i ini-
cjatyw kulturalno-sportowych w gminie 
Zakład USKOM Sp. z o.o. 
za działalność na rzecz organizacji zawo-
dów sportowych Susz Triathlon

Nadleśnictwo Susz
za inicjatywę i budowę drogi gminnej 
Januszewo – Siemiany
Starostwo Powiatowe w Iławie
za wspólną realizację inwestycji budowy 
łącznika drogi powiatowej z ul. Dworco-
wą w Suszu oraz za wspólne działania 
samorządowe 
Stowarzyszenie na Rzecz Społecz-
ności Lokalnej Miasta i Gminy Susz 
„Arka” 
za inicjatywę i przeprowadzenie akcji 
„Szlachetna Paczka” 
Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur
za realizację projektu „Szkoły Sukcesu” 
w 4 wiejskich szkołach podstawowych 
w Babiętach Wielkich, Jawtach Wielkich, 
Kamieńcu i Piotrkowie
Uczniowski Klub Sportowy Towarzy-
stwo Rozwoju Sportu w Suszu
za nowatorską inicjatywę wykazaną przy 
współorganizacji zawodów triathlonowych 
w 2013 r.
Wolontariat Susz Triathlon
za wysoki poziom działań wolontariuszy 
podczas zawodów Susz Triathlon 2013
17 Suska Drużyna Harcerska
za trud i zaangażowanie włożone w or-
ganizację Finałów Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Suszu
Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu
za cykliczną organizację wydarzenia 
„Bezpieczne Wakacje”
Sołectwo Bronowo oraz Sołectwo 
Różnowo
za godną naśladowania postawę miesz-
kańców w kibicowaniu zawodnikom 
podczas Susz Triathlon 2013
Irena Komaiszko
za pracę na rzecz kultywowania tradycji 
wymiany młodzieży szkolnej miast part-
nerskich Susz – Jarmen
Barbara Mrówczyńska
za ponad 10-letnie społeczne prowa-
dzenie i angażowanie w życie świetlicy 
środowiskowej w Lubnowych
Stanisław Blonkowski
za pracę nad wydaniem publikacji „Zielo-
ny Skarbiec Suski” oraz „Lasem Zachwy-
cenie”
Andrzej Szysler
za zdobycie „Korony Maratonów Pol-
skich” w 2013 roku.
Janusz Arent
za działania filantropijne na rzecz dzieci 
z Gminy Susz uczęszczających do 
Przedszkola Specjalnego w Kisielicach

Fo
t.:

 U
rz

ąd
 M

ie
js

ki
 w

 S
us

zu

Suscy policjanci wyróżnieni
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Wsparcie
14 lutego br. Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski przekazał 
na ręce dzieci uczęszczających do 
Przedszkola Specjalnego w Kisie-
licach kombinezon rehabilitacyjny, 
którego fundatorem jest Janusz 
Arent – prezes spółki USKOM. 
Z placówki korzystają niepełno-
sprawne dzieci z terenu powiatu 
iławskiego oraz ościennych miej-
scowości, w tym także dzieci z te-
renu Gminy Susz. ■

Człowiek Roku 2013
Suszanin Krzysztof Kępiński wy-
grał w marcu br. plebiscyt czytelni-
ków „Kuriera Regionu Iławskiego”. 
Zwycięzca zdobył zaszczytny tytuł 
„Człowieka Roku 2013” oraz pa-
miątkową statuetkę ufundowaną 
przez redakcję tygodnika.
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W niedzielę 12 stycznia 2014 r. po 
raz 22. zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, której finał 
pod hasłem „Na ratunek” odbył 
się także w Suszu. 

Tym razem wolontariusze na tere-
nie miasta zbierali do puszek środki na 
zakup sprzętu dla dziecięcej medycy-
ny ratunkowej oraz oddziałów geria-
trycznych. Sztab Orkiestry mieścił się 
w Centrum Sportu i Rekreacji w Su-
szu, gdzie odbywało się liczenie pie-
niędzy oraz szereg wydarzeń kultural-
nych – występy kapeli ludowej Suse, 
młodzieżowej grupy wokalnej z Su-
skiego Ośrodka Kultury, zespółu RMS 
z Dzierzgonia oraz Drink Bar. Główną 
atrakcją wieczoru był koncert popular-

nego zespołu  di-
sco polo Voyager. 

W czasie finału 
nie zabrakło tra-
dycyjnej licytacji 
war tośc iowych 
przedmiotów i in-
nych atrakcji. 

