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Tworzenie od podstaw nowego systemu

Gospodarka odpadami w Suszu
Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowy
system gospodarki odpadami komunalnymi, które od właścicieli nieruchomości odbiera firma
wywozowa wybrana w przetargu
przez miasto - Remondis Olsztyn
Sp. z o.o. S.K.A.
Korzystne dla lokalnej społeczności
jest to, że w odbiorze odpadów bierze
udział również gminna spółka Zakład
Usług Komunalnych. Mimo że od strony
organizacyjnej nowy system jest prawdziwą rewolucją, to w Suszu uniknięto
wielkich perturbacji spotykanych w innych miastach Polski. Warunki, jakie nałożyła gmina, są stopniowo wprowadzane przez firmę Remondis. Dotyczy to
zwłaszcza dostarczenia pojemników na
śmieci dla każdej rodziny, która złożyła
deklarację. Firma do odbioru selektywnie gromadzonych odpadów wykorzysta
systemem elektronicznego oznaczania

FOT.: REMONDIS

Inwestycje na terenie
Gminy

SUSZ

pojemników. System zbierania odpadów
zmieszanych ma charakter przejściowy
i w przyszłości wszystkich będzie obowiązywać segregacja odpadów.
więcej o działaniu nowego systemu
w komentarzu Burmistrza Susza na s. 2

Nowe inwestycje, z których skorzystają wszyscy

Nowe oblicze targowiska
Dobiegają końca prace przy przebudowie targowiska miejskiego
w Suszu. Obecnie to jedna z większych inwestycji prowadzonych na
terenie gminy.
Na realizację inwestycji Gmina Susz

pozyskała dofinansowanie ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
przeznaczonych na podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej.
więcej o pozostałych inwestycjach
na terenie gminy na s. 3

s. 6

s. 7

Termin realizacji zadania upływa 15 października 2013 r.
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Zawody MTB w Suszu
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Dotacja na rekultywację składowiska

27 sierpnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski oraz
Skarbnik Gminy Susz Bożena
Chmielewska podpisali umowę na
dofinansowanie projektu „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”. Projekt ten został dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 870.430,04 zł,
a kwota dofinansowania z EFRR
wynosi 80% kwoty wydatków kwalifikowanych tj. 693.344,03 zł.
Składowisko odpadów przy ulicy Leśnej powstało w 1972 roku.
Decyzję o zamknięciu obiektu wydał w 2006 roku Starosta Iławski.
Konieczność rekultywacji wynika
z realnego zagrożenia uwalniania
nagromadzonych zanieczyszczeń
do środowiska. Rozpoczęcie prac
związanych z likwidacją szkodliwego oddziaływania odpadów na
wody powierzchniowe, podziemne
i powietrze zaplanowano na marzec 2014 roku. Obecnie Gmina
Susz jako jedyna w powiecie iławskim podjęła tak daleko idące kroki
w kierunku uregulowania zapisów
unijnej dyrektywy wskazującej na
konieczność rekultywacji zamkniętych składowisk. Pozwoli to na
uniknięcie dotkliwych kar finansowych nakładanych na gminy, które
nie dokonają rekultywacji swoich
składowisk w wyznaczonym terminie.
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System
jest w trakcie
tworzenia

