
Spółka USKOM realizująca inwe-
stycję w Różance pod Suszem 
przyspiesza od czerwca 2012 r. 
prace budowlane związane z po-
wstaniem zakładu odzysku odpa-
dów komunalnych.

Jednocześnie do inwestycji dołącza 
firma Bioelektra z Warszawy, która bę-
dzie uzupełnieniem działalności USKO-
MU. Dzięki wykorzystaniu najnowszych 
technologii podstawowym produktem 
Bioelektry będzie biomasa jako pali-
wo alternatywne o znacznych walorach 
energetycznych wytworzone na bazie 
surowców organicznych zawar-
tych w odpadach komunal-
nych.

Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzy-
kowski podkreśla, że 

największa inwestycja w gminie oprócz 
wymiernych korzyści zapewni nowe 
miejsca pracy:

- Do deklarowanych przez USKOM 
55 miejsc pracy ma dojść około 45 eta-
tów potrzebnych w części inwestycji 
realizowanej przez Bioelektrę. I na tym 
jeszcze nie koniec. Dalej prowadzone są 
rozmowy nad rozwojem gospodarczym  
tego terenu. ■
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Bezpieczne wakacje

Coraz większa liczba startujących 
zawodników, plejada gwiazd zna-
nych z mediów i morderczy upał 
– tak można scharakteryzować od-
bywające się 7- 8 lipca 2012 r. w na-
szym mieście zawody Herbalife 
Triathlon Susz 2012.

W największych zawodach w historii 
polskiego triathlonu wzięła udział nie 
tylko czołówka sportowców uprawiają-
ca tę dziedzinę sportu, ale również tego-
roczni i ubiegłoroczni ambasadorzy tej 
imprezy, politycy, prezenterzy telewizyj-
ni, dziennikarze oraz liczna reprezenta-
cja Susza. Jako gospodarz imprezy egza-
min zdało miasto oraz jego mieszkańcy, 
potwierdzając, że Susz jest Stolicą Pol-
skiego Triathlonu.  

więcej o uczestnikach i organizacji na s. 4-5

Największe zawody
triathlonowe w Polsce

Herbalife Triathlon Susz 2012 

Po raz trzeci z rzędu 
w Herbalife Triathlon Susz

 zwyciężył Anton Blokhin z Ukrainy 

Inwestycja w Różance nabiera rozpędu

Do USKOMU dołącza Bioelektra

s. 7
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Wokół triathlonu

W Różance coraz wyraźniej widać 
powstającą inwestycję 
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Na czym miała polegać naprawa?
Przedstawiam Państwu podstawo-

we informacje dotyczące stanu finan-
sów gminy oraz podjętych głównych 
działaniach funkcjonowania gminy. 
Zamknięty i rozliczony został rok 2011, 
a zadłużenie procentowe gminy osią-
gnęło tendencję zniżkową, którą przed-
stawia wykres obok. Przypomnijmy, że 
zgodnie prawem maksymalne dopusz-
czalne zadłużenie gminy może wynosić 
60%. 

Jakie należy podjąć działania?
Wyhamowane zostało tempo wzrostu 

zadłużenia gminy, a jego poziom sta-
wia nas wśród gmin wiarygodnych pod 
względem finansowym. Bardzo nie-
pokojącym zjawiskiem jest struktura 
organizacji wewnętrznych wydatków 
gminy. Sponad 10 mln zł dochodów 
własnych gminy (środki pochodzące 
z podatków) około 4,5 mln zł przezna-
czamy na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych kredytów, a niecałe 4 mln zł na do-
finansowanie oświaty oraz przedszkoli. 
Pozostałe wydatki to kultura, sport, 
biblioteki i inne. 

W związku z przedstawioną struktu-
rą wydatków bieżących podjąłem decy-
zję o zmianie organizacji szkół w Ka-
mieńcu, Lubnowie i Piotrkowie, które 
dla gminy były najdroższe w utrzyma-

niu. W roku 
2011 r. gmina 
dofinansowa-
ła z dochodów 
własnych trzy 
w y m i e n i o n e 
szkoły na kwotę ponad 1 mln zł (bez 
kosztów remontów). Głównym powo-
dem wysokich kosztów kształcenia jed-
nego ucznia, które wynoszą od około 
10 tyś. do 14 tyś. zł rocznie, jest bardzo 
mała ilość dzieci w klasach (od 7 do 
15 uczniów) oraz obowiązujące prawo 
w postaci tzw. Karty Nauczyciela. Gmi-
na nie ma wpływu na ilość uczniów, na-
tomiast może zmienić strukturę gminnej 
oświaty, która pozwoli na zmniejszenie 
dofinansowania z budżetu gminy przy 
jednoczesnym dalszym funkcjonowaniu 
szkół.

Co zaproponowały władze Su-
sza?

Moja propozycja polegała na po-
zostawieniu tych 3 szkół i przekazaniu 
ich w zarządzanie stowarzyszeniom 
lub fundacjom opartym na współpracy 
dyrektora, rodziców, nauczycieli oraz 
osób aktywnych w danym środowisku. 
Głównym celem było pozostawienie 
szkoły w danym środowisku, które mia-
łoby wpływ na działalność i zarządza-
nie placówki. Gmina zgodnie z prawem 

miała przekazy-
wać środki  finan-
sowe pochodzące 
z subwencji oraz 
p a r t y c y p o w a ć 
w remontach i mo-
dernizacji obiek-
tów. Obecnie po 
przyjęciu powyż-
szej propozycji 
przez lokalne śro-

dowisko została w ten sposób prze-
kształcona szkoła w Piotrkowie. Dzię-
ki temu gmina w przyszłym roku może 
przekazać ok. 200-300 tyś zł na inwe-
stycje gminne.