Swoje umiejętności zaprezentowali 
również tancerze ze szkoły tańca „Gra-
cja” w Iławie. Finał  w Suszu zakoń-
czył się tradycyjnym światełkiem do 
nieba. 

Organizatorami byli: 17 Suska Dru-
żyna Harcerska, Urząd Miejski w Su-
szu, Suski Ośrodek Kultury, Centrum 
Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II 
w Suszu i Publiczne Gimnazjum im. 
Kawalerii Polskiej w Suszu. ■

W 22. finału WOŚP 
zebrano w sumie  
13.297,01 zł

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Suszu
22. Finał WOŚP

Suski finał zapoczątkował kąpiel w Jeziorze Suskim
morsów z Susza, Grudziądza, Lidzbarka Warmińskiego

W piątek 14 marca br. w Hote-
lu Stary Tartak w Iławie odbyło 
się spotkanie hodowców bydła 
mlecznego z terenu wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego, 
podczas którego wyróżniono 
i nagrodzono najlepszych produ-
centów mleka w 2013 roku.

Organizatorem uro-
czystości była Polska 
Federacja Hodowców 
Bydła i Producentów 
Mleka w Warszawie, od-
dział terenowy w Olsz-
tynie. Wśród wielu na-
grodzonych znaleźli się 
także rolnicy z terenu 
Gminy Susz. Otrzymali 
oni pamiątkowe statuet-

ki wręczone przez zastępcę Burmistrza 
Susza Zdzisława Zdzichowskiego. 
Najlepszymi hodowcami 2013 roku 
w Gminie Susz są: Kamieniec sp z o.o., 
Roman Murawski (Żakowice), Jacek 
Olszewski (Babięty Wielkie), Zygmunt 
Cichoń (Jawty Wielkie), Zbigniew 
Skrzyniarz (Adamowo). ■

Nagrodzeni producenci mleka

Dofinasowanie
We wtorek 25 lutego w Urzędzie 
Marszałkowskim w Olsztynie Bur-
mistrz Susza Krzysztof Pietrzykow-
ski wraz ze Skarbnikiem Gminy 
Susz Bożeną Chmielewska pod-
pisali umowę na dofinansowanie 
budowy świetlicy wiejskiej w Lub-
nowych. Budowa świetlicy wiejskiej 
w Lubnowych Wielkich została roz-
poczęta w roku 2013. Na realiza-
cję zadania Gmina Susz pozyska-
ła środki w ramach Działania 413 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju” w zakresie operacji od-
powiadających warunkom przyzna-
wania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i Rozwój Wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Koszt 
inwestycji to 689.430,87zł. Pozy-
skane dofinansowanie wyniesie do 
500.000,00zł. 
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27 marca 2014 roku w hali spor-
towej Centrum Sportu i Rekreacji 
im. Jana Pawła II w Suszu odbył 
się koncert muzyczny o tematy-
ce dotyczącej profilaktyki uza-
leżnień pt. „Wolności oddać nie 
umiem”. 

Gwiazdą spotkania profilaktyczne-
go okazał się znany muzyk rockowy 
Gabriel Fleszar, który określił świat 
jako wielki sklep z niebezpiecznymi 
pułapkami czyhającymi na młodego, 
naiwnego człowieka. Między wykony-
wanymi przez siebie piosenkami opo-
wiadał o ludziach ze swojego kręgu, 
którzy wpadli w pułapkę uzależnień 
i przegrali swoje życie. Przestrzegał 

młodzież przed  uzależnieniami i pod-
kreślał, że człowiek wolny to ten, który 
trzeźwo patrzy na świat i świadomie 
kieruje swoim życiem.  

W koncercie, który wzbudził bardzo 
duże zainteresowanie, udział wzięli 
uczniowie Gimnazjum im. Kawalerii 
Polskiej w Suszu oraz Szkoły Pod-
stawowej w Suszu. Był on możliwy 
dzięki funduszom Gminnej Komisji 
Rozwiązywa -
nia Problemów 
Alkoholowych 
i Przeciwdziała-
nia Narkomanii. 
■

Nietypowe spotkanie profilaktyczne w hali CSiR
Gabriel Fleszar o używkach
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Szymon Frankiewicz, Michał Kę-
piński, Karolina Zakrzewska, Ar-
kadiusz Juszyński, Damian Koza-
kiewicz oraz Ireneusz Palczewski 
będą reprezentować Gminę Susz 
w etapie powiatowym turnieju 
„Młodzież zapobiega pożarom”.

