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Dożynki Gminne 2014

Inwestycje w Gminie

Zawody MTB

III Gala Sportu w Suszu

Wystawa „Susz 
- podróż w czasie”

Gmina Susz została 17 paździer-
nika 2014 r. laureatem XIII edycji 
konkursu „Gmina Fair Play” - Cer-
tyfikowana Lokalizacja Inwestycji 
w kategorii miasteczek i małych 
miast. 

Decyzją organizatorów konkursu Gmi-
na Susz została nagrodzona za osiągnię-
cia i dorobek wypracowany w ostatnich 
latach. Doceniono zwłaszcza otwarcie na 

nowe inicjatywy gospodarczo-inwesty-
cyjne i przyjazny klimat dla inwestorów 
oraz ich profesjonalną obsługę.

więcej o wyróżnieniu na s. 3

Gmina Fair Play
Certyfikat dla Susza
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Od początku października br. 
mieszkańcy Gminy Susz mają 
nowe możliwości spędzania wol-
nego czasu dzięki obiektowi rekre-
acyjnemu, który powstał przy ul. 
Wybickiego w Suszu. 

Zlokalizowany nad brzegiem jeziora 
suskiego ogród rodzinny ma służyć za-
równo dzieciom jak i dorosłym, a jego 
umiejscowienie pozwala wszystkim 
mieszkańcom na swobodny dostęp o każ-
dej porze. Na terenie ogrodu zamontowa-
no nowoczesne elementy placu zabaw, na 
który składają się m. in.  zadaszone wie-

że, cztery zjeżdżalnie, drabinki i ścianki 
do wspinaczek, ruchome podesty, rucho-
me krzesełka itp. Dla nieco starszych 
miłośników rekreacji na świeżym powie-
trzu przewidziano 12 urządzeń służących 
do poprawy sprawności fizycznej. Na 
terenie ogrodu zamontowano także dwie 
altany wyposażone w stoły oraz ławki.

Cały teren został oświetlony oraz 
ogrodzony, a wzdłuż brzegu jeziora po-
wstał ciąg pieszy połączony z alejką wio-
dącą wokół jeziora suskiego. Obiekt jest 
monitorowany przez 24 h, co pozwoli na 
uniknięcie aktów wandalizmu. ■

Ogród rodzinny otwarty!
Miejsce rekreacji w Suszu dla dzieci i dorosłych
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Nowe inwestycje gminne
Otwarcie drogi 
Chełmżyca 
- Ząbrowo

Chodnik przy ul. Le-
śnej przebudowany

23.10.2014 r. w Chełmżycy odbyło 
się otwarcie drogi Chełmżyca – Zą-
browo. Inwestycja została dofinanso-
wana ze środków Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 
451.912,97zł, a uzyskane dofinan-
sowanie to 225.956,00zł. Drugi etap 
obejmował ułożenie nawierzchni bitu-
micznej na całej długości jezdni, której 
szerokość po przebudowie wynosi 5 m. 
Wykonano również wjazdy na posesje 

i pola uprawne oraz zjazdy na przyle-
głe drogi. 

Na całej długości przebudowanego 
odcinka wykonano nowe oznakowanie 
pionowe i poziome, a na odcinku drogi 
usytuowanym w Chełmżycy zamonto-
wano próg zwalniający.  ■

Zakończyły się prace związane 
z przebudową chodnika przy ul. Leśnej 
w Suszu. Inwestycja zakładała między 
innymi rozbiórkę starej, nierównej na-
wierzchni z płyt betonowych i zastą-
pienie jej nową z kostki betonowej, 
ułożenie nowych krawężników oraz 
wykonanie wjazdów do posesji. Prze-
budowano ponad 1400 m2 chodnika 
wiodącego w kierunku boiska piłkar-

skiego, na którym swoje mecze rozgry-
wa Unia Susz. Poprawiło to estetykę 
i bezpieczeństwo w tej części miasta. ■

Nowa kanalizacja
w Jawtach Wiel-
kich i Dąbrówce

Dobiega końca kolejny etap budowy 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w Jawtach Wlk. i Dąbrówce. Łącznie 
w obu miejscowościach wybudowano 
1637 metrów sieci z przyłączami gra-
witacyjnymi oraz 47 studni. Na potrze-
by odprowadzenia ścieków z niżej po-
łożonych terenów wybudowano nowe 
przepompownie. Poza tym w Jawtach 

