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Stolica polskiego triathlonu jak co roku stanęła na wysokości zadania

Zawody Susz Triathlon 2017 za nami
popularnej połówki, czyli ½
Ironman 1,9-90-21,1.. Ponadto odbyły się konkurencje
aquathlonu i triathlonowych
sztafet na sprincie.
Susz Triathlon to nie tylko
rywalizacja zawodników ale
także impreza dla kibiców
i mieszkańców Susza. Pierwszego dnia na scenie wystąpił

Rewitalizacja
Starego Miasta

Michał Szpak - niesamowity talent polskiej sceny muzycznej i reprezentant Polski
na Eurowizji w 2016 roku.
Drugiego dnia wieczorem
na scenie pojawił się zespół
KOMBII z wirtuozem gitary
i wokalistą Grzegorzem Skawińskim.

s. 2
Gminne
inwestycje

więcej o zawodach na s. 8-9

s. 3
Dni Susza

s. 6
Tytuł mistrzowski w sprincie wśród kobiet
wywalczyła Małgorzata Otworowska

Fot.: Wojciech Laskowski

Polska stolica triathlonu to marka, jaką przez minione 26 lat wypracował sobie Susz, organizując kolejne
edycje zawodów triathlonowych. Przez trzy dni 23, 24
i 25 czerwca mieliśmy w naszym mieście prawdziwie
festiwalową atmosferę.
Susz Triathlon to obecnie ski Elity na Sprincie, a w tym
najstarsza impreza triathlo- roku również Mistrzostwa
nowa rozgrywana w Polsce. Polski Age Group.
To właśnie tu rozpoczęła się
W niedziele zawodnicy
również dynamiczna promo- rywalizowali na dystansie
cja triathlonu w Polsce. W Suszu debiutowało wiele gwiazd
show biznesu oraz aktorów,
którzy przyczynili się do szybkiej popularyzacji dyscypliny.
Powiedzieć, że Susz Triathlon 2017 był ogromnym
przedsięwzięciem sportowym
i organizacyjnym, to... jak nic
nie powiedzieć. Wystarczy
sobie wyobrazić trzy dni triathlonowego święta, dwa koncerty z liczoną w tysiącach
widownią i widowiskowe wyścigi o randze mistrzostw Polski z udziałem utytułowanych
zawodników z całego kraju
i zza granicy. Jeśli do tego dołożyć prawdziwie festiwalową
atmosferę, jaką każdego roku
niezawodnie tworzą mieszkańcy i kibice, to mamy pełen
obraz imprezy.
Od kilku lat w Suszu rozgrywane są Mistrzostwa Pol-

Burmistrz otrzymał absolutorium za 2016 rok

Przedszkolandia

s. 7
Wokół triathlonu

s. 8-9
Wiadomości
sportowe

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Decyzją
Rady
Miejskiej w Suszu Burmistrz
Krzysztof Pietrzykowski
uzyskał na sesji Rady 7
czerwca 2017 r. absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku.
Kwestia udzielenia absolutorium była najważniejszym
punktem całej sesji. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie przez 12 radnych
obecnych na sesji. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za
2016 rok.
Pozytywną opinię w kwestii budżetu wyraziła również
Regionalna Izba Obrachunkowa, a także Komisja Rewizyjna. ■
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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

Umowa na rewitalizację
Starego Miasta

Gmina Dobrze Zrządzana

27 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski oraz
Skarbnik Gminy Susz Bożena Chmielewska podpisali
umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie starego miasta
w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej
estetyce i funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej”.

tel. (55) 278 60 15,
faks: (55) 278 62 22
Fot.: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego W-M

e-mail: susz@susz.pl

WWW.SUSZ.PL

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Suszu

Kontakt z radnymi
Rady Miejskiej w Suszu
możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Hubert Młynarczyk

Całkowita wartość projektu
wynosi 456.245,45 zł. Kwota
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi 85%
kwoty wydatków kwalifikowanych tj. 382.508,03 zł.
Przedmiotem projektu jest
wykreowanie przestrzeni publicznej tj. miejsca służącego rekreacji i wypoczynkowi
mieszkańców miasta i turystów. Obecnie jest to zaniedbany zielony skwer z oka-

lającym chodnikiem wzdłuż
którego rosną wieloletnie
drzewa. Projekt znajduje się
w centralnej części miasta,
która powinna być jego wizytówką.
Zadanie zostanie zrealizowane w 2017 roku i uwzględnia usunięcie wyeksploatowanych elementów placu,
wymianę nawierzchni, zieleni, małej architektury i wykonanie nowego oświetlenia. ■

23 czerwca na scenie warszawskiego Teatru Sabat
odbyło się wręczenie statuetek „Firmy Dobrze Zarządzane” przyznane przez redakcję „Magazynu Gospodarczego FAKTY”.
Nagrodzone podmioty – Burmistrz Susza Krzysztof
firmy i jednostki samorządu Pietrzykowski, zaangażowany
terytorialnego – mogą po- w przygotowania do zawodów
szczycić się stabilną pozycją, Susz Triathlon 2017, nie mógł
płynnością finansową oraz być obecny na gali w Warskutecznie
realizowanymi szawie, dlatego redakcja maplanami rozwojowymi. Gmi- gazynu wręczenia statuetki
na Susz została laureatem dokonała w Suszu podczas dewyróżnienia w kategorii „Sa- koracji zwycięzców zawodów
morząd Dobrze Zarządzany”. triathlonowych. ■

Fot.: Wojciech Laskowski

Zbigniew
Skolimowski
przyjmuje
interesantów po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym
tel. (55) 278 60 15 w. 39
- pokój nr 201 Urzędu
Miejskiego w Suszu.
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Wizyta małych interesantów
W środę 31 maja br. Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski przyjął niecodziennych gości.
Do Urzędu Miejskiego ły okazję zobaczyć gabinet
przybyli uczniowie klasy Burmistrza oraz zapoznać się
2F Szkoły Podstawowej im. z jego pracą. Na koniec dzieci
Józefa Bema w Suszu wraz otrzymały drobne upominki
z wychowawczynią Lidią Ko- oraz zrobiły sobie wspólne
morowską.
zdjęcie z Burmistrzem. ■
Podczas wizyty dzieci mia-

hubertmlynarczyk@wp.pl

Przemysław Tuliński

przemek-tulinski@wp.pl

Grzegorz Zalewski
suszwp@wp.pl

Bezpłatny biuletyn
mieszkańców
Gminy Susz
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Zabytkowy mur zyskał nowy wygląd
W czerwcu br. zakończono prace konserwatorskie i remontowe obejmujące pozostałości zabytkowego muru przy ul. Słowiańskiej.
Po założeniu miasta Susz Mur przy ulicy
otoczony był murem wyko- Słowiańskiej
był
nanym z kamieni polnych częścią
budynku
i zwieńczonym cegłą cera- zlokalizowanego
miczną. Mury obronne z trze- przy nieistniejącej
ma bramami wjazdowymi już Bramie Prabuci licznymi wieżami obron- kiej i dzięki temu
nymi zapewniały miastu zachował się do
przez kilka wieków ochronę chwili obecnej. Ze
w czasie wojen i niepokojów. względu na zły stan
Z czasem straciły na znacze- techniczny rozebraniu i zaczęły popadać w ruinę. no budynek i dzięki
W XIX wieku zdecydowano temu odsłonięte zoo ich rozbiórce.
stały fragmenty zabytkowego
Do czasów obecnych za- muru.
chowały się jedynie fragmenZakres prac konserwatorty muru w kilku miejscach. skich objął m.in.: oczyszcze-