Gmina

Komentarz Burmistrza
Krzysztofa Pietrzykowskiego
do nowej gospodarki odpadami
Od lipca 2013 r. rozpoczęliśmy jako gujących 3005. Brak pełnych danych
samorząd gminny wdrażanie nowego o ilości gospodarstw i mieszkańców
systemu gospodarki odpadami. Gmi- zamieszkujących w trakcie ogłoszena przez blisko rok przygotowywała nia przetargu spowodował opóźnienie
się do wprowadzenia w życie systemu, w dostarczeniu pojemników. Na dzień
który musiał być stworzony od pod- 18 września br. dostarczono 1891 postaw. W 2012 r. podjęto 6 podstawo- jemników 120 litrowych, a powinno
wych uchwał, w tym najważniejszą dla być 2000 sztuk.
mieszkańców uchwałę o wyPewną trudnością była
Gmina
sokości opłat: 8 zł za odpady
również ilość odebranych
przejęła
segregowane i 11 zł za odpaodpadów od 1 lipca do 31
na siebie
dy niesegregowane. Z kalkulipca 2013 r., która wynoobowiązek siła 202.06 Mg. Natomiast
lacji, którą wtedy przeprozakupu
wadzono, wynikało, że za
w okresie od 1 do 30 września
odpady segregowane powin- i dostarczenia odpadów odebrano 163,80
niśmy naliczać kwotę 9,40 zł, pojemników Mg. Z tych danych wynika, że
a za niesegregowane 13 zł.
lipiec był miesiącem generalW tej kalkulacji najwyższym kosztem nego sprzątania. Ilość osób objętych
był transport, ponieważ jesteśmy gmi- deklaracjami 16 września 2013 r. wyną bardzo rozległą terytorialnie. Ana- nosiła 10234 i ciągle się zmienia.
lizując rynek gospodarki odpadami,
Wprowadzony system gospodarki
zaproponowałem obniżenie kwot z 9,40 odpadami w gminie jeszcze się rozwija
na 8 zł i z 13 na 11 zł. Działanie to było i ewentualne niedogodności wynikają
pomyślane z korzyścią dla mieszkań- z faktu, że system jest w trakcie tworzeców, natomiast mniej korzystne jest dla nia. Na bieżąco są rozwiązywane napodmiotów obsługujących gminę.
wet te nieprzewidywalne trudności. Nie
Podjęta została ponadto decyzja, że mniej już teraz można powiedzieć, że
w ramach ustalonych stawek firma do- uwzględniając ceny i koszt zakupu postarczy mieszkańcom pojemniki na od- jemników, system gospodarki odpadapady zmieszane. Zgodnie z ustawą obo- mi w Gminie Susz jest bardzo korzystny
wiązek zakupu pojemników spoczywa dla mieszkańców. Tym bardziej, że gmina właścicielach nieruchomości. U nas na nie ponosi dodatkowych kosztów
gmina przejęła na siebie obowiązek jego wprowadzenia i utrzymania. ■
zakupu i dostarczenia pojemników w większości 120
Ilość odebranych odpadów
litrowych do każdego gow dwóch okresach
spodarstwa składającego 250
deklarację.
W kwietniu 2013 r. ogło- 200
szono przetarg, nie mając
pełnych danych z powodu 150
niezłożenia przez mieszkańców deklaracji w termi- 100
nie, który upłynął 20 marca
50
2013 r. Na dzień 20 kwietnia
br. ilość osób objętych de0
klaracjami wynosiła 8457,
od 1 do 30 września 2013 r.
w tym osób segregujących
od 1 do 31 lipca 2013 r.
odpady – 5452, a niesegre-
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Nowe inwestycje gminne

Burmistrz Susza

Powstał parking
przy cmentarzu

Krzysztof Pietrzykowski
przyjmuje interesantów w każdą środę od 10.00 do 14.00 (pokój 101A)
FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Na przełomie sierpnia i września
oddano do użytku parking przy cmentarzu komunalnym w Suszu. Jego lokalizacja a także ilość miejsc parkingowych wpłynie na poprawę warunków
parkowania pojazdów osób odwiedzających swoich bliskich oraz w czasie
ceremonii pochówku. W ramach inwestycji wybudowany został parking
dla samochodów osobowych (38 stanowisk) i autobusu z wjazdem od ulicy Kopernika. Oprócz tego przebudo-

wano chodnik i zainstalowano toaletę
przenośną, do której doprowadzono
wodę i wykonano przyłącze kanalizacji
sanitarnej do odprowadzania ścieków.
Koszt inwestycji to 185.568,15 zł. ■

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

Susz na V Forum
Gospodarczym

Nowa ulica
Leopolda Staffa

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Zakończył się I etap przebudowy ul.
Leopolda Staffa, który obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej asfaltowej jezdni z podbudową z kruszywa. W ramach zadania
wykonano także chodniki i zjazdy do
budynków mieszkalnych oraz kanalizację deszczową. Koszt inwestycji to
413.999,55 zł. ■

Łącznik z ulicą
Dworcową

FOT.: PRZEGLĄD SUSKI

Dobiegają końca prace przy budowie łącznika drogi powiatowej Susz Kisielice z ul. Dworcową. Inwestycja
była realizowana przez powiat iławski
oraz Gminę Susz z dofinansowaniem
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. ■