Czy były inne propozycje?
Rodzice uczniów z Kamieńca i Lub-

nowych odrzucili tę propozycję jako 
nierealną. Dyrektorzy tych szkół za-
proponowali, aby w Lubnowych funk-
cjonowała szkoła z klasami 1-3 z dzieć-
mi Kamieńca i Lubnowych, natomiast 
w Kamieńcu z klasami 4-6. Funkcjo-
nowałaby jedna szkoła w dwóch bu-
dynkach. Wyraziłem aprobatę na jedną 
szkołę, ale w jednym budynku. Zwróci-
łem się z propozycją do starosty iław-
skiego o pomoc w zagospodarowaniu 
jednego z tych obiektów. Po obejrzeniu 
bazy lokalowej placówek wybór padł 
na szkołę w Kamieńcu. Możemy mieć 
w gminie dodatkowy zakład pracy fi-
nansowany z środków zewnętrznych, 
zatrudniający około 15 osób (filię iław-
skiego domu pomocy społecznej).

Dlaczego trzeba zmieniać we-
wnętrzną strukturę finansów 
gminy?

Podjęte działania zmierzają do 
zmiany struktury budżetu gminy wymu-
szonej zmianą ustawy o finansach pu-
blicznych. Gmina, która wydaje prawie 
cały dochód własny na wydatki bieżą-
ce (w tym spłatę kredytu), a inwestycje 
realizuje z kredytu, w myśl prawa nie 
uchwali budżetu na 2014 r. ■

Gmina 

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) 2786015,
faks: (55) 2786222

email: susz@susz.pl

Wydawca: Urząd Miejski w Suszu
Redakcja i skład: Włodzimierz Paliński, naszsusz@op.pl

Skład numeru zakończono: 15 lipca 2012 r.

Druk: Drukarnia Rampi, Iława, tel. (89) 648 8 648

Przegląd Suski

O naprawie finansów 
gminy i zmianach
w gminnej oświacie
Komentarz Burmistrza Susza 
Krzysztofa Pietrzykowskiego

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu
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Realizując zadania promocyjne 
miasta, Gmina Susz rozpoczę-
ła współpracę z załogą jachtu 
„RETMAN” w składzie: Piotr Bo-
kota, Arkadiusz Pokojaski, Grze-
gorz Swat.

 Załoga zdobyła pierwsze miejsce 
w Długodystansowych Mistrzostwach 
Polskich Jachtów Kabinowych „AN-
WIL CUP” we Włocławku 10 czerw-
ca 2012 roku oraz pierwsze miejsce 
w XX Regatach Ostródzkich „Dni Mo-

rza 2012” w klasie 
otwarto-pokładowej 
30 czerwca 2012 r. 
Zwycięską załogę 
będziemy mogli zo-
baczyć w Iławie 28 
lipca tego roku pod-
czas regat o Puchar 
Dyrektora Iławskie-
go Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekre-
acji. ■

Gmina

 Z działalności burmistrza

Podjęto działania na celu doprojek-
towania przejścia dla pieszych nie 
ujętego pierwotnie w projekcie wia-
duktu. Przejście zostało uwzględ-
nione bez ponoszenia kosztów 
przez gminę i ujęte w procesie pla-
nowanej inwestycji

Gmina spłaciła zasądzone przez 
sąd odszkodowanie dla Ekobudu 
w wysokości około 900 tyś zł oraz 
wcześniej poniosła koszt ponad 
100 tyś zł związanych z wyłonie-
niem wykonawcy na budowę hali 
sportowej w 2006 r.

Zakończony został proces sądowy 
Gmina Susz przeciwko Ins-Peak 
Kwidzyn za nie rozpoczęcie bu-
dowy zakładu w okresie 5 lat od 
zakupu działki. Ins-Peak Kwidzyn, 
który kupił od gminy teren prze-
mysłowy pod tzw. zakład produkcji 
puszek od roku 2005 nie rozpoczął 
żadnej procedury administracyjnej 
zmierzającej do wydania pozwole-
nia na budowę. Zasądzona kwota 
na rzecz gminy to 10% wartości 
zakupu, ok. 17 tyś. zł za rok 2011 
i ok. 17 tyś. zł (plus odsetki) za rok 
2012.

Dyrekcja Zarządu Wojewódzkie-
go Dróg w Olsztynie informuje, 
że przetarg na drogę wojewódzką 
nr 521 odbędzie się na przełomie 
lipca i sierpnia 2012 r. na odcinku 
Iława – Susz i w 3-4 kwartale tego 
roku na odcinek Susz – granica 
województwa. Z tego wynika, że 
wstępne prace budowlane roz-
poczną się jeszcze w tym roku, 
a główne już w przyszłym.

Zmiany w cenie wody i ścieków
Poprawa finansów ZUK
Zakład Usług Komunalnych pła-
cił Gminie zaległy częściowo po-
datek za rok 2009, 2010 oraz ok. 
70% podatku za rok 2011, którego 
wymiar wynosi ponad 0,5 mln zł. 
Pozostała część została umorzo-
na. ZUK nie posiadał możliwości, 
aby w jednym roku podatkowym 
płacić tyle zobowiązań podatko-
wych.

 Ponadto po zbilansowaniu roku 
2011 ZUK odzyskał zdolność kredy-
tową oraz płynność finansową, której 
do tej pory nie posiadał. Po raz pierw-
szy od powstania wszystkie trzy działy 
w 2011 r. przyniosły zysk.