Fot.: Przegląd Suski

Wydawca:
Urząd Miejski w Suszu,
Referat Promocji i Spraw
Społecznych

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Przegląd
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nie powierzchni muru, wypełnienie szczelin i pęknięć,
uzupełnienie
brakujących
kamieni, czyszczenie i wyrównanie górnej płaszczyzny

muru, oraz wykonanie zwieńczenia muru i oświetlenia.
Prace wykonało Studio Artystyczno-Konserwatorskie
z Bydgoszczy. ■

PrzeglądSuski

Biuletyn mieszkańców Gminy Susz
Numer 26 - kwiecień, maj, czerwiec 2017 r.

Gmina

Świetlica w Olbrachtówku

Powstał kolejny obiekt sportowy na terenach wiejskich

Boisko wielofunkcyjne w Babiętach

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

29 czerwca br. uroczyście otwarto wielofunkcyjne
boisko sportowe, które znajduje się przy Szkole Podstawowej w Babiętach Wielkich. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli suskiego samorządu na czele
z Burmistrzem Susza Krzysztofem Pietrzykowskim.

wowej w Babietach Wielkich
Grażyna Taborek. Po okolicznościowych przemówieniach
gości uczniowie Szkoły Pod-

We wtorek 23.05.2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie
świetlicy wiejskiej w Olbrachtówku, która ma stać się
miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
W obecności zaproszonych
Świetlica w Olbrachtówku
gości i lokalnej społeczności powstała w pomieszczeniach
uroczystego przecięcia wstę- byłej szkoły podstawowej, zagi dokonali: Burmistrz Su- kupionych przez Gminę Susz
sza Krzysztof Pietrzykowski, od prywatnego właściciela.
Przewodniczący Rady Miej- Gruntownemu
remontowi
skiej Zbigniew Skolimow- poddano wszystkie pomieszski oraz sołtys wsi Grażyna czenia. Wymienione zostaDuszyńska. Obiekt poświęcił ły okna, instalacje, posadzki
ks. wikariusz Zbigniew Kaź- oraz drzwi. W budynku zastomierczak. Kolejna część uro- sowano ogrzewanie kominkoczystości odbyła się wewnątrz we, które rozprowadza ciepło
świetlicy, gdzie z programem do wszystkich pomieszczeń.
artystycznym wystąpił zespół Kolejnym etapem remontu
ludowy „Suse” z Suskiego obiektu będzie ocieplenie buOśrodka Kultury.
dynku ■

stawowej w Suszu zaprezentowali krótki program artystyczny.
Warta ponad 400 tysięcy
złotych inwestycja po oddaniu do użytku będzie miała
charakter ogólnodostępny otwarta nie tylko dla uczniów,
ale i innych mieszkańców.
Obiekt ma nawierzchnię poliuretanową o powierzchni
44x 24 m, został też ogrodzony i oświetlony, pojawiły się
schody i elementy małej infrastruktury.
Boisko jest przystosowane
do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykówkę.
Zlecenie zrealizowała firma Grumix ze Słupi, która zaoferowała najniższą cenę oraz
pięć lat gwarancji. ■

Zakończono kolejną inwestycję w Gminie Susz

Otwarcie drogi w Lubnowych Małych
się pojazdami mechanicznymi i znacznie ułatwi dojazd
mieszkańców miejscowości
Lubnowy Małe do głównej
drogi wojewódzkiej prowadzącej do Prabut i Kamieńca.
Koszty inwestycji wynosiły
882 774,14 zł, a wykonawcą
przebudowy było Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych
„STRZELBUD. ■

Fot.: Wojciech Laskowski

20 czerwca br. dokonano oficjalnego otwarcia nowej
drogi w miejscowości Lubnowy Małe z udziałem suskich władz samorządowych na czele z Burmistrzem
Susza Krzysztofem Pietrzykowskim i zaproszonych
gości.
To zrealizowana kolejna wojewódzką 520. Objęła roz wielu obecnie prowadzo- boty ziemne, budowę przenych inwestycji Gminy Susz. pustów, zjazdów i położenie
Przebudowa
dotychczaso- nawierzchni asfaltowej.
wej gruntowej drogi gminInwestycja wpłynie na ponej łącznie wynosiła 2,374 prawę bezpieczeństwa ruchu
km od skrzyżowania z drogą drogowego
poruszających

Wielka stopa,
czyli niebanalny sposób
na promocję Gminy Susz
Gmina Susz postanowiła promować swoje walory
niecodzienną produkcją. Film dostępny w Internecie
m.in. na serwisie YouTube zrealizowano na zlecenie
Urzędu Miejskiego w Suszu przez firmę Auris Media
Group.
Film promujący Gminę Susz w nietypowy i odważny
sposób opowiada o miejscu na Warmii i Mazurach,
otoczonym niepowtarzalną przyrodą pełną rzadko
spotykanych gatunków zwierząt i roślin. To tu w ostatnich tygodniach aż trzykrotnie zarejestrowano człekokształtne stworzenie, pokryte czarną sierścią zwane
Wielką Stopą.
Jak dotychczas informacje o filmie pojawiły się m.in.
w TVP Olsztyn, Teleexpresie, Gazecie Wyborczej.
Zainteresowane produkcją są TVN i Polsat, a w internetowych komentarzach chwali się niebanalne podejście do promocji miasteczka.