Inne inwestycje

4 października 2013 w Lidzbarku
Warmińskim odbyło się V Forum
Gospodarcze Rynków Bałtyckich
i Wschodnich, podczas którego
Gmina Susz prezentowała swoją
ofertę inwestycyjną. Organizatorem była Warmińsko-Mazurska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.
A., a patronat objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. W wydarzeniu
wzięli udział przedstawiciele prawie 40 przedsiębiorstw zagranicznych z Obwodu Kaliningradzkiego
Federacji Rosyjskiej i Litwy oraz
blisko 100 przedsiębiorców i samorządowców z Warmii i Mazur. ■

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

Dyżury radnych
FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

W sierpniu br. zakończono budowę
sieci kanalizacji deszczowej przy ul.
Parkowej/Prabuckiej (etap 1). Głównym celem inwestycji było zwiększenie możliwości odprowadzania
znacznych ilości deszczówki, która
przy intensywnych opadach utrudnia
ruch na skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Prabuckiej. Pozostałe inwestycje obejmują przebudowę ciągów komunikacyjnych na terenie Susza przy
ulicach Mickiewicza, Broniewskiego i Piastowskiej. Ponadto w zamian
za remont elewacji przez wspólnoty
mieszkaniowe gmina zobowiązała się
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do zagospodarowania terenu wokół
budynków, poprawiając estetykę poszczególnych budynków.
Ponadto zakończono prace przy
budowie nowej sieci kanalizacyjnej
w Adamowie, dokończono kanalizację
również w Karolewie i Nipkowiu. ■

Radni Rady Miejskiej w Suszu zapraszają na dyżury pełnione w Urzędzie Miejskim w Suszu w sali nr 201:
Przemysław Tuliński w dniach:
17.10.2013 – godz. 17:00-19:00
21.11.2013 – godz. 17:00-19:00
12.12.2013 – godz. 17:00-19:00
Kazimierz Mrówczyński w dniach:
24.10.2013 – godz. 17:00-19:00
28.11.2013 – godz. 17:00-19:00
18.12.2013 – godz. 17:00-19:00

Wydarzenia
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Dożynki Gminne 2013

Pożyteczne wakacje

Uczestnicy zajęć świetlicowych
w Lubnowych realizowali w dniach
15-26 lipca br. pod kierunkiem Barbary Mrówczyńskiej i Anny Wawer
projekt finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi „Pożyteczne
wakacje 2013”. Projekt zatytułowany „Oby w obliczu rzeczy nowych
stare nie więdły przedwcześnie”
polegał odnalezieniu na strychach i w piwnicach nieużywanych
już przedmiotów, ich renowacji
i przypomnieniu, do czego służyły.
W trakcie zajęć dzieci odwiedziły
Izbę Historii Regionu w Suszu i archeologów pracujących w suskim
parku, a także zwiedziły skansen
w Olsztynku oraz Hutę Szkła Artystycznego.

W niedzielę 8 września rolnicy, władze samorządowe oraz mieszkańcy
Gminy Susz uczcili zakończenie
tegorocznych żniw. Uroczystości
dożynkowe rozpoczęła msza św.
w kościele pw. św. Antoniego, którą
odprawiono w intencji wszystkich
rolników.

Wymiana młodzieży
Susz - Jarmen

Siedemnaście lat minęło od momentu, w którym nawiązano współpracę pomiędzy Suszem i Jarmen.
W 1997 roku miała miejsce pierwsza wymiana młodzieży szkolnej,
która trwa do dzisiaj. W tym roku
grupa niemieckiej młodzieży wraz
z opiekunami przybyła do Susza
8 września. Na program pobytu
składało się m.in. zwiedzanie Susza, Izby Historii Regionu, integracyjne dyskoteki, zawody sportowe
przeprowadzonymi na suskim Orliku, zwiedzanie Gdańska, zamku
krzyżackiego w Malborku i Muzeum Piernika w Toruniu. Młodzież
z Jarmen towarzyszyła swoim polskim rówieśnikom w zajęciach lekcyjnych i spędziła jeden dzień ich
w domach. Organizatorami wymiany było Gimnazjum im. Kawalerii
Polskiej w Suszu oraz Urząd Miejski w Suszu.

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

FOT.: ORGANIZATORZY

Starostowie tegorocznych dożynek Lilla Rogala oraz Mirosław
Czubiński przekazali na ręce władz gminy dożynkowy chleb

Wieniec przygotowany przez
mieszkańców Babięt Wielkich
komisja uznała za najpiękniejszy

Dożynki
w Lubnowych

Podziękowania

Dożynki 2013 były okazją do wręczenia podziękowań instytucjom,
które od wielu lat wspierają organizację dożynek gminnych. Podziękowanie otrzymał:
Bank Spółdzielczy w Suszu
Jarosław Ptach – właściciel pałacu w Bałoszycach.
Za reprezentowanie Gminy Susz
podczas dożynek wojewódzkich
w latach 2009-2012, podziękowanie z rąk burmistrza Susza odebrał
sołtys sołectwa Emilianowo.

