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s. 3 

s. 4 

s. 7 

s. 8 

s. 11 

Siatkówka  

s. 10

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom Gminy Susz życzmy, 

aby pełni radości, pogody ducha i zdrowia
przeżyli je Państwo w miłej, rodzinnej atmosferze

a budząca się do życia przyroda była źródłem
wiosennego optymizmu oraz początkiem nowych

 sukcesów w życiu osobistym i zawodowym
 

Rada Miejska w Suszu                                         Burmistrz Susza
                                                                              Krzysztof Pietrzykowski
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Zmiany w organizacji ruchu w Suszu
Ruszyła przebudowa odcinka miejskiego drogi wojewódzkiej nr 521

Planowany remont obej-
muje ul. Prabucką od skrzyżo-
wania z ul. Polną i ul. Wiejską 
do skrzyżowania z ul. Kajki 
włącznie z tym skrzyżowa-
niem. Następnie przebudowa 
obejmie ul. Kajki i ul. Iławską 
do skrzyżowania z ul. Leśną 
i ul. Pieniężnego. Zaplanowa-
ne prace podzielone są zgod-
nie z harmonogramem na 4 
etapy i dotyczyć będą przebu-
dowy jezdni oraz zjazdów in-
dywidualnych i publicznych. 

Ponadto przeprowadzona zo-
stanie przebudowa chodnika 
i zagospodarowanie zieleni. 

W związku z pracami re-
montowymi prowadzonymi 
przez głównego wykonawcę, 
Przedsiębiorstwo Drogowo-
-Budowlane z Brodnicy wpro-
wadzono częściową zmianę 
organizacji ruchu na terenie 
miasta. 

więcej o etapach
robót drogowych na s. 2

Z końcem marca br. ruszyły prace związane z przebu-
dową miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 521, 
które według harmonogramu potrwają do sierpnia br. 
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Reforma oświaty w Gminie Susz
Rada Miejska przyjęła uchwałę o zmianie sieci szkół

Nie będzie naboru do gim-
nazjum, a dotychczasowe 
podstawówki staną się stop-
niowo ośmioklasowe. Od 1 
września 2017 roku na terenie 
Gminy Susz funkcjonować 
będą następujące publiczne 

placówki prowadzone przez 
Gminę: Szkoła Podstawowa 
im. gen Józefa Bema w Suszu, 
Szkoła Podstawowa im. Ziemi 
Suskiej w Babiętach Wielkich 
i Szkoła Podstawowa w Jaw-
tach Wielkich. Ponadto na 

dotychczasowych zasadach 
funkcjonować będą Szkoły 
Podstawowe w Piotrkowie, 
Kamieńcu i Lubnowych.

Publiczne Gimnazjum im. 
Kawalerii Polskiej w Suszu 
kończy działalność z dniem 31 
sierpnia 2017 r. Klasy drugie 
i trzecie gimnazjum do czasu 
wygaszenia gimnazjum funk-
cjonować będą przy Szkole 
Podstawowej w Suszu. Dyrek-
tor włączanego do szkoły pod-

stawowej gimnazjum z mocy 
ustawy zostaje wicedyrek-
torem suskiej podstawówki. 
Pracownikami szkoły podsta-
wowej z dniem 1.09.2017 r. 
stają się nauczyciele i pracow-
nicy obsługi gimnazjum.

Zmiany dotyczące suskiej 
oświaty konsultowane były 
przez władze samorządowe 
z dyrektorami szkół i środowi-
skiem nauczycieli. ■

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2017 
roku radni przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 
ustroju szkolnego. Od września 2017 r. obecny sys-
tem 6-letnich szkół podstawowych i 3-letniego gimna-
zjum ulegnie przekształceniu. 

Od 1 września 2017 r. suskie gimnazjum zostanie włączone do szkoły podstawowej
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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.

Kontakt z radnymi 
Rady Miejskiej w Suszu 
możliwy jest za pośred-
nictwem poczty elektro-
nicznej: 

Hubert Młynarczyk 
 hubertmlynarczyk@wp.pl

Przemysław Tuliński
 przemek-tulinski@wp.pl

Grzegorz Zalewski 
 suszwp@wp.pl

Gmina

ul. Kajki

ul. Słowiańska

ul. Prabucka

Bronowo
Różnowo

ul. Iławska

ul. Wiejska

Etap 1 i 2

remontowany odcinek
objazd dla poj. do 3,5 t
objazd dla poj. pow. 3,5 t

ul. Kajki

ul. Słowiańska

ul. Prabucka

Bronowo
Różnowo

ul. Iławska

ul. Wiejska

Etap 3

remontowany odcinek
objazd dla poj. do 3,5t
objazd dla poj. pow. 3,5 t

ul. Kajki

ul. Słowiańska

ul. Prabucka

Bronowo
Różnowo

ul. Iławska

ul. Wiejska

Etap 4

remontowany odcinek
objazd dla poj. do 3,5t
objazd dla poj. pow. 3,5 t

Prosimy kierowców 
o ostrożną i uważną jazdę oraz 
zwracania uwagi na oznako-
wania objazdów i zmiany or-
ganizacji ruchu.

Harmonogram prac przed-
stawiony przez wykonawcę 
- przedstawione terminy mają 
charakter poglądowy i mogą 
ulec zmianie:

- Etap I i II: kwiecień – 
maj – Prace będą wykony-
wane na jednym, a później na 
drugim pasie ul. Prabuckiej 
oraz wyłączona zostanie z ru-
chu część ul. Kajki.

W związku z tym objazd 
dla pojazdów poniżej 3,5 tony 
odbywać się będzie ulicami 
Iławską, Stare Miasto i Sło-
wiańską, gdzie na dotychcza-
sowych drogach jednokierun-
kowych zmieniono ruch na 
dwukierunkowy oraz objazd 
ul. Św. Floriana i Wiejska do 
ul. Prabuckiej. Natomiast dla 
pojazdów powyżej 3,5 tony 
objazd poprowadzony będzie 
ul. Pieniężnego przez miej-
scowości Różnowo i Brono-
wo. 

- Etap III: czerwiec - 15 
lipca – Prace wykonywane 
będą na odcinku ul. Kajki od 
skrzyżowania z ul. Św. Flo-
riana do skrzyżowania z ul. 
Iławską.

W dalszym ciągu objazd 
dla pojazdów poniżej 3,5 tony 
odbywać się będzie ulicami 
Iławską, Stare Miasto i Sło-
wiańską, gdzie na dotychcza-
sowych drogach jednokierun-
kowych zmieniono ruch na 
dwukierunkowy. Natomiast 
dla pojazdów powyżej 3,5 
tony objazd poprowadzony 
będzie ul. Pieniężnego przez 
miejscowości Różnowo i Bro-
nowo. 

- Etap IV: 15 lipca – sier-
pień – Prace będą wykonywa-
ne na ul. Iławskiej.