Fot.: youtube.com

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali Burmistrz
Susza Krzysztof Pietrzykowski i Dyrektor Szkoły Podsta-
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Roman Czejarek zaprosił mieszkańców do rozmowy

Gminne Obchody
Dnia Strażaka

Susz na antenie Radiowej Jedynki
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy
Polskiego Radia, Roman Czejarek prowadził w Suszu
audycję Radiowej Jedynki,„Jedyne takie miejsce”,
w trakcie której zaproszeni goście opowiadają o swojej małej ojczyźnie.
Audycja o Suszu odbyła się Polskiego Klubu Kawaleryj13 maja chwilę po godzinie skiego w Suszu,
9:00 i z krótkimi przerwami - Młodzieżowa Drużyna Potrwała blisko dwie godzi- żarnicza z opiekunami Roberny. Kolejne wejście na temat tem Frankiewiczem i Bartonaszego miasta miało miej- szem Baczewskim,
sce o godzinie 14:00 i trwa- - Kamil Woźniak i Anna Smoło godzinę. Podczas audycji larska o harcerstwie w Suszu,
słuchacze starali się znaleźć - Marcin Mądry o suskich zaodpowiedzi na zadane przez wodach triathlonowych,
Romana Czejarka pytania. - Jarosław Piechotka o pracy
Osoby, które udzieliły najbar- z młodzieżą i sukcesach młodziej wyczerpujących odpo- dych kickboxerów,
wiedzi otrzymały symboliczne nagrody przekazane przez
Urząd Miejski w Suszu.
Wśród zaproszonych gości,
którzy wzięli udział w programie znaleźli się:
- Stanisław Blonkowski, leśnik, miłośnik przyrody i fotografii, który opowiadał o pięknie otaczającej nas przyrody
- Włodzimierz Paliński i Maciej Romanowski o tym, jak
zarazić młodych ludzi historią, o Oddziale Terenowym

20 maja br. strażacy z jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Susz brali udział w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka.
W tym roku gospodarzami byli druhowie z OSP Jakubowo Kisielickie, gdzie przy remizie strażackiej odbyła się zbiórka strażaków oraz oficjalna część uroczystości. Poczty sztandarowe wystawiły jednostki OSP
w Suszu, w Jakubowie Kisielickim, w Babiętach Wielkich i w Redakach.
Zebranych gości i druhów powitał Burmistrz Krzysztof
Pietrzykowski, jednocześnie dziękując strażakom za
ich pracę na rzecz ochrony ludzkiego życia i mienia.
Głos zabrał również ks. Kapelan Ryszard Dębski. Następnie zasłużonym strażakom oraz osobom wspierającym ochronę przeciwpożarową wręczono medale
odznaczenia oraz pamiątkowe statuetki.

- Kamil Jędrzejewski o dziecięcej szkółce piłkarskiej oraz
o zarażaniu młodych ludzi
sportem,
- Mariola Lendzion o pasji
odkrywania starych fotografii
Susza i jego mieszkańców,
- Paulina Korwek o tym, jak
wyciągnąć dzieci sprzed komputerów oraz o Suskiej Kreatywnej Akademii Młodego
Artysty,
- Zdzisław Zdzichowski o historii pałacu w Kamieńcu oraz
o planach związanych z rozwojem gminy Susz w najbliższym czasie. ■

Fot.: Urząd Miejski w Suszu
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Nowe stowarzyszenie
historyczne w Suszu

Ogólnopolska akcja Bezpieczne Wakacje tradycyjnie
odbyła się również w Suszu na plaży miejskiej.

Przedstawiciele służb organizujących festyn
z Burmistrzem Susza

W połowie kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie
założycielskie nowej organizacji w Suszu, dla której
wybrano nazwę Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea”. Osoby uczestniczące w spotkaniu założycielskim ustaliły, że głównym celem Stowarzyszenia „Galea” jest badanie i upowszechnianie wiedzy
historycznej o obszarze dawnej Pomezanii a także
działalność na rzecz ochrony wszelkiego rodzaju zabytków z terenu będącego w zainteresowaniu stowarzyszenia.
Jedną z pierwszych inicjatyw nowego stowarzyszenia
było w dniach 2 i 3 czerwca uprzątnięcie i uporządkowanie dawnego cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu. Do realizacji projektu członkowie Stowarzyszenia
„Galea” przystąpili wspólnie z parafią Matki Boskiej
Królowej Świata w Kamieńcu i osobami chętnymi.

przy patronacie honorowym
Burmistrza Susza Krzysztofa
Pietrzykowskiego.
W programie festynu była
m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy, pokaz sprawności Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej, pokazy służb ratowniczych, symulatory i inne
atrakcje przygotowane przez
służby. ■

Inicjatywa, która ma sprzyjać zwiększeniu poziomu
bezpieczeństwa
spędzania
wolnego czasu przez dzieci,
młodzież i dorosłych w czasie
wakacji, została zorganizowana 17 czerwca br. przez OSP
Susz przy współudziale m.
in. PPSP w Iławie, Komendy
Powiatowej Policji w Iławie,
Zakładu Karnego w Iławie

Fot.: Zakład Karny w Iławie

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Festyn Bezpieczne wakacje 2017

Procesja eucharystyczna przeszła 15 czerwca ulicami Susza
od Kościoła pw. św. Rozalii do Sanktuarium św. Antoniego

Fot.: Przegląd Suski

Fot.: www.galeasusz.pl

Uroczystość Bożego Ciała
w Suszu

PrzeglądSuski

Biuletyn mieszkańców Gminy Susz
Numer 26 - kwiecień, maj, czerwiec 2017 r.

Wydarzenia

Hasło przewodnie: „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”

Święto Konstytucji
3 Maja

VIII Gminne Dni Rodziny w Suszu

SP Jawty Wielkie

Fot.: Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

18 maja br. w Środowiskowym Domu Samopomocy sąsiedzi i bliscy osób uczestw Suszu odbyła się Inauguracja VIII Gminnych Obcho- niczących w zajęciach Środodów Dni Rodziny.
wiskowego Domu SamopoHasłem przewodnim te- rzy, kierownicy i przedstawi- mocy w Suszu. Po oficjalnej
gorocznych obchodów jest ciele jednostek organizacyj- części rozpoczęło się wspólne
„Miłość w rodzinie nigdy nie nych działających na terenie biesiadowanie oraz rodzinne
zginie” i do niego nawiązywał gminy, rodziny, przyjaciele, rozgrywki sportowe. ■
program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję
przez grupę artystyczną ŚDS
pod kierunkiem terapeuty Ireny Krupskiej.
W uroczystej inauguracji Gminnych Dni Rodziny
uczestniczył z-ca burmistrza
Zdzisław Zdzichowski, przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Skolimowski, dyrektorzy szkół i przedszkoli
Gości przywitała kierownik ŚDS Beata Rogala
z terenu gminy Susz, dyrekto-