Wlk. wymieniono przepompownię na 
znacznie bardziej wydajną. Koszt obu 
inwestycji to: 338.865,00 zł. ■

Skatepark i ukoń-
czona ul. Polna

Trwają prace przy budowie suskie-
go skateparku. Inwestycja położona 
w sąsiedztwie boiska Orlik ukończona 
zostanie w połowie listopada br. Nato-
miast w połowie października oddana 
została do użytku ulica Polna w Suszu 
stanowiąca ciąg komunikacyjny łączą-
cy osiedle z centrum miasta. ■

Informacja burmistrza
W związku z licznymi zapytania-
mi chciałbym poinformować, że 
rzeczywiste zadłużenie Gminy na 
dzień 31 października br. wyno-
si 14 913 680 zł. Dokładna kwota 
zadłużenia jednak będzie znana na 
zakończenie roku kalendarzowego.

Krzysztof Pietrzykowskiego
Burmistrz Susza

Rekultywacja 
Jeziora Suskiego
W lecie tego roku na Jeziorze Su-
skim trwały badania nad okre-
śleniem metody poprawy jakości 
wody. W związku z tym na plaży 
miejskiej zamontowane zostały 
bariery wodne, które wyznaczały 
teren przeprowadzanych badań. 
Planowana rekultywacja jeziora 
będzie obejmowała okres około 4 
lat i opierać się będzie na metodzie 
opracowanej przez zespół prof. 
dr. hab. Ryszarda J. Chrósta (UW 
– Eco Life System Mrągowo). Po-
lega ona na wykorzystaniu tech-
nologii bioremediacji mikrobiolo-
gicznej. Inwestycja będzie wpisana 
do budżetu gminy i uwzględniać 
będzie dofinansowanie z środków 
zewnętrznych.
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Ponad siedem miesięcy trwały 
prace związane z rekultywacją 
zamkniętego składowiska od-
padów komunalnych w Suszu. 
Dzięki inwestycji unieszkodliwio-
no wiele ton odpadów zebranych 
w ciągu 34 lat. 

Złoża śmieci przykryte zostały spe-
cjalnymi warstwami ekologicznymi 
i ziemią. Obszar po byłym składowisku 
obsiano trawą i zasadzono na nim drze-
wa. Rekultywację przeprowadzono na 
powierzchni ponad 2 ha. 

Realizacja projektu dofinansowa-
na w 80% ze środków z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 

przyczyniła się do podniesienia atrak-
cyjności gminy Susz oraz pozwoli na 
wypełnienie przez Gminę Susz wymo-
gów obowiązującego prawa w zakresie 
gospodarki odpadami na zamkniętych 
składowiskach. ■

Gmina
Laureat w kategorii miasteczek i małych miast
Certyfikat „Gmina Fair Play”
17 października 2014 r. w Hotelu 
Bristol w Warszawie odbyła się 
gala XIII edycji konkursu "Gmina 
Fair Play" - Certyfikowana Lo-
kalizacja Inwestycji. Tegorocz-
nym laureatem w kategorii mia-
steczek i małych miast została 
Gmina Susz.

Konkurs organizowany przez Insty-
tut Badań nad Demokracją i Przedsię-
biorstwem Prywatnym, przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej adresowany jest do 
samorządów, które są otwarte na nowe 
inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, 
zapewniają przyjazny klimat dla inwe-
storów oraz ich profesjonalną obsługę. 
Certyfikat dla Gminy Susz z rąk wice-
premiera RP Janusza Piechocińskiego 
odebrał Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski, który podkreśla wagę 
otrzymanego wyróżnienia:

- Tytuł "Gmina Fair Play" jest dla 
gminy znaczącym wyróżnieniem. Uwa-
żam, że jest on potwierdzeniem dobre-
go poziomu sprawności funkcjonowa-
nia naszego samorządu. Wiąże się to 
przede wszystkim z przeprowadzeniem 
rzetelnej i niezależnej oceny dokonanej 
podczas wykonanego audytu.