FOT.: ORGANIZATORZY

Dnia 25.08.2013 r. w sołectwie
Lubnowy Małe miała miejsce
uroczystość dożynkowa. Po mszy
św. z udziałem władz gminnych,
sołtysów i mieszkańców odbył się
festyn z poczęstunkiem i turniejem piłki siatkowej.

Mszę świętą celebrowali
księża Wiesław Szymankiewicz i Tomasz Szramowski,
a starostami dożynek byli Gabriela Czeszejko i Zbigniew Zawiślak

FOT.: ORGANIZATORZY
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Sierpniowy festyn wakacyjny

Nowy proboszcz

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

W dniu 24 sierpnia br. na
plaży miejskiej odbył się
tradycyjny festyn wakacyjny. Tego dnia każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Dla suskiej publiczności wystąpiły zespoły
„Pozytywnie”, „Verdis”
i Nadmiar.

Suscy Siłacze

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu 14 września br.
odbyła się kolejna akcja krwiodawcza. Organizatorem akcji był klub
HDK Żarek. Po badaniach lekarskich pobrano w sumie 12 l krwi
od 25 dawców, spośród 35 osób,
które zgłosiły się na apel suskich
strażaków.

Nowa motopompa

Odpust w Parafii Św. Rozalii

Strażacy ochotnicy z Jakubowa
Kisielickiego otrzymali w sierpniu
br. nową motopompę pływającą,
przydatną zarówno przy usuwaniu
wody z zalanych miejsc, jak i przy
gaszeniu pożarów. Urządzenie
zakupiono częściowo z środków
Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP oraz z budżetu Gminy Susz.
FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

W środę, 4 września w kościele
pw. św. Rozalii w Suszu odbył się
odpust ku czci patronki parafii
i miasta. Na uroczystość przybyli
liczni księża z dekanatu suskiego,
parafianie, poczty sztandarowe
i władze miasta.

Agnieszka Jackiewicz
będzie reprezentować
Gminę Susz i powiat iławski
w finale wojewódzkim
w Lidzbarku Warmińskim

FOT.: ORGANIZATORZY

Konkurs Krasomówczy

6 października 2013 r. podczas
Mszy św. odbyło się wprowadzenie księdza Dariusza Kułakowskiego na urząd administratora parafii
św. Antoniego w Suszu i nowego
dziekana. Na uroczystość licznie
przybyli kapłani z dekanatu kwidzyńskiego (w którym ksiądz poprzednio pracował) i z dekanatu
suskiego, a także władze Gminy
Susz, rodzina, przyjaciele i licznie
zgromadzeni parafianie.

Zbiórka krwi

Tego dnia na festynie
równocześnie z zawodami MTB toczyła się
rywalizacja o miano najsilniejszego mieszkańca
Gminy Susz. Zwycięzcą
został Józef Jarzębiński, drugie miejsce zajął
Sebastian Maksimik.
Na trzecim miejscu podium stanął Zbigniew
Dębski.

Po nabożeństwie
uczestnicy mogli posłuchać
iławskiego zespołu Remedium
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30 września br. w Suskim Ośrodku Kultury odbył się Gminny
Konkurs Krasomówczy im. Marii
Zientary-Malewskiej, będący eliminacjami do Konkursu Powiatowego.
Do etapu powiatowego komisja wytypowała: w kategorii szkół podstawowych klas IV-VI uczennicę Julię Jankowską, reprezentantkę SP w Babiętach
Wielkich; w kategorii szkół gimnazjalnych uczennicę Agnieszkę Jackiewicz,
która zwyciężyła również eliminacje
powiatowe w Iławie. ■

„Dyplom z marzeń”

W Programie Stypendiów Pomostowych w ramach konkursu
„Dyplom z marzeń” cztery osoby
zostały rekomendowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej Miasta i Gminy Susz
„ARKA” do otrzymania stypendium
XII edycji dla uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miast, pragnącej
rozpocząć studia. Stypendystami
zostali: Krzysztof Szul, Katarzyna
Szelbarcikowska, Magdalena Wojnarowska i Mateusz Ziółkowski.