Objazd na czas robót tego 
odcinka poprowadzony bę-
dzie ul. Pieniężnego od skrzy-
żowania z ul. Iławską poprzez 
miejscowości Różnowo i Bro-
nowo. ■

Harmonogram prac i objazdy dróg w czasie przebudowy
W związku z przebudową 
odcinka miejskiego dro-
gi wojewódzkiej nr 521 
główny wykonawca PDB 
z Brodnicy przedstawia 
harmonogram prac pro-
wadzonych w okresie od 
kwietnia do sierpnia br.
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Ceny wody w Gminie Susz
bez zmian
W 2017 r. nie będzie wzrostu cen wody i odprowa-
dzania ścieków dla odbiorców w Gminie Susz. Tym 
samym oznacza to, że Zakład Usług Komunalnych 
utrzymuje od 7 lat ceny wody na stałym poziomie.

Dzień Sołtysa
na Warmii i Mazurach
Na dzień – 11 marca – przypadło święto sołtysów, dla-
tego samorząd województwa, by docenić ich pracę, 
zorganizował spotkanie, które odbyło się w piątek 3 
marca 2017 r. W hali wystawienniczej Expo Mazury 
w Ostródzie zgromadziło się ponad tysiąc gości.
W spotkaniu uczestniczyli także sołtysi z terenu na-
szej gminy, Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski 
oraz Sekretarz Gminy Susz Małgorzata Podogrodzka.
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W spotkaniu uczestniczyli 
Komendant Powiatowy Poli-
cji w Iławie mł. insp. Robert 
Mikusik, Pierwszy Zastępca 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Iławie nadkom. Ra-
fał Żubertowski oraz goście 
m. in. Zastępca Burmistrza 
Susza Zdzisław Zdzichowski, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej Zbigniew Skolimowski, 
a także przedstawiciele służb 
i straży współpracujących na 
co dzień z Policją w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa 
na terenie miasta i gminy 
Susz. W podsumowaniu efek-
tów pracy 2016 roku uczestni-
czyli również policjanci z su-
skiej jednostki.

Uroczystą odprawę rozpo-
częła Komendant Komisaria-
tu Policji w Suszu podinsp. 
Joanna Soboczyńska, która 
przedstawiła stan bezpieczeń-
stwa. Ponadto słowa wdzięcz-
ności za wsparcie działalności 
suskiej  policji skierowała 

również do przedstawicieli lo-
kalnych samorządów i służb, 
dzięki którym w roku 2016 
wystawiono 26 dodatkowych 
służb policyjnych. Podkreśliła 
również jak ważna dla funk-
cjonowania jednostki była 
pomoc lokalnego samorządu 
poprzez Fundusz Wsparcia 
Policji. Dzięki temu policjanci 
z Komisariatu w Suszu zosta-
li wyposażeni w urządzenie 
przenośne do badania stanu 
trzeźwości – Alcoblow, po-
krowce do radiowozu, drukar-
ki, tonery a także latarki służ-
bowe. ■

Roczna odprawa suskiej policji
W czwartek 16.02.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Suszu 
odbyła się uroczysta odprawa służbowa z udziałem 
zaproszonych gości.
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Po zmianach na sesji 15 lu-
tego br. zgodnie z przyjętymi 
założeniami dochód Gminy 
Susz wyniesie 60 131 068,00 
zł, natomiast wydatki oszaco-
wano na kwotę 61 493 133,12 
zł.. Deficyt w 2017 roku wy-
niesie – 1 362 065,12 zł, zo-
stanie on pokryty środkami 
pochodzącymi z kredytów. 
Jednocześnie w tegorocznym 
budżecie zaplanowano szereg 
inwestycji, na które zabezpie-
czono środki w wysokości 8 
556 013,56 zł.

Do najważniejszych inwe-
stycji planowanych w bieżą-
cym roku należą:
• Budowa spinki wodocią-

gowej Redaki – Różanki 
– Falknowo – Janusze-
wo,  

• Budowa kontenerowej 
stacji uzdatniania wody 
w Dolinie,

• Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej przy 
drodze Jawty Wielkie 
– Kołodzieje,

• Budowa sieci sani-
tarnej, deszczowej 
i wodociągowej przy 
ul. Polnej w Suszu,

• Budowa sieci wodno-
-kanalizacyjnej na tere-
nie Susza,

• Pierwszy etap budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej 
Susz – Bronowo,

• Przebudowa infrastruktury 
drogowej na terenie Gminy 
Susz,

• Przebudowa gruntowych 
dróg gminnych,

• Przebudowa drogi w miej-
scowości Dąbrówka,

• Termoizolacja Szkoły Pod-
stawowej w Suszu wraz 
z przebudową dachu,

• Zakup komputerów dla 
Szkoły Podstawowej w Su-
szu,

• Modernizacja oświetlenia 
ulicznego oraz budowa 
przyłączy energetycznych,

• Renowacja pozostałości 

murów obronnych przy ul. 
Słowiańskiej,

• Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej w obrębie Stare-
go Miasta,

• Budowa budynku scenicz-
nego i dostosowanie do no-
woczesnej działalności kul-
turalnej Suskiego Ośrodka 
Kultury,

• Rozbudowa świetlicy wiej-
skiej w Januszewie,

• Budowa świetlicy wiejskiej 
w Kamieńcu,

• Budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy ul. 
Polnej w Suszu,

• Montaż elementów siłowni 
zewnętrznej na terenie gmi-
ny Susz.
W sumie w budżecie na 

2017 rok zaplanowano środ-
ki na 63 inwestycje, których 
ostateczne koszty będą uza-
leżnione od przeprowadzo-
nych procedur przetargowych. 
■

Budżet Gminy na 2017 rok
Zaplanowano 63 nowe inwestycje

Na sesji Rady Miejskiej w Suszu, która odbyła się 
12.01. 2017 r., radni zatwierdzili budżet gminy na nowy 
2017 rok.  