Etap miejsko-gminny odbył się 
20.03.2014 r. w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Suszu. Jest to jeden 
z największych konkursów wiedzy po-
żarniczej, organizowany w Polsce od 
wielu już lat przez Związek Ochotni-

czych Straży Pożarnych Rzeczpospo-
litej Polskiej. W zmaganiach udział 
wzięli uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu gminy Susz. Osoby, które 
wykazały się najszerszą wiedzą w za-
kresie przeciwdziałania pożarom wy-
różniono pamiątkowymi dyplomami 
a także nagrodami rzeczowymi. Dwa 
pierwsze miejsca zajęte w poszczegól-
nych grupach wiekowych gwarantowa-
ły udział w eliminacjach powiatowych 
do turnieju wojewódzkiego. ■

Konkurs dla młodzieży z terenu Gminy Suszu
Młodzież zapobiega pożarom

Pożyteczne ferie 2014 
w Jakubowie Kisielickim
Uczestnikami projektu o tematy-
ce „Nie zapominamy o naszych 
sąsiadach” były dzieci i młodzież 
oraz starsze osoby będące miesz-
kańcami Jakubowa Kisielickiego. 
Zajęcia odbywały się w czasie ferii 
w świetlicy wiejskiej w terminie od 
27.01 do 07.02.2014 r.
Przez 10 dni dzieci korzystały 
z różnych zajęć rekreacyjno-spor-
towych, plastycznych, muzycznych 
i kulinarnych. Zajęcia były prowa-
dzone przez Radę Sołecką, Koło 
Gospodyń Wiejskich oraz Ochot-
niczą Straż Pożarną z Jakubowa 
Kisielickiego. Projekt w ramach 
konkursu „Nie zapominajmy o na-
szych sąsiadach” sfinansowany był 
przez Fundację Wspomagania Wsi 
w Warszawie.

Ferie w Bałoszycach
Tegoroczne ferie na świetlicy w Ba-
łoszycach odbyły się pod hasłem 
„Ferie bez komputera”. Dwa tygo-
dnie zimowego wypoczynku upły-
nęły w atmosferze zabawy, śmie-
chu i radości. 
Pod opieką pań Danuty Cwyl i Te-
resy Bubiec dzieci uczestniczyły 
w zajęciach plastycznych, tanecz-
nych i kulinarnych.  Odbył się rów-
nież seans filmowy, a jedną z wielu 
atrakcji był pokaz mody. Był też ku-
lig i ognisko z kiełbaskami, a na za-
kończenie ferii odbyła się dyskote-
ka karnawałowa z poczęstunkiem.
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W szkołach
najmłodsi pamiętali 
o Dniu Babci 
i Dziadka

SP Kamieniec

Jak wyglądały 
pierwsze dni  
wiosny?

SP Jawty Wielkie

SP Lubnowy

SP KamieniecSP Susz

SP Babięty Wielkie

SP Kamieniec

SP Lubnowy

SP Jawty Wielkie

SP Susz

Dzień Kobiet

Walentynki

SP Babięty Wielkie

SP Babięty Wielkie

SP Lubnowy

SP Susz

Ferie zimowe

SP Babięty Wielkie

SP Kamieniec
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Walne zebranie OSP
W sobotę 15 marca 2014 r. odbyło 
się walne zebranie sprawozdaw-
cze Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Suszu podsumowujące dzia-
łalność statutową za miniony rok. 
Zebrani jednogłośnie zagłosowali 
nad udzieleniem absolutorium dla 
obecnego zarządu.  Podczas ze-
brania zostały wręczone odzna-
czenia dla strażaków za wysługę 
lat w działalności OSP: Mirosław 
Chuderewicz - 30 lat, Romuald 
Brzozowski - 25 lat, Bartosz Ba-
czewski - 10 lat, Paweł Kander - 10 
lat, Andrzej Pacan - 10 lat, Katarzy-
na Szałkowska - 5 lat. 

W piątek 28 marca 2014 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Suszu odbyło się 
Forum Organizacji Młodzieżowych 
Gminy Susz, którego inicjatorem 
była Młodzieżowa Rada Miejska 
w Suszu. Zaproponowano, aby 
wspólnie spotkały się młodzieżówki 
różnych organizacji z terenu Gminy 
Susz, które mogłyby przedyskuto-
wać w swoim gronie sprawy dotyczą-
ce młodzieży. 

