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Biogazownia

SOK ma 35 lat

Podsumowanie
działań burmistrza

Biegi w Suszu

50 lat w ZNP

Festyny i projekty 
w sołectwach
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„Orlik” w Suszu
Nowoczesne boiska wielofunkcyjne już gotowe

Z końcem października zakończyła 
się budowa kompleksu boisk spor-
towych „Moje Boisko Orlik 2012”.

Nowy „Orlik” będzie częścią zmoder-
nizowanego kompleksu sportowo-pla-
żowego, które ulegnie jeszcze rozbudo-
wie nad Jeziorem Suskim w kolejnych 
etapach. Głównym wykonawcą inwesty-
cji była firma Tamex Obiekty Sportowe 
S.A. z Warszawy, która złożyła w gmin-
nym przetargu najkorzystniejszą ofertę. 
Budowa Orlika kosztowała niecały mi-

lion złotych, z czego, co najważniejsze, 
około 70% środków pozyskano z ze-
wnątrz. Pomimo planowanego na koniec 
września br. zakończenia robót, z winy 
podwykonawcy firmy Tamex udało się 
ostatecznie zakończyć prace na „Orli-
ku” dopiero 26 października. Dla gminy 
jednak będzie to korzystne, ponieważ 
odsetki z tytułu niedotrzymania terminu 
przez firmę Tamex zmniejszą wysokość 
planowanego wkładu własnego gminy. 
w tej inwestycji. ■

„Orlik” w Suszu znajduje się przy Centrum Sportu i Rekreacji 
im. Jana Pawła II na miejscu dawnego boiska miejskiego

Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych

USKOM rozpoczyna inwestycję
W miejscowości Różanki ruszyła 
budowa jednego z najnowocze-
śniejszych w Polsce zakładów od-
zysku odpadów komunalnych.

Według Burmistrza Susza Krzysztofa 
Pietrzykowskiego rozpoczęcie najwięk-
szej w gminie inwestycji wartej 37 mi-
lionów złotych przyniesie wymierne ko-
rzyści. Skorzystać mają wszyscy, bo do 
gminnej kasy wpłyną pienią-
dze z podatków, a przy oka-
zji powstanie do 50 nowych 
miejsc pracy. Inwestycja ma 
najprawdopodobniej wpłynąć 
również na spadek cen wy-
wozu odpadów komunalnych 
z indywidualnych gospo-
darstw na terenie gminy. Sza-

cuje się, że firma będzie mogła przyjąć 
połowę wytwarzanych na Warmii i Ma-
zurach odpadów komunalnych. Po utyli-
zacji 70% odpadów opuści teren gminy 
w postaci biopaliwa wykorzystywanego 
jako źródło energii w cementowniach. 
Nowoczesna technologia gwarantuje, że 
zakład będzie przyjazny środowisku.

o wmurowaniu aktu erekcyjnego na s. 3 

Koniec pierwszego etapu budowy zaplanowa-
no na przełom marca i kwietnia 2012 r.
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Szanowni Państwo!
Minęło 10 miesięcy sprawowania 
przeze mnie urzędu burmistrza. Pra-
gnę przedstawić Państwu podstawowe 
informacje z wykonanej pracy w tym 
okresie.

Audyt
Przeprowadzono audyty w Środowi-
skowym Domu Pomocy Społecznej, 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Zakładzie Usług Komunal-
nych oraz Urzędzie Miejskim. Wszędzie 
stwierdzono pewne nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu tych instytucji, dla-
tego pierwsza połowa roku w znacznej 
części poświęcona została wykonaniu 
zaleceń audytorów.

Droga wojewódzka przez Susz
Równocześnie podjąłem działania ad-
ministracyjno-prawne, które umożli-
wiają rozpoczęcie w 2012 r. budowy 
drogi wojewódzkiej nr 521 (od Iławy 
przez Susz do granicy województwa). 
Wydana przeze mnie decyzja środo-
wiskowa dotycząca tej drogi została 
zaskarżona do Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego w Elblągu przez 
dwa kluby ekologiczne. Po batalii for-
malno-prawnej z ekologami Kolegium 
utrzymało w mocy moją decyzję, otwie-
rając inwestorowi drogę do rozpoczę-
cia tej inwestycji.

Poprawki 
W zakresie prac inwestycyjnych w 
Przedszkolu w Suszu przeprowadzo-
no, niezaplanowaną wcześniej, ale 
niezbędną do obsługi większej ilości 
dzieci, rozbudowę kuchni w części do-
budowanej oraz zamontowano windę. 
Wszystkie te prace zakończono i obiekt 
został dopuszczony do eksploatacji od 
września br. Przeprojektowano i roz-
poczęto przebudowę pomieszczeń pod-
stacji pogotowia zgodnie z warunkami 
nałożonymi przez Sanepid.
Obecnie trwają prace związane z przy-
gotowaniem terenu i usuwaniem róż-
nych kolizji związanych z budową wia-
duktu w Suszu. Niestety nie miałem i 
nie mam wpływu na jego projekt, który 
uwzględnia tylko ruch kołowy, tzn. jest 
tylko jezdnia, a nie ma chodnika. Jedy-
ne przejście dla pieszych znajdować się 
będzie za dworcem PKP. 

Współpraca z USKOM-Susz
Od początku roku przeprowadziłem 
działania prowadzące do uzyskania 
pozwolenia na budowę oraz tworzenia 
możliwości, w tym dofinansowania z 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska, dla firmy USKOM – inwesto-
ra Zakładu Odzysku Odpadów Komu-
nalnych w Różance. Obecnie prowadzę 
działania umożliwiające funkcjono-
wanie zakładu po uruchomieniu, czyli 
tworzenie Wojewódzkiego Planu Go-

spodarki Odpadami. Jednym z głów-
nych elementów przemawiających za 
budową w Różance było posiadanie 
gruntu z planem zagospodarowania 
terenu oraz to, że Gmina wystąpiła w 
2005 r. ze wspólnej budowy zakładu w 
Rudnie, gdzie trzeba byłoby wydać do 
tej pory około 2 mln zł. Obecnie pro-
wadzę negocjacje w sprawie przystą-
pienia Gminy do spółki USKOM-Susz. 
Podczas wstępnych rozmów ustaliłem, 
że USKOM-Susz wykona nam rekulty-
wację zamkniętego wysypiska śmieci 
przy ul. Leśnej w Suszu, którego kosz-
torys opiewa na ok. 2,2 mln zł, które 
gmina zaoszczędzi.

