
Zgodnie z koncepcją za-
gospodarowania centrum 
Starego Miasta powstał tu 
plac miejski z nawierzch-
nią z kostki granitowej, płyt 
granitowych oraz kostki 
klinkierowej. Całość uzu-
pełniają  wielkogabarytowe 
ławki z kompozytu drew-
nianego, wiaty ze stolikami 
i krzesłami oraz pojedyncze 
ławki z oparciem. Na czte-
rech zewnętrznych traw-
nikach posadzono po trzy 
nowe drzewa.

Na przebudowanym 
fragmencie miasta zamon-
towano nowe elementy. 
Obok oświetlenia na placu 
pojawiła się już m.in. ma-
kieta Starego Miasta, która 
odwzorowuje układ budyn-
ków z 1810 roku oraz py-
lon informacyjny z opisem 
historii naszego miasta. 
Ozdobą placu stała się ory-
ginalna fontanna. 

Na tym nie kończy się 
rozpoczęta jesienią 2017 r. 
rewitalizacja tego miejsca. 
Powstaje dokumentacja 

techniczna na przebudo-
wę drogi oraz przełożenie 
chodników z istniejących 
płyt chodnikowych na sta-

robruk, które stanowić będą 
drugi etap gruntownej mo-
dernizacji tej części Susza.

Inwestycja jest dofinan-
sowana w wysokości 382,5 
tysiąca złotych ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 
w ramach osi priorytetowej 

8 – „Obszary wymagające 
rewitalizacji”, Działanie 
8.1 Rewitalizacja obszarów 
miejskich Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego 
na lata 2014-2020. ■
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Stare Miasto - nowa inwestycja
Powstało miejsce przyjazne mieszkańcom i turystom

Zakończył się I etap rewitalizacji Starego Miasta 
w Suszu. Całkowicie przebudowane miejsce z no-
wymi elementami staje się wizytówką miasta.
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Stolica polskiego triathlonu jest w Suszu!
Za nami 27. edycja zawodów Susz Triathlon

Tegoroczna 27. edycja 
Susz Triathlon znów była 
areną wspaniałych sporto-
wych emocji i niepowtarzal-
nej atmosfery, dla której do 
naszego miasta przyjeżdżają 
triathloniści z całej Polski 
i z zagranicy. Nawet zmien-
na pogoda nie była w stanie 
zepsuć weekendowego świę-
ta triathlonowego bogatego 
w wiele nie tylko sportowych 
wydarzeń.

więcej o zawodach na s. 8-9

Susz potwierdził po raz 
kolejny, że jego status 
„polskiej stolicy triath-
lonu” jest w pełni zasłu-
żony. 

Makieta 
Starego Miasta oglądana

 przez gości z partnerskiego Jarmen

Łącznie aż 1060 zawodników 
wzięło udział w 7 konkurencjach Susz Triathlon 2018

Oryginalna
 fontanna
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Rozpoczęła się budowa 
ścieżki rowerowej biegną-
cej wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 521 i łączącej 
Susz z Bronowem. 

Obie miejscowości połą-
czy jeszcze w tym roku trakt 
pieszo-rowerowy o długo-
ści 2,4 kilometra. Ścieżka 
będzie miała szerokość 2,5 
metra i zostanie wykonana 
z bezfazowej kostki bruko-
wej, ułożonej na podsyp-

ce cementowo-piaskowej, 
która zwieńczy podbudowę 
z kilku rodzajów kruszyw 
o łącznej grubości 60 centy-
metrów. 

Wykonawcą inwestycji 
jest Zakład Usługowo-Han-
dlowy Łukasz Kamiński, 
a jej termin realizacji upły-
wa 31 października bieżą-
cego roku. Koszt wykona-
nia prac to nieco ponad 1,1 
miliona złotych.  ■

Dotychczas gruntowa 
droga teraz na odcinku 
o długości 1400 metrów 
otrzymała jednowarstwową 
nakładkę asfaltową. Roboty 
na zlecenie Gminy Susz wy-
konała firma DROGOMEX 

Sp. z o.o. Koszt inwestycji 
to 271 tysięcy złotych.

We otwarciu drogi udział 
wzięła m.in. radna Powiatu 
Iławskiego Grażyna Ta-
borek, sołtysi pobliskich 
sołectw Gminy Susz oraz 

mieszkańcy Jakubowa 
Kisielickiego. Przecię-
cia wstęgi dokonali: 
sołtys Krystyna Mak-
symik, Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykow-
ski, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Suszu 
Zbigniew Skolimowski 
oraz najstarsza miesz-
kanka Jakubowa – Zofia 
Rogowska i jedna z naj-
młodszych – Lena Ko-
sińska. ■

Bezpłatny biuletyn 
mieszkańców Gminy 
Susz
Wydawca:
Urząd Miejski w Suszu,
Referat Promocji i Spraw 
Społecznych
Redakcja i skład:
Włodzimierz Paliński,
naszsusz@op.pl 
Skład numeru
zakończony 05.07.2018 r.
Druk:
WPPRINT Nowa Wieś, 
Iława.
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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

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 interesan-
tów po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicz-
nym 
tel. (55) 278 60 15 w. 39
- pokój nr 201 Urzędu 
Miejskiego w Suszu.

Gmina

To największy kompleks 
sportowy tego typu w Gmi-
nie Susz. Oprócz trzech nie-
zależnych od siebie placów 
do gry obiekt posiada tak-
że parkingi i toalety, a ca-
łość terenu jest ogrodzona 
i oświetlona. 

Nowy obiekt odciąży 
oblegany orlik i zwiększy 
dostępność do profesjonal-
nych boisk dla wielu miesz-
kańców Susza, którzy chcą 
spędzać czas na sportowo. 
Z obiektu przy ul. Polnej 
będą również korzystać 
uczniowie Zespołu Szkół 
im. Ireny Kosmowskiej 
w Suszu.

Podczas ceremonii od-
dania boisk do użytku 
mieszkańców uroczyste-
go przecięcia wstęgi do-

konali uczniowie Zespołu 
Szkół oraz Burmistrz Su-
sza Krzysztof Pietrzykow-
ski. W przekazaniu obiektu 
uczestniczyli również: Sta-
rosta Powiatu Iławskiego 
Marek Polański, wicesta-
rosta Stanisław Kastrau, 
radna Sejmiku Wojewódz-

twa Bernadeta Hordejuk, 
zastępca Burmistrza Susza 
Zdzisław Zdzichowski, 
dyrektorzy suskich placó-
wek: Zespołu Szkół  - Beata 
Szczepaniak-Furman i Cen-
trum Sportu i Rekreacji - 
Jarosław Piechotka oraz 
uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Suszu. Po części 
oficjalnej uczestnicy otwar-
cia wypróbowali boiska 
przy ul. Polnej w praktyce. 
Był konkurs rzutów do ko-
sza oraz strzałów do bramki 

na boisku do piłki nożnej. 
A wszystko to w towarzy-
stwie dzieci i młodzieży 
z Susza, której od dziś 
kompleks sportowy będzie 
przede wszystkim służył.

Zawarta w lokalnym pla-
nie inwestycji budowa, któ-
rej koszt przekroczył milion 
złotych, otrzymała wsparcie 
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej 
w wysokości 536 tys. zł. ■

Boiska wielofunkcyjne przy ul. Polnej
Boisko do piłki nożnej o wymiarach: 56 x 26 me-
trów, plac do gry w koszykówkę oraz boisko, któ-
rego można używać zamiennie do siatkówki i te-
nisa ziemnego – 21 czerwca br. oddano do użytku 
mieszkańców nowoczesny obiekt sportowy przy 
ul. Polnej.