Zmiana cen wody nastąpiła w wy-
niku wycofania się gminy z dopłat do 
1 m3 wody i ścieków w wysokości 

0,47 zł plus 8% VAT oraz dopłacaniu 
do abonamentu 50% jego wysokości. 
Łącznie gmina dopłacała ponad 350 
tyś. zł rocznie. Dopłata ta w najwięk-
szym zakresie trafiała do największych 
odbiorców wody, głównie zakładów 
przemysłowych, a w najmniejszym do 
odbiorców zużywających niewielką 
ilość wody. Gospodarstwa domowe po-
siadające kanalizację i zużywające do 4 
m3 wody oraz gospodarstwa domowe 
nie posiadające kanalizacji i zużywają-
ce do 8 m3 wody w ogólnym bilansie 
rachunku nie mają podwyżki. Należy 
jeszcze przypomnieć, że ZUK trzeci 
rok  pomimo wzrostu cen paliw, ener-
gii elektrycznej i innych kosztów nie 
wystąpił z propozycją podwyżek cen 
wody i kanalizacji. ■

Zakład Usług Komunalnych w Suszu

Najwyższe miejsca w dwóch pierwszych startach 
Zwycięska załoga w barwach Susza

Jacht reprezentuje Susz 
w zawodach na terenie 
całego kraju 
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www.susz.pl 
w nowej odsłonie 
Już wkrótce zostanie udostępnio-
na nowa wersja oficjalnej strony 
Susza. Zmieniona pod względem 
graficznym witryna zawierać bę-
dzie nowe elementy i udogodnie-
nia uwzględniające sugestie użyt-
kowników.
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18-19 czerwca 2012 r. w siedzibie 
Suskiego Ośrodka Kultury odbyły 
się spotkania wolontariuszy z am-
basadorami HTS 2012. W spotka-
niach uczestniczył Maciej Dowbor, 
prezenter Polsatu, który z humo-
rem opowiadał o swojej pracy oraz 
o przygotowaniach do startu w su-
skim triathlonie. Na drugim spo-
tkaniu pojawili się znani aktorzy: 
Magdalena Boczarska („Różycz-
ka”, „Testosteron”, „Lejdis”, „Czas 
honoru”) oraz Marcin Dorociński 
(„Wszyscy jesteśmy Chrystusa-
mi”, „Róża”, „Boisko bezdomnych”, 
„Sfora”, „PitBull”). Aktorzy opowia-
dali m.in. o swojej pracy na pla-
nach filmów, o przygotowaniach do 
startu w triathlonie i sympatycznym 
klimacie panującym w Suszu. 

Na zakończenie spotkań wolonta-
riusze mogli zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcia oraz zdobyć autografy, 
a portale społecznościowe zapełni-
ły się zdjęciami z ulubieńcami.

W 2012 r. na zawody triathlonowe 
zgłosiło się około 200 wolontariu-
szy, a wśród nich członkowie Stra-
ży Pożarnej, Unii Susz, Piechotka 
Team i suscy harcerze. Wszyscy 
oni, podobnie jak zawodnicy, mu-
sieli sprostać morderczemu upało-
wi, wykonując z zaangażowaniem 
swoje zadania. Nagrodę za ich pra-
cę ufundowała firma USKOM.
Organizatorem gminnego wolonta-
riatu jest Stowarzyszenie Aktywne 
Społeczeństwo „AS”, które w ciągu 
roku organizuje stały wolontariat.

Zwieńczeniem sobotniego dnia 
Herbalife Triathlon Susz był kon-
cert Sidneya Polaka. Naprawdę 
nazywa się Jarosław Polak i od 
1990 r. jest perkusistą zespołu 
T.Love, od 2002 r. rozpoczął solo-
wą karierę. 

- Jestem reprezentantem zawodu, 

Z estrady muzycznej na trasę triathlonową 
Koncert Sidneya Polaka w Suszu

a w niedzielę ukończył na 251. miejscu triathlonowy sprint 

Sidney Polak 
w sobotę śpiewał 
dla suskiej publiczności...

który ma najmniej wspólnego ze spor-
tem. Jeszcze rok temu pewnie postukał-
bym się w czoło na myśl o triathlonie. 
Zaczęło się od zrzucania wagi - wa-
żyłem 107 kg. Po powrocie z wakacji 
zobaczyłem film i to był impuls, żeby 
coś ze sobą zrobić – zdradził Sidney 
i wystąpił w suskim triathlonie jako za-
wodnik. ■

Suscy wolontariusze
podczas zawodów

Na starcie 21. zawodów triathlo-
nowych w Suszu stanęło ponad 
1000 zawodników i zawodniczek 
z kraju i zagranicy.

W sobotę dystans długi (Half-
-Ironman), czyli 1,9 km pływania, 90 
km jazdy rowerem oraz 21 km biegu 
ukończyło 472 zawodników. Ponad 
30-stopniowy upał nie przeszkodził 
Antonowi Blokhinowi z Ukrainy 
zwyciężyć z czasem 4:10:04 po raz 
trzeci z rzędu w Suszu. Drugi na me-
cie pojawił się Victor Aloshin także 
z Ukrainy (04:12:37), a trzeci Mikołaj 
Luft z czasem 4:14:57. Wśród kobiet 
również trzecie z rzędu zwycięstwo 
przypadło Ewie Bugdoł z Częstocho-
wy (04:41:22). W niedzielę odbyły się 
starty na dystansie Sprint. Wśród pań 
pierwsze miejsce na podium zajęła 
Agnieszka Jerzyk reprezentantka Pol-
ski na tegorocznej olimpiadzie w Lon-

dynie.
Oprócz 

w i e l k i e j 
liczby za-
wodników 
rekordo -
wa była 
także ilość 
osób po-
magających w organizacji imprezy. To 
dzięki ogromnej pomocy wolontariu-
szy, policjantów, strażaków oraz wielu 
innych osób setki zawodników, a także 
kibice i rzesze turystów na długo za-
pamiętają swój pobyt w Suszu. Her-
balife Triathlon Susz 2012 można było 
obejrzeć w Telewizji Polskiej. Wejścia 
z imprezy na żywo prezentowała w ser-
wisach sportowych TVP Info, a repor-
taż z imprezy emitował  kilkakrotnie 
kanał TVP Sport. Swój materiał kręciła 
telewizja TVN i Polsat. ■

Wszyscy starali się stanąć na wysokości zadania 
Susz stolicą polskiego triathlonu 

Trasa biegowa wiodła wzdłuż Jeziora Suskiego

Start na dystansie sprint 
odbył się z plaży miejskiej, 

a dystans długi z wody na środku jeziora 

Trasa 
rowerowa 

to 3 pętle z Susza 
przez Chełmżycę, 

Różnowo i Bronowo
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- Nie utopić się, nie przewrócić na 
rowerze i nie skręcić nogi w bie-
gu – tak zapowiadał swój udział 
w suskim triathlonie polityk SLD 
Marek Siwiec. 