Różnowo w nazwie firmy
Zakład Mięsny Kawscy z Ryjewa, który przeniósł 
produkcję swoich wyrobów do byłej masarni Matis 
w Różnowie, kontynuuje dalszą modernizację swego 
zakładu. 
Nowa lokalizacja to nowoczesne hale produkcyjne 
spełniające wszelkie normy technologiczne oraz sa-
nitarne obowiązujące w Unii Europejskiej. Obecnie 
po przeniesieniu również ubojni do Różnowa cała 
produkcja odbywa się w zakładzie w Różnowie. Jed-
nocześnie oficjalna nazwa firmy brzmi Zakład Mięsny 
Kawscy spółka jawna z siedzibą w Różnowie. 
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Podziękowania Burmistrza 
za współpracę w 2016 roku

Za współorganizację wystawy pn. „Susz to my”, na 
której zaprezentowano archiwalne zdjęcia Susza, 
ukazujące codzienne życie mieszkańców w minio-
nych latach:
Pani Mariola Lędzion
Za pomoc przy organizacji zawodów triathlono-
wych:
Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu
Ochotnicza Straż Pożarna w Redakach
Ochotnicza Straż Pożarna w Babiętach Wielkich
Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie Kisielickim
Komisariat Policji w Suszu
Mlekovita Oddział Terenowy w Suszu
Za wieloletnią organizację oraz koordynację wolon-
tariatu
Państwo Jolanta i Włodzimierz Palińscy 

Z tego właśnie względu, 
w piątek, 20 stycznia br., do 
Zajazdu w Chełmżycy przyby-
ło wielu gości, wśród których 
znaleźli się m.in.: posłanka na 

Sejm RP – Elżbieta Gelert, 
Wicemarszałek Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 
– Miron Sycz, Radna Sejmi-
ku Woj. Warmińsko-Mazur-
skiego - Bernadeta Hordejuk, 
władze powiatu iławskiego 
w osobach: starosty Marka 
Polańskiego oraz Przewodni-
czącego Rady Powiatu – Mi-
chała Młotka. Ponadto w spo-
tkaniu udział wzięli: radni 
powiatu iławskiego, radni 
rady miejskiej w Suszu z prze-
wodniczącym rady – Zbignie-
wem Skolimowskim na czele, 
księża, przedstawiciele Straży 
Pożarnej oraz Policji, przed-
stawiciele jednostek organi-

zacyjnych Urzędu Miejskiego 
w Suszu, dyrektorzy placówek 
oświatowych a także przedsta-
wiciele firm funkcjonujących 
na terenie gminy Susz.

Po oficjalnym otwarciu 
oraz powitaniu przybyłych 
gości przedstawione zostały 
najistotniejsze gminne inwe-
stycje zrealizowane w 2016 
roku. W tej części spotka-
nia zaprezentowano również 
szeroki wachlarz wydarzeń 
kulturalno-sportowych. Każ-
dy z omawianych elementów 
został odzwierciedlony na 
specjalnie przygotowanej pre-
zentacji multimedialnej.

Udział Gminy Susz w bu-
dowaniu dobrego imienia i wi-
zerunku regionu podkreślili 
w swoich przemówieniach 
m.in.: Posłanka Elżbieta Ge-
lert, Wicemarszałek Miron 
Sycz, Starosta Marek Polań-
ski. Głos zabrał także Jaro-
sław Gerczak – przedstawiciel 
firmy „GERCZAK Nord-Pol 
Hatchery”, który podziękował 
samorządowi Gminy Susz za 
wzorową współpracę przy re-
alizacji prowadzonych na te-
renie Gminy Susz inwestycji.

Kolejnym elementem uro-
czystości było wręczenie 
przez burmistrza podziękowań 
za współpracę w minionym, 
2016 roku. Na zakończenie 
części oficjalnej zgromadzeni 
goście wznieśli toast za po-
myślność w Nowym Roku. ■

Spotkanie noworoczne w Chełmżycy
Podsumowanie dokonań Gminy Susz w roku 2016 

Tradycją stała się już organizacja Spotkania Nowo-
rocznego Burmistrza Susza, podczas którego bur-
mistrz Krzysztof Pietrzykowski nie tylko dokonuje 
podsumowania minionego roku, ale również w spo-
sób szczególny dziękuje tym osobom i instytucjom, 
które pośrednio lub bezpośrednio przyczyniają się do 
rozwoju naszej gminy. 

Gmina Susz wyróżniona
Do kolekcji nagród i wyróżnień otrzymanych przez 
Gminę Susz dołączyła nagroda „Gmina Roku 
2016”, przyznana w ramach programu Samorządo-
wa Marka Roku.
O otrzymaniu nagrody zdecydowała łączna ilość 
punktów przyznanych przez Radę Programową, 
która wzięła m.in. pod uwagę: działania gminy 
w zakresie ochrony środowiska i ekologii, edukacji, 
ochrony zdrowia, kultury i polityki prorodzinnej, pro-
mocji gminy a także w zakresie budowania pozy-
tywnego wizerunku i marki gminy Susz.
Nagrodę podczas uroczystej kolacji w Warszawie 
z rąk Witolda Buczyńskiego Członka Zarządu Ogól-
nopolskiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług 
oraz Lesława Wiatrowskiego Wiceprezesa Ogól-
nopolskiej Federacji Producentów i Pracodawców 
Przedsiębiorcy.pl odebrał burmistrz Susza – Krzysz-
tof Pietrzykowski.
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Wyróżnieni podczas spotkania
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Centrum suskiej kwe-
sty zlokalizowane zostało 
w CSiR, gdzie od wczesnych 
godzin rannych można było 
uczestniczyć w wielu cie-
kawych wydarzeniach: bieg 

wokół jeziora suskiego, co-
roczny zlot morsów, degusta-
cja pieczonego dzika, gorąca 
grochówka a także możliwość 
nabycia za symboliczną zło-
tówkę przepysznych ciast 
upieczonych przez sympaty-
ków Orkiestry.

Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się loteria oraz licy-
tacja wartościowych przed-
miotów, podczas której można 

było nabyć m.in. orkiestrowy 
tort, gadżety WOŚP a także 
wiele innych wartościowych 
przedmiotów ufundowanych 
przez lokalną społeczność, in-
stytucje i firmy.

Ponadto przed zebrana 
publicznością zaprezentowa-
li się: kabaret HARCYTE-
ATRK, zespół Episode i Pokój 
Numer 3. Gwiazdą wieczoru 
była grupa ERATOX jedna 
z najbardziej znanych grup 
Disco Polo w 2016 roku.

Punktem kulminacyjnym 
finału było światełko do nieba, 
podczas którego nad suskim 
niebem rozbłysły kolorowe 
fajerwerki.

Podczas minionej już akcji 
udało się zebrać  21.649,32 
zł - o 4 tys. więcej niż w roku 
ubiegłym.

Organizatorzy suskie-
go finału: Harcerze z terenu 
Gminy Susz, Suski Ośrodek 
Kultury oraz Centrum Sportu 
i Rekreacji im. Jana Pawła II 
w Suszu. ■

Wydarzenia

Udany finał WOŚP w Suszu
Ćwierć wieku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kwestowanie, licytacje, koncerty, prezentacje, pora-
dy– wszystko to złożyło się na suski 25. finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zebranie w suskiej OSP
18 lutego 2017 r. odbyło się walne zebranie sprawoz-
dawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu pod-
sumowujące działalność statutową za miniony rok. 
W zebraniu uczestniczyli: komendant gminny OSP 
mł.bryg Marek Maciejewski, komendant PSP w Iławie 
st.bryg. Maciej Jasiński, zastępca burmistrza Susza 
Zdzisław Zdzichowski, członek Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Iławie dh Tadeusz 
Szczepaniak, CZK Tadeusz Socha. Po przedstawie-
niu sprawozdań i  udzieleniu absolutorium Zarządowi 
OSP zebrani przyjęli plan działalności i plan finanso-
wy na 2017 r.  
Na koniec zebrania głos zabrali zaproszeni goście, 
którzy w swoich wypowiedziach dziękowali za wysi-
łek i trud wkładany w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
i czynny udział w pracach na rzecz straży oraz miasta.  