Nowy kompleks sportowy służy już mieszkańcom
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W Urzędzie 
Miejskim za-
płacisz kartą 
i telefonem
Gmina Susz przy-
stąpiła do Programu 
płatności bezgotów-
kowych realizowa-
nego z inicjatywy Mi-
nisterstwa Rozwoju 
przy współpracy Kra-
jowej Izby Rozlicze-
niowej (KIR). 
Dzięki temu Klienci 
Urzędu Miejskiego 
w Suszu mogą za-
płacić kartą płatniczą 
i telefonem, nie po-
nosząc opłat za do-
konanie transakcji. 

W dniu 28 czerwca br. uroczyście otwarto dla 
ruchu drogowego przebudowany odcinek drogi 
w kierunku do osady Stary Folwark.

Nowy asfalt na 
drodze w Jakubowie

Ścieżka rowerowa Susz - 
Bronowo
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Głosowanie w sprawie 
absolutorium poprzedziło, 
również jednomyślne, za-
twierdzenie przez radnych 
sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gmi-
ny Susz za 2017 rok. Od-
czytano także pozytywną 
opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olszty-
nie, dotyczącą wykonania 
przez Burmistrza Susza 
budżetu za 2017 rok oraz 
przygotowaną w odpowie-
dzi na wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Suszu, rekomendację 
RIO przyjęcia przez rad-
nych uchwały w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi 
Susza absolutorium za wy-
konanie budżetu Gminy 
Susz w 2017 roku.

Wszystkie wspomnia-
ne sprawozdania i opinie 

potwierdzają bardzo dobry 
stan gminnych finansów.

 Plan dochodów Gminy 
Susz w 2017, określony na 
62 253 502 zł, został wyko-
nany na kwotę 62 199 277 
zł. Wydatkowano łącznie 62 
200 001 zł, co stanowi 95% 
planu wydatków gminy na 
2017 rok. Deficyt, zamiast 
planowanych 2 915 590 zł 
wyniósł zaledwie 723 zł. 
Dochody własne Gminy 
Susz na w ubiegłym roku 
zamknęły się kwotą 20 626 
742 zł.

Udzielenie absolutorium 
to oficjalne potwierdzenie 
przez Radę Miejską, że bur-
mistrz prawidłowo zrealizo-
wał budżet gminy, wydając 
publiczne pieniądze zgod-
nie z prawem i interesem 
społecznym. To również 
forma pozytywnej oceny 
całej działalności organu 

wykonawczego w minio-
nym roku.

Po jednomyślnym gło-
sowaniu Burmistrz Susza 
podziękował radnym za za-
ufanie i wspieranie go w za-
rządzaniu gminnymi finan-
sami. Docenił także szefów 
jednostek organizacyjnych 
Gminy Susz oraz pracowni-
ków Urzędu Miejskiego:

– Dobra współpraca 
oraz wytężona praca wielu 
osób pozwoliła nam zre-
alizować niełatwy budżet 
2017 roku w sposób prze-
myślany i racjonalny, który 
wysoko oceniają niezależne, 
zewnętrzne instytucje. To 
nasz wspólny sukces, który 
bardzo cieszy, zwłaszcza, 
że ubiegły rok był kolejnym, 
w którym mimo wielu inwe-
stycji trzymamy w ryzach 
wydatki przy jednoczesnym, 
stałym wzroście dochodów 
własnych i konsekwentnym 
zmniejszaniu zadłużenia 
gminy – powiedział Krzysz-
tof Pietrzykowski. ■

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Suszu, która 
dobyła się 23 maja br., radni jednogłośnie udzielili 
Burmistrzowi Susza absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu gminy za 2017 rok. 

Absolutorium dla Burmistrza  
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Powierzchnia podłogi 
planowanej sceny to 12 x 
10 metrów. Obiekt będzie 
posiadał bardzo solidną, 
profesjonalną konstrukcję 
oraz dodatkowe wsporniki 
i ożebrowania w celu za-
montowania głośników 
dużej mocy oraz no-
woczesnych systemów 
oświetlenia.

Planowana inwesty-
cja pozwoli w kolej-
nych latach zapraszać 
na organizowane w Su-
szu duże koncerty ple-

nerowe największe gwiazdy 
muzyczne bez konieczności 
wypożyczania sceny. 

Ustawienie jej w pobliżu 
budyn-

ku SOK umożliwi również 
korzystanie przez zapro-
szonych artystów z pełnego 
zaplecza socjalno-sanitarne-
go, które powstaje w budyn-
ku. ■

Na plaży stanie scena 
Zapraszamy do zapoznania się z wizualizacjami 
sceny, która zostanie wybudowana na plaży miej-
skiej w sąsiedztwie Suskiego Ośrodka Kultury.

Poznaliśmy wizualizację planowanej inwestycji
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Gmina Susz informuje
Zgodnie z zaleceniami Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie Gmina Susz do-
konała dostosowania wielkości piętrzenia wody 
w Jeziorze Suskim do parametrów określonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym.
Podstawowym powodem zalecenia demontażu 
zastawki na urządzeniu piętrzącym był fakt, że 
zawyżała ona o 22 cm poziom zwierciadła wody 
w stosunku do historycznej rzędnej dla jeziora, 
wynoszącej niezmiennie od wielu lat 100,05 m 
n.p.m.
Wskazała na to lustracja terenowa Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonana 
w dniu 13 lutego br. na wniosek okolicznych rolni-
ków. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 
13 marca br. Gmina Susz została zobowiązana 
do obniżenia parametrów na urządzeniu i dosto-
sowania ich do wskazanych w 2005 r.
Na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wy-
danego przez Starostwo Powiatowe w Iławie 11 
maja 2005 r. udzielono Gminie Susz na okres 10 
lat pozwolenia na piętrzenie za pomocą budowli 
piętrzącej, wody cieku Suskiego i stabilizację lu-
stra wody jeziora Suskiego na rzędnej, nie prze-
kraczającej 100,05 m n.p.m. Gmina Susz podjęła 
natychmiastowe działania, których celem jest uzy-
skanie w jak najkrótszym czasie nowego pozwole-
nia wodnoprawnego na ciek suski.