Sportowego bakcyla złapało już 
wiele znanych osób ze świata filmu, 
telewizji, polityki i estrady. Liczne 
grono gwiazd wzięło udział w Herba-
life Susz Triathlon lub dopingowało 
na miejscu swoich znajomych. Wysyp 
gwiazd otwierali ambasadorzy tego-
rocznych zmagań Herbalife Susz 
Triathlon: aktorzy Magdalena Bo-
czarska i Maciej Dorociński oraz 
prezenterzy telewizyjni Polsatu 
Paulina Sykut i Maciej Dowbor. 
Cała czwórka przygotowywała się 
do zawodów już od początku roku. 
W zawodach zdecydowali się 
wziąć udział ubiegłoroczni amba-
sadorzy Piotr Adamczyk, Łukasz 
Grass i Tomasz Karolak. Bartło-
miej Topa z powodu kontuzji nie 
wziął udziału w rywalizacji, ale 
na miejscu w Suszu dopingował 
kolegów. Natomiast Piotr Adam-
czyk ostatecznie triathlonu nie 
ukończył, ponieważ na ostatniej pętli 
biegu zasłabł i znalazł się w szpitalu 
w Iławie. Waldemar Błaszczyk („Na 
Wspólnej” TVN) przygotowywał się 
natomiast pod okiem mistrza olimpij-
skiego Jacka Wszoły, który był z nim 
w Suszu. W dystansie długim wystar-
towali Wojciech Olejniczak, europo-
seł SLD oraz Iwona Guzowska nie-
gdyś kick-boxer, a obecnie posłanka 
PO. Znanych twarzy nie brakowało 
również podczas niedzielnego sprin-

tu. Zawody ukończyli Maciej Dębosz 
(„W11” TVN), Marek Siwiec, europo-
seł SLD i muzyk Sidney Polak. Portale 
plotkarskie i społecznościowe szeroko 
komentowały później zmagania ludzi, 
którzy walczyli nie tylko o wynik, ale 
również pokonywali swoje słabości. 
Sami celebryci byli dumni z wykona-
nia postawionego sobie zadania, dekla-
rują dalsze występy, ale dodają też, że 
dopiero po zawodach nabrali prawdzi-
wego szacunku dla triathlonu. ■

Triathlon
Znane twarze podczas triathlonu 
Nie tylko celebryci i ambasadorowie 

Kibicowanie w Suszu 
Nie tylko organizatorzy starali się, 
aby zawody Herbalife Triathlon 
Susz 2012 udały się. Duży wkład 
w sukces imprezy wnieśli zwykli 
mieszkańcy Susza i gminy nie tyl-
ko znosząc cierpliwie niedogodno-
ści związane z  organizacją impre-
zy, ale budując świetną atmosferę 
podczas suskiego święta sportu. 
Docenili to zawodnicy:
- Na podziękowania zasłużyli tak-
że mieszkańcy Susza – napisał na 
blogu Wojciech Olejniczak - Byli do 
imprezy nastawieni w stu procen-
tach pozytywnie. Miałem zapew-
niony wspaniały doping. Standard 
Euro 2012. Wyrazów sympatii ze 
strony mieszkańców było bez liku.

Wyniki znanych osób
Dystans długi: 1,9 km, 90 km, 21,1 km 
38. Waldemar Błaszczyk 4:57:09
42. Łukasz Grass 4:58:01
113. Maciej Dowbor 5:24:41
161. Wojciech Olejniczak 5:37:36 
279. Iwona Guzowska 6:03:33 
324. Marcin Dobrociński 6:13:21 
379. Magdalena Boczarska 6:27:02 
406. Paulina Sykut 6:39:23 
467. Tomasz Karolak 7:56:41

Sprint: 0,75 km, 20 km, 5 km
 251. Sidney Polak
 260. Maciej Dębosz
 262. Marek Siwiec

Piotra Adamczyka 
pokonała w tym roku 

pogoda 

Tym razem bez aktorskiego uda-
wania, bo zmęczenie, radość i łzy 
Magdy Boczarskiej są autentycz-
ne

Najlepiej przygotowa-
ny spośród gwiazd był 
Łukasz Grass 

Paulina Sykut wbiegła 
na metę z uśmiechem

Tomek Karolak rekor-
dów nie bił, ale doping 
miał zapewniony

Doping nie tylko w Suszu, 
ale i na trasie w wioskach

Maciej Dowbor jak 
wszyscy musiał zmie-
rzyć się z tropikalnym 
upałem

Waldemar Błaszczyk 
zaskoczył wszystkich 
świetną kondycją
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Dni Susza 2012 
23-24 czerwca 2012 r. odbyły się 22. Dni Susza, 
a podczas nich m.in. koncerty zespołów Blues 
Station, Raggafaya, Jaśko Band, Golden Life 
oraz występ kabaretu DKD.