Pobór krwi w Suszu
Pierwsza tegoroczna akcja poboru krwi zorganizo-
wana 25.02.2017 r. przez klub HDK Żarek działający 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu zgroma-
dziła 31 dawców. Dało to efekt w postaci 14 litrów po-
zyskanej krwi. Poboru dokonało Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddział 
terenowy w Iławie. 
Organizatorzy dziękują tym wszystkim którzy, podzie-
lili się cząstką siebie i zapraszają na kolejne spotkanie 
z krwiodawstwem, które odbędzie się 13.05.2017 r. 
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Turniej skierowany był do 
młodzieży szkolnej, a jego 
głównym celem była popula-
ryzacja znajomości przepisów 
przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek po-
żaru, jak również przybliżenie 
historii i tradycji ruchu stra-
żackiego. Uczestnicy turnieju 
musieli wykazać się wiedzą 
pożarniczą, rozwiązując test 
składający się z zamkniętych 
pytań.

Po podsumowaniu wyni-
ków testów na podium w po-
szczególnych grupach wieko-
wych uplasowali się:
SZKOŁY PODSTAWOWE:

1. Tomasz Szałkowski – 
Szkoła Podstawowa im. Józe-
fa Bema w Suszu
2. Zuzanna Koleśnik – Szkoła 
Podstawowa w Lubnowych
3. Igor Wyszkowski – Szkoła 
Podstawowa w Jawtach Wiel-
kich
GIMNAZJA:
1. Szymon Frankiewicz.
2. Patryk Kaniecki.
3.  Adrian Igielski - wszyscy 
z  Gimnazjum im. Kawalerii 
Polskiej w Suszu
SZKOŁY PONADGIMNA-
ZJALNE:
1. Kamil Piotrowski.
2. Arkadiusz Suszyński.

3. Sylwia Słupek - wszyscy 
z Zespołu Szkół im. Ireny Ko-
smowskiej w Suszu

 Uczestnicy turnieju otrzy-
mali dyplomy i nagrody rze-
czowe ufundowane przez 
Urząd Miejski w Suszu. 

Najlepsi w swoich ka-
tegoriach wzięli udział 9 
marca w Iławie w elimina-
cjach powiatowych Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. Suską 
Młodzieżową Drużynę Po-
żarniczą reprezentowało sze-
ścioro druhów: Patryk Ka-
niecki, Szymon Frankiewicz, 
Aleksandra Deszczak, Kamil 
Piotrowski, Arkadiusz Juszyń-
ski, oraz Tomasz Szałkowski, 
z których czworo stanęło na 
podium. ■

Turniej wiedzy pożarniczej
Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega po-
żarom” odbyły się 28 lutego br. w siedzibie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Suszu.
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W tym roku Suski Ośrodek 
Kultury – organizator wyda-
rzenia -  zdecydował się na 
zaproszenie zespołu występu-

jącego na największych pol-
skich scenach muzycznych.

Młodzi romscy artyści - 
wokalista, wirtuoz skrzypiec 

Roland Bilicki, któremu towa-
rzyszyli fantastyczni instru-
mentaliści oraz tancerki ubra-
ne w barwne cygańskie stroje, 
sprawili, ze suska publiczność 
wypełniła halę CSiR niemal 
do ostatniego miejsca siedzą-
cego.

Tuż przed rozpoczęciem 
koncertu życzenia pomyśl-
ności, zdrowia oraz wielu 
radości w codziennym życiu 
wszystkim zebranym Paniom 
złożył Burmistrz Krzysztof 
Pietrzykowski, który zaraz po 
zakończeniu koncertu zespołu 
Romanca uczestniczył w uro-
czystym spotkaniu Pań z so-
łectwa Nipkowie. ■

Dzień Kobiet 2017
Tłumy na koncercie w hali Centrum Sportu i Rekreacji

Kilkaset osób przybyło 8 marca br. do hali sporto-
wo-widowiskowej CSiR w Suszu, aby uczestniczyć 
w koncercie cygańskiego zespołu Romanca, który 
odbył się z okazji Dnia Kobiet.

Dzień Kobiet w sołectwie 
Nipkowie
Przy kawie oraz cieście mieszkanki Nipkowia mogły 
podziwiać niespodziankę, którą był występ taneczny 
młodych tancerzy ze Szkoły Tańca „Gracja” w Iławie.
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Dni Susza 2017

Tegoroczne Dni Susza odbędą się w dniach 10-11 
czerwca. Do głównych atrakcji dwudniowego święta 
naszego miasta zaliczyć można sobotnią galę disco 
polo, w której wystąpią Soleo i Gesek oraz niedzielny 
koncert Antka Smykiewicza. 
Tradycyjnie w sobotę odbędzie się prezentacja dorob-
ku artystycznego szkół i przedszkoli z terenu gminy.

Antek Smykiewicz to polski wokalista, autor kompo-
zycji i autor tekstów, zwycięzca ogólnopolskiego RMF 
MAXXX Festivalu., laureat II miejsca w pierwszej edy-
cji The Voice Of Poland, półfinalista VII edycji Must Be 
The Music. W roku 2015 pojawił się ze swoim debiu-
tanckim singlem „ Pomimo Burz”, który świetnie sobie 
radził na radiowych listach przebojów. 

Orszak Trzech Króli
i jasełka
6 stycznia 2017 
r. po raz drugi 
ulicami Susza 
przeszedł Orszak 
Trzech Króli.
Tego dnia na hali 
sportowej w Suszu 
odbyły się jasełka. 
Nie brakowało ich 
również w innych 
miejscowościach 
Gminy Susz.

LubnowyJawty Wielkie

Redaki Susz
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Decyzją Polskiego Związ-
ku Triathlonu podczas Susz 
Triathlon 2017 po raz kolejny 
odbędą się Mistrzostwa Pol-
ski na dystansie sprinterskim. 
Poza Elitą o tytuł Mistrza Pol-
ski w poszczególnych kate-
goriach wiekowych powalczą 
zawodnicy startujący w MP 
Age Group oraz sztafety, re-
prezentujące kluby sportowe. 
O miano najlepszego w Polsce 
rywalizować będą także za-
wodnicy w klasyfikacji AZS.

Na początku kwietnia na 
listach startowych „połówki” 
widnieje niemal 600 zawodni-
ków, a ponad 400 osób opła-
ciło strat na dystansie sprin-
terskim. Poza tym, na dzieci, 
młodzież i dorosłych czekają 
starty w aquathlonie. Rejestra-
cja trwa do 1 czerwca.

