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WOŚP w Suszu

Spotkanie noworoczne

Wiadomości sportowe 
z Susza

Triathlonowe 
przygotowania

Wystawa o historii 
Zakonu Krzyżackiego

Życzenia Wielkanocne
Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych 
wiary, nadziei i miłości. Radosnego i wiosen-
nego nastroju, serdecznych spotkań w gronie 
najbliższych, a także pogody ducha
składają Mieszkańcom Gminy Susz

Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski

Rada Miejska w Suszu

Gmina Susz odzyskuje teren po niedoszłej 
fabryce puszek 
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Trwają wybory sołtysów, rad sołeckich oraz 
rad osiedlowych i ich przewodniczących 

s. 2
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Przegląd Suski

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

Urząd Miejski w Suszu

Sekretariat

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

tel. (55) 278 60 15

faks: (55) 278 62 22

e-mail: susz@susz.pl

WWW.SUSZ.PL

Nowa infrastruktura 
nad jeziorem
Związek Gmin „Jeziorak” za spra-
wą wsparcia finansowego po-
chodzącego z Unii Europejskiej 
(„Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju”) oraz budżetu Gminy 
Susz realizował w lutym i marcu br. 
projekt „Aktywizacja społeczności 
lokalnej poprzez budowę miejsca 
rekreacji i wypoczynku w miejsco-
wości Bronowo”.
Na obszarach leśnych w bezpo-
średnim sąsiedztwie kąpieliska 
nad jeziorem Burgale koło Brono-
wa zaplanowane zostało powsta-
nie biesiadnej wiaty drewnianej po-
krytej blachodachówką, boisko do 
piłki siatkowej o powierzchni 8 x 16 
m, przebieralnia oraz miejsce na 
ognisko. Cały teren został utwar-
dzony nawierzchnią szutrową.
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Sołtysi Gminy Susz
wybrani do 24.03.2015

Adamowo Zbigniew Skrzyniarz

Bałoszyce Ludomir Surówka
Babięty 
Wielkie Mariusz Demczuk

Bornice Andrzej Karolewski

Bronowo Regina Szpindler

Brusiny Agnieszka Ziętarska

Chełmżyca Stanisław Posacki
Czerwona 
Woda Paweł Linowski

Emilianowo Mirosław Czubiński

Grabowiec Iwona Wasiak

Jawty Małe Dariusz Siwek
Jawty
Wielkie

Józef 
Rzemieniewski

Jakubowo 
Kisielickie Krystyna Maksimik

Januszewo Piotr Ksiuk

Kamieniec Bożena Jakielska

Krzywiec Jan Dobosz
Lubnowy 
Małe Marta Krajewska

Michałowo Dawid Nowakowski

Nipkowie Barbara Wierzbicka
Olbrach-
towo Henryk Teodorski

Olbrachtów-
ko Grażyna Duszuńska

Piotrkowo Wiesław Bieluch

Redaki Marlena Pniewska

Ulnowo Maciej Dalkiewicz

Żakowice Zbigniew Pietrasik

Do końca marca br. potrwają 
wybory sołtysów, członków rad 
sołeckich oraz przewodniczą-
cych i członków rad osiedlowych 
w związku z końcem kadencji do-
tychczasowych przedstawicieli 
wybranych w 2011 r.

Wybory odbywają się co cztery lata 
i są ważnym elementem samorządu 
mającym wpływ na rozwój społeczeń-
stwa obywatelskiego. Gmina Susz 
dzieli się na 29 sołectw, a miasto Susz 

na 4 osiedla miejskie. 
Tabela poniżej prezentuje sołtysów 

wybranych na spotkaniach wyborczych 
do 23 marca br. Większość z nich  kon-
tynuuje kierowanie swoim sołectwem, 
ale pojawiło się też kilka nowych na-
zwisk. Do momentu oddania numeru 
do druku nie wybrano jeszcze swoich 
przedstawicieli w Dąbrówce, Falk-
nowie, Rudnikach i Różnowie. Jako 
ostatnie odbędą się wybory przewod-
niczących rad osiedlowych w Suszu. ■