Burmistrz dodał, że  na to wyróżnie-
nie składał się dorobek gminy z ostat-
nich lat. ■

Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
przyjmuje interesantów w każdą śro-
dę od 10.00 do 14.00 (pokój 101A)

Urząd Miejski w Suszu

Sekretariat

ul. Wybickiego 6, pok.101
14-240 Susz

tel. (55) 278 60 15

faks: (55) 278 62 22

e-mail: susz@susz.pl

WWW.SUSZ.PL

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Suszu
Zbigniew Skolimowski 
przyjmuje interesantów po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicz-
nym - tel. (55) 278 60 15 w. 39

Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu
Zakończono prace

Masarnia w Różnowie
W październiku br. w Urzędzie 

Miejskim w Suszu odbyło się spotka-
nie burmistrza Susza z właścicielami 
Zakładu Mięsnego w Ryjewie w spra-
wie uruchomienia produkcji w masarni 
w Różnowie (były Matis) planowanej 
na luty-marzec 2015 r. Podczas spo-
tkania omówiono tematykę przyjęć do 
pracy w porozumieniu z Powiatowym 
Urzędem Pracy  filią w Suszu. ■

Dofinansowanie „małych projektów”
21.10.2014 r. w Urzędzie Marszał-

kowskim Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego odbyło się uroczyste 
podpisanie umowy o dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej projektu 
„Budowa wiaty rowerowo-rekreacyjnej 
w Falknowie”. W imieniu Gminy Susz 
dokument podpisali Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski oraz Skarbnik 
Gminy Susz Bożena Chmielewska. 

Wyróżnienie dla Zakładu Usług Ko-
munalnych

Instytut Nowoczesnego Biznesu 
i Magazyn Przedsiębiorców „Europej-
ska Firma” nadały Zakładowi Usług 
Komunalnych Spółce z o.o. w Suszu 
Certyfikat Mocna Firma Godna Zaufa-
nia 2013. Spośród 552 branych pod 
uwagę firm z naszego województwa 
jako jedyny z Gminy Susz został wy-
różniony ZUK Sp. z o.o. Otrzymany 
Certyfikat jest potwierdzeniem efek-
tywnego działania spółki, zasługującej 
na tytuł Firmy Godnej Zaufania.

Orzeł Agrobiznesu dla BS w Suszu
10 września br. w Auli „Domu Lite-

ratury” na Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie odbyła się uroczystość 
wręczenia prestiżowych nagród „Orzeł 
Agrobiznesu”. Podczas 48. edycji Ka-
pituła nagrody na podstawie rekomen-
dacji przedstawionej przez Burmistrza 
Susza, analizy przedstawionych da-
nych, opinii zewnętrznych oraz oceny 
pozycji banku w środowisku lokalnym 
postanowiła przyznać Bankowi Spół-
dzielczemu w Suszu nagrodę „Orzeł 
Agrobiznesu 2014”. 
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Oficjalne przekazanie obiektu w Lubnowych
Otwarta nowa świetlica 
W sobotę 04.10.2014 r. w Lubno-
wych oficjalnie otwarto z udzia-
łem zaproszonych gości i miesz-
kańców wsi nowo wybudowaną 
świetlicę wiejską. 

Przekazanie mieszkańcom świetli-
cy stało się okazją do wręczenia przez 
Burmistrza Susza Krzysztofa Pietrzy-
kowskiego podziękowań osobom do-

tychczas angażującym się w kulturalne 
życie wsi: Danucie Mikołajków, Bar-
barze Mrówczyńskiej i Annie Wawer. 
Nowo powstały obiekt stwarza dosko-
nałe warunki do kontynuacji działań 
oraz wdrażania nowych pomysłów 
osób, które od wielu lat pozyskują 
środki i realizują projekty finansowane 
przez liczne organizacje pozarządowe 
a także instytucje wspierające lokalne 
inicjatywy. 

Koszt inwestycji to 637.810,91zł, 
z czego ponad 66% pozyskano jako 
dofinansowanie w ramach działania 
„Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.  ■

Do dyspozycji mieszkańców wsi 
przekazano 225 m2 powierzchni użytkowej budynku

Kulminacyjnym punktem uroczystości 
było przecięcie wstęgi 

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
Złote i diamentowe gody
Kilkanaście par małżeńskich 
z Gminy Susz obchodziło 3 paź-
dziernika 2014 r. swój jubileusz 
w Suskim Ośrodku Kultury.