Jednym z tematów debaty była pró-
ba odpowiedzi na pytanie, jak młodzi 
mogą wpływać na rzeczywistość i ak-
tywnie uczestniczyć w demokracji. 
Organizacje dyskutowały też o swo-
ich potrzebach i oczekiwaniach wobec 
władz Gminy. Postulowano również 
większą współpracę między organiza-
cjami młodzieżowymi. 

– Musicie aktywnie działać, aby po-
prawić frekwencję młodych ludzi na 
wyborach w niedalekiej przyszłości 
– zwrócił się do zebranych Burmistrz 
Susza Krzysztof Pietrzykowski i z sa-
tysfakcją ocenił dużą liczbę organiza-
cji młodzieżowych funkcjonujących 
w Gminie Susz. Natomiast Przewod-
niczący Rady Miejskiej Zbigniew 
Skolimowski podkreślił, że obradu-
jące organizacje młodzieżowe dobrze 
świadczą o aktywności młodzieży 
w Gminie Susz.   

Debatę o aktywizowaniu młodych 
do działania poprowadzili Agnieszka 
Matyka i Maciej Paliński z Publicz-
nego Gimnazjum w Suszu, którzy w ten 
sposób ubiegali się o mandat posłów na 
Sejm Dzieci i Młodzieży w 2014 r. ■

Forum Organizacji Młodzieżowych Gminy Susz

Młodzi aktywni

22 lutego 2014 roku w siedzibie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Suskiej odbyło się sprawozdaw-
czo-wyborcze Walne Zgromadze-
nie członków TMZS.  

Na spotkaniu udzielone zostało ab-
solutorium za minioną kadencję i za-
twierdzono plan działalności na 
2014 r. przewidujący wydanie 2 
numerów „Skarbca Suskiego” 
(czerwiec i grudzień 2014 r.), ada-
ptację kolejnego pomieszczenia 
na potrzeby Izby Historii Regionu 
w Suszu oraz realizację projektu 
„Susz 1930”. 

Na posiedzeniu wybrano nowe 
władze stowarzyszenia na na-
stępną kadencję: Krzysztof Kę-

piński – prezes, Włodzimierz Paliński 
– wiceprezes, Monika Okraszewska – 
skarbnik, Sebastian Zieliński i Bernard 
Cantop – członkowie zarządu. W skład  
Komisji Rewizyjnej TMZS weszli 
Piotr Pilewski, Aneta Lenartowicz-Pi-
lewska i Przemysław Kulpa. ■

Uczestnicy Forum Organizacji Mło-
dzieżowych Gminy Susz
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy 
OSP w Suszu
5 Brygada Oddział Terenowy Polskiego 
Klubu Kawaleryjskiego w Suszu
17 Suska Drużyna Harcerska
młodzieżówka Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Suskiej
grupa „Młodzi dla Młodych”
klub sportowy Piechotka Team
UKS TRS Susz
Młodzieżowa Rada Miejska w Suszu
Samorząd Uczniowski Publicznego Gim-
nazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. 
Ireny Kosmowskiej w Suszu

Walne Zgromadzenie członków TMZS

Plany i zmiany 

Zbiórka krwi
22 lutego br. odbyła się pierwsza 
w tym roku akcja krwiodawcza zor-
ganizowana przez klub HDK Żarek 
działający przy OSP w Suszu. Do 
poboru krwi zgłosiło się 60 dawców 
z czego krew oddało 48 osób, co 
dało efekt w postaci 21 litrów krwi.   
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W piątek 7 marca w sali Suskiego 
Ośrodka Kultury odbyły się obcho-
dy Dnia Kobiet, w których udział 
wzięło blisko sto pań z terenu Su-
sza oraz okolic. Z tej okazji wystą-
piła z koncertem Młodzieżowa Gru-
pa Wokalna, kapela ludowa „Suse” 
i Sławomir Buzanowski - Dom Kul-
tury w Starym Dzierzgoniu.
Po koncercie w SOK uczestnicy 
warsztatów artystycznych przy-
gotowali happening artystyczny 
z ponad 50 plakatami przedstawia-
jącymi zjawiskowość oraz cechy 
wyróżniające kobiety.

W sobotę 1 marca w Suszu z okazji 
Dnia Żołnierzy Wyklętych upamięt-
niono członków antykomunistyczne-
go podziemia zbrojnego działającego 
na terenie Polski po roku 1944. 