Susz wkręcił się w pomaganie

Fot.: Organizatorzy

„Wkręć się w pomaganie’ to hasło, które przyświecało
organizatorom festynu charytatywnego, zorganizowanego 6 maja dla Dominiki Labens, chorej na zespół
Retta mieszkanki Susza.
Głównym celem wydarze- nie pomogą w sfinansowaniu
nia było zebranie możliwie zakupu urządzenia C-EYE
największej ilości plastiko- - komunikatora, za pomowych nakrętek, które ostatecz- cą którego Dominika będzie
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mogła porozumiewać się ze
światem dzięki ruchom gałek
ocznych.
Festyn rozpoczął się od
parady motocykli, na której
zameldowali się miłośnicy
dwóch kółek, m.in. z Grudziądza, Kwidzyna, Nowego
Miasta Lubawskiego, Biskupca, Susza oraz okolicznych
miejscowości.
Poza paradą motocykli organizatorzy przygotowali wiele innych niespodzianek m. in.
grochówkę strażacką, kiermasz ciast, pokazy siłowania
na rękę, pokazy ratownictwa.
Nie zabrakło także oprawy
muzycznej, nad którą czuwał
DJ Moa. Zwieńczeniem festynu były koncerty zespołów
HYMEN oraz ZKS SQUAD.
Organizator, którym było
Niepubliczne
Przedszkole
„Przedszkolak” w Suszu, poinformował, że ostatecznie
dzięki wsparciu wielu osób
i instytucji udało się zebrać
ponad tonę nakrętek. ■

SP Babięty Wielkie

SP Lubnowy

SP Kamieniec

Święto Gimnazjum z udziałem wojska
sowych konkursów i wręczenie wyróżnień dla uczniów.
Po części oficjalnej uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami miasta do Sanktuarium św. Antoniego, gdzie
odprawiono mszę św. ■

Gimnazjum w Suszu

Fot.: Organizatorzy

SP Susz

Fot.: www.gimsusz.pl

Jak co roku w połowie maja Publiczne Gimnazjum im.
Kawalerii Polskiej w Suszu obchodziło swoje święto.
Uroczystości związane z 13 rocznicą nadania imienia
i wręczenia sztandaru odbyły się 12 maja na placu
przed budynkiem szkoły.
Uroczystość społeczności konaniu orkiestry wojskowej
szkolnej i zaproszonych go- i rozstrzygnięcie międzyklaści swoją obecnością uświetniła kompania honorowa 20
Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Orkiestra
Wojskowa z Torunia.
Do najważniejszych punktów uroczystości należały
m.in.: Apel Pamięci, salwa
kompanii honorowej, złożenie
kwiatów przy kamieniu upamiętniającym polskich kawalerzystów, prezentacja w wy-
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Fot.: Przegląd Suski

Podczas tegorocznych Dni Susza miała swoją inaugurację kolejna część wystawy zdjęć mieszkańców
Susza „Susz to my”. Koordynatorem wystawy jest
pani Mariola Lendzion.

Majowy piknik u św. Rozalii
3 maja w ogrodzie przy kościele Św. Rozalii w Suszu
odbył się organizowany przez Suski Ośrodek Kultury
oraz proboszcza Mieczysława Adamczyka coroczny
piknik majowy, który w tym roku przyjął formę przeglądu piosenki biesiadnej i ludowej.
Na scenie zaprezentowały się zespoły z Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego, Przezmarku oraz Susza.
Poza częścią artystyczną na osoby, które zdecydowały się przybyć na piknik czekały niespodzianki w postaci kina 7D, ogromnych baniek mydlanych, zjeżdżalni oraz stoisk ze słodyczami i z zabawkami.

W przeciwieństwie do
poprzednich lat, podczas tegorocznych Dni
Susza nie padał deszcz.
Wręcz przeciwnie – 10 i 11
czerwca było słonecznie
i ciepło.
Po oficjalnym otwarciu
święta naszego miasta przez
burmistrzu Krzysztofa Pietrzykowskiego na scenie pojawiły się dzieci z gminnych
szkół podstawowych oraz
gimnazjum, prezentując przygotowane programy słowno-muzyczne. W międzyczasie nastąpiło rozstrzygnięcie
ogłoszonego przez burmistrza
Susza konkursu „Tęgie Głowy”, mającego na celu nagrodzenie uczniów osiągających
najlepsze wyniki w nauce
i sporcie. Wszyscy laureaci
otrzymali nagrody w postaci
gadżetów elektronicznych.
Po prezentacjach uczniów
wystąpił zespół „Gang-Bang”,
który zaprezentował największe przeboje polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej.
Finałem sobotniego dnia były
koncerty zespołów disco –
polo: SOLEO i GESEK.
Niedziela rozpoczęła się
od występów dzieci z suskich
przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych działających
przy wiejskich szkołach podstawowych. Podczas występu
przebrani za żeglarzy aktorzy
zachęcali dzieci do wspólnej
zabawy i udziału w licznych
konkursach, w których każde
dziecko otrzymywało drobny
upominek.
Część muzyczną niedzielnych obchodów Dnia Susza
rozpoczął zespół Reggaeside prezentujący rytmy reggae i ska. Ostatnim punktem
programu był koncert Antka

Dni Susza 2017

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Wystawa „Susz to my”

PrzeglądSuski

Smykiewicza, który przyciągną przed scenę dużą grupę
widzów, wśród których prym
wiodła młodzież. Po koncercie muzyk chętnie rozdawał
autografy i pozował do wspólnych zdjęć.
Imprezami towarzyszący-

mi były: Mistrzostwa Polski
w Kickboxingu, które odbywały się w CSiR, konkursy
jazdy na deskorolkach i rowerach typu BMX na skateparku
oraz Turniej Piłki Nożnej na
Orliku. ■

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Dni Susza 2017

Gminne Obchody Dnia Dziecka

Fot.: Suski Ośrodek Kultury

28 maja br. na Plaży Miejskiej w Suszu odbyły się
Gminne Obchody Dnia Dziecka. Wydarzenie zostało
sfinansowane z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Organizatorzy przewidzie- 1. O dobrą zabawę zadbali
li dla najmłodszych mnóstwo profesjonalni animatorzy, zaatrakcji, m. in.: wielkie zjeż- chęcający dzieci do udziału
dżalnie, trampoliny, dmu- w licznych konkursach z nachane place zabaw, quady, grodami. Nie zabrakło także
symulator bolidu Formuły malowania buziek, modelo-

wania baloników oraz kącika
dla najmłodszych dzieci. Maluchy mogły także spróbować
swoich sił w samodzielnym
tworzeniu megabaniek mydlanych.
Gminne Obchody Dnia
Dziecka zostały zorganizowane w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. ■

Fot.: Urząd Miejski w Suszu
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Kultura

Kolorowa Przedszkolandia
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Fot.: Przedszkole w Suszu

26 maja br. w hali sportowej CSiR w Suszu odbyła się
Przedszkolandia, czyli doroczna prezentacja artystyczna Przedszkola w Suszu.
W tym roku zorganizowana nie zgromadzonym rodzicom
została ona pod hasłem „Śpie- z okazji ich święta i to właśnie
wające przedszkolaki”. Mali dla nich dzieci zaprezentowawykonawcy swoje występy ły swoje talenty nie tylko wozadedykowali gościom i licz- kalne. ■

Koncert muzyki filmowej
14 czerwca w Pensjonacie w Piotrkowie odbył się
koncert muzyki filmowej w wykonaniu uczniów, nauczycieli, pracowników i przyjaciół Szkoły Podstawowej w Piotrkowie.