Pary, które mają za sobą spędzone 
wspólnie pół wieku otrzymały medal 
Prezydenta RP za długoletnie pożycie 
małżeńskie: Tatiana i Roman Ba-
ranik, Marianna i Feliks Brzozow-
scy, Teresa i Józef Domagalscy, Ire-
na i Włodzimierz Huta, Wiesława 
i Jan Kołeccy, Jadwiga i Franciszek 

Lewandowscy, Danuta i Tadeusz 
Olszewscy, Daniela i Henryk Praż-
mowscy, Krystyna i Józef Wszelak 
oraz Państwo Wanda i Tadeusz Py-
tlarczyk, którzy swoje złote gody 
obchodzili w zajeździe „Pomezania” 
w Różnowie. Specjalnie wyróżniono 
także małżeństwa z jeszcze dłuższym 
stażem: Państwa Monikę i Henryka 
Banas, Jarosławę i Michała Szczur-
ko, Danutę i Mariana Szymańskich, 
którzy są razem już od 60 lat. ■

Wymiana młodzie-
ży Susz-Jarmen

W tym roku młodzież z naszej 
Gminy ponownie uczestniczyła 
w wycieczce do zaprzyjaźnionego 
z Suszem miasta Jarmen w Niem-
czech. Wyjazd trwający od 21 do 
27 września obfitował w atrakcje 
przygotowane przez stronę miasta 
partnerskiego.

 

W czasie pobytu młodzież polska 
integrowała się z kolegami i kole-
żankami z Jarmen podczas zajęć 
w szkole niemieckiej oraz wizyt 
u rodzin niemieckich. Nie zabra-
kło dyskoteki, wspólnych meczów 
piłkarskich oraz wyjazdu do Dar-
wineum Zoo w Rostocku i parku 
filmowego w Poczdamie. 
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Podziękowanie za plony w Gminie Susz
Dożynki 2014
Dożynki Gminne w Suszu rozpo-
częły się w niedzielę, 7 września 
2014 r. uroczystą Mszą Św., pod-
czas której dziękowano Bogu za 
obfite plony. W tym roku przed-
stawicieli Gminy, Powiatu, rol-
ników i mieszkańców gościł ko-
ściół pw. Św. Rozalii.

Po nabożeństwie korowód dożynko-
wy z wieńcami przeszedł ulicami mia-
sta na plażę, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. Zgodnie z tradycją 

jednym z głównych punktów programu 
było ogłoszenie wyników konkursu na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
W konkursie uczestniczyło 8 prac, 
a najwyżej komisja konkursowa oce-
niała wieniec wykonany przez miesz-
kańców Emilianowa, następnie drugie 
miejsce zajął wieniec z Ulnowa, a trze-
cie wieniec wykonany w Jakubowie 
Kisielickim. Na dożynkach nie mogło 
zabraknąć części artystycznej w wyko-
naniu m. in. zespołu ”Suse”. ■

Dożynki 
na sportowo
Z okazji organizowanych w Gminie 
Susz dożynek jak co roku rozegrany 
został Turniej Piłki Nożnej Sołectw. 
Do turnieju zgłosiło się 6 zespołów 
z Ulnowa, Różnowa, Jawt Wielkich, 
Lubnowych, Piotrkowa i Bałoszyc.

Najlepszy okazał się 
zespół z Lubnowych

II Gminne Zawody 
Siłaczy przyciągnęły 

aż 17 śmiałków chęt-
nych do sprawdzenia 

się w 7 konkuren-
cjach siłowych.Ostatecznie zwyciężył Dawid Maksimik, przed 

Mateuszem Dębskim i Sławomirem Maksimikiem.

Starościna dożynek 
Iwona Murawska z Żakowic i starosta Zenon Czeszejko z Rudnik

Listy gratulacyjne
Podczas gminnych dożynek ode-
brali je rolnicy, którzy osiągnęli naj-
lepsze w gminie wyniki w produkcji 
mleka i bydła rasy mięsnej:
Gospodarstwo Rolne w Kamieńcu
Roman Murawski
Jacek Olszewski
Zygmunt Cichoń
Zbigniew Skrzyniarz
Ośrodek Jeździecki w Januszewie

Na ludowo i z przytupem
9 sierpnia w Bałoszycach odbył 
się Regionalny Przegląd Piosenki 
Biesiadnej i Ludowej zorganizo-
wany przez Suski Ośrodek Kultury. 
Wzięło w nim udział 12 zespołów 
z terenu województwa warmiń-
sko-mazurskiego i pomorskiego: 
Morawa – Laseczno, Pomerania 
– Kisielice, Kalina – Jędrycho-
wo, Mozaika – Miłomłyn, Wesoła 
Gromadka – Gmina Kwidzyn, Ma-
rezianki – Kwidzyn, Powiślanki – 
Kwidzyn, Jas – Szropy Sztumskie, 
Aniołki Buzanka – Stary Dzierzgoń, 
Motławianki – Przezmark, Bursz-
tynki - Nowy Dwór Gdański, Suse 
- Susz.