Grupa rekonstrukcyjna „5 Brygada” 
zbudowała w centrum miasta obozo-
wisko partyzanckie pokazujące realia 
życia „leśnych”. Przy ognisku brzmia-
ły partyzanckie piosenki, a trudne wa-
runki pogodowe nie zniechęciły rekon-
struktorów do propagowania wiedzy 
o tzw. żołnierzach wyklętych. Wielu 

mieszkańców Susza pochwaliło po-
stawę młodych ludzi w mundurach, co 
było najlepszą nagrodą za trud włożo-
ny w organizację obchodów. ■

Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w Suszu
Partyzanci w centrum Susza

„5 Brygada” Oddział Terenowy
 Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Suszu

20 marca br. w Su-
skim Ośrodku Kultu-
ry miała miejsce in-
auguracja wystawy 
prac fotograficznych 
pt. „Mały-wielki bo-
hater demokracji”.

Na prezentowanej 
wystawie uwieczniono 
sylwetki ludzi z róż-
nych środowisk, którzy 
na co dzień pracują na 
rzecz dobra społeczeń-
stwa. Autorami prac są 
uczestnicy warsztatów 
fotograficznych orga-
nizowanych w ramach 
projektu „Europe of all 
citizens”. Organizato-
rem wystawy było Sto-
warzyszenia na Rzecz 
Społeczności Lokalnej 
Miasta i Gminy Susz 
„Arka” oraz Suski Ośro-
dek Kultury. ■

Wystawa prac fotograficznych w SOK
Każdy wpływa na demokrację

18 maja 2014 
r. odbędzie się 
Ogólnopolski Tur-
niej Tańca Towa-
rzyskiego o Pu-
char Burmistrza 
Susza

Program
Dni Susza 2014 14 czerwca 
sobota

Nocna Zmiana Bluesa ze Sławkiem Wierzcholskim

15 czerwca
niedziela

Róże Europy

Maleo Reggae 
Rockers

Manchester

Dzień Kobiet w SOK-u
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Pozyskani sponsorzy z firmą 
Uskom na czele jako głównym 
sponsorem i honorowym patro-
natem Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego pozwo-
lą w dniach 4-6 lipca br. zorgani-
zować zawody na wysokim po-
ziomie. 

– Już po raz 23. możemy do Susza 
zaprosić wszystkich miłośników tego 
pięknego i morderczego sportu. Tria-
thlon mocno zakorzenił się w Suszu, 
a wieloletnia tradycja rozgrywania 
u nas zawodów pozwala nam zapewnić 
je dla dużej ilości zawodników, z cieka-
wą oprawą artystyczną, targami Expo 
i innymi imprezami towarzy-
szącymi – zaprasza burmistrz 
Susza Krzysztof Pietrzykow-
ski.

Duże zainteresowanie za-
wodników potwierdza rekor-
dowa liczba - prawie 1100 za-
rejestrowanych sportowców, z czego 
prawie 800 już dokonało opłaty starto-
wej. Jest to niemal dwukrotnie więcej 
niż dokładnie rok temu. Swój udział 
już potwierdziły gwiazdy z Macie-
jem Dowborem, Bartłomiejem Topą 
i Iwoną Guzowską na czele.

Główną atrakcją pierwszego dnia 
będzie koncert gwiazd. W sobotę do 
rywalizacji staną zawodnicy startują-
cy na dystansie długim, który od 2007 
r. rozgrywany jest w Suszu. Niedziela 
zacznie się od startów zawodników 
aquathlonu, a po nich swoje zmaga-
nia rozpoczną zawodnicy zgłoszeni 
do sprinterskiego startu w rywalizacji 
Open. Na zakończenie odbędą się dwa 
starty w kategorii Mistrzostw Polski 

kobiet i mężczyzn na dystansie sprin-
terskim.

– Doceniamy to, że po raz kolejny 
Polski Związek Triathlonu powierzył 
nam organizację Mistrzostw Polski. 
Jest to dla nas naprawdę duże wyróż-
nienie – mówi dyrektor generalny Susz 
Triathlon, Paweł Młynarczyk – Po-
chwalić się możemy wysoką pulą na-
gród, która licząc nagrody finansowe 
i rzeczowe pozyskane od sponsorów 

wyniesie ponad 100 000 zł. 
Łącznie odbędą się 63 dekora-
cje, a nagrodzonych w sumie 
zostanie 210 zawodników. 