Zwrot pozyskanych środków
Gmina zmuszona była zwrócić środki 
do Urzędu Marszałkowskiego w wyni-
ku błędnie prowadzonego projektu w 
MGOPS-ie w 2010 r – z przyznanych 
środków trzeba było oddać 64 113 zł. Z 
powodu błędnie rozpoczętego w 2010 
r. projektu „Klub Przedszkolaka” oraz 
nieprawidłowości przy zatrudnieniach 
w 2010 r. w ramach Klubu  niezgod-
nych z ustawą o zamówieniach publicz-
nych należało oddać 340 117 zł. Projekt 
jest prowadzony do 30 czerwca 2012 r. 
Jedynym momentem, w którym można 
było naprawić nieprawidłowości, był 
wakacyjny okres lipiec-sierpień 2011 r.

Odszkodowanie
Bardzo bolesny dla finansów gminy jest 
wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu w 
sprawie budowy hali w Suszu. Za błęd-
ny wybór oferenta i wskutek niewyko-
nania wyroku sądu z maja 2006 r. gmi-
na musi zapłacić odszkodowanie wraz 
z odsetkami, które wraz z innymi kosz-
tami wynosi w sumie ok. 923 tyś zł.

Nowe inwestycje
 Rok 2012 będzie rokiem, w którym 
prowadzonych będzie wiele inwestycji 
infrastrukturalnych i drogowych. Gmi-
na weźmie udział w tych inwestycjach 
bezpośrednio lub pośrednio. Jej krajo-
braz infrastrukturalny zacznie się stop-
niowo zmieniać z korzyścią dla miesz-
kańców. ■

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

www.susz.pl
Wydawca: Urząd Miejski w Suszu

Redakcja i skład: Włodzimierz Paliński, naszsusz@op.pl

Druk: Drukarnia Lipka, Iława, tel. (89) 648 68 29

Przegląd Suski

Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski 
przedstawia
informacje 
z przebiegu pierwszych 
miesiący urzędowania
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Z udziałem wielu znamienitych 
gości 13 października odbyła się 
w Różankach uroczystość wmu-
rowania aktu erekcyjnego pod 
budowę Zakładu Odzysku 
Odpadów Komunalnych. 

Oprócz przedstawicieli fir-
my USKOM przybyli m.in. 
Senator RP – Stanisław 
Gorczyca, Starosta Iław-
ski – Maciej Rygielski, 
wicestarosta – Wiesław 
Olszewski, Wójt Gminy 
Iława – Krzysztof Harma-
ciński, Burmistrz Kisielic 
– Tomasz Koprowiak, Wójt Gminy 

Biskupiec Pomorski – Kazimierz To-
maszewski, Bogdan Meina – Dyrektor 
Departamentu Ochrony Środowiska 
Urzędu Marszałkowskiego w Olszty-

nie, radni powiatowi, radni Rady 
Miejskiej w Suszu oraz za-
proszeni goście. ■

Wydarzenia

Uroczystość w Różankach
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę zakładu

Jak działa biogazownia?
Odnawialne źródła energii w Gminie Susz

Coraz bardziej prawdopodobne 
jest powstanie w Suszu bioga-
zowni, którą zamierza postawić 
firma BIO-NIK Energia z Gdań-
ska. Inwestycja taka mogłaby po-
wstać już na przełomie 2012/2013 
r. na trzyhektarowej działce pod 
Nipkowiem. 

By dokładnie zapoznać się z tema-
tem, przedstawiciele suskich władz sa-
morządowych oraz zaproszeni goście 
udali się 6-7 września br. do Zeven 
w Niemczech. Wyjazd, którego kosz-
ty pokryła firma BIO-NIK, pozwolił 
uczestnikom poznać od strony prak-
tycznej zalety i korzyści wynikające 
z produkcji biogazu rolniczego. Na 
miejscu mogli się oni przekonać, że 
biogazownia korzysta z technologii za-
mkniętej i szczelnej. Jest to instalacja 
produkująca biogaz z biomasy roślin-
nej (najczęściej kiszonka kukurydzia-
na), odchodów z produkcji zwierzęcej 
(np. gnojowica), czy odpadów z prze-
mysłu jak wywar gorzelniany. 

- Władze Susza dążą do obni-
żenia cen energii w gminie, stąd 
zainteresowanie taką inwesty-
cją – wyjaśnia burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski. Prąd 
uzyskiwany w biogazowni bę-
dzie sprzedawany do zakładu 
energetycznego. Natomiast ener-
gia cieplna, która również jest 

produkowana, może być sprzedawana 
dla miasta do ogrzewania budynków 
użyteczności publicznej. Burmistrz su-
geruje, że małe biogazownie mogłyby 
powstać w przyszłości też w Kamień-
cu, Ulnowie i Bałoszycach, gdzie by-
łyby alternatywą dla dotychczasowych 
niszczejących ciepłowni. Władze Susza 
są też zainteresowane dostarczaniem 
ciepła do szkół w Suszu i Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Dodatkowym plusem inwestycji 
są podatki, jakie wpływać będą do 
publicznej kasy od biogazowni, oraz 
zatrudnienie, które co prawda będzie 
w granicach 5 osób, ale zakład korzy-
stać będzie z usług lokalnych, m.in. 
transportu. Inwestycja może stworzyć 
korzystne warunki dla rolników, którzy 
do biogazowni będą dostarczać miej-
scowy surowiec do produkcji biogazu, 
a w zamian oprócz gotówki otrzymają 
wartościowy nawóz rolniczy, który po-
zostaje po fermentacji. ■
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Podczas wizyty zwiedzano 
biogazownię rolniczą o mocy 2 MW 

Zmiany na plaży 
Pod koniec lipca odbyło się spo-

tkanie robocze władz Susza i zain-
teresowanych instytucji w sprawie 
modernizacji plaży miejskiej i terenów 
przyległych. W ramach projektu „Urzą-
dzenie kąpielisk wraz z infrastrukturą 
na terenie gmin należących do Związ-
ku Gmin Jeziorak” przebudowana zo-
stanie scena oraz powstanie nowy bu-
dynek na garderobę i pomieszczenia 
techniczne dla organizatorów imprez. 
Postulowana jest też budowa nowego 
zaplecza sanitarnego, pomieszczeń 
magazynowych oraz miejsca do wodo-
wania łódek, kajaków, rowerów wod-
nych itp. Przy kompleksie boisk spor-
towych „Orlik 2012” według zamierzeń 
ma powstać skatepark oraz bieżnia 
tartanowa dla miłośników biegania, 
zaś teren za Centrum Sportu i Rekre-
acji przeznaczony zostanie pod budo-
wę boiska wielofunkcyjnego.