Rekultywacja
Jeziora Suskiego
Biologiczna metoda rekultywacji Jeziora Suskiego 
w oparciu o produkowany w Polsce preparat firmy 
ProBiotics – to temat spotkania Krzysztofa Olcza-
ka z firmy Jokro z Burmistrzem Susza Krzyszto-
fem Pietrzykowskim.
Firma Jokro z Ostrołęki specjalizuje się w biotech-
nologii w rolnictwie oraz oczyszczaniu jezior i sta-
wów. Reprezentujący ją Krzysztof Olczak przed-
stawił nowy, ciekawy pomysł na rekultywację 
Jeziora Suskiego. Ma on związek z rozpoczęciem 
w Polsce, jako trzecim na świecie krajem po Ja-
ponii i USA, produkcji preparatu firmy ProBiotics, 
z którą współpracuje Jokro. Produkcja preparatu 
w naszym kraju znacznie obniżyła,  wcześniej bar-
dzo wysoki, koszt wykorzystania tej biologicznej 
metody rekultywacji jezior i stawów przy jedno-
czesnym zachowaniu jego wysokiej skuteczności.
Przedstawiciel Jokro przedstawił wstępny plan 
działań wobec wód jeziora Suskiego, deklarując 
jednocześnie przygotowanie w najbliższym cza-
sie szczegółowego, 3-letniego harmonogramu 
rekultywacji jeziora. To według specjalistów mini-
malny okres stosowania metody biologicznej.
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Rada potwierdziła prawidłową realizację budżetu
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Uroczystość otwarcia 
przebudowanego fragmentu 
drogi w Jawtach Wielkich 
zgromadziła szerokie grono 
mieszkańców miejscowości 
oraz lokalnych samorzą-
dowców. Powiat iławski 
reprezentowali: wicestaro-
sta Stanisław Kastrau oraz 
wicedyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg Radosław 
Augustyniak, a Gminę 
Susz – burmistrz Krzysz-
tof Pietrzykowski. Na za-
proszenie gospodarza uro-
czystości, sołtysa sołectwa 
Jawty Wielkie Józefa Rze-
mieniewskiego, pozytyw-
nie odpowiedziało 
także czworo rad-
nych powiatowych: 
Grażyna Taborek, 
Regina Szpindler, 
Wiesław Olszewski 
i Jarosław Piechotka 
oraz kilkoro sołty-
sów sołectw Gminy 
Susz. 

Z m o d e r n i z o -
wany fragment to 
odcinek drogi nr 
1277N z Jawt Wiel-
kich w kierunku Su-

sza o długości 846 metrów. 
Celem przebudowy była 
zmiana nawierzchni grun-
towej na asfaltową, wraz 
z wykonaniem odpowied-
niej podbudowy,  odwod-
nienia i oznakowania jezd-
ni oraz zagospodarowania 
zjazdów z drogi na posesje. 
W ramach tego samego za-
dania prowadzona jest także 
przebudowa fragmentu tej 
samej drogi w miejscowo-
ści Nipkowie, na odcinku 
prawie 500 metrów. Zakoń-
czenie prac w Nipkowie 
planowane jest w połowie 
lipca.

Inwestycję na zlecenie 
Powiatowego Zarządu Dróg 
w Iławie wykonuje Kwi-
dzyńskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Budowla-
nych „STRZELBUD” Sp. 
z o.o. Koszt robót to 2,15 
miliona zł. Część tej kwoty, 
w łącznej wysokości 950 
tys. zł, trafi do wykonawcy 
z kasy Gminy Susz, która 
partycypuje w kosztach re-
alizacji tej inwestycji. 

– Cieszę się, że aktywnie 
i skutecznie współpracuje-
my z Powiatem Iławskim 
i że ta współpraca przynosi 
mieszkańcom naszej Gminy 
konkretne i pozytywne skut-
ki – mówił podczas otwar-
cia drogi Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski. ■

Zarząd Gminny OSP
podsumował ubiegły rok
W piątek 13 kwietnia w suskiej siedzibie OSP od-
było się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suszu, po-
święcone podsumowaniu 2017 roku.
Według przedstawionego na posiedzenie spra-
wozdania z ubiegłego roku na terenie Gminy 
Susz strażacy interweniowali w sumie 171 razy – 
39 razy przy pożarze, 122 razy przy miejscowych 
zagrożeniach, a 10 wezwań okazało się fałszywy-
mi alarmami. Podsumowanie przypomniało także 
o zadaniach budżetowych sfinansowanych ze 
środków samorządu Gminy Susz. Poza zakupami 
związanymi z bieżącym utrzymaniem gotowości 
bojowej w 2017 roku wyłącznie ze środków sa-
morządu zakupiono sprzęt o wartości 31 tysięcy 
złotych. Kolejne 31 tysięcy z kasy gminy pozwoliło 
sfinansować w ubiegłym roku trzy zadania inwe-
stycyjne: zakup aparatów ochrony dróg oddecho-
wych dla OSP Babięty Wielkie - koszt zadania 
8.000 zł, wymiana aparatów ODO w OSP Susz 
-  8.000 zł, zakup sprężarki wysokich ciśnień do 
napełniania butli do obsługi dla wszystkich jedno-
stek Gminy Susz - 15.000 zł.

W ramach wykonanej 
przebudowy świetlicy w Ja-
nuszewie zmodernizowano 
istniejącą część obiektu oraz 
dobudowano pomieszcze-
nia zaplecza socjalno-sa-
nitarnego o powierzchni 
74 metrów kw. Inwestycję, 
której koszt wyniósł  272 
tysięcy złotych, wykonał 
Zakład Usługowy „Muzeal” 
z Iławy.

Oficjalnego przecięcia 
wstęgi dokonali Burmistrz 
Susza Krzysztof Pietrzy-
kowski, radny Bogusław 
Dziki oraz pani sołtys Ja-
nuszewa Agnieszka Sło-
dowska i dwoje młodych 
mieszkańców wsi – Kac-
per Seroka i Julia Pietrzak. 
W uroczystości wzięli 

udział także: radna Powiatu 
Iławskiego Regina Szpin-
dler, zastępca Burmistrza 
Susza Zdzisław Zdzichow-
ski, sołtysi kilku sąsiednich 
sołectw oraz mieszkańcy 
Januszewa. Nowe pomiesz-
czenia zostały poświęcone 

przez proboszcza parafii 
w Redakach, ks. Ryszarda 
Dębskiego.

Januszewo to kolejna in-
westycja gminy w świetlice 
wiejskie. Następny obiekt 
tego typu powstaje w Ka-
mieńcu, gdzie rozpoczęła 
się budowa parterowego bu-
dynku o powierzchni  229 
metrów kw. Obiekt zostanie 
oddany do użytku miesz-
kańcom do końca września 
bieżącego roku.  ■

Gmina

Budowa świetlicy
w Michałowie
Nową świetlicę wiejską w Michałowie wybuduje 
wyłoniony w przetargu Zakład Usługowy „Muzeal” 
z Iławy. W kwietniu br. właściciel firmy Mieczysław 
Olszewski i Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzy-
kowski podpisali umowę na wykonanie tej inwe-
stycji.
Prace w Michałowie rozpoczęły się od rozbiórki 
starej, drewnianej świetlicy wiejskiej. Następnie 
na tej samej działce rozpocznie się budowa no-
wego obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu.
Nową świetlicę wiejską w Michałowie zaprojekto-
wano jako jednokondygnacyjny budynek o łącznej 
powierzchni 135 m2. Oprócz głównej, zbudowa-
nej na planie prostokąta sali świetlicowej o po-
wierzchni 87 m2 w budynku znajdą się także po-
mieszczenia sanitarne i szatniowe oraz zaplecze 
kuchenne. Zakończenie inwestycji zaplanowano 
na 31 lipca 2019 roku. Jej całkowity koszt to 728 
tysięcy złotych brutto.
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Droga w Jawtach Wielkich
W piątek, 15 czerwca w Jawtach Wielkich oficjal-
nie otwarto przebudowany fragment drogi powia-
towej nr 1277N. Gmina Susz wsparła finansowo 
realizację tej inwestycji.