Już teraz mieszkańcom Su-
sza i okolic polecić można 
konkursy związane z zawoda-

mi, które pojawią się na stronie www.
triathlon.susz.pl i profilu zawodów na 
Facebooku. Do wygrania będzie wiele 
cennych nagród. Natomiast do konkur-
su na najlepszy doping mieszkańców 
wiosek położonych przy trasie rowero-
wej może włączyć się Michałowo. Ze 
względu na remont drogi wojewódz-
kiej z Susza do Iławy dotychczasowa 
trasa ulegnie zmianie. Niespodzianką 
dla zawodników będzie start do wody 
z pływających pomostów podczas MP 
w sprincie - pierwszy prawdopodobnie 
taki start w Polsce. Zawodnicy wystar-
tują z jednej linii skokiem do wody, tak 
jak ma to miejsce podczas zawodów 
olimpijskich, Mistrzostw Świata czy 
Pucharu Europy. ■

Zostań 
wolontariuszem
Zapraszamy do wielkiej przygody, 
jaką jest pomoc w organizacji za-
wodów Susz Triathlon 2014. 
Pomocą przy organizacji zawodów 
Susz Triathlon 2014 będzie służyło 
ponad 200 wolontariuszy, którzy 
będą czuwać nad sprawnym prze-
biegiem zawodów, bezpieczeń-
stwem zawodników oraz kibiców. 
Wolontariat Susz Triathlon został 
w styczniu br. wyróżniony nagrodą 
Burmistrza Susza za wysoki po-
ziom działań podczas ubiegłorocz-
nych zawodów. Najwyższą ocenę 
wolontariuszom wystawili sami 
zawodnicy, zgodnie doceniając 
wielką pomoc w czasie zawodów 
w 2013 r.
Aby zostać wolontariuszem pod-
czas Susz Triathlon 2013, należy 
wypełnić formularz dostępny na 
stronie www.triathlon.susz.pl 
w zakładce wolontariat i przekazać 
wypełniony oryginał do Włodzi-
mierz Palińskiego, Koordynatora 
Wolontariatu – kontakt w sprawie 
zgłoszeń pod adresem wolonta-
riatsusz@wp.pl. 

Koncerty podczas triathlonu 
Wieczorem w piątek 4 lipca 2014 r. 
specjalnie dla miłośników
triathlonu i kibiców 

wystąpi Kamil Bednarek 
z zespołem.  
Tego dnia zaprezentuje się również 
dobrze znany suskiej publiczności 
zespół Raggafaya , 
który rozkołysał muzyką reggae 
suską publiczność  podczas Dni Susza 2012.

Nagroda dla szczęśliwców
Sponsorem Susz Triathlon 2014 
została firma Scott Sports - pro-
ducent najwyższej klasy rowerów. 
Spośród wszystkich uczestników, 
którzy zapiszą się, opłacą startowe 
oraz ukończą sobotni dystans długi 
bądź niedzielny dystans sprinterski 
zostanie wylosowana osoba, która 
z Susza wyjedzie z ufundowanym 
przez firmę SCOTT nowoczesnym, 
aerodynamiczny rowerem SCOTT 
Plasma 30.

Organizacja triathlonu dopinana na ostatni guzik
Zawody na wysokim poziomie

Susz 
ponownie 
stanie się 

Polską 
Stolicą 

Triathlonu
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26 kwietnia 2014 r.
kolejna edycja turnieju koszykówki 
pod nazwą Red Rose Basket Cup 
Susz 2014. 
11 maja 2014 r. 
Turniej Tenisa Ziemnego rozegra-
ny na suskim Orliku.
18 maja 2014 r.
Ogólnopolski Turniej Tańca Towa-
rzyskiego o Puchar Burmistrza Su-
sza w CSiR
24 maja 20014
Zawody w bieganiu „Suska Runda”

Zapowiedzi sportowe

II Turniej Piłki Siatkowej im. Le-
opolda Stępnia.
08.02.2014 r. w hali Centrum Kultu-
ry i Sportu w Prabutach odbył się II 
Turniej Piłki Siatkowej im. Leopol-
da Stępnia, w którym 1. miejsce 
zajął  Pałac Kamieniec. Bardzo 
dobrze, mimo lekkiej kontuzji, za-
prezentował się kapitan drużyny 
Dawid Suski wyróżniony nagrodą 
dla najlepszego zawodnika.