Mały park w Suszu
Zakończył się pierwszy etap prac 

związanych z remontem małego parku 
w Suszu. W pierwszym etapie doko-
nano wymiany nawierzchni chodników 
a także elementów sąsiadujących bez-
pośrednio z fontanną. Kolejnym eta-
pem zrealizowanym wiosną 2012 roku 
będą prace związane z zagospodaro-
waniem terenów zielonych, montażem 
ławek oraz koszy na śmieci. Dzięki sta-
raniom Zakładu Usług Komunalnych 
w Suszu inwestycja jest współfinanso-
wana ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Nowy plac zabaw 
Pod koniec sierpnia br. na Os. Brzo-

stowym zainstalowano nowy plac za-
baw dla dzieci. Wyposażony on został 
w bezpieczne, tradycyjne elementy 
zabawowe jak huśtawki, karuzelę czy 
sprężynowiec. Za montaż urządzeń 
odpowiedzialna była firma „GREITON” 
z Nysy, która wygrała przetarg na do-
stawę elementów placów zabaw do 15 
miejscowości na terenie gminy Susz.
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Suski park zyskał nową atrakcję, 
którą jest mostek wiodący na 
wzgórze dawnego grodziska sta-
ropruskiego. 

Inwestycja uzyskała dofinan-
sowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i umożli-
wia łatwiejszy dostęp na wzgó-
rze, aby ponownie odkryć uroki 
suskiego parku a także malow-
nicze widoki na jezioro. Podob-
ny mostek istniał już niegdyś 

w tym miejscu, a teraz stał się wdzięcz-
nym i popularnym tłem do zdjęć, które 
pojawiły się na profilach społeczno-
ściowych suszan. ■

Wydarzenia

Wyróżnienia:
W czasie Gminnych Dożynek 
najmłodsi rolnicy Gminy Susz zo-
stali uhonorowani pamiątkowymi 
statuetkami:
Tomasz Skolimowski z Babięt Wlk.

Sebastian Sikora z Różnowa

Tomasz Krajewski z Lubnowych M.

Paweł Czubiński z Babięt Wlk.

Andrzej Czeszejko z Lubnowych Wlk.

Robert Jędrych z Babięt Wlk.

Dariusz Tulin z Jawt Wlk.

Karol Pyza z Michałowa

Ryszard Malec z Adamowa

Piotr Bińczyk z Jawt Wlk.

Jan Dobosz z Krzywca

Mariusz Sikora z Różnowa

Marek Tulin z Jawt Wlk.

Gminna statystyka czerwiec 2011 lipiec 2011 sierpień 2011
Gmina Miasto Gmina Miasto Gmina Miasto

Liczba urodzeń 8 9 5 7 10 6
Liczba osób, które zawarły związek małżeński 10 10 5 8 12 9
Liczba zgonów 5 2 4 3 6 9
Liczba mieszkańców 7669 5837 7656 5834 7649 5834
Oprac. Mariola Cieślak, UM w Suszu
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Złota polska jesień 
i nowy mostek dodają

 wyjątkowego uroku temu miejscu

Nowy mostek w Parku Miejskim
Zakochaj się w Suszu

Turniej sołectw
Podczas uroczystości dożynkowych 

reprezentanci wsi walczyli w konkuren-
cjach sprawnościowych o tytuł najlep-
szego sołectwa. Na pierwszym miejscu 
znalazło się Sołectwo Różnowo, 
pozostałe miejsca w kolejności:   
2. Jakubowo Kisielickie, 3. Brono-
wo, 4.Kamieniec, 5.Nipkowie.

Mieszkańcy Gminy Susz świętują
Gminne Dożynki
Tegoroczne Dożynki odbyły się 
11.09.2011 r. i rozpoczęły się uro-
czystą Mszą Świętą w Sanktu-
arium Św. Antoniego w Suszu. 

Podczas Mszy przed ołtarzem po-
święcone zostały wieńce dożynkowe 
przygotowane przez mieszkańców po-
szczególnych sołectw, a także chleb 
upieczony z tegorocznego zboża. Na-
stępnie, zebrani goście w towarzystwie 
zespołu ludowego „Suse” przeszli 
barwnym korowodem ulicami Susza 
na plażę miejską. Tu burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski podziękował 
rolnikom z gminy Susz za trud wnie-
siony w zbiór plonów, dzięki którym na 
nasze stoły trafia polski chleb. Następ-
nie Starostowie Dożynek, Anna Skrzy-
niarz i Krzysztof Rogala z Adamowa 
złożyli na ręce burmistrza chleb upie-

czony z tego-
rocznych plo-
nów.

 W czasie 
dożynek roz-
s t rzygn ię to 
konkurs na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
Według komisji konkursowej najpięk-
niejszym wieńcem w 2011 roku, po raz 
trzeci z rzędu został wieniec z Sołectwa 
Emilianowo. W trakcie uroczystości na 
scenie wystąpiły kapela „Suse”, zespo-
ły „Abba 
Family”, 
„ J a ś k o 
B a n d ” 
i „Takt 
Band”. ■

Starostowie
dożynek
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Wiele osób włączyło się do przy-
gotowania 16 lipca br. festynu na 
rzecz Michała Wróblewskiego, 
mieszkańca wsi Lubnowy.

U Michała w 2009 r. wykryto cho-
robę nowotworową i od tego czasu 
trwa trudne oraz kosztowne leczenie. Z 
inicjatywy rady sołeckiej Lubnowych 
zorganizowano imprezę, której dochód 
miał pomóc rodzinie Michała. Wśród 
atrakcji były m.in. turnieje piłki siat-
kowej (zwycięzcą Basten Kamieniec) 
oraz piłki nożnej, loteria fantowa oraz 
przejażdżki końmi. Szkoła Podstawowa 
w Lubnowych przygotowała zabawy 
i konkursy dla dzieci. Imprezę wsparł 
Burmistrz Susza oraz sponsorzy. ■

Mieszkańcy wsi wspierają rodzinę chorego Michała
Festyn charytatywny

Piłkarze przekazali 
zdobyte puchary 

Michałowi (po lewej)

Czas umilał zespół 
Lubnowianki z panią sołtys 

Danutą Karolewską (po lewej)

Drużyny turnieju piłki nożnej, 
który wygrali przedstawiciele Lubnowych 
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Święto 16 Dywizji
Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzy-

kowski wziął udział w Elblągu w obcho-
dach z okazji 92. rocznicy powstania 
16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowa-
nej. Po mszy św. w intencji żołnierzy w 
Katedrze Św. Mikołaja jednostki dywi-
zji uczestniczyły w uroczystej zbiórce 
i defiladzie ulicami Elbląga. Burmistrz 
w imieniu własnym oraz mieszkańców 
gminy złożył okazjonalne życzenia 
żołnierzom dywizji na ręce dowódcy 
16 PDZ - gen. dyw. Janusza Bronowi-
cza oraz Dowódcy Wojsk Lądowych - 
gen. Zbigniewa Głowienki. Dywizja co 
roku w maju uczestniczy w obchodach 
święta Gimnazjum im. Kawalerii Pol-
skiej w Suszu.