Uczestnicy dożynek w Lubnowych - 24 sierpnia 2014 r.

Największe uznanie 
komisji konkursowej zdobył 

wieniec z Emilianowa

Kapela „Suse”
 zajęła drugie miejsce w kate-

gorii piosenki biesiadnej

Dożynki w Lubnowych
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Wystawa sentymentalna na Starym Mieście
„Susz – podróż w czasie”
W sobotę 23 sierpnia na Starym 
Mieście w Suszu otwarto wysta-
wę „Susz – podróż w czasie”, 
która składała się z 30 fotografii 
prezentujących historyczne za-
budowania Susza.

Na przedstawionych zdjęciach zoba-
czyć można było budynki, których dziś 
już nie ma, np. zabudowania ul. Iław-
skiej, Słowiańskiej, a także piękne ka-
mienice stojące na terenie dzisiejszego 
Starego Miasta. 

Ekspozycja zebrała wiele pochleb-
nych opinii zwiedzających i stała się 

okazją do sentymentalnej podróży 
w przeszłość. Organizatorami wystawy 
były: Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Suskiej, Urząd Miejski w Suszu, Suski 
Ośrodek Kultury i Zakład Usług Ko-
munalnych w Suszu. ■

Gminny konkurs 
krasomówczy

W dniu 25.09.2014 r. w Suskim 
Ośrodku Kultury przeprowadzone 
zostały Gminne Eliminacje Konkur-
su Krasomówczego im Marii Zienta-
ry-Malewskiej. 

Najlepsi w kategorii wiekowej 
szkół podstawowych klas I-III: 1. m. 
Dominika Kotala - SP w Babiętach 
Wielkich, 2. m. Bartosz Kołecki - 
SP w Kamieńcu, 3. m. Michał Chle-
wicki – SP w Suszu.

W kategorii klas IV-VI: 1. m. Da-
wid Bartkowski - SP w Kamieńcu, 
2. m. Kacper Zaleśkiewicz - SP Ba-
biętach Wielkich, 3. m. Nikola Paw-
łowska – SP w Kamieńcu.

Kategoria szkół gimnazjalnych: 
1. m. Agnieszka Jackiewicz, 2. m. 
Małgorzata Siecińska, 3. m. Joan-
na Opioła – Gimnazjum w Suszu.

Laureaci pierwszych miejsc z po-
szczególnych kategorii wiekowych  
zostali zakwalifikowani do eliminacji 
powiatowych w Iławie.

Święto Szkoły Podstawowej w Suszu
Pasowanie na pierwszaka
W Dniu Edukacji Narodowej 14 
października br. w Szkole Pod-
stawowej im. Gen. Józefa Bema 
w Suszu pasowano na ucznia po-
nad 140 maluchów. 

Po przyrzeczeniu i symbolicznym 
pasowaniu na ucznia, którego dokona-
ła dyrektor szkoły Jolanta Gierynowicz 
oraz wicedyrektor Barbara Gredecka 
dzieci stały się pełnoprawnymi ucznia-
mi szkoły. Uroczystość odbyła się na 
hali CSiR w Suszu

Po części oficjalnej z rąk Burmistrza 
Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego 
pierwszoklasiści otrzymali słodkie nie-
spodzianki. ■

Pasowanie w Szkole 
Podstawowej 
w Kamieńcu

w gimnazjum w Suszu

w Jawtach Wielkich

Plenerowa wystawa na Starym Mieście 
cieszyła się dużym zainteresowaniem
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Świętowali sportowcy Gminy Susz
III Suska Gala Sportu
W piątek 24 października br. 
w Centrum Sportu i Rekreacji im. 
Jana Pawła II odbyła się Suska 
Gala Sportu Gminy Susz z udzia-
łem samorządowych władz miej-
skich oraz miłośników sportu. 