III liga siatkarska
CSiR Pałac Kamieniec występuje 
w sezonie 2013/2014 w III lidze 
mężczyzn woj. warmińsko-mazur-
skiego. Drużyna z Kamieńca zajęła 
w tych rozgrywkach drugie miejsce, 
które jest premiowane grą w bara-
żach o wejście do drugiej ligi.
23.02.2014 
CSiR Pałac Kamieniec - Luks Wil-
czek Wilkowo 3:0 
16.02.2014
CSiR Pałac Kamieniec - Wenglorz 
Volley Lidzbark Warmiński 3:1
06.01.2014
Luks Wilczek Wilkowo - CSiR Pa-
łac Kamieniec 0:3

Gminna Kronika Sportowa
04.04.2014 r. w hali CSiR w Suszu 
odbył się Finał Wojewódzki w Dru-
żynowym Tenisie Stołowym Dziew-
cząt i Chłopców Szkół Podstawo-
wych. Do rywalizacji przystąpiło 
9 drużyn dziewczęcych i 10 chło-
pięcych. W rozgrywkach chłopców 
drużyna SP Piotrkowo zajęła 3. 
miejsce.

W dniu 23.02.2014 r. w hali spor-
towej Centrum Sportu i Rekreacji 
im. Jana Pawła II w Suszu odbył 
się turniej piłki halowej „Susz Cup 
2014”. Turniej przeznaczony był 
dla dzieci z rocznika 2002/2003. 
Z suskich drużyn najlepiej wypadła 
Unia Susz, zajmując 3. miejsce.

29 marca 2014 roku w Rożentalu 
odbył się Rejonowy Turniej Tenisa 
Stołowego Mistrzostw Wojewódz-

twa LZS o Puchar TVP Olsztyn. 
W zawodach wystartowały 4 uczen-
nice Szkoły Podstawowej w Lubno-
wych, które  przyczyniły się do zdo-
bycia przez Gminę Susz II miejsca 
w klasyfikacji drużynowej.

W dniu 09.03.2014 r. w hali sporto-
wej w Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu odbyły się Mistrzostwa Su-
sza w Mini Piłce Nożnej roczników 
2001/2002 i 2003. Turniej przezna-
czony był dla dzieci z Gminy Susz. 
Do udziału przystąpiły cztery druży-
ny. 

Wicemistrzowie powiatu, drużyna 
ZS Susza ponownie zajęła drugie 
miejsce w mocno obstawionym 
turnieju w piłce halowej szkół po-
nadgimnazjalnych, który odbył się 
12.03.2014 r. w hali sportowej Ze-
społu Szkół im. Konstytucji 3 Maja 
w Iławie.

24 stycznia 2014 r. w CSiR w Su-
szu rozegrano mecze ostatniej 
kolejki Suskiej Ligi Siatkówki. 

Mistrzostwo w sezonie 2013/2014 
wywalczyła drużyna Suscy Team 
przed Absolwentami i zespołem CSiR 
Pałac Kamieniec. Tytuł MVP dla naj-
lepszego zawodnika rozgrywek otrzy-
mała Marta Olak. ■

Liga Siatkówki zakończona
Tabela końcowa Ligi Siatkowej
1. Suscy Team 33
2. Absolwenci 30
3. CSiR Pałac Kamieniec 25
4. Olimpia Kisielice 15
5. Auto-Części Woźnicki 13
6. ZSP Prabuty 9
7. KS Tęcza Kamieniec 1

2 marca 2014 roku w Centrum 
Sportu i Rekreacji w Suszu odbył 
się IV Otwarty Turniej Piłki Siat-
kowej Kobiet i Mężczyzn. 

W zawodach wystartowało 9 drużyn 
mężczyzn oraz 7 drużyn kobiecych. 
Klasyfikacja końcowa turnieju: 

mężczyźni - I m. CSiR Pałac Kamie-
niec, II m. Suscy Team, III m. Bar Jaga 
Olsztyn; 

kobiety - I m. Słowianki, II m. KS 
Tęcza, III m. IKSAL■

Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn

I miejsce zajęły Słowianki
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Mecze rundy wiosennej Unii Susz
05.04
Jeziorak Iława - Unia Susz 0-1
30.03
Concordia II Elbląg - Unia Susz 3-0

Unia Susz
Po pierwszych 
dwóch meczach 
rundy wiosennej 
w 2. grupie ligi okręgo-
wej suski zespół znajduje się na 9. 
miejscu z dorobkiem 25 pkt. 