Wóz dla OSP Susz
19 sierpnia br. na placu przed re-

mizą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Suszu przy ulicy Polnej odbyły się 
uroczystości przekazania jednostce 
nowego samochodu ratowniczego 
na podwoziu Mercedesa zakupione-
go dzięki pozyskaniu znacznej części 
środków z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. W uroczystości wzięli udział 
senator Stanisław Gorczyca, burmistrz 
partnerskiego miasta Jarmen, przed-
stawiciele władz samorządowych po-
wiatu iławskiego i gminy Susz, władz 
kościelnych oraz zaproszonych gości. 
Poświęcenia pojazdu dokonał Kapelan 
OSP Gminy Susz ks. Ryszard Dębski.

Goście z Jarmen
W drugiej połowie lipca br. z waka-

cyjną wizytą do Susza przybyła grupa 
młodych strażaków z partnerskiego 
miasta Jarmen w Niemczech. Delega-
cji towarzyszył burmistrz Jarmen Arno 
Karp. Dla gości szereg atrakcji przygo-
towali strażacy z OSP Susz.

Zastępca Burmistrza
Zdzisław Zdzichowski piastujący 

dotąd stanowisko asystenta burmi-
strza od lipca br. został oficjalnie za-
stępcą burmistrza Susza Krzysztofa 
Pietrzykowskiego.

Gmina w skrócie
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Jubileusz 35-lecia 
Suski Ośrodek Kultury świętuje rocznicę utworzenia

7 października br. Suski Ośrodek 
Kultury świętował  35 lat istnie-
nia. W jubileuszowej uroczysto-
ści wzięli udział przedstawiciele 
suskich władz samorządowych, 
osoby wspierające działalność 
SOK, pracownicy ośrodka i za-
proszeni goście.

W części oficjalnej dyrektor SOK 
Czesław Radzicki przedstawił historię 
powstania placówki i etapy jej rozwo-
ju, podziękował instytucjom oraz oso-
bom, które w różny sposób angażują się 
oraz wspierają działalność instytucji. Z 
okazji jubileuszu Burmistrz Krzysztof  
Pietrzykowski Susza uhonorował „Zło-
tą Rozalią” wieloletniego działacza na 
rzecz SOK Jerzego Drozdowskiego 

oraz Czesława 
Radzickiego za 
35 lat pracy w in-
stytucjach kultury 
Gminy Susz. ■

Historia SOK-u
Wielokrotnie przekształcana pla-

cówka zaczęła swoją działalność w 
1976 r. Po pożarze budynku przy ulicy 
Podmurnej w 1992 r., siedziba zostaje 
przeniesiona do tzw. Bożnicy przy ul. 
Wąskiej. Od 2001 r. funkcjonuje pod 
nazwą Suski Ośrodek Kultury. Pod 
koniec 2002 r. siedziba przeniesiona 
została do budynku dawnego przed-
szkola przy ulicy Kościelnej, a w 2008 
r. do pomieszczeń w Centrum Sportu i 
Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu.

Wyróżnieni zostali również członkowie kapeli ludowej „Suse” 

Czesław
 Radzicki 

kieruje
 placówką
 od 1995 r.  
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Mazury Cud Natury
Już wkrótce wielki finał konkursu 

„Nowe 7 Cudów Przyrody”. Do 11 listo-
pada br. można głosować na Nowe 7 
Cudów Przyrody w internecie na stro-
nie www.mazurycudnatury.pl lub wysy-
łając SMS o treści „Mazury” na nr 7155 
(koszt 1,23 zł).
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Informacja
Burmistrz Susza Informuje, że war-

szawska firma „Global Geophysical” 
z początkiem października 2011 r. roz-
poczęła prace nad badaniami, których 
celem jest ustalenie rodzaju  oraz ilo-
ści gazu łupkowego znajdującego się 
na terenie Gminy Susz. 

Prace geofizyczne będą polega-
ły na badaniach sejsmicznych, które 
stanowią pierwszy etap w procesie po-
szukiwania węglowodorów. Ich celem 
jest szczegółowe określenie budowy 
geologicznej w badanym rejonie.

W procesie badań zastosowany bę-
dzie najnowocześniejszy sprzęt tech-
niczny tj. sprzężone ze sobą i ustawio-
ne wzdłuż linii wzbudzania urządzenia 
mechaniczne zamontowane na pojeź-
dzie samobieżnym. Prace badawcze 
potrwają do wiosny 2012 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

Ulnowo
– czas start

Wakacje 
w Michałowie

W świetlicy
w Lubnowych

W lipcu br. w Ulnowie przeprowa-
dzony został projekt w ramach konkursu 
„Pożyteczne wakacje 2011” zorganizo-
wanego przez Fundację Wspomagania 
Wsi. Celem konkursu było stworzenie 
swoistej wizytówki wsi, dlatego w tym 
celu odnowiono przystanki autobuso-
we ozdobione malowidłami stworzo-
nymi przez uczestników projektu. W 
nagrodę za udział w zajęciach odbyli 
oni m.in. wycieczkę do Iławy na basen 
i  rejs statkiem po Jezioraku. Partnerem 
Ulnowa w projekcie było Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Suskiej. ■

W ramach konkursu „Pożyteczne 
wakacje 2011” dzieci z Michałowa 
uczestniczyły w projekcie pt. „Micha-
łowianki”, który nawiązywał do daw-
nego zespołu ludowego działającego w 
wiosce. Oprócz zebrania informacji o 
zespole dzieci zadbały o świetlicę oraz  
tereny przyległe, tworząc z krzewów i 
2 rzeźb nową wizytówkę wsi. W nagro-
dę dla wszystkich uczestników została 
zorganizowana wycieczka do Kwidzy-
na. Projekt administracyjnie wsparło 
Stowarzyszenie Aktywne Społeczeń-
stwo AS z Bałoszyc. ■