Współpraca władz powiatowych i gminnych

Przebudowa świetlicy w Januszewie
Przedstawiciele władz Gminy Susz oraz sołectwa 
Januszewo dokonały w dniu 6 kwietnia br. oficjal-
nego otwarcia dla mieszkańców przebudowanej 
świetlicy wiejskiej w Januszewie. To kolejna in-
westycja naszej gminy w wiejskie obiekty służące 
mieszkańcom.
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Uczestnicy zabawy na 
Plaży Miejskiej mogli od-
wiedzić stoiska służb mun-
durowych, wziąć udział 

w nauce pierwszej pomocy 
i konkursach sprawnościo-
wych oraz skorzystać z wie-
lu innych atrakcji takich 

jak: ścianki wspinaczko-
wej, strzelnicy, symulatora 
dachowania. Nie zabrakło 
oczywiście smacznej gro-
chówki, pokazów pożarni-
czych i parady wozów stra-
żackich. Impreza spotkała 
się z dużym zainteresowa-
niem zwłaszcza najmłod-
szych suszan. ■

Wydarzenia

Gminne obchody Dnia 
Dziecka
Setki najmłodszych uczestniczyły w gminnych 
obchodach Dnia Dziecka, które odbywały się na 
miejskiej plaży 27 maja br. W sześciogodzinnej, 
szalonej zabawie na m.in. trampolinach, zjeż-
dżalniach i quadach, z piłkami i w wielkiej bań-
ce, pomogła słoneczna pogoda. Organizatorami 
imprezy byli: Gmina Susz, Miejska Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Suski 
Ośrodek Kultury.
Wydarzenie to obchodzone było w Suszu w ra-
mach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Gminne obchody
Dnia Strażaka
Dzień Strażaka był okazją do wspólnego spo-
tkania załóg wszystkich jednostek OSP z terenu 
Gminy Susz, które wspólnie świętowały 30 maja 
br. w Jakubowie Kisielickim. 
W trakcie gminnych obchodów wręczono strażac-
kie medale, odznaczenia i wyróżnienia za długo-
letnią służbę. Jednostki otrzymały również sprzęt 
zakupiony przez Zarząd Miejsko-Gminny,  m.in. 
wóz strażacki, który trafił do OSP w Jakubowie 
Kisielickim.
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Tłumy mieszkańców Susza i okolic skorzystało 
z zaproszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Su-
szu i wzięło udział 16 czerwca br. w kolejnej edycji 
plenerowej imprezy „Bezpieczne wakacje”.

Lokalnym wyrazem ak-
cji było spotkanie 10 maja 
br. zorganizowane przez 
Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Suszu. 

W przygotowanie spo-

tkania inaugurującego Dni 
Rodziny w naszej gmi-
nie, oprócz ŚDS, włączy-
ły się również ze swoim 
programem artystycznym 
dzieci z suskiego przed-

szkola, uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. gen. J. 
Bema w Suszu oraz harce-
rze, którzy przygotowali na 
tę okazję specjalne prezen-
tacje sceniczne oraz wystę-
py muzyczne i wokalne. 

Na inauguracji władze 
samorządu reprezentował 
Zastępca Burmistrza Susza 
Zdzisław Zdzichowski. ■

Dni Rodziny w Gminie Susz
Podobnie jak w latach poprzednich Gmina Susz 
włączyła się w obchody XX Warmińsko-Mazur-
skich Dni Rodziny, które w tym roku odbywają się 
w okresie od 11 maja do 15 czerwca br. pod hasłem 
„Rodzina-Dom-Ojczyzna”. 
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Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej 
Po raz pierwszy w no-
wym miejscu odbył się 
1 maja br. Przegląd Pio-
senki Biesiadnej i Ludo-
wej. W ogrodzie za re-
stauracją „Warmianka” 
w Suszu swoje programy 
artystyczne zaprezento-
wały 4 zespoły z regionu. 
Imprezę organizował Su-
ski Ośrodek Kultury.

Wydarzenia

Szkolni sportowcy 
docenieni przez Burmistrza
Pięcioro absolwentów techników kończących 
naukę w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej 
w Suszu zostało w dniu 27 kwietnia wyróżnionych 
ufundowanymi przez Gminę Susz statuetkami za 
wybitnie osiągnięcia sportowe.
Mimo że organem prowadzącym suski Zespół 
Szkół jest Powiat Iławski, to placówka aktywnie 
współpracuje z Gminą Susz na wielu płaszczy-
znach. W hali sportowej Zespołu Szkół przy okazji 
zakończenia nauki przez absolwentów połączo-
nej klasy Technikum Ekonomicznego oraz Żywie-
nia i Usług Gastronomicznych, młodzi sportowcy 
otrzymali nagrody z rąk Burmistrza Susza Krzysz-
tofa Pietrzykowskiego:
Monika Klimkowska  – lekkoatletka w konkurencji 
pchnięcia kulą,
Natalia Traczyk – lekkoatletka, trenująca biegi,
Kamil Piotrowski  – tenis stołowy,
Retka Damian – zawodnik piłki nożnej,
Zieliński Hubert – koszykarz i lekkoatleta, trenu-
jący biegi.

Inny przykład współdziałania lokalnego samorzą-
du i suskiej szkoły ponadgimnazjalnej to realizacja 
zadania publicznego „Organizacja i prowadze-
nie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki 
pływania” realizowanego wspólnie przez Gminę 
Susz oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„MAGMA” działający przy Zespole Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu, do którego należą wyłącz-
nie uczniowie szkoły. Projekt pozwala zamiennie 
czterem grupom uczniów dwa razy w tygodniu 
brać udział w zajęciach na basenie w Iławie.
Szkoła rewanżuje się za wsparcie gminy, m.in. 
biorąc czynny udział w miejskich obchodach i im-
prezach. Przedstawicieli Zespołu Szkół nie braku-
je także podczas zawodów triathlonowych, gdzie 
w ramach wolontariatu nauczyciele i uczniowie 
częstowali sportowców owocami oraz napojami 
regeneracyjnymi w wystawionym na plaży miej-
skiej stoisku szkoły.
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Przedszkolandia 2018
24 maja br. w hali sportowej CSiR w Suszu 
odbyła się doroczna prezentacja artystyczna 
suskich przedszkolaków. 

Mali wykonawcy swoje barwne występy zadedykowali 
gościom i licznie zgromadzonym rodzicom
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Jubileusz Św. Antoniego w Suszu
Suska parafia pw. św. Antoniego z Padwy obchodziła 1 lipca jubileusz 25-le-
cia istnienia. Na uroczystej mszy o godz. 11.00, koncelebrowanej przez kilku 
księży, którzy pracowali 
w przeszłości w Suszu, 
gratulacje probosz-
czowi ks. Ryszardowi 
Milewskiemu i całej 
Wspólnocie Parafialnej 
złożyli: zastępca Bur-
mistrza Susza Zdzi-
sław Zdzichowski oraz 
przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Sko-
limowski.
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Gminny Konkurs Recytatorski
W Suskim Ośrodku Kultury 8 maja br. odbyły się Eliminacje Gminne Konkursu 
Recytatorskiego „Spotkania z poezją” adresowanego do uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów.
Komisja konkursowa po przesłuchaniach recytatorów dokonała następującej 
oceny: kl. I-III szkoły podstawowe: I m. – Martyna Górnik – SP w Suszu, II 
m. – Marta Włodarska – SP w Suszu, III m. – Wiktoria Olszewska – SP w Ba-
biętach Wielkich; kl. IV-VI szkoły podstawowe: I m. – Dominika Kotala – SP 
w Babiętach Wielkich, II m. – Wojciech Witkowski – SP w Piotrkowie, III m. – 
Kinga Kołakowska – SP w Suszu, klasy gimnazjalne: I m. – Daria Tyburska, II 
m. – Maja Janczarek, III m. – Kamil Rzepka, Agata Pohlid. 
Recytatorzy, którzy zajęli I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych 
zakwalifikowani zostali do eliminacji rejonowych.