Mecze sparingowe Unii Susz
22.03
Wikielec II – Unia Susz 4:0
15.03
Unia Susz – Ossa Biskupiec 4:1
08.03
Unia Susz – Wel Lidzbark Welski 2:1
28.02
Unia Susz - Powiśle Dzierzgoń 1:1
22.02
Unia Susz – Pogoń Prabuty 1:3
15.02
Unia Susz - Piast Łasin 1:2
08.02
Unia Susz – Rol-Ko Konojady 1:3
29.01
Unia Susz - Orzeł Janowiec K. 4:2

Orzeł 
Ulnowo
W pierwszym meczu 
rundy wiosennej UKS 
„Orzeł” Ulnowo zremi-
sował z Jordanem Kazanice 2 : 2 . 
Po 14. kolejce w klasie B grupie IV 
rozgrywek wojewódzkich zespół 
znajduje się na 11. miejscu. 

Mecze sparingowe
UKS „Orzeł” Ulnowo
29.03
„Orzeł” Ulnowo - Czarni Rudzienice 3:4
22.03
Olimpia Kisielice – Orzeł Ulnowo 0:1
13.03
Orzeł U.- Powiśle-Pawlice Rakowiec  2:1
23.02
Orzeł Ulnowo - GKS Szymbark 5:3
16.02
GKS Szymbark - Orzeł Ulnowo 1:2

Tabela końcowa Top 12
1. Robert Siemianowski (Susz)
2. Andrzej Szczegielniak (Susz)
3. Maciej Sztuka (Susz)
4. Kamil Jarzembowski (Babięty Wlk)
5. Arkadiusz Klejna (Susz)
6. Stanisław Adameczek (Susz)
7. Patryk Wojciechowski (Susz)
8. Adrian Dorociak (Susz)
9. Przemysław Suliński (Susz)
10. Damian Ostrowski (Falknowo)
11. Dariusz Dańczyszyn (Susz)
12. Jacek Dumkiewicz (Ulnowo)

Klasyfikacja końcowa Ligi Futsalu
1. MIX Electronics Iława 41
2. Auto-Handel Paszynin 39
3. Amex-Bączek 37
4. UKS Orzeł Ulnowo 29
5. Grom Rudniki 18
6. Moto-Trans 18
7. GD Trade Susz 17
8. Tęcza Kamieniec 6
9. Jawty Wielkie 5

Zakończenie Suskiej Ligi Futsalu
9 lutego 2014 r. rozegrane zostały 
17. i 18. kolejka Suskiej Ligi Fut-
salu, które zakończyły zmagania  
edycji 2013-2014. 

Zwycięzcą został zespół  Mix Elek-
tronics z Iławy, przed drużynami Au-
to-Handel Paszynin i Amex-Bączek. 

Najlepszym strzelcem ligi został za-
wodnik Mix Elektronics Iława Marcin 
Trzeciak z 50 bramkami, na drugiej 
pozycji znalazł się Maciej Wilczak 
z UKS Orzeł Ulnowo, natomiast na 
trzecim Bartosz Brzeziński z 18 trafie-
niami z Auto-Handel Paszynin. ■

Finał TOP-12
24 marca 2014 r. zakończyły się 
rozgrywki w ramach turnieju te-
nisa stołowego TOP-12 organizo-
wanego przez CSiR w Suszu. 

Spośród 41 tenisistów z Gminy Susz 
i Zalewa wyłoniono najlepszą dwu-
nastkę uhonorowaną pamiątkowymi 
statuetkami i nagrodami. Najmłodszy 
uczestnik turnieju miał 11lat, a najstar-
szy 63  lat.  ■

II miejsce zajął zespół Auto-Handel 
Paszynin z Susza

Orlikomania 2014
30 marca br. na boisku Orlik przy 
CSiR w Suszu odbył się turniej 
piłki nożnej Orlikomania 2014. 

Zmagania odbywały się w dwóch 
grupach, z których zwycięzcy tworzyli 
parę finałową a drużyny zajmujące dru-
gie miejsca rozgrywały mecz o trzecie 
miejsce. W klasyfikacji końcowej tur-
nieju I miejsce zajął zespół Maksymi-
liana, II miejsce – Bałtyk Bałoszyce, 
III miejsce – Lokomotiv Dworcowa. ■

I miejsce 
zajął zespół Maksymiliana