Zawody wędkarskie

W dniu 7 lipca 2013 r. nad Jeziorem Burgale w Bronowie odbyły się
otwarte zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Susza. Organizatorem był Zarząd Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w Suszu.

Kulturalnie
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Wsparcie dla uczniów ze szkół wiejskich w gminie

Odkrywamy
czystą Polskę,

czyli akcja Sprzątania
Świata w szkołach podstawowych

Babięty Wielkie
– sprzątanie otoczenia
szkoły i zbiórka zużytego
sprzętu elektrycznego

Susz
- porządkowanie alejki
i terenu wokół ogródków
działkowych

Szkoły Sukcesu

W Gminie Susz od 1 września br.
rozpoczęła się realizacja projektu „Szkoły Sukcesu” mającego
na celu zmniejszenie dysproporcji i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich.
Działaniami edukacyjnymi objęte
są cztery szkoły podstawowe z terenów wiejskich gminy: w Babiętach
Wielkich, w Piotrkowie, w Jawtach
Wielkich i w Kamieńcu. W ramach
projektu odbędzie się ponad 9 tysięcy
dodatkowych godzin zajęć dydaktycznych (przedmiotowych i terapeutycznych). Uczniowie będą mieli również
okazję brać udział w zajęciach terenowych i w wycieczkach edukacyjnych.
Nieodpłatne zajęcia dla wszystkich
uczestników realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-

Wartość dostarczonej
pomocy to ponad 200 tys. zł

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU
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nego. Placówki zostały wyposażone
w nowoczesny sprzęt komputerowy,
oprogramowanie, tablice interaktywne, mikroskopy, aparaty fotograficzne
i inne pomoce dydaktyczne. Projekt
realizowany jest przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur z Nowej Wsi
w partnerstwie z Gminą Susz i Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie w okresie od 01.06.2013 do
30.06.2015 roku. ■

Pierwsze dokładne badania grodziska

W lipcu rozstrzygnięto konkurs
plastyczny „Dbamy o swoje bezpieczeństwo”
zorganizowany
przez Powiatową Komendę Policji
w Iławie dla uczniów klas 1-3 szkół
podstawowych powiatu iławskiego.
Troje laureatów pochodzi ze Szkoły Podstawowej w Lubnowych.

,Zielona szkoła

w Piotrkowie

Po raz pierwszy w historii szkoły
w Piotrkowie w czasie wakacji zorganizowano cykl ciekawych zajęć
w ramach ,,Zielonej szkoły”. Dofinansowanie otrzymane z budżetu
gminy pozwoliło na organizację
takich zajęć w czasie wakacji dla
dzieci ze wsi.

Archeolodzy pracowali
na kilku stanowiskach

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Lubnowy

3 sierpnia 2013 r. na terenie prac
archeologicznych prowadzonych
na obszarze suskiego grodziska
w Parku Miejskim odbył się dzień
otwarty, podczas którego miłośnicy historii mogli przyjrzeć się
pracy archeologów a także poszerzyć swoją wiedzę o początkach istnienia Susza.
Głównym celem badań na grodzisku
w Suszu było określenie jego chronologii. Efekty dotychczasowych prac
pozwoliły ustalić, iż jeden z odkrytych
horyzontów pochodzi z okresu krzyżackiego. Archeolodzy odkryli także
poziom, na którym odnaleziono fragmenty ceramiki świadczące o istnieniu
grodziska już na przełomie XI i XII
w. Badania prowadzone są w ramach
projektu „Katalog grodzisk Warmii

i Mazur” finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Na czele projektu stał prof. Zbigniew
Kobyliński z Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. ■

Koncert muzyki
klasycznej

W dniu 27 sierpnia br. w kościele
Św. Rozalii w Suszu odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu
młodych muzyków uczestniczących
w Letniej Akademii Muzycznej, która
od 10 lat odbywa się w pałacu w Bałoszycach. ■

FOT.:SOK

Kamieniec
- ekopochód zakończony
ogniskiem

FOT.: ORGANIZATORZY

Archeolodzy w Suszu
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IV Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2013