27.09. br. Świetlica Edukacyjna w 
Lubnowych gościła przedstawicieli 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 
z Warszawy, która nagrodziła tutejszy 
projekt „Lepsza praca niedołężna niż 
próżniactwo doskonałe”. Również we 
wrześniu, realizując projekt, opiekunki 
świetlicy zorganizowały 2 wycieczki 
dla dzieci korzystających ze świetli-
cy: do Ostródy, aby zwiedzić Kanał 
Ostródzko-Elbląski oraz do Planeta-
rium w Olsztynie. Świetlicę w Lubno-
wych wspiera TMZS. ■

Przebudź się 
w Brusinach

Rada sołecka wsi Brusiny realizuje 
projekt „Przebudź się” sfinansowany 
ze środków programu „Działaj lokalnie 
VII”. W pierwszym etapie zagospoda-
rowano teren pod plac integracyjno-
wypoczynkowy. Na zakończenie tego 
etapu odbyło się ognisko dla wszyst-
kich mieszkańców. ■

Dożynki w sołectwach
Święto plonów uczczono w Lubnowych i Żakowicach

3 września w Żakowicach odbył 
się festyn integracyjny „Dożynki 
wiejskie” zorganizowany przez 
Radę Sołecką.

 Dla najmłodszych przygotowano 
słodkie paczki jako nagrody za udział 
w zabawach oraz kon-
kurencjach. Mieszkań-
cy zasiedli razem przy 
przygotowanym stole, 
a zabawa taneczna 
trwała do późnych go-
dzin nocnych. ■

Dnia 25 września br.  w Lubno-
wych ks. proboszcz Wiesław Szy-
mankiewicz koncelebrował mszę 
świętą w intencji rolników z Lub-
nowych i wszystkich mieszkań-
ców, w imieniu których dziękował 
za tegoroczne plony.

Rada Sołecka z panią sołtys Danu-
tą Karolewską na czele przygotowała 
wieniec dożynkowy i chleb z tegorocz-
nych zbiorów. Pobłogosławiony chleb 
został przekazany na ręce Burmistrza 
Krzysztofa Pietrzykowskiego przez 
rolniczą rodzinę Haliny i Marka Grod-
nickich. ■
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Jawty Wielkie
16 lipca przy wiejskiej świetlicy od-
był się festyn, którego głównymi 
atrakcjami były pokazy strażac-
kie (rozcinanie samochodu oraz 
pierwsza pomoc), grochówka ser-
wowana przez OSP Susz, strze-
lanie z ASG, przejażdżki bryczką 
oraz oblegane przez dzieci dmu-
chane zamki. Odbyły się również 
wybory Małej Miss Jawt, a w jury 
oceniającym kandydatki był Bur-
mistrz Susza i jego zastępca.

Sołectwa

Michałowo 
3 lipca 2011 r piknik dla mieszkań-

ców wioski rozpoczął turniej piłki noż-
nej dla drużyn z gminy o puchar soł-
tysa Michałowa, który zdobyła Tęcza 
Kamieniec. Nie zawiedli również stra-
żacy z OSP Susz, którzy przygotowali 
pyszną grochówkę i zaprezentowali 
swój sprzęt gaśniczy. Podczas imprezy 
dorośli i dzieci uczestniczyli w różnych 
konkursach, każdy mógł skosztować 
domowych wypieków w konkursie na 
najlepszy wypiek sołecki, a zespół 
Awaria zabawiał swoją muzyką uczest-
ników do późnych godzin nocnych.

Bałoszyce 
 Przybyli na festyn 9 lipca w Bało-

szycach mieli okazję posmakować gro-
chówki przygotowanej przez strażaków 
OSP Susz. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się również występ dzieci śpie-
wających najpopularniejsze przeboje 
znanych artystów. Pozostałe atrakcje 
to m.in. mecz piłkarski, przejażdżki 
konne, urządzenia pneumatyczne i 
stoisko z pamiątkami. Imprezę kończy-
ła zabawa taneczna, podczas której na 
stadionie bawiło się do godziny 3.00 
nad ranem około 400 osób. 

Żakowice
Uczestnicy integracyjnego festy-

nu rodzinnego biesiadowali przy ob-
ficie zastawionym stole przygotowa-
nym przez sołtysa oraz radę sołecką. 
Wspólna, niezapomniana zabawa 
trwała do późnej nocy.

Bronowo
8 października br. mieszkańcy 

Bronowa świętowali oddanie do użyt-
ku altany wybudowanej przez suską 
firmę „Jagram”. Altana zlokalizowana 
jest obok boiska piłkarskiego oraz 
placu zabaw i według zamierzeń rady 
sołeckiej służyć ma czynnemu wypo-
czynkowi mieszkańców wsi. Na fe-
styn dotarło wielu znamienitych gości. 
Zorganizowano poczęstunek, a także 
zabawę trwającą do późnych godzin 
nocnych.

Ulnowo
13 sierpnia w Ulnowie odbył się 

festyn rodzinny. Program obejmował 
dancing dla mieszkańców oraz gro-
chówkę strażacką serwowaną przez 
suskich strażaków. Każdy uczestnik 
festynu miał okazję obejrzeć najnow-
szy nabytek OSP Susz - wóz bojowy 
Mercedes Atego. Rada sołecka prze-
prowadziła konkursy: najlepsze ciasto, 
najsilniejszy mieszkaniec wsi, konkurs 
zręcznościowy z gwoździem i kara-
oke. Mieszkańcy w rytm muzyki z lat 
70., 80. i 90. bawili się do rana.

Kamieniec
Rada Sołecka Kamieńca 6 sierpnia 

zorganizowała festyn dla mieszkań-
ców. Sportowcy rywalizowali w tur-
niejach piłki nożnej (zwycięstwo Unii 
Susz) oraz siatkówki (wygrała I dru-
żyna Bastenu). Dodatkowe puchary 
otrzymali piłkarze Tęczy Kamieniec za 
wcześniejsze zwycięstwa na festynach 
w Michałowie i Klimach. Nie zabrakło 
poczęstunku i zabawy pod chmurką, a 
wszystkim przygrywał zespół ludowy 
Lubnowianki. Dodatkowo odbyła się 
również loteria fantowa.

Niezapomniane festyny
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Nagrody Burmistrza
Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzy-

kowski z okazji przypadającego 14 
października Dnia Edukacji Narodowej 
uhonorował nagrodami organu prowa-
dzącego dyrektorów szkół i nauczycieli 
Gminy Susz. 