Szkoły
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Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku 
szkolnego 2017/2018 
w placówkach na 
terenie Gminy Susz 
było okazją do podsu-
mowania życia szkół 
w kończącym się roku 
szkolnym. Wyróżniono 
uczniów za wyniki dy-
daktyczne i sportowe, 
a w Suszu pożegnano 
uczniów trzecich klas 
gimnazjalnych.

Apel na dziedzińcu Szko-
ły Podstawowej im. gen. 
Józefa Bema w Suszu był 
również okazją do poże-
gnania pani dyrektor Jo-
lanty Gierynowicz, która 
przechodzi na emeryturę. 
Ceniona przez współpra-
cowników i lubiana przez 
uczniów pani dyrektor 
Gierynowicz swoją wielo-
letnią działalnością trwale 
zapisała się w historii 
suskiej Szkoły Podstawo-
wej.

Koncert w Lubnowych
Już po raz trzeci Szkoła POdstawowa w Lubno-
wych przygotowała koncert „Ocalić od zapomnie-
nia”. Tym razem uczniowie i nauczyciele chcieli 
ocalić od zapomnienia twórczość pana Wojciecha 
Młynarskiego – poety, satyryka kabaretowego, au-
tora ponad 2000 tekstów piosenek i kompozytora.

Planeta Młodej Energii
Jedna z trzech nagród głównych dla klasy IIB oraz 
miejsce w dziesiątce wyróżnionych dla IIIB – tak 
wygląda dorobek uczniów suskiej Szkoły Podsta-
wowej w tegorocznym ogólnopolskim konkursie 
„Planeta Energii”! Organizatorzy akcji, na czele 
z jej ambasadorem, dr Tomaszem Rożkiem, od-
wiedzili Susz, aby pogratulować dzieciom i wrę-
czyć im specjalne nagrody. Uczniowie klasy II b 
zdobyli m.in. kwotę 10.000zł do wydania na po-
trzeby klasy, a uczniowie klasy III b kwotę 2000 zł 
na potrzeby klasy.

Warto być Eko
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów, na-
uczycieli i rodziców grupa „Młodzi odkrywcy” ze 
Szkoły Podstawowej w Suszu zajęła II miejsce 
w Ogólnopolskim Finale Akcji „Zbieraj z klasą”, na-
grodzone trzydniową wycieczką do pięciogwiazd-
kowego Hotelu Aquarius w Kołobrzegu, z wyży-
wieniem i animacjami. Suska zbiórka zakończyła 
się imponującym wynikiem 4036 pkt., co oznacza 
zebranie 191 kg baterii i 7690 kg elektrośmieci.
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SP Babięty Wielkie

SP PiotrkowoSP Kamieniec

Pożegnanie w SP Susz
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Miejsca zawodników 
związanych z Suszem
Dystans średni: 1,9 km, 90 km, 21,1 km 

31. Paweł Mazur 04:28:58
43. Gniewomir Pluta 04:33:23
46. Maciej Jedowski 04:33:49
50. Mariusz Biskupski 04:35:13
77. Jarosław Jabłoński 04:44:20
99. Daniel Szul 04:51:30
171. Michał Kołecki 05:05:46
227. Krzysztof Furmański 05:19:53
249. Paweł Gutowski 05:25:11
290. Rafał Gąsior 05:37:37
295. Piotr Gąsior 05:38:41
319. Bartosz Iwanow 05:50:09
358. Robert Żuchliński 06:17:35

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

2. Paweł Traczyk 00:58:58
51. Maciej Paliński 01:06:54
52. Radosław Skolasiński 01:07:03
63. Krzysztof Litwiniuk 01:07:46
111. Kamila Lulińska 01:11:17
113. Sławomir Siemianowski 01:11:22
121. Kamil Drzewoszewski 01:12:06
125. Arkadiusz Węgier 01:12:17
130. Jacek Sobucki 01:12:35
143. Kamil Kalbarczyk 01:13:45
171. Tomasz Szałkowski 01:15:25
185. Natalia Nikel 01:16:55
187. Alicja Misiak 01:17:08
214. Bartosz Kubach 01:18:18
246. Waldemar Markuszewski 01:20:04
374. Artur Zalewski 01:32:03
382. Grzegorz Łatoszyński 01:32:45
385. Jacek Sokołowski 01:32:59
450. Karol Kowalski 01:50:13

Sprint Elita: 0,75 km, 20 km, 5 km

8. Dawid Goryński 01:01:36

Aquathlon: 200 m, 1 km 10-13 lat

12. Maksym Furman 0:08:48
36. Anna Kaca 0:10.52
38. Michał Paliński 0:11:01
42. Tadeusz Sobucki 0:11:26
46. Emilia Kaca 0:11:54
47. Jan Tomczyk 0:12:08

Aquathlon: 400 m, 2 km 14-17 lat

5. Marcel Siemianowski 00:14:48
9. Miłosz Zawadzki 00:15:37
17. Patryk Markowski 00:18:28
18. Miłosz Dybich 00:18:32

Sztafeta MIX

8.
UKS TRS Susz (Maja Falkiewicz, 
Dawid Goryński, Natalia Nikel,     
Maciej Paliński)

Sobota, 23 czerwca, to pierw-
szy dzień startów. Już o godz. 
8.30 rozpoczęły się zawody aqu-
athlonowe, w których najpierw 
wystartowały dzieci wieku 10 – 
13 lat, a następnie młodzicy (14 
– 15 lat i juniorzy młodsi (16 – 17 
lat). Gorący doping towarzyszył 
zwłaszcza startowi najmłodszych 
zawodników z Susza, których nie 

brakowało w jednym, jak i dru-
gim starcie.

O godzinie 10.30 atmosfera 
zrobiła się wyjątkowo uroczysta, 
a nad miasteczkiem sportowym, 
które już od czwartku budowa-
no na suskiej Plaży Miejskiej, 
przy dźwiękach Mazurka Dą-
browskiego załopotała flaga 
narodowa. W ten sposób ofi-

cjalnie rozpoczęto Mistrzostwa 
Polski w Triathlonie na Dystansie 
Sprinterskim, w których najpierw 
wystartowali zawodnicy, rywa-
lizujący o miano najlepszego 
sprintera wśród grup wiekowych.

Pierwsza trójka tegorocznych 
MP Age Group na dystansie 
sprint podczas Susz Triathlon 
2018 to: Łukasz Lis, przed Paw-
łem Traczykiem reprezentującym 
Susz oraz Sebastianem Karasiem.

Punktem kulminacyjnym so-
botnich startów była rywalizacja 
najlepszych polskich triathloni-
stów w Mistrzostwach Polski Eli-
ty na Dystansie Sprinterskim. Po 
emocjonującej walce, toczonej 
przez zawodniczki i zawodników 
w strugach deszczu, pierwsze 
miejsce w zmaganiach kobiet za-
jęła Marta Łagownik, przed Ma-
rią Cześnik i Magdalena Sudak. 
Wśród mężczyzn w MP Elity 
triumfował Michał Oliwa, a za 
nim na mecie zameldowali się: 
Kacper Stępniak i Tomasz Marci-
nek. Reprezentujący Susz Dawid 
Goryński z UKS TRS Susz zajął 
8. miejsce.