Grand Prix Susza w Tenisie
Ziemnym
17 sierpnia 2013 roku na Orliku
przy Centrum Sportu i Rekreacji
odbył się III Turniej Tenisa Ziemnego w cyklu Grand Prix Susza.
W finałowym turnieju rywalizowało
7 entuzjastów tej dyscypliny sportu. Po zakończonej rywalizacji najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni
pamiątkowymi pucharami. Klasyfikacja III turnieju przedstawia się
następująco: I miejsce – Mariusz
Safianowski, II miejsce – Paweł
Kisiel, III miejsce – Andrzej Szczegielniak, IV miejsce – Paweł Świergolski, V miejsce – Radek Korpalski, VI miejsce – Dawid Uselis, VII
miejsce – Dariusz Śmietański.
Klasyfikacja końcowa Grand Prix
Susza w Tenisie Ziemnym: I miejsce – Mariusz Safianowski, II miejsce – Andrzej Szczegielniak, III
miejsce – Paweł Świergolski.

Zmagania rowerzystów

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Miłośnicy wyścigów MTB spo- stansie 12 km walczyły całe rodziny.
tkali się 24 sierpnia w Suszu, W wyścigach Mini i Mega wystartowagdzie odbyła się ogólnopolska li zawodnicy, którzy musieli pokonać
impreza dla rowerzystów gór- trudną i wymagającą trasę liczącą 28
skich. Zjawiło się na niej wielu km (dystans Mini) oraz 56 km (dystans
kolarzy głównie z województwa Mega). Po zakończeniu wyścigu odbywarmińsko-mazurskiego, ale też ło się losowanie nagród, gdzie główną
z ościennych regio- Najlepsza Suszanka dystans 28 km nagrodą był rower
nów.
miejski. W tegorocz1. Karolina Pacholec
Organizatorami imnym MTB Susz 2013
2. Maria Piotrowska
prezy było Centrum
wzięło udział 166 zaNajlepszy Suszanin dystans 28 km
Sportu i Rekreacji im.
wodników na dystanJana Pawła II w Suszu 1. Arkadiusz Węgier
sach Mini i Mega oraz
oraz UKS TRS Susz. 2. Sławomir Zaremba
15 rodzin i 25 dzieci.
Pierwsze na trasę ro- 3. Piotr Langowski
Imprezie towarzyszył
werową
wyruszyły Najlepszy Suszanin dystans 56 km wakacyjny festyn. ■
dzieci, które zmierzyły 1. Krzysztof Kępiński
się z dystansem 700 m, 2. Karol Kowalski
zaraz po nich na dy- 3. Janusz Górny

W ocenie startujących trasa była trudna i wymagająca

Siedem drużyn rywalizowało na Orliku w Suszu

Turniej Sołectw w Piłkę Nożną
Z okazji obchodów Dożynek
Gminnych na Orliku w Suszu odbył się 8 września 2013 r. Turniej
Sołectw w Piłkę Nożną.
Do rywalizacji zgłosiło się 7 drużyn,
które początkowo walczyły w dwóch
grupach. Następnie między najlepszymi rozegrane zostały mecze o trzecie
i o pierwsze miejsce. Ostatecznie klasyfikacja końcowa wygląda następująco: I miejsce – Lubnowy, II miejsce
– Różnowo, III miejsce – Ulnowo. ■

Nocny Turniej Siatkówki Plażowej i Streetball
3 sierpnia 2013 roku na Plaży Miejskiej i Orliku w Suszu odbył się IV
Nocny Turniej Siatkówki Plażowej
i Streetball w kategorii Open. W zawodach siatkarskich wystartowało
10 par z Susza, Kisielic, Ostródy,
Iławy. Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: I miejsce
– Bartosz Brzeziński/Piotr Długaszek, II miejsce – Kuba Michalak/
Mateusz Jaworski, III miejsce –
Rafał Falkowski/Maciej Manista.
W turnieju Streetballa wystartowały
4 drużyny z Iławy oraz Prabut.

Zapisy

do
ligowych
rozgrywek

FOT.:URZĄD MIEJSKI W SUSZU

Najlepsza okazała się
drużyna z Lubnowych
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Rozpoczęły się już zapisy do corocznych rozgrywek halowych
w suskim Centrum Sportu i Rekreacji.
Suska Liga Siatkówki:
zgłoszenia
i
wpisowe
do
26.10.2013, początek rozgrywek
08.11.2013.
Suska Liga Futsalu:
zgłoszenia
i
wpisowe
do
08.11.2013, początek rozgrywek
24.11.2013.
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Red Rose
Volley Cup
2013

Gmina Susz oraz
Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu były organizatorem 2 edycji
turnieju Red Rose Volley Cup, który odbył się w dniach 21-22 września na hali CSiR Susz. Wystartowało osiem zespołów: z Susza,
Kamieńca, Prabut, Iławy, Janowca
Kościelnego i Gałdowa. Tytuł mistrzowski został obroniony przez
Kar Team Gałdowo.