Tradycją stało się, że od 
kilku lat organizatorzy zapra-
szają gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej. W tym roku nie 
będzie inaczej. Podczas Susz 
Triathlon 2017 zaplanowane 
są dwa koncerty. 23 czerw-
ca o godzinie 21:00 na plaży 
miejskiej w Suszu wystąpi 
Michał Szpak, finalista pol-
skiej edycji X Factor, uczest-
nik finału Konkursu Piosenki 
Eurowizji Sztokholm 2016 
oraz zdobywca wielu innych 
nagród i wyróżnień.

Drugim wykonawcą, który 
wystąpi podczas Susz Tria-
thlon 2017, będzie kultowy 
zespół Kombii. Ponad czte-
ry dekady na scenie liderów 
Kombii - Grzegorza Skawiń-
skiego i Waldemara Tkaczy-
ka - to doskonała okazja, by 

przypomnieć sobie ich 
największe przeboje. 
W latach 80. ubiegłego 
wieku to oni okupo-
wali pierwsze miejsca 
list przebojów lansując 
„Słodkiego miłego ży-
cia”, „Black and white”, 
„Nasze randez vous”. 

Do Susza wraca Jerzy Gór-
ski! Legenda polskiego tria-
thlonu, Mistrz Świata w po-
dwójnym triathlonie, laureat 
nagrody za wybitne osiągnię-
cia dla polskiego sportu po 
raz kolejny wcieli się w rolę 
sprawozdawcy sportowego by 
w niepowtarzalny sposób do-

pingować oraz przybliżać ki-
bicom wszystko to, co będzie 
się działo na trasie zawodów. 
- Jeśli nie wiesz, gdzie się 
zgłosić, koniecznie przyjedź 
do Susza! - pan Jerzy już teraz 
zaprasza wszystkich zawod-
ników triathlonu do udziału  
w suskich zawodach. ■

Sportowo

Gmina Susz na PGE Narodowy 
w Warszawie
W dniach 23-24 marca 2017 roku Gmina Susz promo-
wała podczas Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ na 
PGE Stadionie Narodowym w Warszawie ofertę wy-
darzeń sportowych, wśród których znalazły się m.in. 
Susz Triathlon oraz MTB Susz 2017.
Towarzyszące wydarzeniu targi SPORTBIZ EXPO 
były doskonałą okazją do zaprezentowania swojej 
oferty całemu środowisku sportowemu oraz przed-
stawicielom świata biznesu. Gmina Susz na sygno-
wanym marką Susz Triathlon stoisku prezentowała 
przede wszystkim ofertę kierowaną do klubów spor-
towych oraz osób indywidualnych, szukających moż-
liwości aktywnego spędzania czasu. Ważnym ele-
mentem promocji było także zaprezentowanie oferty 
wydarzeń sportowych, wśród których znalazły się 
m.in. Susz Triathlon oraz MTB Susz 2017.   
Gminę Susz reprezentowali: Marcin Mądry – Urząd 
Miejski w Suszu, Jarosław Piechotka - Centrum 
Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, Han-
na Skowrońska oraz Aleksandra Karwowska – Zespół 
Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.

Wolontariat 
wielkiej imprezy sportowej
Wolontariat podczas Susz Triathlon 2017 to szansa 
na zdobycie cennego doświadczenia, okazja do na-
wiązania nowych znajomości, poznania „od kuchni” 
rozmachu organizacji dużego wydarzenia sportowe-
go. Wolontariat to przede wszystkim gwarancja wyjąt-
kowych emocji i niezapomnianych przeżyć! 
Aby zostać wolontariuszem podczas zawodów triath-
lonowych w Suszu, należy dostarczyć oryginał wypeł-
nionego formularza rejestracyjnego do Koordynatora 
Wolontariatu. W przypadku osób niepełnoletnich do 
formularza musi być dołączona zgoda rodziców. Po-
trzebne pliki są do pobrania na stronie organizatora 
zawodów: www.triathlon.susz.pl.
Kontakt z Koordynatorem Wolontariatu w sprawie 
zgłoszeń: Jolanta Palińska, e-mail: wolontariatsusz@
wp.pl
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Przygotowania do Susz Triathlon 2017
26. edycja popularnych zawodów triathlonowych 

Przypominamy, że tegoroczna edycja Susz Tria-
thlon odbędzie się w dniach 24-25 czerwca 2017 
r. Podczas imprezy zawodnicy zmierzą się w kil-
ku konkurencja triathlonowych, ale tradycyjnie  
nie zabraknie też wydarzeń kulturalnych i innych 
atrakcji towarzyszących.

Michał Szpak to perfekcyjny wokal na żywo, 
energia, magia i emocje
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Zespół Kombii

Program realizowany jest 
przez Romana Czejarka, pro-
wadzącego m.in. audycje.: 
Lato z Radiem czy Cztery 
pory roku. Emitowany “na 
żywo” program ma na celu 
prezentację ciekawych miejsc 
w Polsce. Na potrzeby relacji 
zaaranżowane zostanie studio, 
zlokalizowane w Bibliotece 
Miejskiej w Suszu.

Dziennikarze prowadzący 
audycję przeprowadzą wy-
wiady z zaproszonymi gość-
mi. Poza tym wśród słuchaczy 
ogłoszone zostaną konkur-

sy związane z gminą i mia-
stem Susz. Wywiady, pytania 

i udzielane przez słuchaczy 
odpowiedzi będzie można 
usłyszeć w pasmach od 9.00 
do 11.00 oraz ponownie od 
14.00 do 15.00. ■

Polskie Radio „na żywo” z Susza
W sobotę 13 maja do Susza zawita „Jedynka” Pro-
gram Pierwszy Polskiego Radia z audycją pn. „Jedyne 
takie miejsce”.
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Walne posiedzenie TMZS 
5 marca br. w siedzibie Towarzystwa Miłośników Zie-
mi Suskiej odbyło się walne posiedzenie członków 
stowarzyszenia. Na posiedzeniu podsumowano dzia-
łania z ubiegłego roku i przyjęto plan działań na bie-
żący rok.
Na ten rok zaplanowano między innymi: dokończe-
nie reorganizacji wystaw i wznowienie działalności 
Izby Historii Regionu, włączenie się w obchody „Nocy 
Muzeów”, wydanie 12. numeru Skarbca Suskiego, 
organizację obchodów 5-lecia Izby Historii Regionu, 
wystawę o dewocjonaliach oraz uporządkowanie 
cmentarza ewangelickiego w Kamieńcu.

Wydarzenia
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Do Susza zjechało 149 fa-

nów aktywnego spędzenia 
czasu z regionu. Nie brako-
wało zawodników, którzy za-
wodowo trenują bieganie oraz 
triathlon. 

Najpierw odbył się bieg ho-
norowy w asyście rekonstruk-

torów z V Wileńskiej Bry-
gady AK z Gimnazjum im. 
Kawalerii Polskiej w Suszu. 
Dystans wynosił 1963 m i był 
odwołaniem do roku, w któ-
rym zginął ostatni Żołnierz 
Wyklęty – Józef Franczak ps. 
„Lalek”.