W niedzielę Golden Life przypomniał 
swoje największe przeboje „Dobra, dobra, 

dobra”, „Helikopter” czy „24.11.1994” 

Hitem soboty był koncert 
zespołu Raggafaya 

Żywiołowa muzyka zespołu Raggafaya i dobry 
kontakt z publicznością zapewnił dobrą zabawę 

W sobotę grupa „Blues 
Station” wystąpiła z repertu-

arem zespołu „Dżem” 

Występ kabaretu DKD

Po raz pierwszy od lat dopisała dobra pogoda

Sobotni program rozpoczął 
się od przeglądu dorobku 
artystycznego przedszkola 
i szkół z terenu Gminy Susz 

Na dużym telebimie można było 
oglądać to, co dzieje się na scenie

Po autografy Golden Life
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Nagrody Burmistrza
Cezary Macikowski – Gimnazjum
w Suszu
Bartosz Brzeziński – Gimnazjum
w Suszu
Mateusz Cegłowski – Gimnazjum
w Suszu
Katarzyna Kowalska – Gimnazjum
w Suszu
Adrian Laskowski – Gimnazjum w Suszu
Magdalena Brzozowska – SP Susz
Kornelia Wargosz – SP Susz
Mikołaj Ryll – SP Susz
Łukasz Luliński – SP Susz
Agnieszka Jackiewicz – SP Susz
Szymon Witkowski– SP Babięty Wielkie
Renata Rólkiewicz – SP Babięty Wielkie
Ewelina Krusińska – SP Babięty Wielkie
Sebastian Matyjasek – SP Lubnowy
Weronika Meller – SP Lubnowy
Robert Szul– SP Piotrkowo
Nikola Cichocka – SP Piotrkowo
Aleksandra Latos – SP Kamieniec
Paweł Dembowski – SP Kamieniec
Klaudia Igielska– SP Jawty Wielkie
Weronika Matuszczak – SP Jawty 
Wielkie
Marlena Sobieraj – SP Jawty Wielkie

Noc Świętojańska

Jednym z punktów 
Dni Susza 
były obchody
Nocy Świętojańskiej. 
Zgodnie z tradycją
na wodę Jeziora Su-
skiego  zostały wy-
puszczone sobótkowe 
wianki.
Konkurs na wykonanie 
najpiękniejszego wian-
ka z surowców natu-
ralnych ogłosił Suski 
Ośrodek Kultury. 

Konkurs 
na wianek

 wygrała
 Jadwiga 
Rucińska 

z Olbrach-
tówka 

Przyśpiewki ludowe w wykonaniu  kapeli „Suse” 

Burmistrz Susza wręczył nagrody dla 
uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
w nauce i sporcie w mijającym roku szkolnym

Dni Susza

Podczas Dni Susza 
odbył się na Orliku 
turniej tenisa ziemnego 
oraz mecz piłkarski 
pomiędzy reprezentacją
suskiej policji i OSP a dru-
żyną samorządowców. 

Imprezy towarzyszące

4:3

Mundurowi kontra samorządowcy
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Ukazał się najnowszy „Skarbiec Su-
ski”. W numerze 6. biuletynu wydawa-
nego przez Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Suskiej można przeczytać m. 
in. o grodzisku i drzewach w suskim 
Parku Miejskim, męczeńskiej śmierci 
świętego Brunona z Kwerfurtu, wcze-
snośredniowiecznym skarbie z Ol-
brachtówka, Fryderyku Ludwiku Fink 
von Finckensteinie, niezapomnianej 
komendantce Hufca ZHP w Suszu, 
historii Nadleśnictwa Susz. A ponadto 
wspomnienia, dokumenty, wydarzenia 
i inne. „Skarbiec Suski” nr 6 został do-
finansowany ze środków otrzymanych 
z Gminy Susz. 

Od kwietnia trwają prace adaptacyj-
ne i remontowe siedziby Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Suskiej w Suszu 
przy ul. Świętego Floriana 11, któ-
rych celem jest utworzenie placówki 
o charakterze 
muzealnym, 
czyli Izby Hi-
storii Regionu 
w Suszu. Uro-
czyste otwar-
cie Izby pla-
nowane jest 
na 14 wrze-
śnia 2012 
roku. ■

Stowarzyszenia 

19 maja 2012 r. na plaży miejskiej 
w Suszu odbyła się trzecia edycja 
festynu pod nazwą Bezpieczne 
Wakacje. 

Dopisała dobra pogoda i publicz-
ność, a atrakcji było co niemiara: in-
scenizowany pościg za przestępcami 
uciekającymi przed policją, pokazy 
umiejętności psów policyjnych, akcja 
ratownicza podczas wypadku drogo-
wego i kontrolowany pożar samocho-
du ugaszony przez strażaków.

Organizatorami byli Ochotnicza 
Straż Pożarna w Suszu i Komenda Po-
wiatowa Policji w Iławie, akcję wspar-
li Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Iławie, Zakład Kar-
ny w Iławie oraz Komisariat Policji 
w Suszu. ■

Wiele atrakcji i udana pogoda
Festyn Bezpieczne wakacje 

Podczas festynu 
była serwowana dar-

mowa grochówka 
strażacka 

Łódź policyjna
na co dzień patrolująca 

wody Jezioraka 
Na festynie pojawiły się dziesiątki 

motocykli 

Nowy numer biuletynu TMZS

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
21 kwietnia na placu przed remizą Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Suszu odbyła się  
uroczystość ślubowania i pasowania człon-
ków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
w obecności władz samorządowych i rodzi-
ców młodych strażaków. 

Suski Rajd Pieszy
Młodzież z gimnazjum w Suszu zrzeszona 
w grupie rekonstrukcyjnej „5 Brygada” po 
raz piąty wzięła udział w Suskim Rajdzie 
Pieszym im. V Wileńskiej Brygady AK mjr. 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, który 
odbył się w dniach 27-29 kwietnia trasą od 
Susza przez Lubnowy, Górki, Stary Dzierz-
goń, Waplewo Wielkie do Dąbrówki Malbor-
skiej. Uczestnicy w mundurach i z replikami 
broni dotarli do miejsc związanych z działal-
nością w naszym regionie wileńskich par-
tyzantów. 