Wesoły Świat Disco Polo

Koncert w Lubnowych

Spotkania z poezją

21 czerwca br. w świetlicy wiejskiej w Lubnowych odbył się koncert „Anna Jantar – ocalić od zapomnienia”,
który prezentował największe przeboje tej piosenkarki
w wykonaniu uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Lubnowych oraz zaproszonych gości.

Fot.: Suski Ośrodek Kultury

25 kwietnia br. w Suskim Ośrodku
Kultury przeprowadzone zostały
Gminne Eliminacje Konkursu „Spotkania z Poezją”, które wyłoniły najlepszych recytatorów w gminie.
Kategoria wiekowa klas I-III: 1. Wojciech Witkowski – SP Piotrkowo, 2.
Stanisław Juchniewicz - SP Susz,
Wiktoria Olszewska - SP Babięty
Wielkie, 3. Robert Łabędzki – SP
Jawty Wielkie
Kategoria wiekowa klas IV-VI: 1. Kamil Rzepka - SP Piotrkowo, 2. Majka
Janczarek – SP Lubnowy, 3. Alicja
Podogrodzka - SP Susz, Sara Bartkowska - SP Kamieniec.
Do Eliminacji Rejonowych w Iławie zakwalifikowani zostali laureaci
I miejsc z poszczególnych kategorii
wiekowych.

Fot.: SP Piotrkowo

Patronat honorowy nad
konkursem objęli Wojewoda
Warmińsko-Mazurski Artur
Chojecki i Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski. Organizatorem konkursu pod
hasłem „Wesoły Świat Disco Polo” był Środowiskowy
Dom Samopomocy w Suszu.
Na
konkurs
przybyli
uczestnicy z Środowiskowych Domów Samopomocy
z 19 placówek z całego województwa. Uczestnicy konkursu rywalizowali między sobą
w pokazie mody, pod hasłem
„Szalone stroje disco polo”,
konkursie muzycznym „Przebój disco polo” oraz w konkursie plastycznym „Dyskotekowa koszulka”. ■

Fot.: Przegląd Suski

Fot.: Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

8 czerwca br. w Suszu odbył się III Artystyczny Konkurs Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa warmińsko-mazurskiego „Modnie, Muzycznie, Kolorowo”.
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Triathlon

PrzeglądSuski

Miejsca zawodników
związanych z Suszem

Przebieg najsłynniejszych zawodów triathlonowych

Dystans średni: 1,9 km, 90 km, 21,1 km

Całą imprezę prowadziło dwóch konferansjerów, legenda polskiego triathlonu Jerzy Górski oraz Marek Mróz.

Gniewomir Pluta

04:30:06

47.

Paweł Mazur

04:30:50

60.

Jarosław Jabłoński

04:33:46

76.

Marcin Sobolewski

04:37:31

94.

Maciej Jedowski

04:42:46

105. Krzysztof Litwiniuk

04:44:10

126. Daniel Szul

04:48:43

189. Krzysztof Furmański

04:59:17

228. Paweł Gutowski

05:05:46

263. Zbigniew Sarnowski

05:09:40

310. Krzysztof Jażdżewski

05:17:24

320. Piotr Langowski

05:20:08

420. Krystian Gąsior

05:41:08

432. Bartosz Iwanow

05:44:04

444. Izabela Pudlak

05:48:13

458. Sławomir Kłuba

05:55:52

Z całej rzeszy zawodników, którzy stanęli na starcie różnych
konkurencji zawodów, aż 1080 ukończyło rywalizację

Fot.: Mariusz NasieniewskiMaratomania.pl

44.

Susz Triathlon 2017

1.

Paweł Traczyk

01:07:10

15.

Maksymilian Karczewski

01:10:19

58.

Maciej Paliński

01:15:46

71.

Kamil Drzewoszewski

01:17:21

102. Radosław Skolasiński

01:19:47

121. Sławomir Siemianowski

01:21:45

131. Arkadiusz Węgier

01:22:22

148. Leszek Sieciński

01:24:13

157. Rafał Gąsior

01:25:04

166. Natalia Nikiel

01:25:55

194. Piotr Gąsior

01:28:18

275. Iga Zaleśkiewicz

01:34:11

277. Sebastian Laskowski

01:34:23

314. Przemysław Misiak

01:37:22

316. Jacek Sokołowski

01:37:26

336. Krzysztof Kaca

01:39:13

351. Grzegorz Niemkiewicz

01:40:47

365. Robert Żuchliński

01:42:46

387. Grzegorz Łatoszyński

01:45:48

397. Cezary Macikowski

01:47:56

Fot.: Agnieszka Szelbracikowska

Sprint Open: 0,75 km, 20,2 km, 5,7 km

Aquathlon 1: 200 m, 1 km
Anna Kaca

0:12:06
Fot.: Mariusz NasieniewskiMaratomania.pl

31.

Aquathlon 2: 400 m, 2 km
13.

Marcel Siemianowski

00:16:23

17.

Kamil Kalbarczyk

00:17:27

19.

Miłosz Zawadzki

00:18:14

29.

Patryk Markowski

00:19:21

Organizacja zawodów

- To ogromne wyzwanie sprawnie zorganizować tak duże zawody - mówi, podsumowując, Marcin Mądry z Urzędu Miejskiego w Suszu, osoba mocno zaangażowana
w suski triathlon. - To z pewnością zadanie dla zespołu, a nie dla jednostki.
Za bezpośrednią organizację zawodów odpowiedzialne było Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu na czele z dyrektorem Jarosławem Piechotką. Ponadto w organizacji zawodów brali udział pracownicy Suskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego
w Suszu, Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, pracownicy innych suskich
instytucji i służb m. in. policji, straży pożarnej, ratowników. Dodatkowo w zawodach
pomagało ponad 180 wolontariuszy pod kierunkiem Jolanty i Włodzimierza Palińskich z Publicznego Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu.