Chwilę później odbył się 
start główny na dystansie 5 
km. Tym razem bieg odbywał 
się po ulicach Susza. Każdy 
z zawodników po wbiegnięciu 
na metę otrzymał pamiątko-
wy medal, zaś później w hali 
Centrum Sportu i Rekreacji 
im. Jana Pawła II mógł sko-
rzystać z posiłku regeneracyj-
nego przygotowanego przez 
uczniów Zespołu Szkół im. 
Ireny Kosmowskiej w Suszu.

Organizatorzy dziękują za 
pomoc Komisariatowi Poli-
cji w Suszu, OSP w Suszu, 
Zespołowi Szkół im. Ireny 
Kosmowskiej w Suszu, Gim-
nazjum im. Kawalerii Polskiej 
w Suszu, Harcerskiemu Klu-
bowi Ratowniczemu w Suszu, 
Ratownikom  Medycznym ze 
Sztumu oraz firmie STS-Ti-
ming. ■

Bieg Tropem Wilczym w Suszu
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę 26 lutego w Suszu odbyła się druga edy-
cja Biegu Wilczym Tropem zorganizowanego przez 
Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu. 

Inscenizacja  1 Marca
W Suszu pamiętano 1 marca o Narodowym Dniu Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji Sekcja gim-
nazjalna grupy rekonstrukcyjnej „5 Brygady” z Susza 
przygotowała w swoim mieście inscenizację nawiązu-
jącą do historii leśnych partyzantów.
Dzięki pomocy Nadleśnictwa Susz, które od lat wspie-
ra suską grupę, młodzież z 5 Brygady zbudowała na 
ulicy Piastowskiej leśne obozowisko, w którym poka-
zano fragment partyzanckiego życia żołnierzy, którzy 
po zakończeniu II wojny światowej nie pogodzili się 
z nowym ustrojem Polski i podjęli z komunistycznymi 
siłami bezpieczeństwa desperacką walkę o prawdzi-
wą niepodległość swojej ojczyzny.
Funkcjonująca przy suskim gimnazjum grupa „5 Bry-
gada” w swojej działalności nawiązuje do historii 5 
Wileńskiej Brygady AK, której oddziały przebywały 
w 1946 r. w okolicy Susza. Na obozowisku młodzi re-
konstruktorzy gościli uczniów z młodszych klas, któ-
rym opowiedzieli o swojej pasji oraz historii i warto-
ściach Żołnierzy Wyklętych.

Wystawę otworzył Dyrek-
tor Gimnazjum Włodzimierz 
Paliński, który omówił te-
matykę wystawy przygoto-
wanej przez Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Gdań-
sku. Na 21 panelach przed-
stawiono w zarysie dzieje 5 
Wileńskiej Brygady AK na 
Wileńszczyźnie w 1944 r., 

na Białostoczyźnie w 1945 
r. i działania oddziałów mjr. 
Zygmunta Szendzielarza „Łu-
paszki” już na Pomorzu oraz 
Warmii i Mazurach w latach 
1945–1946. 

 Inauguracja wystawy 
w Suszu była połączona z wy-
kładem na temat Żołnierzy 
Wyklętych poprowadzonym 

przez Pana Kajetana Raj-
skiego, redaktora naczelnego 
kwartalnika „WYKLĘCI”, 
autora dwutomowej publikacji 
„Wilczęta. Rozmowy z dzieć-
mi Żołnierzy Wyklętych”. 

 Dopełnieniem wystawy 
było stoisko działającej przy 
gimnazjum grupy rekonstruk-
cji historycznych „5 Bryga-
da”, która interesuje się losa-
mi szwadronów 5 Wileńskiej 
Brygady AK przebywającymi  
w 1946 r. w okolicach Susza.  
■

„Nie jesteśmy żadną bandą...” 
Wystawa o Żołnierzach Wyklętych w gimnazjum

W dniu 16 marca 2017 r. na świetlicy w Publicznym 
Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu odbyło się 
otwarcie wystawy „Nie jesteśmy żadną bandą. My je-
steśmy z miast i wiosek polskich. 5 Wileńska Brygada 
Armii Krajowej na Pomorzu”. 
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Dyktando trwało godzi-
nę i wzbudziło wiele emocji. 
Zdanie „gżegżółka z żółtą 
piegżą siedziała na krzaku je-
żyn obok żywopłotu z buksz-
panu” przyprawiło nawet naj-
większego znawcę ortografii 
o szybsze bicie serca. W cza-
sie, gdy jury sprawdzało pra-
cę, pod okiem Pani Pauliny 
Korwek uczniowie grali w gry 
planszowe. Rywalizacja była 
naprawdę zacięta, czego naj-
lepszym dowodem były małe 
różnice punktowe między ko-
lejnym miejscami. 

I miejsce zdobyła Julia 
Krusińska ze Szkoły Podsta-
wowej w Babiętach Wielkich 
II miejsce - Aleksandra Mi-

chałowska ze Szkoły Podsta-
wowe w Suszu III miejsce - 
Magdalena Krajnik ze Szkoły 
Podstawowej w Babiętach 
Wielkich. 

Jury postanowiło również 
przyznać wyróżnienia dla Ma-
cieja Mazińskiego ze Szkoły 
Podstawowej w Suszu oraz 
Zuzanny Koleśnik ze Szko-
ły Podstawowej w Lubno-
wych. Pomysłodawczyniami 
i organizatorkami były panie 
Klaudia Posacka i Magdalena 
Bieńkowska. ■

Dyktando 2017
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Z okazji obchodzonego 21 lutego Międzynarodowe-
go Dnia Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej 
w Kamieńcu odbył się gminny konkurs ortograficzny 
– Dyktando 2017, na który oprócz gospodarzy przybyli 
uczniowie ze szkół w Babiętach Wielkich, Lubnowych, 
Piotrkowie oraz Susza.
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Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczy-
stego w Babiętach

Z tej okazji w Szkole Pod-
stawowej w Babiętach odbył 
się Turniej Języka Polskie-
go, w którym wystartowa-
ły drużyny z klas IV, V i VI. 
Konkurs składał się dwóch 
części: pierwsza sprawdzała 
znajomość zasad gramatyki 
i ortografii, a druga bogactwo 
słownictwa. ■ Fo
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Babięty Wielkie

Jawty Wielkie

Kamieniec

Lubnowy

Dzień Wiosny w szkołach

Susz

Dzień Babci i Dziadka

Lubnowy

Przedszkole w Suszu
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Klasyfikacja końcowa 
przedstawia się następująco:

Junior do lat 18 ręka pra-
wa:

1. Płaksa Dawid
2. Komorowski Kacper
3. Sokołowski Nikolas
4. Cirocki Filip
5. Sokołowski Bartłomiej
6. Woźniak Michał

Junior do lat 18 ręka lewa
1. Płaksa Dawid
2. Woźniak Michał
3. Cirocki Filip

Senior 18 - 40 lat ręka 
prawa:

1. Cirocki Adrian
2. Dudkiewicz Marcin
3. Gorczyński Grzegorz
4. Wenta Łukasz
5. Dębski Mateusz
6. Leński Mateusz
7. Potrykus Błażej
8. Gorczyński Rafał
9. Grębski Grzegorz
10. Duda Pavlo
11. Dunst Piotr
12. Borecki Krystian
13. Zając Mikołaj

Senior 18 - 40 lat ręka 
lewa

1. Gorczyński Grzegorz
2. Duda Pavlo
3. Dudkiewicz Marcin
4. Cirocki Adrian
5. Maziński Paweł
6. Wenta Łukasz
7. Potrykus Błażej
8. Gorczyński Rafał
9. Dunst Piotr
10. Zając Mikołaj

Masters powyżej 40 lat 
ręka prawa i ręka lewa:

1. Szymkiewicz Daniel
2. Gorczyński Grzegorz
3. Dębski Zbigniew

Kobiety open ręka pra-
wa:

1. Pieczkowska Ramona
2. Pomerening Sandra
3. Kozłowska Justyna

Pierwsze 3 osoby w każdej 
kategorii otrzymały puchary 
oraz nagrody rzeczowe, po-
zostali zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.   

Organizatorami zawodów 
byli: KS Dęby Susz, Cen-
trum Sportu i Rekreacji im. 
Jana Pawła II w Suszu, Urząd 
Miejski w Suszu.a.  ■

SKAMA ma już rok 
10.02.2017 r. SKAMA, czyli Suska Kreatywna Akade-
mia Młodego Artysty, obchodziła swoje pierwsze uro-
dziny. Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli 
się, m.in. Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, 
Dyrektor SOK Czesław Radzicki, Dyrektor CSiR Jaro-
sław Piechotka, przyjaciele Akademii oraz jej uczest-
nicy. Dziękując za udział w zajęciach, Paulina Korwek 
– założycielka Akademii i jednocześnie instruktorka 
wręczyła gościom przygotowane przez dzieci koloro-
we kubeczki oraz obrazki.
Niespodzianką dla zebranych był pyszny tort oraz wy-
stęp dziewczynek z grupy wokalnej działającej przy 
Suskim Ośrodku Kultury.
Po części oficjalnej przyszedł czas gier planszowych, 
podczas którego odbył się turniej eliminacyjny do 
Mistrzostw Polski w grę „DOMEK”. Udział w turnieju 
wzięło 25 uczestników, wśród których najlepsi byli:
1. Hanna Zaremba, 2. Filip Białek, 3. Sandra Wieczo-
rek. 4. Zosia Juszczak.

Siłacze walczyli o Puchar Burmistrza
Zawody Arm Wrestling na hali sportowej w Suszu

W piątek 17 lutego w Centrum Sportu i Rekreacji im. 
Jana Pawła II odbyły się Zawody Arm Wrestling o Pu-
char Burmistrza Susza. W zmaganiach wzięło udział 
kilkudziesięciu zawodników i zawodniczek z Gdyni, 
Gdańska, Sztumu, Kwidzyna, Iławy oraz Susza.

Sport
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Nasz zespół niestety nie 
może początku tej rywalizacji 
zaliczyć do udanych. We wła-
snej hali lepszy od Kamieńca 

okazał się faworyt rozgrywek 
KPS Olsztyn, wygrywając po 
raz trzeci już w tym sezonie 
3:1. Pierwszy set należał do 

Pałacu 25:21, ale goście wy-
ciągnęli wnioski, wygrywając 
trzy następne partie. ■ 

CSiR Pałac Kamieniec
 - KPS Olsztyn 1:3 
(25:21;19:25;22:25;23:25) 

Finał III ligi siatkówki
Meczem z 2 kwietnia br. na hali CSiR w Suszu rozpo-
częła się batalia finałowa zespołu Pałac Kamieniec 
o mistrzostwo III ligi grupy warmińsko-mazurskiej 
mężczyzn w piłce siatkowej. 
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CSiR Pałac Kamieniec 
24 marca w hali CSiR w Suszu zespół z Kamieńca po-
trzebował aż 5-ciu setów, żeby po raz drugi w play-of-
f’ach,a po raz 4 w obecnym sezonie,udowodnić swoją 
wyższość nad Cresovią Górowo Iławeckie. Wynik ry-
walizacji play-off 2:0 dla Pałacu dał drużynie awans 
do wielkiego finału o mistrzostwo III ligi grupy war-
mińsko-mazurskiej. W pierwszym meczu w Górowie 
nasza drużyna wygrała 3:1. Finałowym przeciwnikiem 
jest KPS Olsztyn, który bez straty seta pokonał 2 razy 
Wenglorz-Volley Lidzbark Warmiński.
Podopieczni trenera Łukasza Nikraszewicza zagrali 
w następującym składzie: Łukasz Brzeziński,Dawid 
Suski,Roman Rólkiewicz, Paulo Gliwa, Paweł Kopa-
czel, Dawid Wiśniewski, Michał Masny (libero) oraz 
Tomasz Świstowski, Mateusz Szymański, Robert Ról-
kiewicz, Sebastian Suski, Tomasz Buszko, Tomasz 
Poskier (libero II).
CSiR Pałac Kamieniec - Team Cresovia Górowo 
Iławeckie 3:2
(25:23, 20:25, 25:22, 20:25, 15:7)
Play-off: 2:0
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Najpierw swoje rozgrywki 
rozpoczęli zawodnicy z gru-
py walczącej o miejsca 6-10. 
Następnie zagrały drużyny, 
które znalazły się w grupie 
mistrzowskiej. 

Decydującym o tytule mi-
strza okazał się ostatni mecz 
pomiędzy Afideco Kisielice 
z Emilianowem.  Trzydzieści 
sekund przed ostatnim gwizd-
kiem był remis 2-2 jednak 
Piotr Misiak (Emilianowo) 
uderzeniem z pola karnego dał 
zwycięstwo swoim kolegom 
z drużyny.

Po ostatnim gwizdku od-
było się oficjalne zakończenie 
sezonu. Nagrody wręczali: 
z-ca burmistrza Susza – Zdzi-
sław Zdzichowski, dyrektor 
CSiR w Suszu –Jarosław Pie-
chotka oraz organizator SLF – 
Kamil Jędrzejewski. 

Najlepszym bramkarzem 
został Bartłomiej Lewandow-
ski z KS Różnowo, królem 
strzelców Krystian Staniec 
z Emilianowa (28 bramek), 
zaś najlepszym zawodnikiem 
Mariusz Gąsior z Moto Trans. 
■

W zawodach wzięło udział 
łącznie 30 tenisistów z gmin: 
Susz, Iława, Sztum, Kwidzyn, 
Dzierzgoń, Prabuty i Ostróda.