Za szczególne osiągnięcia w zarzą-
dzaniu placówkami wyróżniono dyrek-
torów: Janinę Kaniecką - dyrektora 
Publicznego Gimnazjum im. Kawalerii 
Polskiej w Suszu, Ewę Zając - dyrek-
tora Przedszkola w Suszu, Jolantę 
Gierynowicz - dyrektora Publicznej 
Sześcioletniej Szkoły Podstawowej 
im. J. Bema w Suszu oraz Joannę Kli-
mek - dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Kamieńcu.

Nagrodzeni za szczególne osią-
gnięcia w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej  nauczyciele to: Katarzyna 
Prus (Publiczna Sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa im. J. Bema w Suszu), 
Marzena Jarzembowska (Szkoła 
Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Ba-
biętach Wielkich), Włodzimierz Paliń-
ski (Publiczne Gimnazjum im. Kawa-
lerii Polskiej w Suszu) oraz Agnieszka 
Siecińska (Szkoła Podstawowa w Ka-
mieńcu).

Szkoła Podstawowa 
w Kamieńcu Gimnazjum w Suszu

Wyróżnione nauczycielki od lewej w pierwszym rzędzie: Jadwiga 
Lewandowska, Maria Kaminiecka, Jadwiga Gierynowicz, Maria 
Nadrasik, Maria Chojnacka

50 lat w ZNP
Związkowcy świętują Dzień Edukacji Narodowej

Członkowie Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego pracujący w 
szkołach Gminy Susz spotkali się 
19 października br. z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

Oprócz poczęstunku w lokalu War-
mianka bardzo ważnym momentem 
okolicznościowego spotkania było 
nadanie pięciu emerytowanym na-

uczycielkom Odznaki za 50 lat przy-
należności do ZNP. Dekoracji dokonał 
Prezes Okręgu Warmińsko-Mazur-
skiego Janusz Koziński w obecności 
Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzy-
kowskiego, jego zastępcy Zdzisława 
Zdzichowskiego, prezesa i członków 
zarządu Oddziału ZNP w Suszu oraz 
pozostałych związkowców. ■

Dzień Edukacji Narodowej w szkołachŚlubowanie uczniów 
klas pierwszych

Szkoła Podstawowa 
w Lubnowych

Szkoła Podstawowa 
w Piotrkowie

Szkoła Podstawowa 
w Jawtach Wielkich

Gimnazjum w Suszu

Uczniowie z Jarmen w Niemczech gościli w Suszu
Wymiana młodzieży
W ramach trwającej od niemal 
piętnastu lat współpracy między 
miastami partnerskimi Susza 
i Jarmen w dniach 11-17 wrze-
śnia w Suszu gościli uczniowie 
uczęszczający do szkół w nie-
mieckim mieście Jarmen. 

Celem wymiany, oprócz 
wspólnej integracji i zaba-
wy, było również poznanie 
najpiękniejszych zakątków 
naszego regionu, takich jak 
zamek w Malborku, rejs stat-
kiem po Jezioraku, wizyta 
w Gdańsku oraz w stadninie 
koni w Januszowie. Pozosta-
łe atrakcje, które czekały na 

gości z Niemiec, to wspólne lekcje z 
uczniami suskiego gimnazjum, zajęcia 
w Centrum Sportu i Rekreacji, dzień 
spędzony u polskich rodzin, a przede 
wszystkim dyskoteki, podczas których 
polska i niemiecka młodzież nawiązy-
wała przyjaźnie. ■

Wspólna zabawa
polskich i niemieckich uczniów
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Suski ośrodek Kultury zaprasza
w dniach 26.10 – 10.11  2011 r. na wystawę poplenero-

wą „Iława odbita w wodzie” prezentowaną w siedzibie 
SOK w godzinach otwarcia placówki.

Skarb z Olbrachtówka
Na początku lata w Olbrachtówku 

znaleziony został przez mieszkańca 
Prabut pokaźny skarb wczesnośre-
dniowieczny. Biżuteria i monety da-
towane przez archeologów na X-XI 
wiek początkowo trafiły do Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku, jednak 
w sierpniu zostały przekazane do  Mu-
zeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 

Lato z muzyką poważną
W ramach programu „Lato z mu-

zyką poważną” w kościele Św. Roza-
lii oraz w Sanktuarium Św. Antoniego 
w Suszu odbywały się koncerty muzy-
ki poważnej. Na zaproszenie Suskiego 
Ośrodka Kultury mieszkańcy Susza 
mieli okazję wysłuchać arcydzieł mu-
zyki poważnej w wykonaniu Kwintetu 
Dętego Blaszanego „Hewelius Brass”, 
Romana Peruckiego - I organisty Kate-
dry Oliwskiej oraz uczestników Letniej 
Akademii Muzycznej w Bałoszycach.  

Konkurs Krasomówczy
W siedzibie Suskiego Ośrodka Kul-

tury 06.10.2011 r. odbyły się gminne 
eliminacje XXXVI Wojewódzkiego 
Konkursu Krasomówczego Młodzieży 
Szkolnej im. Marii Zientary Malewskiej. 
W rywalizacji wzięli udział uczniowie 
ze szkół podstawowych w Suszu, Ka-
mieńcu, Piotrkowie, Babiętach Wiel-
kich oraz Publicznego Gimnazjum 
im. Kawalerii Polskiej w Suszu. W ka-
tegorii klas I-III szkół podstawowych 
zwyciężyła Nikola Pawłowska repre-
zentująca Szkołę Podstawową w Ka-
mieńcu, w kategorii klas IV-VI szkół 
podstawowych były dwa równorzęd-
ne pierwsze miejsca dla Aleksandry 
Latos ze Szkoły Podstawowej w Ka-
mieńcu oraz Mateusza Łęgowskiego 
ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Su-
skiej w Babiętach Wielkich, w kategorii 
szkół gimnazjalnych – Daria Karolew-
ska z gimnazjum w Suszu.

 Nikola Pawłowska i Mateusz Łę-
gowski, reprezentując gminę Susz, za-
jęli również pierwsze miejsce w swoich 
kategoriach w eliminacjach powiato-
wych 17 października 2011 r. w Iła-
wie, a  24 października reprezentowali 
powiat iławski w finale wojewódzkim 
w kaplicy zamku Biskupów Warmiń-
skich w Lidzbarku Warmińskim. 
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Pożegnanie wakacji 2011 
27 sierpnia na plaży miejskiej 
w Suszu odbył się festyn, 
podczas którego mieszkańcy 
gminy Susz pożegnali tego-
roczne wakacje.