Wielu zawodników powitano w Suszu już w piątek.
Pierwszy dzień imprezy miał
pod względem sportowym
charakter organizacyjny –
poświęcony był pierwszym
odprawom technicznym, a na
ulicach Susza i gminy było
już widać zawodników zapoznających się z każdym szczegółem wyznaczonych tras.
Długie kolejki ustawiały
się po pakiety startowe w centrum obsługi zawodników, ja-

kie zorganizowano w suskiej
hali. Tam też tego samego dnia
ruszyły Targi EXPO - jedna z najważniejszych imprez
towarzyszących
sportowej
rywalizacji. Na poszczególnych stoiskach swoją ofertę
prezentowali partnerzy Susz
Triathlonu - dostępne były
produkty od odzieży, obuwia,
akcesoriów i gadżetów aż po
specjalistyczne usługi, takie
jak warsztaty bike fittingowe.
Wreszcie - wieczorem przyszła pora na pierwszy z koncertów gwiazd - kilka tysięcy
osób wspólnie z Michałem
Szpakiem odśpiewało eurowizyjny hit „What colour is
your life” i inne przeboje charyzmatycznego wokalisty.
Sobota była już pełna sportowych emocji. Zmagania
trwały od samego rana - rozpoczęli je najmłodsi zawodnicy Susz Triathlonu startujący
w aquathlonie, czyli konkurencji, w skład której wchodzi pływanie i bieg. Także
w sobotę kibice przeżywali
emocje związane z mistrzostwami Polski na dystansie
sprinterskim. Wśród kobiet
tytuł mistrzowski wywalczyła Małgorzata Otworowska
(Szczecin), a wśród mężczyzn
- Sylwester Kuster (Dąbrowa
Górnicza). Na sobotę przypadł
także cieszący się ogromnym
zainteresowaniem zawodników wyścig MP Age Group.,
który wygrał pochodzący
z Susza Paweł Traczyk. Na
mecie zameldowało się aż
429 zawodników. Wieczorem publiczność bawiła się
na koncercie ciepło przyjętego zespołu Kombii. Był to
w ocenie wielu widzów jeden
z najlepszych występów w historii suskiego triathlonu.
Wreszcie - niedziela przyniosła start zawodników i zawodniczek na dystansie 1/2
Ironmana. 1 900 metrów pływania, 90 km wyścigu kolarskiego i półmaraton - z takim
wyzwaniem zmagało się kilkuset zawodników i zawodniczek tej konkurencji. Tu
triumfował Danil Sapunov
z Ukrainy z czasem 03:55:52,
, a sam wyścig ukończyło aż
519 zawodników. W tym roku
czasy osiągane przez zawodników były zdecydowanie
lepsze niż w roku ubiegłym.
Przyczyniła się do tego korzystna temperatura powietrza, która oscylowała w okolicy 18 stopni. Kolejna, 27.
edycja Susz Triathlonu wstępnie zaplanowana jest na 22-24
czerwca 2018 roku. ■

PrzeglądSuski
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Wokół Triathlonu

Takich koncertów jeszcze w Suszu nie było

9

O zawodach
w Suszu
Wojciech Pogorzelski
Trasa rewelacja, pogoda
dzisiaj pomogła, rodzina na
mecie...jest życiówa? Susz
Triathlon BRAWO, wolontariusze mistrzostwo świata,
dzięki!

Fot.: infoilawa.pl

Wolontariusze ze startującym w Suszu
Maciejem Dowborem

Strefa kibica w Jakubowie Kisielickim oraz
wolontariusze z punktu odświeżania pozują do zdjęcia
z ostatnim na trasie rowerowej zawodnikiem

Burzliwy doping w strefie kibica na ulicy Wodnej
pomagał przetrwać kryzys na trasie biegowej
niejednemu zawodnikowi

Fot.: Bogusia Lemańska

W organizacji zawodów pomagało ponad 180 wolontariuszy

Fot.: Mariusz NasieniewskiMaratomania.pl

Susz ma niesamowitych kibiców

Fot.: Piotr Dymus

Uczestnikom
zawodów
triathlonowych kibicować
można było w Suszu, ale
i na terenie gminy, przez
którą przebiegała kolarska
część wyścigu.
Najbardziej
zauważalną
zmianą podczas Susz Triathlon 2017 była nowa trasa kolarska dystansu ½ Ironman.
Podyktowane było to przede
wszystkim pracami związanymi z długo oczekiwaną przebudową przebiegającej przez
miasto drogi wojewódzkiej
nr 521. Nowa trasa w zdecydowanej większości wyznaczona została po niedawno
wyremontowanych drogach
i przebiegała przez miejscowości, które do tej pory nie
widziały bezpośrednio rywalizacji. Na trasie zawodów
utworzono dwie zorganizowane strefy kibica. Mowa
o miejscowościach Bronowo
i Jakubowo Kisielickie. Za
inicjatywę kibicom przyznano nagrody Burmistrza Susza
w wysokości tysiąca złotych
każda. Ponadto spontanicznie
kolejną strefę kibica zorganizował UKS Towarzystwo
Rozwoju Sportu Susz. ■

Fot.: Daria Lewandowska

Fot.: Piotr Dymus

Występy zespołu Kombii
i Michała Szpaka przyciągnęły przed scenę tłumy

Paweł Piłkowski
Susz Triathlon - super impreza - doskonała organizacja
i cudowna trasa biegowa
wokół jeziora ;)
Michał Romański
Susz jest wypas ;) ale w tym
roku chyba wyjątkowo zimno
... Niezmierne gratsy… A i ci
kibice… tylko w Suszu tacy
Karolman, xtri.pl
Trasy ładnie oznaczone. Doping kibiców mega. Na samą
myśl mam ciarki :) Strefy
odżywania oceniam bardzo
dobrze. Osobiście mi niczego
nie brakowało.
Piotr Dymus
Wróciłem do Susza po 5
latach. W tym czasie triathlon
stał się bardzo popularny,
wszędzie są jakieś zawody.
Ale Susz ma atmosferę, ma
niesamowitych kibiców!
Marek Kuskowski
Zdecydowanie ekstraklasa
organizacyjna. Dziękuję za
kolejny wspaniały triathlon.
Dla mnie drugi w historii start
w Suszu i na przyszłość
pozycja obowiązkowa w kalendarzu.
Monika Kuc
Wspaniała organizacja,
bezpiecznie, mega kibice na
całej trasie, zwłaszcza na
biegu pod górę:) dziękuję
i do zobaczenia za rok!
Krzysztof Wydra
Mój pierwszy raz w Suszu
i jestem pod wielkim wrażeniem. Wielkie podziękowania
dla organizatorów,wolontariuszy i kibiców przy trasie
tworzących niebywałą atmosferę. Do zobaczenia za rok.
Łukasz Sz.
Brawo i kolejny raz ukłon dla
służb i wolontariuszy!
(oryginalna pisownia wpisów)
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PrzeglądSuski

Konkurs tańca od wielu lat cieszy się dużą popularnością

Wyjazd młodych piłkarzy
do Irlandii Północnej

IX Turniej Tańca Towarzyskiego

takularna była pokazowa gala,
pełna wspaniałych tancerzy,
barwnych strojów i pięknych
układów tanecznych.