Najlepsi zawodnicy zostali 
uhonorowani pamiątkowymi 
medalami i nagrodami, które 
wręczył Zastępca Burmistrza 
Susza Zdzisław Zdzichowski.

Organizatorem zawodów 
było CSiR w Suszu i SKS 
Amator. ■

Zakończenie TOP-12
Finałowy turniej w tenisie sportowym

Wyniki Finału TOP-12
edycji 2016/2017
1. Andrzej Żółtowski

2. Adam Czuba

3. Andrzej Szczegielniak

4. Kamil Jarzembowski

5. Dariusz Dańczyszyn

6. Jakub Kacprzak

7. Stanisław Adameczek

8. Robert Siemianowski

9. Dariusz Kleina

10. Robert Grzegorzewski

11. Adrian Dorociak

12. Jerzy Tur
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W niedzielę 12 marca 2017 r. w hali Centrum Sportu 
i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu odbył się finało-
wy Turniej TOP-12 w tenisie stołowym, w którym osta-
tecznie wyłoniono dwunastkę najlepszych zawodni-
ków edycji 2016/2017. 

Emilianowo Mistrzem Suskiej Ligi Futsalu
Walka o mistrzostwo trwała do ostatniego meczu

Przez całą sobotę, 11 lutego br. w hali CSiR w Suszu 
rozgrywane były finałowe mecze Suskiej Ligi Futsalu 
sezonu 2016/2017. Zwycięzcą tegorocznych rozgry-
wek została drużyna z Emilianowa.

Sport

TABELA KOŃCOWA 
SUSKIEJ LIGI FUTSALU 

2016/2017

1. Emilianowo 31 pkt.

2. Auto Handel Paszynin 31 pkt.
3. Afidecor Kisielice 23 pkt. 

4. Moto Trans 22 pkt. 

5. Auto Handel Trans Cars 18 pkt

6. KS Różnowo 18 pkt

7. Orzeł Ulnowo 17 pkt

8. KS Piotrkowo 12 pkt

9. Jawty Wielkie 10 pkt

10. Ikader Redaki 5 pkt

Unia Susz wznawia
rozgrywki ligowe

18 marca w Wielbarku suska dru-
żyna zaczęła rundę wiosenną 
zaległym meczem z Omulwią. 
Warunki do gry były niezbyt 
korzystne dla obydwu drużyn 
z powodu silnego wiatru oraz 
padającego cały czas deszczu. 

Omulew Wielbark - Amex-Bą-
czek Unia Susz 0:3 (0:1)

Pozostał mecze:
26.03 - Amex-Bączek Unia Susz - Mrągowia Mrą-
gowo 0:0 (0:0)
01.04 - Amex-Bączek Unia Susz - Mamry Giżycko 
1:3 (1:1)
Po rozegranych 19 meczach Unia Susz zajmuje w ta-
beli rozgrywek IV ligi 4. miejsce z 34 punktami, z 10 
wygranymi spotkaniami, 4 remisami i 5 porażkami.
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Ostateczna klasyfikacja tur-
nieju:
Liga Mistrzów:
I m Constract Lubawa
II m Mały Jeziorak II
III m Unia Susz I
Liga Europy:
I m Mały Jeziorak I
II m AMP Czernin
III m AP Czampions Kwi-

dzyn
Ekstraklasa:
I m Młode Talenty
II m Unia Susz II
III m Mały Jeziorak III ■ 

Spośród zgłoszonych sze-
ściu drużyn, które w dniu 
03.02 rozegrały ostatnie me-
cze najlepszą okazała się re-
prezentacja CSiR Pałacu Ka-
mieniec. Kolejno 2 i 3 miejsce 
zajęły ekipy Olimpii Kisielice 
oraz Absolwentów Ząbrowo.

Nagrodzono również naj-
lepszego zawodnika (MVP), 
którym został Mateusz Brze-
ziński oraz najstarszego gra-
cza - Piotra Zdzichowskiego.

Pamiątkowe puchary oraz 
medale wręczali: Zastępca 
Burmistrza Zdzisław Zdzi-
chowski oraz dyrektor CSIR 
Susz Jarosław Piechotka.  ■

Sport
Suska Liga Siatkówki
Dobiegły końca rozgrywki Suskiej Ligi Siatkówki 
w sezonie 2016/17 w hali Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu.
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Mecze sparingowe 
Orła Ulnowo
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o Turniej Halowej Piłki Nożnej rocz. 2008 
W niedziele 26 marca odbył się Turniej Halowej Pił-
ki Nożnej o Puchar Dyrektora CSiR w Suszu rocznik 
2008 i młodsi. W turnieju udział wzięło dziewięć dru-
żyn, a gospodarzem była drużyna Młodych Talentów.

CSiR Football Cup 2017 

Klasyfikacja końcowa tur-
nieju z 21 stycznia br.:
1. CRSiW Młode Talenty 

I Susz
2. Unia CSiR Susz A
3. ITS Jeziorak I Iława

4. Huragan Morąg
5. GKS Wikielec 
6. Polonia Pasłęk
7. CRSiW Młode Talenty II 

Susz
8. ITS Jeziorak II Iława
9. Unia CSiR Susz B. ■ 

W sobotę 21 stycznia w hali w Suszu odbył się pierw-
szy turniej halowej piłki nożnej pn. „CSiR Football 
Cup 2017” - rozegrany w roczniku 2006/2007. Nato-
miast 4 lutego rozegrano turniej żaków w roczniku 
2008 i młodszych.

Piłka ręczna
ITS Jeziorak Iława - MLKS 
Borowiak Czersk
11 marca w hali Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana 
Pawła II w Suszu odbył się mecz III ligi pomiędzy ITS 
Jeziorak Iława a MLKS Borowiak Czersk. 
Było to pierwsze takie wydarzenie w Suszu. Na doda-
tek od razu był to mecz na szczycie trzecioligowych 
rozgrywek, który dostarczył mnóstwo emocji kibicom 
licznie zebranym w hali CSiR zarówno z Susza, Gmi-
ny Susz oraz Iławy. Mecz został rozegrany w Suszu, 
ponieważ hala sportowo-widowiskowa w Iławie jest 
w trakcie remontu. Spotkanie było wyrównane od sa-
mego początku. W trakcie pierwszej połowy goście 
wyszli na delikatne prowadzenie, jednak drużyna 
Jezioraka potrafiła doprowadzić do remisu. Zespoły 
schodziły do szatni przy stanie 15:15. Druga część 
pojedynku to już lepsza gra iławian w obronie, którzy 
potrafili zachować zimną krew i wygrać.
Jeziorak Iława – Borowiak Czersk 33:32 (15:15)
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2017-03-18 
Orzeł Ulnowo - Olimpia Kisielice 3:1

2017-03-04 
Orzeł Ulnowo - Wisła Tczew 0:5