Na uroczystości poprowadzonej 
przez biegacza Andrzeja Szyslera na-
grodzono najlepszych zawodników, 
trenerów i działaczy wyróżniających 
się we współzawodnictwie sportowym 
w 2014 roku. Zaprezentowano również 

dokonania poszczególnych zawodni-
ków oraz stowarzyszeń. W przerwie 
miała miejsce prezentacja umiejętności 
nabytych przez uczestników zajęć pro-
wadzonych przez Klub Sportowy Pie-
chotka Team Susz. ■

Pamiątkowe statuet-
ki przekazane przez 
władze miejskie dla 
suskich sportowców:

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w piłce nożnej: Wiśniewski 
Mateusz, Maśka Sylwek, Puwalski 
Piotr, Laskowski Adrian, Micha-
łowski Mariusz;

- za całokształt działań trener-
skich w KS Unia Susz w roku 2014 
- Płoski Jarosław;

- za wsparcie medyczne KS Unia 
Susz - Jakielska Bożena;

- za wsparcie finansowe KS Unia 
Susz - Bączek Krzysztof;

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w piłce siatkowej - Adrian-
na Topolewska, Dawid Suski;

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w piłce nożnej – zespół pił-
karski Orzeł Ulnowo;

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w sztukach walki: Paulina 
Czaplińska, Ada Łaszkiewicz, 
Robert Miśkiewicz, Bartosz Stań-
czyk, Michał Stańczyk, Paweł Wa-
wer, Mateusz Leński, Piotr Pawlik, 
Michał Suski, Paweł Koper, Kor-
nel Borecki;

- za całokształt działań trener-
skich - Jarosław Piechotka;

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w triathlonie oraz biegach: 
Marian Górny, Kamila Lulińska, 
Karol Kaczmarczyk;

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w wioślarstwie - Aleksan-
dra Demczuk;

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w biegach - Karol Kaliś;

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w triathlonie: Natalia Nikel, 
Mariusz Biskupski;

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w tenisie stołowym: Kacper 
Komorowski, Jakub Kacprzak, 
Agnieszka Łukasik, Angelika Net-
ter, Maciej Sztuka, Kamil Jarzem-
bowski, Mariusz Safianowski, 
Patryk Wojciechowski, Andrzej 
Szczegielniak, Adrian Dorociak, 
Jakub Suliński, Patryk Suliński;

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w piłce siatkowej dziewcząt 
– Drużyna Zespołu Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu;

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w piłce halowej chłopców – 
Drużyna Zespołu Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu;

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w piłce siatkowej – Drużyna 
CSiR Pałac Kamieniec;

- za godne reprezentowanie Gmi-
ny Susz w regatach żeglarskich – 
załoga jachtu Retman Susz.

Masowe Biegi Przełajowe Powiatu  Iławskiego
Powiat Iławski biegał w Suszu
Na terenie Plaży Miejskiej w Su-
szu 2 października br. odbyły się 
Masowe Biegi Przełajowe Powia-
tu  Iławskiego z udziałem dzieci 
i młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych naszego regionu.

Organizatorem zawodów było Po-
wiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespo-
łów Sportowych w Iławie, we współ-
pracy z Centrum Sportu i Rekreacji  
w Suszu i Ludowego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Magma” przy  Ze-

spole Szkół w Suszu. 
Ogółem w zawodach wystartowało 

299 uczestników, którzy rywalizowali 
na 6 dystansach. W klasyfikacji miast 
i gmin młodzież z Susza zajęła pierw-
sze miejsce. ■

Zbiorowe zdjęcie wszystkich 
uczestników biegów

Fo
t.:

 U
rz

ąd
 M

ie
js

ki
 w

 S
us

zu
Fo

t.:
 O

rg
an

iz
at

or
zy

Fo
t.:

 U
rz

ąd
 M

ie
js

ki
 w

 S
us

zu
Fo

t.:
 U

rz
ąd

 M
ie

js
ki

 w
 S

us
zu



Przegląd Suski8 Biuletyn mieszkańców Gminy Susz
Numer 15 - sierpień, wrzesień, październik 2014 r. Sport

Unia Susz
Po 14 meczach run-
dy jesiennej w 2. gru-
pie ligi okręgowej su-
ski zespół znajduje się 
na 1. miejscu z dorobkiem 31 pkt. 