Koncerty grupy O.S.B,
 oraz zespołu

 „PodobaMiSię” - finalisty 
„Must be the music”

W ramach festynu zorgani-
zowane były gry i zabawy 
dla najmłodszych

Festyn wakacyjny w Suszu
14 sierpnia na plaży w Suszu 
odbył się festyn wakacyjny 
zorganizowany przez Suski 
Ośrodek Kultury oraz Cen-
trum Sportu i Rekreacji im. 
Jana Pawła II w Suszu.

Podczas festynu
 odbyły się konkursy

 oraz zabawy dla dzieci

Koncert
zespołów rockowych 
„Na Ostatnią Chwilę” 
oraz „Ptaky”
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W skrócie
Działający przy suskim gimnazjum 
Oddział Terenowy Polskiego Klu-
bu Kawaleryjskiego „5 Brygada” 
uczestniczył we wrześniu br. w kil-
ku inscenizacjach historycznych 
nawiązujących do 72. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. Mło-
dzież z Susza brała udział w wido-
wiskach w Grudziądzu, Krojantach 
koło Chojnic, Bukowcu koło Świe-
cia i Nowem nad Wisłą.

W Suskim Ośrodku Kultury 
22.10.2011 r. odbył się Festiwal 
piosenki harcerskiej i innej „Saty-
rykon 2011” zorganizowany przez 
Hufiec ZHP w Malborku. Impreza 
była połączona z biwakiem harcer-
skim w suskim gimnazjum, na któ-
rym obecna była rekordowa liczba 
111 harcerzy z Susza, Malborka, 
Iławy, Kisielic i Działdowa.

Trwają prace redakcyjne nad 5 nu-
merem „Skarbca Suskiego” wyda-
wanego przez Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Suskiej. Kolejny 
numer regionalnego czasopisma  
historyczno-kulturalnego ukaże 
się w listopadzie 2011 r. Pośród 
rożnych ciekawostek regionalnych 
znajdą się również publikacje na 
temat 20 lat triathlonu w Suszu 
oraz 35 lat działalności Suskiego 
Ośrodka Kultury. 
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Uzdolnienia 95 niepełnosprawnych z 16 placówek

VIII Świat Talentów z WTZ
Stowarzyszenie Rozwoju i Przed-
siębiorczości Ziemi Suskiej 
w Suszu wraz z Warsztatem Te-
rapii Zajęciowej zorganizowało 
28.09.2011 r. w klubie Ibiza Prze-
gląd Artystyczny dla osób niepeł-
nosprawnych ,,VIII Świat Talen-
tów”. 

Tegoroczna edycja składała się 
z czterech konkursów: plastycznego 
pt. „Anioły z Aniołowa”, kulinarnego, 
playback show i ,,Mój Talent” obej-
mującego rozmaite zdolności scenicz-
ne osób niepełnosprawnych – taniec, 
śpiew, grę na dowolnym instrumencie 
czy małą formę sceniczną. ■

Ekipy 
przygotowały różnorodne 

i często dowcipne prezentacje W konkursie kulinarnym na-leżało przygotować sałatki

Po zmaganiach konkursowych uczestnicy bawili się na dyskotece
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Zbiórka krwi
24 września br. w remizie Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Suszu odbyła 
się kolejna akcja honorowego oddawa-
nia krwi. Po badaniach lekarskich 46 
osób oddało blisko 21 l krwi. Poboru 
krwi dokonało Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Olsztynie oddział w Iławie. ■

Suscy strażacy 
po raz trzeci w tym roku
zorganizowali pobór krwi

Próbne alarmy
i ćwiczenia

Wczesną jesienią strażacy z OSP 
Susz brali udział w ćwiczeniach, w któ-
rych doskonalone były działania ratow-
niczo-gaśnicze i koordynacja z innymi 
służbami. 12.10.2011 r. w rozlewni gazu 
w Redakach zainscenizowano  wyciek 
gazu. W szkołach przećwiczono zagro-
żenie pożarowe i ewakuację osób. ■

Ćwiczenia
w rozlewni gazu w Redakach

i w szkole 
podstawowej w Suszu

Próbny alarm
w suskim gimnazjum...
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Miłośnicy biegania z Susza i oko-
lic spotkali się 2 października 
2011 r. na zawodach pod nazwą 
„Suska runda”.

 Przy dobrej pogodzie 65 osób wy-
startowało w biegu głównym na dy-
stansie 5800 m, którego 
trasa wiodła alejką wo-
kół Jeziora Suskiego. 
Pośród zawodników 
były również osoby ry-
walizujące w kategorii 

Nordic walking. Wcześniej przepro-
wadzono również zawody biegowe dla 
dzieci. Organizatorami imprezy był 
Urząd Miejski w Suszu, Centrum Spor-
tu i Rekreacji w Suszu oraz UKS To-
warzystwo Rozwoju Sportu w Suszu. ■

Sport w skrócie

Sport
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Zwycięzcy w kategoriach biegowych:

Bieg główny 5800m
Mężczyźni

1. Karol Kaliś
2. Piotr Kamiński

3. Adam Malicki

Kobiety

1. Kamila Lulińska
2. Aleksandra Wantowska

3. Alicja Misiak

Dzieci 10-13 lat
Chłopcy

1. Arkadiusz Juszyński
2. Piotr Petrykowski

3. Jędrzej Langowski

Dziewczęta:

1. Natalia Bulik
2. Aleksandra Deszczak

3. Małgorzata Siecińska

„Suska runda” wokół jeziora
Ostatnie w tym roku zawody biegowe w Suszu

Start i meta biegu znajdowały się
 przy Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu

W konkurencjach dla dzieci 
wzięło udział 40 uczestników

W Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu rozpoczynają się od 
21.10.2011 r. rozgrywki Ligi Piłki 
Siatkowej Open, a od  06.11.2011 
r. rozgrywki Suskiej Ligi Halowej 
Piłki Nożnej. 

25.09.2011 r. rozegrany został 
w hali CSiR w Suszu Turniej w Pił-
ce Siatkowej Mężczyzn o Puchar 
Burmistrza Susza. Wzięły w nim 
udział 4 drużyny: CSiR SAS „AS” 
Basten Kamieniec, UKS Towarzy-
stwo Rozwoju Sportu Susz, Ka-
mionka Potok Sopot oraz TKKF 
Jan Walentynowicz Malbork. Ta 
ostatnia drużyna okazała się trium-
fatorem zawodów.

Od sierpnia 2011 r. nowym trene-
rem siatkarskiego zespołu Basten 
Kamieniec jest Mieczysław Pie-
troczuk, który w nowym sezonie 
zakłada sobie ambitny cel dopro-
wadzenia do awansu zespołu do II 
ligi.