Dzień Strażaka
4 maja odbyły się obchody Dnia Strażaka. 
W kościele św. Rozalii została odprawiona 
msza w intencji strażaków przez miejsco-
wych księży. Podczas strażackiego święta 
zostali odznaczeni wyróżniający się druho-
wie.

Oddawanie krwi
W sobotę 16 czerwca w Suszu odbyła się 
druga w tym roku akcja krwiodawstwa zor-
ganizowana  przez klub HDK ŻAREK dzia-
łający przy suskiej ochotniczej straży pożar-
nej. Przez 5 godzin wszyscy chętni mogli 
oddać krew w specjalnym ambulansie do 
poboru krwi. Na apel strażaków zgłosiło się 
61 osób, z tego po zakwalifikowaniu przez 
lekarza krew oddało 51 dawców co dało 
efekt w postaci 23 litrów krwi. 
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Dzień Dziecka

6 czerwca odbyły się Dziecięce 
Prezentacje Artystyczne „Przed-
szkolandia” dzieci z Przedszkola 
w Suszu pod ha-
słem „Jesteśmy 
jedną wielką ro-
dziną”. 

Swoje umiejęt-
ności taneczne i ak-
torskie zaprezento-

wały pod kierunkiem wychowawców 
wszystkie grupy przedszkolne. ■

XIV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
Kolorowa Przedszkolandia 2012 
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Ósma rocznica nadania imienia i sztandaru 
Święto Gimnazjum 
18 maja br. odbyły się w Gimna-
zjum im. Kawalerii Polskiej w Su-
szu uroczystości Święta Szkoły. 

Na program obchodów składał się  
m.in. uroczysty apel na boisku szkol-
nym, Apel Pamięci z salwą kompanii 

h o n o r o w e j , 
p r z e m a r s z 
u c z e s t n i k ó w 
uroczystości do 
Sanktuarium Św. Antoniego, gdzie od-
była się uroczysta Msza Święta. ■

Obchody uświetniła 
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana, 

20 Bartoszycka Brygada oraz Orkiestra Wojskowa z Torunia 

Posłowie z Susza
Uczniowie Publicznego Gimna-
zjum im. Kawalerii Polskiej w Su-
szu w ramach projektu organizo-
wanego przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej zdobyli mandaty po-
słów na XVIII sesję Sejmu Dzie-
ci i Młodzieży. W sesji 1 czerwca 
2012 r. w Warszawie wzięli udział:  
Dominika Chmielewska, Weroni-
ka Przeworska, Michał Romaniuk 
i Konrad Sugalski.

Jeden z najważniejszych dni dla szkoły 
Święto Szkoły – Święto Rodziny 
19 czerwca Szkoła Podstawowa 
w Babiętach obchodziła swo-
je święto oraz kolejny jubileusz 
nadania imienia oraz sztandaru. 

Równolegle trwały uroczystości 
zorganizowane w ramach XIX War-
mińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Z tej 

okazji mury szkoły odwiedziło wielu 
gości, dla których uczniowie przygo-
towali program artystyczny składający 
się z dwóch części: pierwsza nawiązy-
wała do historii naszego regionu, a dru-
ga adresowana była do mam i tatusiów 
z okazji Dnia Mamy i Taty. ■

Na scenie w Babiętach pojawiła się Rozalia oraz ożyła historia 

Festyny Rodzinne

W Michałowie

W Jawtach Wielkich

W Lubnowych

W Piotrkowie

W Kamieńcu

W Suszu

W Żakowicach
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12 maja w ogrodzie parafialnym 
przy kościele Św. Rozalii odbył 
się festyn rodzinny zorganizowa-
ny w ramach XIV Warmińsko-Ma-
zurskich Dni Rodziny „Mamo tato 
bądźmy razem”. 

W czasie imprezy można było 
skosztować grochówki przygotowanej 
przez panie z rady parafialnej. Dla  naj-
młodszych uczestników zorganizowa-
no konkursy zręcznościowe z nagroda-
mi. Organizatorami festynu byli Suski 
Ośrodek Kultury, Proboszcz Parafii 
Św. Rozalii i Centrum Sportu i Rekre-
acji im. Jana Pawła II w Suszu. ■

Zawody w pływaniu
na „Byle Czym” 
Z a p r a s z a m y 
wszystkich mi-
łośników do-
brej zabawy do 
wzięcia udziału 
w I Zawodach 
w Pływaniu na 
„Byle Czym” o Pu-
char Burmistrza Susza 19 sierp-
nia 2012 r. nad Jeziorem Suskim. 
W zawodach może wystartować 
każdy, kto zbuduje pływające, 
oryginalne „byle co” i zgłosi chęć 
udziału w imprezie do 10.08.2012 
r. w Urzędzie Miejskim w Suszu.

Kulturalnie 
Rodzinnie w przykościelnym ogrodzie 
Majowy Festyn w Świętej Rozalii

W zabawie uczestniczyły całe rodziny 

Program artystyczny zapewniały 
zespoły działające przy SOK

I Suski Zlot Kolekcjonerów 
14 kwietnia na hali Centrum Sportu 
i Rekreacji w Suszu odbył się I Su-
ski Zlot Kolekcjonerów zorganizo-
wany przez Suski Ośrodek Kultu-
ry.  Swoje hobby zaprezentowali 
mieszkańcom Susza wystawcy na-
szego regionu.