Niedziela zdominowana zo-
stała przez zawodników startują-
cych na dystansie 1/2 IM. Rywa-
lizacje na dystansie długim wśród 
kobiet wygrała Ewa Komander, 
przed Aleksandrą Jędrzejewską 
i Magdaleną Lenz. W kategorii 
mężczyzn pierwsza trójka to: 
Sergyi Kurochkin i Viktor Ziemt-
siev – obaj z Ukrainy oraz Seba-
stian Najmowicz. 

Na tym dystansie zorganizo-
wane były po raz pierwszy Mi-
strzostwa Polski Policjantów pod 
honorowym patronatem Komen-
danta Głównego Policji. Świetny 
wynik w tej kategorii zanoto-
wał pochodzący z Susza Daniel 
Szul, który zajął 4. miejsce oraz 
1. miejsce w kategorii wiekowej 
M-30.

Ostatnim punktem niedziel-
nych rywalizacji były Mistrzo-
stwa Polski w Triathlonie Sztafet 
MIX na Dystansie Sprinterskim. 
Zwyciężyła ekipa AZS AWF Ka-
towice (Paulina Klimas, Tomasz 
Marcinek, Agata Litwin, Michał 
Oliwa), ale suscy kibice szcze-
gólnie ciepło mogli wspierać po 
raz pierwszy występującą w tej 
dyscyplinie sztafetę reprezentu-
jącą Susz z UKS TRS Susz (Maja 
Falkiewicz, Dawid Goryński, 
Natalia Nikel, Maciej Paliński). 
■

Sportowe emocje 
podczas zawodów
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Opinie o zawodach
„Przegląd Suski” jak zwykle przytacza część wpisów 
na portalach społecznościowych pozytywnie oceniają-
cych zawody w Suszu. Oryginalna pisownia wpisów.
Jakub Stefanowicz:  W tym roku zdecydowanie poczu-
łem, że Susz to mekka polskiego triathlonu. Gratulacje 
i widzimy się za rok!
Damian Dobosik:  Bardzo przyjemny start. Oprawa 
zawodów i cała atmosfera super.  Aż chce się tam 
wracać na kolejny łomot.
Krakowska Triathlonistka: Gdyby nie wspaniali kibice 
i wolontariusze na trasie, to bym podziękowała... Gra-
tulacje i podziękowania dla organizatorów, którzy jak 
zwykle stanęli na wysokości zadania.
Michał Sowa: Szczególne podziękowania dla wszyst-
kich wolontariuszy i kibiców. Zrobiliście super atmos-
ferę. Nam, zawodnikom nie było lekko na trasie w tym 
zimnie, deszczu, wietrze ale ze Wam się chciało być 
z Nami... Wielkie podziękowania. Szacuneczek.
Mal Bar: Tak jest! Wolontariusze zrobili robotę! Ja na 
biegu zdychałem i to m.in. dzięki nim w ogóle ukoń-
czyłem. A finisz ostatniej zawodniczki 1/2IM w gronie 
kilkudziesięciu wolontariuszy to mistrzostwo świata! 
Tak trzymać!
Jakub Jabłoński: Byłem u Was pierwszy raz i na 
pewno nie ostatni! Wielkie dzięki dla organizatorów, 
kibiców (mimo deszczu było ich pełno, wolontariuszy). 
Było super się u Was ścigać.
Marek Kuskowski: Nie wiem co jeszcze możecie zrobić 
bo jak dla mnie impreza 10/10. Nawet pogoda tego 
nie zepsuje…  Susz Triathlon wyznacza standardy 
a od Gmina Susz należy uczyć się jak się robi imprezy 
sportowe i traktuje gości!
Monika Kuc: Dziękujemy wspaniałym wolontariuszom, 
służbą, kibicom i organizatorom. Było wspaniale!
Mon Ika: To był mój debiut (na 1/8) i muszę powie-
dzieć, że jestem zachwycona. Organizacja super, 
a w szczególności jestem pod ogromnym wrażeniem 
wolontariuszy i kibiców na trasie - szacunek dla Was, 
bo klimat tej imprezy, to przede wszystkim Wasza 
zasługa.
Robert Kujawiński: Wolontariusze i kibice na naj-
wyższym poziomie!! Tylko Przechlewo może z Wami 
konkurować.
Kuba Gornowicz: Nie było formy i wyniku, ale był 
klimat - no a wolontariusze pierwsza klasa.
Marcin „Górnik” Górnicki: Debiutowałem u Was 
w „asfaltowym” triathlonie. Organizacja - REWELACJA 
! Nawet na siłę człowiek nie ma się do czego przycze-
pić! Wzór.
Piotr Michalski: Klasa zawody klimat, kibice, atmosfe-
ra.
Lesław Ambroziak: Najlepsze zawody pod słońcem 
i nie mówię o pogodzie. Wielkie podziękowania dla 
kibiców i wolontariuszy.
Marcin Punpur: Podziękowania dla organizatorów i wo-
lontariuszy. Wysoki poziom jak zwykle. Tak trzymać!
Tomasz Stopa: Super kibice z okolicznych wiosek 
i z samego Suszu. Super wolontariusze.

Susz Triathlon 2018 ru-
szył w piątek 22 czerwca. 
O godz. 14.00 w hali CSiR 
rozpoczęło się wydawanie 
pakietów startowych oraz 
EXPO, czyli branżowa 
prezentacja triathlonowych 
nowinek technicznych, pre-
zentowanych na stoiskach 
najważniejszych krajowych 
producentów sprzętu spor-
towego. 

Pierwszy dzień imprezy 
zakończył koncert Marga-
ret, który zgromadził pod 
sceną na Plaży Miejskiej 
wielu fanów młodej artyst-
ki. Po udanym występie 
gwiazda długo rozdawała 
autografy i pozowała do 
wspólnych zdjęć.

Niezbyt sprzyjająca po-
goda nie zniechęciła wielu 
mieszkańców naszego mia-
sta oraz gości Susz Triath-
lon 2018 do przybycia w so-
botni wieczór pod scenę, na 
której bardzo dobry koncert 
dał Andrzej Piaseczny. Wy-
stęp popularnego Piaska był 
godnym ukoronowaniem, 
bogatego w emocje sporto-
we dnia.

To już wręcz wizytówka 
Susza, że wszystkim wy-
ścigom odbywającym się 
w ramach Susz Triathlon 
2018 towarzyszył trady-
cyjnie bardzo żywy doping 
kibiców zgromadzonych 
na trasach. Mieszkańcy 
wszystkich miejscowości 
zadbali o organizację stref 
kibicowania. Ponadto za-
angażowanych było 180 
wolontariuszy i dziesiątki 
osób różnych służb pilnują-
cych sprawnego przebiegu 
startów. 

Całości dopełniła bardzo 
dobra organizacja zawodów 
oraz profesjonalne i żywio-
łowe zachowanie konfe-
nansjerów – legendarnego 
Jerzego Górskiego i Jakuba 
Graczykowskiego.  ■

Susz Triathlon
- zawody wyjątkowe

To tylko część ze 180 wolontariuszy pomagających w organizacji zawodów
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Na trasie suskiego triathlonu
 nigdy nie brakuje kibiców

Starty komentował 
legendarny Jerzy Górski

Koncerty Margaret i Andrzeja Piasecznego 
przyciągnęły fanów
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W sobotnie popołudnie 
o godz. 16.00 oficjalnie za-
inaugurowano Dni Susza na 
Plaży Miejskiej. Najpierw 
w swoje posiadanie scenę 
przejęły dzieci, które pre-
zentowały swoje umiejęt-
ności wokalne i taneczne 
w ramach przeglądu arty-
stycznego szkół z terenu 
Gminy Susz. Występy naj-
młodszych przyniosły wie-
le wzruszeń zebranym pod 
sceną rodzicom oraz, rosną-
cej z każda minutą, publicz-
ności imprezy.