30 lipca 2011 r. na plaży miejskiej 
w Suszu odbył się Turniej Street-
ball. Spośród pięciu dwuosobo-
wych zespołów w ulicznym turnieju 
koszykówki zwyciężył „Balsam Po-
morski”.

Zwycięzcy w kategoriach biegowych:
Szkoła Podstawowa - 800m
Dziewczęta

1. Karolina Cieszyńska SP Susz
2. Karolina Wisznicka SP Susz

3. Karolina Wiśniewska SP Babięty Wlk

Chłopcy

1. Łukasz Luliński SP Susz
2. Michał Puchawski SP Sampława

3. Bartek Martini SP Kisielice

Gimnazjum - 1000m
Dziewczęta

1. Aleksandra Olek Gim. w Suszu
2. Andżelika Brzozowska Gim. Kazanice

3. Natalia Nikiel Gim. Susz

Chłopcy

1. Mateusz Jackiewicz Gim. Kazanice
2. Tomasz Becmerowicz Gim. Kisielice

3. Adam Laskowski Gim. Susz

Szkoły ponadgimnazjane - 1500m
Dziewczęta

1. Alicja Misiak ZS w Suszu

2. Aneta Szalkowska ZS w Suszu

3. Dorota Barańska ZS w Suszu

Chłopcy

1. Sebastian Marciniak ZS w Suszu

2. Daniel Kniaź ZS w Suszu

3. Radosław Markowski ZS w Suszu

Przełaje w Suszu

Masowe Biegi Przełajowe 
Powiatu Iławskiego LZS

21 września 2011 roku w Suszu 
na trenie Plaży Miejskiej odbyły 
się Masowe Biegi Przełajowe Po-
wiatu Iławskiego LZS, w których 
wystartowało 290 uczestników ze 
szkół powiatu iławskiego. 

Organizatorami byli: Powiatowe 
Stowarzyszenia LZS w Iławie, Zespół 
Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, 
Centrum Sportu i Rekreacji im Jana 
Pawła II w Suszu i Ludowy Uczniowski 

Klub Sportowy „Mag-
ma” przy ZS w Suszu. 

Podczas za-
wodów od-
było się 6 
biegów (wy-
niki obok). 
■

Biegaczom towarzyszyła 
ładna jesienna pogoda

Dekoracja 
zwycięzców biegu
 na 1500 m chłopców
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LKS Unia Susz
Sport

Przedsezonowe sparingi piłkarzy Unii:

31.07. 
Ikader Redaki - LKS Unia Susz 2:6 
  
05.08.
LKS Unia Susz - GSZS Rybno 2:1 

07.08.
LKS Unia Susz - Jeziorak Iława (Junio-
rzy) 4:1 
  
13.08. 
LKS Unia Susz - Czarni Małdyty 6:1 

Od nowego sezonu suska drużyna 
występuje w IV grupie warmińsko-ma-
zurskiej A klasy. Po 11. kolejce Unia 
z dorobkiem 23 pkt. zajmuje 3 miejsce 
w tabeli rozgrywek.

20.08.
Unia Susz - Zamek II Kurzętnik 0:1

28.08.
KS Tyrowo - Unia Susz 3:4

03.09.
Unia Susz - GSZS Rybno 3:1

11.09.
GKS II Wikielec - Unia Susz 0:1

17.09.
Unia Susz - Kormoran Ruszkowo 2:1

24.09.
MKS Olimpia Kisielice - Unia Susz 2:3

01.10. 
Unia Susz - Radomniak Radomno 1:2

08.10. 
LZS Jamielnik - Unia Susz 0:8

15.10. 
Unia Susz - Czarni Rudzienice 0:0

22.10. 
LKS Wel Lidzbark - Unia Susz 2:2

29.10.
Unia Susz – GKS Iskra Smykówko 6:1

Od lipca 2011 r. trenerem Unii Susz zo-
stał Krzysztof Furmański – wcześniej 
szkoleniowiec juniorów Unii.
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Turniej Beach Soccer Siatkówka Plażowa

Miłośnicy jazdy na rowerze z ca-
łej Polski rywalizowali 20 sierpnia 
w wyścigu na terenie Susza i jego 
okolicy.

Zmagania rowerowe rozpoczęły się 
od startu na dystansie rodzinnym (dwie 
pętle na alejce wokół Jeziora Suskiego 
- 12 km) oraz dystansie dla najmłod-
szych dzieci, które miały do pokonania 
odległość 700 m przy plaży miejskiej. 

W głównym wyścigu na dystansach 
Giga, Mega oraz Mini wzięło udział 
ponad 200 zawodników. Oprócz rywa-
lizacji w zawodach najlepszych spor-
towców z kraju publiczność kibicowała 
bardzo licznej reprezentacji mieszkań-
ców gminy Susz. 

Organizatorami imprezy byli: Gmi-
na Susz, Centrum Sportu i Rekreacji 
im. Jana Pawła II w Suszu, UKS Towa-

rzystwo Rozwoju Sportu 
w Suszu, TKKF Susz oraz 
Suski Ośrodek Kultury. ■

Rowerowe święto w Suszu
II Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2011
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Ponad 200 zawodników wzięło udział w głównym wyścigu

6 sierpnia br. na plaży miejskiej 
odbył się Turniej Beach Soccer (piłka 
nożna plażowa). Wzięło w nim udział 
6 drużyn z Susza, Zalewa i Iławy. 
Ostatecznie wygrała drużyna „Gruba-
sy” z Susza w składzie Sebastian Mar-
ciniak, Marek Nichczyński i Bartosz 
Brzeziński. ■

W okresie wakacji 2011 r. odbyło się  
na plaży miejskiej w Suszu Grand Prix 
Siatkówki Plażowej. Po 6 turniejach 
pierwsze miejsce zajęli wśród męż-
czyzn: Piotr Długaszek, Paweł Koper, 
Łukasz Brzeziński i Paweł Klimek, 
a wśród kobiet: Kamila Lulińska i Ka-
mila Korcz. ■
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Najlepsi suszanie 
w kategoriach:

Giga – 64,5km

1. Tomasz Mackiewicz

2. Mariusz Augustyniak

3. Krzysztof Kępiński

Mega – 43km

1. Jarosław Jabłoński

2. Wojciech Panek

3. Zbigniew Maziński

Mini – 21,5km

1. Michał Dybich

2. Jakub Dybich

3. Karol Kaliś

Start uczestników wyścigu 
na dystansie rodzinnym

Atrakcją 
były triki 
rowerowe grupy 
TEAM KOXX.PL

Trasa była 
zróżnicowana 
i wymagająca
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