Konkurs recytatorski „Spotka-
nia z poezją”  
17 kwietnia 2012 r. przeprowa-
dzone zostały Gminne Eliminacje 
Konkursu Recytatorskiego  „Spo-
tkania z Poezją”. Zwycięzcy zostali 
zakwalifikowani do Eliminacji Re-
jonowych w Iławie oraz otrzymali 
wyróżnienia ufundowane przez 
organizatorów Suski Ośrodek Kul-
tury oraz Bibliotekę Miasta i Gminy 
w Suszu. Pierwsze miejsce w kate-
gorii klas I-III zajął Kacper Zaleś-
kiewicz (SP w Babiętach), w kate-
gorii klas IV-VI Nikola Cichocka (SP 
w Piotrkowie) i w kategorii szkół 
gimnazjalnych najlepiej oceniono 
Martę Kawicką i Michała Dembow-
skiego z Gimnazjum w Suszu

26 maja odbył się w Suszu IV 
Ogólnopolski Turniej Tańca To-
warzyskiego o Puchar Burmi-
strza Susza. 

Hala Centrum Sportu i Rekreacji im 
Jana Pawła II ponownie zamieniła się 
w taneczny parkiet, gdzie przez cały 
sobotni dzień odbywała się rywalizacja 
w kilku kategoriach wiekowych oraz 
tanecznych. Kulminacją imprezy była 

wieczorna gala, podczas której zapre-
zentowały się najlepsze pary.

Do rywalizacji przystąpiło ponad 
140 par tanecznych z całego kraju, 
m.in. z Gdańska, Gdyni, Warszawy, 
Płocka, Torunia, Bydgoszczy, Tczewa, 
Elbląga, Olsztyna, Iławy, a organizato-
rem imprezy był Suski Ośrodek Kultu-
ry oraz Szkoła Tańca J&K z Iławy. ■

Piękne kreacje i wspaniała muzyka 
Turniej Tańca Towarzyskiego 
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Spośród licznej grupy reprezen-
tującej nasze miasto podczas 
Herbalife Triathlon Susz 2012 naj-
lepszy wynik w sobotnim wyści-
gu na dystansie długim osiągnął 
Mariusz Biskupski, który zajął 14 
miejsce. 

Jako drugi 
suszanin linię 
mety przekro-
czył Krzysztof 
Kępiński, wystę-
pujący pierwszy 
raz na dystansie 
długim, a trze-
ci był Paweł 

M a z u r , 
p i e r w -
szy raz 
b i o r ą c y 
udział w suskim triathlonie. Pozostali 
zawodnicy z Susza, którzy startowa-
li rok temu, poprawili swój poprzedni 
wynik. Cieszą zwłaszcza wyniki tych, 
którzy uplasowali się w pierwszej setce 
uczestników, co oznacza, że suszanie 
z powodzeniem rywalizowali z najlep-
szymi zawodnikami w tej dyscyplinie. 
Na tym jednak nie koniec, bo repre-
zentanci Susza przygotowują się do 
kolejnych zawodów m.in. w Sławnie 
i Górznie. ■

Sport
Duża motywacja, świetna współpraca i dalsze plany
Suska drużyna triathlonowa

Reprezentacja Susza 
została nagrodzona za bardzo dobry wynik podczas zawodów

Natalia Nickiel 
- jedyna kobieta i do tego
 najmłodsza w suskiej drużynie

Wyniki zawodników z Susza
Dystans długi: 1,9 km, 90 km, 21,1 km 
14. Mariusz Biskupski 4:35:53
44. Krzysztof Kępiński 4:58:28
59. Paweł Mazur 5:04:13
61. Stefan Tomczyk 5:04:24
68. Jarosław Jabłoński 5:06:56
74. Piotr Langowski 5:09:42
95. Gniewomir Pluta 5:16:45
107. Wojciech Panek 5:22:59
126. Arkadiusz Węgier 5:28:25
181. Tomasz Szałkowski 5:43:18
253. Krzysztof Kaca 5:57:12
275. Jacek Sobucki 6:03:01
432. Krzysztof Zdrojewski 6:51:35

Sprint: 0,75 km, 20 km, 5 km
37. Jan Karczewski
40. Maksymilian Karczewski
45. Kornel Furman
67. Karol Litwiniuk
141. Amadeusz Szałkowski

146. Patryk Jagiełka
213. Natalia Nickiel

250. Tomasz Kolasiński

Zwycięzcy w kategoriach
Kategoria Open Mężczyzn 5,8 km
1. Karol Kaliś – Susz 0:18:48
2. Piotr Kamiński – Iława 0:19:07
3. Robert Kowalski – Susz 0:19:12 

Kategoria Open Kobiet 5,8 km
1. Kamila Lulińska – Susz  0:23:05 
2. Ola Wantowska – Iława 0:24:57 
3. Dominika Madej 0:25:11 

Dystans 500m 
 1.  Michał Puchalski
 2. Arkadiusz Juszyński
 3. Jonasz Lewandowski

Dystans 300m 
 1. Brajan Witzke
 2. Hubert Borecki
 3. Miłosz Budka

Dystans 200m 
 1. Wojciech Skronik
 2. Kacper Szymaniak
 3. Karolina Sykut

W niedzielę 27 maja swoje święto 
mieli wszyscy miłośnicy biegów 
w Suszu. 

Centrum Sportu i Rekreacji w Su-
szu oraz UKS Towarzystwo Rozwoju 
Sportu w Suszu zorganizowali kolejną 

edycję biegu suskie-
go „Suska Runda”, 
która odbywała się w ramach akcji 
Polska Biega oraz Europejskiego Ty-
godnia Sportu. W biegu wzięło udział 
125 dzieci, które zmagały się ze swoimi 
dystansami. 
N a t o m i a s t 
w biegu 
g ł ó w n y m 
uczestniczyło 
96 osób. ■

Biegi w ramach akcji Polska Biega 
Suska Runda 

Trasa biegu głównego wiodła alejką nad Jeziorem Suskim 

Dzieci rywalizowały 
na krótszych dystansach

Zwycięzcy
 kategorii OPEN
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Pierwsze miejsce w tabeli Gru-
py IV A Klasy zostało osiągnięte 
przez suską drużynę w pięknym 
stylu. 