Nasza Unia

Po 11. kolejce rundy
jesiennej w grupie 2.
ligi okręgowej suski
zespół znajduje się na 9.
miejscu z 15 pkt. Od 23 lipca 2013
r. z drużyną pracuje nowy trener
Jarosław Płoski.

Inauguracja sportowego roku szkolnego 2013/2014

Biegi przełajowe w Suszu
27 września na terenie plaży
miejskiej w Suszu odbyły się biegi przełajowe. W imprezie wzięły
udział szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Głównym organizatorem imprezy
było Powiatowe Stowarzyszenie LZS
w Iławie, zaś współorganizatorami:
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej
w Suszu, Centrum Sportu i Rekreacji
im. Jana Pawła II w Suszu oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Magma” przy ZS w Suszu.
Wyniki najlepszych zawodników

z naszej gminy: dziewczęta szkoły podstawowe – 800 m: 1. Julita Krajewska
– SP Lubnowy, 2. Małgorzata Dobosz
– SP Babięty, 3. Oliwia Wiśniewska –
SP Susz; chłopcy szkoły podstawowe –
1000 m: 1. Michał Kamiński – SP Susz;
dziewczęta szkoły gimnazjalne – 1000
m: 4. Aleksandra Olek – Susz; chłopcy
szkoły gimnazjalne – 1500 m: 1. Mariusz Nowakowski – Susz; dziewczęta
szkoły ponadgimnazjalne – 1500 m:
2. Karolina Kotarska – Susz; chłopcy
szkoły ponadgimnazjalne – 2000 m: 1.
Daniel Sikorski – Susz. ■

Mecze rundy jesiennej Unii Susz
Unia Susz - Polonia Iłowo 2-2
14.08
Unia Susz - Concordia II Elbląg 1-2
17.08
24.08
Zalew Frombork - Unia Susz 1-0
28.08
Unia Susz - Błękitni Orneta 1-1
31.08
Unia Susz - Tęcza Miłomłyn 2-0
07.09
Unia Susz - Grunwald Gierzwałd 5-2
21.09
Radomniak Radomno - Unia Susz 3:2
14.09
Unia Susz - GKS Stawiguda 4-0
28.09
Unia Susz - Ossa Biskupiec Pom. 2-0
05.10
Unia Susz - Ewingi Zalewo 1:1

Sparingi Unii przed sezonem
Pierwszy sparing Unia rozegrała 25
lipca, zwyciężając 3:2 z Osą Ząbrowo. W drugim meczu Susz zmierzył
się z Piastem Łasin, po nierównym
meczu wygrywając ostatecznie
4:3. Kolejny mecz Unia rozegrała 2
sierpnia z drużyną Frednowy.

Młodzież dała z siebie wszystko

Finał Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2013

Załoga Susza druga w finale
W niedzielę 22 września w Ośrod- sezonu: I miejsce w Regatach o Puchar
ku Żeglarskim Wrota Mazur na Burmistrza Ostródy; I miejsce w Rejeziorze Roś w Piszu zakończyły gatach o Puchar Starosty Słupeckiego
się regaty finałowe Pucharu Pol- – Powidz; II miejsce w Żeglarskim Puski Jachtów Kabinowych 2013 charze Iławy; IV miejsce w kl. generalwieńczące cały tegoroczny cykl nej i 1 miejsce w kl. Omega podczas
pucharowy.
Regat o Błękitną Wstęgę Jezioraka;
Pływająca z herbem Susza na żaglu IX miejsce w Mistrzostwach Polski kl.
załoga jachtu Retman Susz w sezonie Omega w Pucku. ■
2013 startowała w regatach różnej rangi, promując Susz na terenie całego
kraju. Doskonałe wyniki
osiągane na przestrzeni
całego sezonu sprawiły, iż
suska załoga zakwalifikowała się do Finału PPJK,
gdzie zajęła II miejsca.
Udział w finale PPJK
był możliwy dzięki sukce- Skład załogi: Piotr Bokota,
som na przestrzeni całego Grzegorz Swat i Arkadiusz Pokojski
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Unia Susz - Jeziorak Iława 3-0
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