Fot.: Suski Ośrodek Kultury

W sobotę 29 kwietnie br. w hali CSiR w Suszu odbyła
się IX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Susza. Organizatorem
imprezy był Suski Ośrodek Kultury oraz Szkoła Tańca
J&K Drobotko z Iławy.
W tym roku w turnieju
wzięło udział ponad 200 par
z 34 klubów tanecznych z terenu całej Polski m.in.: Łomży, Gdańska, Chojnic, Warszawy, Bydgoszczy, Łodzi,
Olsztyna, Ełku, Iławy.
Uczestnicy turnieju rywalizowali ze sobą w trzech blokach tanecznych, z których
tradycyjnie najbardziej spek-

Podopieczni trenerów Kamila Jędrzejewskiego oraz
Jakuba Wierzchowskiego, piłkarze Szkółki Piłkarskiej
Unii Susz w dniach 29.04 - 03.05 przebywali w Irlandii
Północnej.
Gościli w mieście Bangor, gdzie trenerem sekcji dziecięcej jest pierwszy trener Szkółki Piłkarskiej Unii
Susz - Przemysław Giblewski. To dzięki jego staraniom w ubiegłym roku Irlandczycy zawitali do Susza.
Tegoroczny wyjazd piłkarzy Unii to kontynuacja wymiany między klubami.
W trakcie pobytu suscy piłkarze brali udział w turnieju
i zwiedzali stolicę Irlandii Północnej, Belfast.

Tancerze walczyli zarówno
o punkty, miejsce na podium,
jak i o nominację do wyższej
klasy tanecznej. Wyróżnienia wręczali m.in. burmistrz
Krzysztof
Pietrzykowski,
Wiceburmistrz
Zdzisław
Zdzichowski oraz Dyrektor
Suskiego Ośrodka Kultury
Czesław Radzicki. ■

Zawody odbyły się 11 czerwca br. na kompleksie
sportowym ORLIK w Suszu.
Organizatorem zawodów było Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu oraz Sekcja LA przy
CSiR w Suszu. Młodzi sportowcy rywalizowali w biegach na 100 m, 300 m i 600 m oraz w skoku w dal. We
wszystkich konkurencjach od miejsca I-III zawodnicy
otrzymali pamiątkowe medale.

Fot.: Sekcja Lekkoatletyczna CSiR

Biegali w gimnazjum

W sobotę 6 maja br. odbyła się II edycja imprezy „Biegaj z Gimnazjum” pod hasłem „Biegaj sercem”. Rywalizacja, podobnie jak w I edycji, odbyła się w dwóch
kategoriach wiekowych, tj. młodzieży do lat 16 (3 km)
oraz doświadczonych biegaczy powyżej 16 lat (5 km).
Pierwszy start na dystansie lia Rodak, q III m-ce Bożena
3 km wśród chłopców wygrał Lulińska i IV m-ce Dorota
Marcel Siemianowski. Kolej- Tomczyk.
ni na mecie to: Hubert Cap Celem imprezy było proII m-ce, Oskar Bogacki - III pagowanie zachowań prozm-ce oraz Miłosz Zawadzki drowotnych oraz zebranie
- IV m-ce. Wśród dziewcząt:
I m-ce Marta Milewska, II
m-ce Paulina Justa, III m-ce
Wiktoria Markuszewska i IV
m-ce Oliwia Węgier. Natomiast kolejność na mecie biegu na dystansie 5 km wśród
mężczyzn była następująca:
I m-ce Karol Kaliś, II m-ce
Radosław Mazurowski, III
m-ce Marcel Siemianowski,
IV m-ce Dariusz Suliński.
Wśród kobiet zwyciężyła
Marta Misiak, II m-ce Nata-

Fot.: Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

II Gminne zawody lekkoatletyczne z okazji Dni Susza

14 czerwca br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Suszu odbyło się spotkanie
z Jerzym Górskim, legendą polskiego
triathlonu, pierwszym Ironmanem w Polsce. Z jego niezwykłą historią mogli
zapoznać się uczniowie miejscowego
zespołu szkół oraz zaproszeni na spotkanie uczniowie gimnazjum w Suszu.
Spośród wolontariuszy pomagających
w organizowanych w naszym mieście
zawodach triathlonowych ponad 80%
stanowią właśnie suscy gimnazjaliści.

środków pieniężnych na defibrylator szkoleniowy dla
uczniów gimnazjum. W trakcie trwania imprezy zorganizowane były zabawy dla
najmłodszych oraz kiermasz
ciast. Organizatorem imprezy
było Publiczne Gimnazjum
im. Kawalerii Polskiej w Suszu, a także CSiR Susz oraz
UKS TRS Susz. ■

Fot.: Gimnazjum w Suszu

Fot.: Unia Susz

Spotkanie z Jerzym
Górskim
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Sport

Impreza sportowa towarzysząca Dniom Susza 2017

Mistrzostwa Susza
w Tenisie Stołowym

Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Susza

Na bardzo wysokim poziomie stały tegoroczne Mistrzostwa Susza w Tenisie Stołowym, które odbyły się
14 maja w hali CSiR w Suszu. Wzięło w nich udział 60
tenisistów z województwa warmińsko-mazurskiego
i pomorskiego.
Po otwarciu Turnieju minutą ciszy uczczono pamięć
zmarłych w ostatnich dniach tenisistów naszego regionu.
Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani medalami
i bonami sportowymi. Wyniki najlepszych suszan: Kobiety do lat 15: 2. Amelia Tomczyk (Susz), 3. Wiktoria
Mączkowska (Susz). Kobiety powyżej 15 lat: 3. Angelika Netter (Susz).
Organizatorem zawodów był CsiR w Suszu i SKS
„Amator”.

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

ski, Artur Krępic, Marek
Wodarski, Wojciech Staniec,
Krystian Staniec, Jakub Dąbrowski, Przemysław Bożęcki, Paweł Jakielski)
2. Błękitny Orły Różnowo
(Skład: Bartłomiej Lewandowski, Mateusz Leński, Patryk Gapys, Michał Gapys,
Piotr Sztamborski, Damian
Przygócki, Damian Schindowski)
3. KS Piotrkowo (Paweł
Bielawski, Paweł Imasz, Kacper Komorowski, Dominik
Wosiak, Maciej Herzberg, Jakub Kozibski, Mateusz Szymański, Marcin Maknowski)
■