Mecze rundy jesiennej Unii Susz
09.08 Olimpia II Elbląg – Unia Susz 
3:4; 13.08 Unia Susz – Concordia 
II Elbląg 2:0; 17.08 Start Nidzica 
– Unia Susz 1:1; 23.08 Unia Susz - 
Syrena Mynary 2:1; 27.08 Grunwald 
Gierzwałd – Unia Susz 1:6; 30.08 
Unia Susz -  Fortuna Dorotowo 
Gągławki 5:0; 06.09 Wel Lidzbark 
- Unia Susz 0:4; 13.09 Unia Susz - 
Ewingi Zalewo 1:1; 20.09 Radomiak 
Radomno - Unia Susz 0-2; 27.09 
Unia Susz - Polonia Iłowo 0:1; 04.10 
Tęcza Miłomłyn - Unia Susz 0:0; 
11.10 Unia Susz - Kormoran Zwie-
rzewo 1:1; 19.10 Orzeł Janowiec 
Kościelny - Unia Susz 2:4; 25.10 
Unia Susz - GKS Stawiguda 3:0.

Orzeł 
Ulnowo
Po 10. kolejce w kla-
sie B grupie IV roz-
grywek wojewódzkich 
zespół znajduje się na 3 .  
miejscu z 19 punktami. 

Mecze rundy jesiennej UKS 
„Orzeł” Ulnowo
31.08 „Orzeł” Ulnowo - SKF Kunki 
1:2; 07.09 Lider Złotowo - „Orzeł” 
Ulnowo 1-2; 14.09 Orzeł Ulnowo 
- Jordan Kazanice 7:1; 21.09 LZS 
Jamielnik - Orzeł Ulnowo 0:2; 28.09 
Orze Ulnowo - Avista Łążyn 3:0; 
05.10 Płomień Turznica - Orzeł Ulno-
wo 7:4; 12.10 Orzeł Ulnowo - Wicher 
Gwiździny 7:1; 18.10 ITR Iława 2000 
- Orzeł Ulnowo 2:2; 26.10 Orzeł 
Ulnowo - GSKF Montowo 7:1.

V Ogólnopolski Wyścig MTB Susz 2014 
Rowerowe ściganie w Suszu

W tegorocznej 
edycji zawodów, 
która odbyła 
się 24 sierpnia, 
udział wzięło 
248 zawodników 
na dystansach 
mini i mega, na-

tomiast na dystansie rodzinnym 
i w indywidualnych startach dzie-
ci w różnych kategoriach wieko-
wych pojawiły się 32 rodziny i 45 
dzieci.

Organizatorami zawodów były 
Urząd Miejski w Suszu, CSiR im. Jana 
Pawła II w Suszu, UKS Towarzystwo 
Rozwoju Sportu w Suszu, Suski Ośro-
dek Kultury w Suszu i Ognisko Miej-
skie TKKF Susz. 

Tego dnia odbył się także festyn 
z okazji pożegnania wakacji. Na za-
proszenie Suskiego Ośrodka Kultury 
przed suską publicznością zaprezen-
towały się zespoły „Arkadiusz Szulc 
Band” oraz „Najlepszy Przekaz w Mie-
ście”. ■

Najlepsza Suszanka - dystans Mini
1. Kamila Lulińska
2. Natalia Nikiel
3. Karolina Pacholec
Najlepszy Suszanin - dystans Mini
1. Krzysztof Kaca
2. Arkadiusz Węgier
3. Sławomir Zaremba
Najlepszy Suszanin dystans Mega
1. Mariusz Augustyniak
2. Zbigniew Maziński
3. Wojciech Panek

Red Rose Volley Cup 2014
Kolejna edycja turnieju siatkarskie-

go odbyła się 20 września br. w Cen-
trum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła 

II w Suszu. W rywalizacji wzięło udział 
5 zespołów z Grudziądza, Kisielic, Iła-
wy, Ryjewa i Susza. ■

Retman Susz Mistrzem 
Polski 2014
Podczas szesnastych regat ANWIL 
CUP na Jeziorze Włocławskim ro-
zegrano dwunastą edycję Długo-
dystansowych Mistrzostw Polski 
Jachtów Kabinowych. Na starcie 
stawiło się 51 załóg z całej Polski, 
w tym załoga Retman Susz, która 
zwyciężyła w klasie OMEGA stan-
dard.
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