Dzięki 10 zwycięstwom w rundzie 
wiosennej już 27 maja po zwycięstwie 
nad Czarnymi Rudzienice podopieczni 
Krzysztofa Furmańskiego zagwaran-
towali sobie awans do klasy okręgo-
wej. W sumie w sezonie 2011-2012 
spośród rozegranych 22 meczów wy-
grali 17 spotkań, zdobywając 54 pkt. 

10 czerwca remisem 
z Iskrą Smykówko Unia 
Susz zakończyła rozgryw-
ki w A Klasie. 

- Chciałbym podziękować wszyst-
kim zawodnikom oraz zarządowi KS 
Unia Susz - Krzysztof Furmański, tre-
ner Unii Susz podsumowuje rozgrywki 
- Sezon ten oraz miejsce, jakie zajęli-
śmy, czyli awans do ligi okręgowej, 
potwierdza zasadę, że warto stawiać na 
młodzież, wychowanków klubu. W tej 
chwili drużyna jest złożona wyłącznie 
z zawodników Gminy Susz.

Początkowo założenia były takie, 
aby tylko zbudować drużynę, która 
walczyłaby w barwach Unii. Udało się 
jednak dokonać czegoś więcej. Stwo-
rzyliśmy zespół, który był w stanie 
awansować z pierwszego miejsca. ■ 

Tenis Stołowy 
Otwarte Mistrzostwa Susza w Teni-

sie Stołowym odbyły się 20 maja 2012 
r. w hali CSiR w Suszu. W zawodach 
wzięło udział 27 tenisistów z Susza, 
Kwidzyna, Elbląga, Olsztyna, Gardeji 
i Biskupca Pomorskiego. Turniej został 
rozegrany w 4 kategoriach męskich 
i jednej żeńskiej open. Z Susza najlep-
sze lokaty zajęli Kamila Szelbracikow-
ska, Hubert Pacocha, Maciej Sztuka 
i Andrzej Szczegielniak. Organizato-
rem zawodów był CSiR w Suszu oraz 
SKS „AMATOR” przy SP w Suszu.

Turniej Piłki Nożnej
Na Orliku w Suszu 11 czerwca odbył 

się Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej 
Szkół Podstawowych Orlik 2012, do 
którego przystąpiły wszystkie szkoły 
podstawowe z Gminy Susz. W roz-
grywkach zwyciężyła drużyna ze Szko-
ły Podstawowej w Suszu, pokonując 
w finale Jawty Wielkie. Trzecie miejsce 
zajął zespół z Kamieńca. Organizato-
rem turnieju było CSiR w Suszu.

Piłka Siatkowa
Drużynie CSiR AS Basten Kamie-

niec nie udało się obronić tytułu sprzed 
roku w Turnieju Piłki Siatkowej „Żad-
nych Granic” w Górznie. W rozgryw-
kach w dniach 2-3 czerwca ostatecz-
nie drużyna zajęła siódme miejsce 
w turnieju.

Sport
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Po roku nieobecności powrót do klasy okręgowej 
Sukces Unii Susz

Krzysztof Furmański, szkole-
niowiec seniorów Unii Susz

Mecze rundy wiosennej Unii Susz
01.04
Zamek II Kurzętnik - Unia Susz 1:3
07.04
Unia Susz - KS Tyrowo 4:0
15.04
GSZS Rybno - Unia Susz 0:6
21.04
Unia Susz - GKS II Wikielec 4:1
28.04
Kormoran Ruszkowo - Unia Susz 0:2
05.05
Unia Susz - Olimpia Kisielice 4:0
13.05
Radomniak Radomno - Unia Susz 2:3
19.05
Unia Susz - LZS Jamielnik 5:0
27.05
Czarni Rudzienice - Unia Susz 2:5
02.06
Unia Susz - LKS Wel Lidzbark 4:0
10.06
Iskra Smykówko - Unia Susz 4:4

W rozgrywkach Suskiej Ligi Szó-
stek Piłkarskich najlepsza okaza-
ła się drużyna Tęczy Kamieniec.

Na 2. miejscu znalazł się PUB Kre-
dens, a na 3. długo prowadzący w ta-
beli Moto-Trans Susz. W rywalizacji 
uczestniczyły jeszcze kolejno: Old 
Boys, Grom Rudniki, Sigma, Zespół 
Szkół w Suszu, Targowica, Huragan 
Lubnowy i Brzostowe. Następne roz-

grywki ligi na Orliku mają ruszyć 
jeszcze w tym roku i będą się składać 
z rundy jesiennej i wiosennej. ■ 

Suska Liga Szóstek Piłkarskich 
Tęcza mistrzem Ligi Orlika 

Rozgrywki ligowe
odbywały się od kwietnia do 
lipca na suskim Orliku

Po zwycięstwo w rozegranym 28 
kwietnia Ogólnopolskim Turnie-
ju Koszykówki Red Rose Basket 
Cup Susz 2012 sięgnął zespół go-
spodarzy CSiR Susz. 

Drugie miejsce wywalczyła 
drużyna Dzieci Majora z Elbląga, 
a trzecie Białoruski Cukier z To-
runia. Ponadto w turnieju wzię-
ły udział zespoły Czarna Kobra 
z Elbląga, Crooklyn Dodgers 
z Pruszkowa i Bukkake Team Iła-
wa. W indywidualnym konkursie 
wsadów zwyciężył Paweł Bu-
dziński z zespołu Dzieci Majora, 
a konkursie rzutów za 3 punkty 
Krzysztof Mądry z CSiR Susz.  ■ 

2. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki 
Red Rose Basket Cup Susz 2012 

Zwycięski zespół 
CSiR Susz 

Po rozgrywkach grupowych 
odbyła się cześć finałowa