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

W niedzielę 11 czerwca na suskim orliku przy Centrum
Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu odbył się
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Susza. Była
to impreza towarzysząca Dniom Susza.
Do rozgrywek zgłosiło się kacji ogólnej i sołectw został
12 drużyn z Gminy Susz, Iła- wybrany najlepszy bramkarz,
wy, Prabut, Dzierzgonia i Lu- którym został Władysław
bawy. Te ostatnie miasto re- Bondarenko z KS Constract
prezentował jedyny futsalowy Lubawa oraz najlepszy zaklub na Warmii i Mazurach wodnik – został nim Mateusz
- KS Constract, który dopiero Jajkowski (Normalne Chłopatydzień temu zakończył, nie- ki Iława). Nagrody wręczali:
stety nieudane, baraże o Eks- Zdzisław Zdzichowski - z-ca
traklasę.
burmistrza Susza oraz Kamil
Zespoły zostały podzie- Jędrzejewski z CSiR Susz lone na trzy grupy, po czym organizator turnieju.
rozegrano mecze finałowe.
Klasyfikacja sołectw:
W finale rozgrywek zagrał
1. Huragan Lubnowy
wcześniej wspomniany KS (Skład: Grzegorz DaszkowConstract oraz zwycięzca
z poprzedniego roku „Normalne Chłopaki z Iławy”.
Po ciekawym i wyrównanym pojedynku 1-0 wygrali
piłkarze KS Contrakt.
W meczu o trzecie
miejsce Prabuty wygrały
z „Przystojnymi Chłopakami z Susza”.
Ponadto prócz trzech
najlepszych ekip z klasyfi-

Zbierali pieniądze na sprzęt
suskich harcerzy. Ostatecznie
turniej wygrała drużyna „Fijewo Squad”z Gminy Lubawa, która pokonała suski zespół „Ogórki” 2-1. W meczu
o trzecie miejsce „Maksimiliana” Dzierzgoń wygrała 2-0
również z suskim zespołem
„Brzuchate Miśki”. ■

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

W niedzielę 23 kwietnia na suskim orliku odbył się
Wiosenny Turniej Charytatywny w piłce nożnej. Jego
celem było zebranie pieniędzy na sprzęt do pierwszej
pomocy medycznej dla Harcerskiego Klubu Ratowniczego w Suszu.
Do turnieju zgłosiło się tkań. Pomiędzy spotkaniami
dziesięć zespołów. Nieko- drużyny mogły nabrać siły
rzystna pogoda nie przeszko- ciepłymi napojami oraz posiłdziła w rozegraniu 19 spo- kami przygotowanymi przez

11

Turniej Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych
o Puchar Dyrektora SP
w Jawtach Wielkich
22 maja 2017 roku odbył się Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich.
Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn:, SP Susz,
SP Piotrkowo, SP Łęgowo 1 oraz SP Łęgowo
2, SP Jawty Wielkie 1, SP Jawty Wielkie 2.
W finale wygrał zespół SP Susz, królem
strzelców został Patryk Ostrowski z SP Jawty Wielkie 1, a najlepszym bramkarzem Kamil Rzepka z SP Piotrkowo.

Fot.: SP Jawty Wielkie

PrzeglądSuski

12 Sport
Mecze rundy wiosennej Unii Susz
IV liga 2015/2016, grupa:
warmińsko-mazurska
08.04
Znicz Biała Piska - Unia
Susz 3:0
14.04
Unia Susz - GKS Wikielec
2:1
22.04
Rominta Gołdap - Unia
Susz 1:2
30.04
Unia Susz - MKS Korsze
2:0
6.05
Granica Kętrzyn - Unia
Susz 0:2
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Grand Prix Jagram
Pro SA

Zakończenie rozgrywek 2016/2017

Unia Susz

Drużyna Unii Susz zakończyła 17 czerwca br. sezon
z przytupem: grając na
trudnym terenie w Braniewie, pokonała tamtejszą Zatokę różnicą aż pięciu goli.
Po tym meczu ostatecznie drużyna zajęła 3. miejsce
w tabeli rozgrywek IV ligi,
grupy warmińsko-mazurskiej
12 sierpnia nowym sezoz lepszym dorobkiem punk- nem rozgrywek.
towym (62 pkt) niż sezon
Na 10 lipca trener J. Płoski
wcześniej (59 pkt), odnosząc zaplanował pierwszy trening.
19 zwycięstw, 5 remisów i 6 Znany jest też plan sparingów:
przegranych.
15.07 Olimpia Olsztynek
Dwa i pół tygodnia prze22.07. Sparta Brodnica
rwy mają zawodnicy przed
28.07 Delfin Rybno
4.08.Osa Ząbrowo ■
rozpoczynającym się

Późną wiosna odbyły się kolejne dwa biegi terenowe
organizowane przez UKS Towarzystwo Rozwoju Sportu w Suszu przy współpracy Nadleśnictwa Susz i zakładu Jagram.
7 maja kilkudziesięciu bie- nia startowali nad jeziorem
gaczy pokonywało trasę nad Burgale. Podczas obu edycji
Jeziorem Jasnym, a 11 maja przeprowadzono również bieg
amatorzy terenowego biega- dla dzieci. ■

13.05
Unia Susz - Orlęta Reszel
4:1
20.05
GSZS Rybno - Unia Susz
3:3

10.06
Unia Susz - Tęcza Biskupiec 2:0
17.06
Zatoka Braniewo - Unia
Susz 0:5

Mecze rundy
wiosennej Orła
Ulnowo
A klasa, IV grupa warmińsko-mazurska

Mecz Unii Susz z Stomilem II Olsztyn

Orzeł Ulnowo pozostaje
w A klasie
W ostatnim meczu rozgrywek Zamek Kurzętnik nie
przyjechał na spotkanie do Ulnowa, a to oznaczało, że
Orzeł się utrzymał w dotychczasowej klasie, a Iskra
Narzym spada.
W sezonie 2016/2017 w tabeli końcowej 8. pozycję
w A klasie, IV grupy war- z dorobkiem 20 punktów - 5
mińsko-mazurskiej
zespół zwycięstw, 5 remisów i 12
z Ulnowa zajął ostatecznie przegranych meczów. ■

Fot.: UKS TRS Susz

3.06
Błękitni Orneta - Unia
Susz 1:2

Fot.: Unia Susz

27.05
Unia Susz - Stomil II
Olsztyn 3:1

REPREZENTOWALI SUSZ
NA MISTRZOSTWACH

Dnia 17.05.2017 roku w Lidzbarku Warmińskim na
stadionie lekkoatletycznym odbyły się Mistrzostwa
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia
LZS w lekkiej Atletyce.
Reprezentację naszej gminy stanowili uczniowie Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu i członkowie Sekcji LA przy CSiR w Suszu będący uczniami
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Suszu.

22.04
Orzeł Ulnowo - Wel Lidzbark 1:3

7.05
Grunwald Gierzwałd Orzeł Ulnowo 4:2
13.05
LZS Mszanowo - Orzeł
Ulnowo 1:3

Fot.: Andrzej Szysler

29.04
Orzeł Ulnowo - Gmina
Kozłowo 4:2

20.05
Orzeł Ulnowo - Lider
Złotowo 1:2
27.05
Ossa Biskupiec Pomorski
- Orzeł Ulnowo 8:0
3.06
Orzeł Ulnowo - Osa Ząbrowo 0:0

18.06
Orzeł Ulnowo - Zamek
Kurzętnik 3:0 (wo)

Fot.: Orzeł Ulnowo

11.06
GKS II Wikielec - Orzeł
Ulnowo 2:1