Dalsza część sobotnie-
go wieczoru to koncerty. 
Najpierw – Gosi Andrzeje-
wicz, a następnie, w ramach 
gali disco polo, zespołów: 
Summer Night, Buenos 
i Zajefajni. Muzyczny wie-
czór zgromadził na plaży 
miejskiej prawdziwe tłumy 
mieszkańców, którzy we-
soło bawili się prawie do 
północy.

Niedzielne popołudnie 
na Plaży Miejskiej to kon-
certy. Najpierw z energe-
tycznym koncertem wystą-
pił Grzegorz Wilk. Znany 
z występów w telewizyj-
nych programach muzycz-
nych oraz współpracy 
z Piotrem Rubikiem artysta 
pokazał się w Suszu z bar-
dzo dobrej strony i nawiązał 
z suską publicznością sym-
patyczny kontakt. 

Bardzo pozytywne emo-
cje wzbudził w widzach 
Dnia Susza również koncert 

zespołu Jaśko Band. Po bli-
sko trzech latach to pierw-
szy występ, znanej i lubia-

nej w lokalnym środowisku 
grupy, która zaprezentowała 
się w zmienionym składzie 
i odświeżonym repertuarze, 
ciepło przyjętym przez słu-
chaczy. 

Dni Susza 2018 zakoń-
czył koncert Agaty Sobo-
cińskiej z zespołem. ■

Dni Susza 2018
Sportowo, rodzinnie, uroczyście i koncertowo – 
podczas zorganizowanych w 9 i 10 czerwca br. Dni 
Susza każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Impre-
za na Plaży Miejskiej przebiegła w sympatycznej 
atmosferze i przy pięknej pogodzie. Wzięły w niej 
udział setki mieszkańców Gminy Susz.

Nie tylko występy i koncerty podczas święta gminy

Wystawa „Susz to my”
Od południa w niedzielę, obecni na Plaży Miejskiej 
uczestnicy Dni Susza mogli obejrzeć wystawę 
plakatów z historycznymi zdjęciami mieszkańców 
naszego miasta, pod nazwą „Susz to my”. Na 52 
posterach znalazło się w sumie kilkaset, w więk-
szości czarno-białych, zdjęć suszan, pochodzą-
cych najczęściej ze zbiorów prywatnych. 
Wystawa, która spotkała się ze sporym zainte-
resowaniem,  powstała z inicjatywy pani Marioli 
Lendzion, szefowej Stowarzyszenia „Trzecia Mło-
dość”.

Honorowy Obywatel Gminy
W czasie obchodów Dni Susza wśród zebranych 
pod sceną widzów znalazła się też 10-osobowa 
delegacja partnerskiego dla Susza miasta Jar-
men, która gościła u nas w piątek i sobotę. Po-
wodem zaproszenia naszych partnerów z Nie-
miec była uroczystość wręczenia panu Arno Karp 
- burmistrzowi Jarmen tytułu „Honorowy Obywatel 
Gminy Susz”. 
– Pan Arno Karp to dobry duch partnerstwa na-
szych miast, które trwa już 20 lat.  Tytuł Honorowe-
go Obywatela Gminy Susz to forma podziękowa-
nia za kreowania współpracy pomiędzy Suszem 
i Jarmen, która przynosi wymierne korzyści 
mieszkańcom obu miast – mówił przewodniczący 
Rady Miejskiej w Suszu Zbigniew Skolimowski, 
wręczając wraz z Burmistrzem Susza Krzyszto-
fem Pietrzykowskim dokument aktu nadania tytułu 
oraz pamiątkową statuetkę wyraźnie wzruszone-
mu burmistrzowi Jarmen.

„Tęgie Głowy” wyróżnienie dla najlepszych
Część oficjalną pierwszego dnia święta miasta zakończyło wręczenie na-
gród Burmistrza Susza laureatom olimpiad szkolnych oraz wyróżniającym się 
uczniom szkół z terenu gminy. Tytułem „Tęgie głowy” nagrodzono 23 uczniów.
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W suskim turnieju pary 
taneczne rywalizowały 
w kilku klasach tanecznych 
i kategoriach wiekowych 
- od najmłodszych zawod-
ników w wieku do 7 lat aż 
po seniorów. Po części kon-
kursowej dla najmłodszych 
uczestników rozpoczął się 
drugi blok tanecznych zma-
gań. Imprezę  podsumowała 
Gala OTTT.

Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego o Pu-
char Burmistrza Susza od-
był się w tym roku już po 
raz dziesiąty. W pierwszej 
edycji wystartowało nieco 
ponad 40 par, w ubiegło-
rocznej – prawie 160 par. 
Jubileuszowa edycja rów-
nież cieszyła się dużym 
zainteresowaniem klubów 
tanecznych z całego kraju. 

Organizatorami turnieju 
był Suski Ośrodek Kultu-
ry oraz Szkoła Tańca J&K 
Drobotko z Iławy. ■

Sport

Turniej Piłki Nożnej
W niedzielne przedpołudnie w czasie Dni Susza 
na Orliku ruszył Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Susza, w którym wystartowało 11 ze-
społów z ternu Gminy Susz oraz Iławy. Rozgrywki 
zwyciężyła drużyna Normalne Chłopaki z Iławy.
W rozgrywkach prowadzone były jak zawsze 
dwie klasyfikacje. Oprócz generalnej, wybrane 
ekipy walczą o miano najlepszej w kategorii so-
łectw. W klasyfikacji ogólnej zwyciężyła drużyna 
Normalne Chłopaki z Iławy. W klasyfikacji sołectw 
najlepszą okazał się Santander Piotrkowo, drugie 
miejsce zajęły Jawty Wielkie, zaś trzecie - Alicante 
Różnowo. Wręczono także nagrody indywidualne. 
Najlepszym bramkarzem został Martin Żuchowski 
(Nie Wiem Iława), a najlepszym zawodnikiem Jo-
nasz Lewandowski (Stop Klatka). 
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Taneczny jubileusz
W sobotę 5 maja br. w Suszu odbył się X Ogól-
nopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Burmistrza Susza. Do tanecznej rywalizacji w hali 
CSiR stanęło 148 par z całej Polski.

X Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

W zawodach całego 
cyklu udział wzięło 102 
uczniów (rocznik 2005 
i młodsi) ze szkół podsta-
wowych w Suszu oraz Ka-
mieńcu. Wszyscy zawod-
nicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, osoby, które zaję-
ły miejsca 1-3 pamiątkowe 
medale, a w klasyfikacji 
szkół wręczone zostały pu-
chary. 

Finał miejski był ostat-
nią szansą na zdobycie 
punktów, które w klasyfi-
kacji generalnej najlepszym 
dały kwalifikację do finału 
ogólnopolskiego Czwart-
ków Lekkoatletycznych, 
które odbyły się w Łodzi 
w dniach 16-17 czerwca br. 
Ekipa młodych sportow-
ców z naszej gminy po raz 
pierwszy wzięła udział w tej 

dużej imprezie, w której 
przez 2 dni rywalizowało ze 
sobą ok 2500 osób z ponad 
80 miast w Polsce.  

Na szczególne wyróżnie-
nie zasługuje sukces Julii 
Szmigiel, która na dystansie 
60 metrów wywalczyła 4 
miejsce w Polsce w swojej 
kategorii wiekowej, a do 
miejsca na podium zabrakło 
jej zaledwie 1/100 sekundy. 

Wśród pozostałych wy-
ników osiągniętych przez 
sportowców z Gminy Susz 
wyróżnić można: Jakub 
Fiedorowicz - skok wzwyż 
- 6 m., Paulina Skrzy-
niarz - bieg 300m - 11 m., 
Weronika Brzuszkiewicz - 
bieg 300m - 12 m., Michał 
Paliński – 1000m – 14. 
m. Pozostali sportowcy su-
scy zajęli świetne miejsca 
w granicach swoich rekor-
dów życiowych. ■

Finał Czwartków Lekkoatletycznych
W piątek 24 maja br. na kompleksie sportowym Or-
lik przy CSiR Susz rozegrany został finał miejski 
Suskich Czwartków Lekkoatletycznych.

Na ogólnopolskim finale Gminę Susz 
reprezentowało blisko 40 młodych sportowców 

Sukcesem zakończyły się w Łodzi
starty Julii Szmigiel (w środku)

Mistrzostwa Susza
w tenisie stołowym
26 maja w hali CSiR w Suszu odbyły się otwarte 
mistrzostwa Susza w tenisie stołowym. W zawo-
dach wzięli udział tenisiści z terenu naszej gmi-
ny oraz regionu. Medale i nagrody najlepszym 
zawodnikom wręczał zastępca Burmistrza Susza 
Zdzisław Zdzichowski. Organizatorem zawodów 
było CSiR oraz SKS „AMATOR” w Suszu.
Wyniki suskich sportowców: kobiety do 15 lat: 
2.Mączkowska Wiktoria, 3.Mączkowska Aleksan-
dra; kobiety powyżej 15 lat: 1.Ćwiklińska Maria, 
mężczyźni do lat 13: 1. Kaczyński Łukasz, 3. 
Kaczyński Michał;  mężczyźni 14-40 lat: 3. Sta-
nisławski Krzysztof; mężczyźni powyżej 55 lat: 1. 
Szczegielniak Andrzej, 2. Adameczek Stanisław.

Wcześniej 13 maja br.  w hali CSiR odbyły się 
półfinały 59. Edycji Wojewódzkiego Turnieju LZS 
w tenisie stołowym o PUCHAR TVP3 OLSZTYN. 
Prawie stu tenisistów rywalizowało o występ w tur-
nieju finałowym w Ostródzie. Wśród nich wyłonio-
na została również reprezentacja Gminy Susz: 
Weronika Szymańska, Kacper Komorowski, Sta-
nisław Adameczek, Andrzej Szczegielniak, Maria 
Ćwilińska.
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W imprezie wzięło udział 
226 zawodników reprezen-
tujących 42 kluby z całej 
Polski. Zawodnicy walczyli 
na 3 matach oraz na ringu, 
gdzie rozegrano walkę dnia. 

Do rywalizacji, w któ-
rej stawką był pas PFKB 
w kategorii do 78 kg, sta-
nęli: Mateusz Leński z Su-
sza (Piechotka Team) oraz 
Kamil Chłopik z Mińska 
Mazowieckiego (Walhal-
la Fight Club). Po bardzo 
emocjonującym pojedynku, 
zwyciężył Mateusz Leński, 
który odebrał pas mistrza 
Kamilowi Chłopikowi. ■

Zawody w kickboxingu w Suszu
W sobotę 9 czerwca 2018 r. na hali CSiR rozpo-
częły się Zunifikowane Mistrzostwa Polski PFKB 
w Kickboxingu. Zawody odbyły się podczas tego-
rocznych Dni Susza jako impreza towarzysząca.

Grand Prix – Jagram Pro SA
Wiosną rozpoczął się po raz trzeci cykl biegów 
przełajowych zorganizowanych przez Jagram Pro SA 
i UKS TRS Susz. W dniu 8 kwietnia br. odbył się bieg 
w Emilianowie, 13 maja w Karolewie i 3 czerwca 
w Bronowie. Zwycięzcę całego cyklu poznamy jesienią po 
kolejnych biegach.

Mamo! Tato! Biegajmy razem!
W sobotę 19 maja br. odbył się Piknik Biegowy pod hasłem 
„Mamo! Tato! Biegajmy razem!”. Organizatorem imprezy 
popularyzującej bieganie była Szkoła Podstawowa im. gen. 
Józefa Bema w Suszu we współpracy z CSiR Susz. 
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Rywalizacja biegowa odbyła się na różnych  dystansach 
dla poszczególnych kategorii wiekowych

Mecze rundy wiosennej Unii Susz
07.04.2018 Unia Susz - MKS Korsze 5:0

14.04.2018 Znicz Biała Piska - Unia Susz 0:0

14.04.2018 Zatoka Braniewo - Unia Susz 1:3

21.04.2018 Unia Susz - Błękitni Orneta 2:1

28.04.2018 Tęcza Miłomłyn - Unia Susz 2:2

05.05.2018 Unia Susz - Mrągowia Mrągowo 2:2

12.05.2018 Rominta Gołda - Unia Susz 0:0

19.05.2018 Unia Susz - Pisa Barczewo 1:1

26.05.2018 Granica Kętrzyn - Unia Susz  5:4

30.05.2018 Motor Lubawa - Unia Susz 4:2

02.06.2018 Unia Susz - Błękitni Pasym 8:2

09.06.2018 Mamry Giżycko - Unia Susz 2:2

13.06 .2018 Orleta Reszel - Unia Susz 0:1

16.06 .2018 Unia Susz - Tęcza Biskupiec 5:2

Mecze rundy wiosennej Orła Ulnowo
Zespół z Ulnowa zakończył rozgrywki w A klasie, IV 
grupy warmińsko-mazurskiej na 3. miejscu, zdobywa-
jąc 35 punktów.

07.04.2018 Orzeł Ulnowo - Barkas Tolkmicko 2:0

22.04.2018 Orzeł Ulnowo - Czarni Madyty 6:1

29.04.2018 Wałsza Pieniężno - Orzeł Ulnowo 1:2

06.05.2018 Orzeł Ulnowo - Syrena Młynary 1:5

12.05.2018 Viktoria Rychliki - Orzeł Ulnowo  3:5

26.05.2018 Piast Wilczęta - Orzeł Ulnowo 2:4

03.06.2018 Orzeł Ulnowo - Zatoka II Braniewo 1:0

09.06.2018 KS Tyrowo - Orzeł Ulnowo 3:1

17.06.2018 Orzeł Ulnowo - Polonia Markusy 0:2 

Zakończenie sezonu 
2017/2018 przez Unię Susz
16 czerwca odbyła się ostatnia w sezonie 2017/18 
kolejka IV ligi - grupy warmińsko-mazurskiej, 
w której suski zespół podejmował na własnym 
boisku Tęczę Biskupiec. Po zwycięstwie 5:2 Unia 
kończy sezon z najlepszym miejscem w tabeli 
w ciągu 3 lat grania w IV lidze, zajmując II miejsce. 
Na walnym zebraniu członków KS Unia Susz 
27 czerwca wybrano nowego prezesa klubu. Po 
ustąpieniu dotychczasowego prezesa Krzysztofa 
Bączka członkowie klubu większością głosów wy-
brali Rafała Masnego. Podczas posiedzenia zde-
cydowano, że do zarządu klubu oprócz prezesa 
wejdą Jarosław Piechotka, Wojciech Laskowski, 
Piotr Węgier i Zbigniew Pastuszuk.
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