Trwają wybory sołtysów
Nowa kadencja sołtysów i rad sołeckich 2015-2019
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Bronowo

Żakowice

Lubnowy

Redaki

Adamowo



3Przegląd SuskiBiuletyn mieszkańców Gminy Susz
Numer 17 - styczeń, luty, marzec 2015 r.Gmina

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

Dyżury radnych 
Radni Rady Miejskiej w Suszu za-
praszają na dyżury pełnione w Urzę-
dzie Miejskim w Suszu w sali nr 201:

Zbigniew Skolimowski

26.03.2015 - godz. 10:00 - 12:00

Przemysław Tuliński

02.04.2015 - godz. 18:00-19:30

Grzegorz Zalewski

09.04.2015 - godz. 18:00-19:30

Zbigniew Skolimowski

16.04.2015 - godz. 10:00 - 12:00

Hubert Młynarczyk

23.04.2015 - godz. 18:00-19:30

Przemysław Tuliński

30.04.2015 - godz. 18:00-19:30

Grzegorz Zalewski

07.05.2015 - godz. 18:00-19:30

Zbigniew Skolimowski

14.05.2015 - godz. 10:00 - 12:00

Hubert Młynarczyk

21.05.2015 - godz. 18:00-19:30

Grzegorz Zalewski

28.05.2015 - godz. 18:00-19:30

Zbigniew Skolimowski

11.06.2015 - godz. 10:00 - 12:00

Grzegorz Zalewski

18.06.2015 - godz. 18:00-19:30

Przemysław Tuliński

18.06.2015 - godz. 18:00-19:30

Kontakt z radnymi możliwy jest 
także za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: 
Hubert Młynarczyk 
   hubertmlynarczyk@wp.pl
Przemysław Tuliński
   przemek-tulinski@wp.pl
Grzegorz Zalewski 
   suszisp@wp.pl
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Rada Miejska w Susz przyjęła 
rozłożone na 3 lata środki na za-
kup działek po niedoszłej fabryce 
opakowań blaszanych firmy Ins 
Peak z Kwidzyna. Budowa zakła-
du w Suszu miała być rozpoczęta 
w lutym 2007 r., ale ostatecznie 
w ogóle nie ruszyła.

- Gmina pozyska atrakcyjny teren 
inwestycyjny dla innego dużego inwe-
stora – wyjaśnia decyzję samorządu 
burmistrz Susza Krzysztof Pietrzy-
kowski - Dotychczasowi właściciele 
rezygnują tu z działalności gospodar-

czej. Gmina odkupuje od nich w sumie 
trzy działki, które planowali oddzielnie 
sprzedać. W ten sposób odzyskano te-
ren większy niż był sprzedany w 2003 
r., bowiem Ins Peak dokupił jeszcze 
dwie mniejsze działki od prywatnych 
właścicieli. Gmina planuje połączyć 
trzy działki w jednolity teren przezna-
czony pod działalność gospodarczą. 

Wspomniany teren jest położony 
przy szosie wylotowej z Susza na Ki-
sielice i obejmuje około 6,5 ha (jego 
granice są pokazane na zdjęciu z lotu 
ptaka na pierwszej stronie). ■

Zakup działki po Ins Peak
Gmina Susz odzyskuje cenny teren inwestycyjny

Teren po niedoszłej inwestycji 
przy wyjeździe na Kisielice od lat jest nieużytkowany

Trwa przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 521 z Susza przez 
wieś Bronowo do granicy woje-
wództwa.

Wykonawca, firma Skanska zapew-
nia, że pod koniec czerwca br. będzie 
gotowa nawierzchnia szosy na odcinku 
od Susza do Bronowa. Ma to duże zna-
czenie dla odbywających się w dniach 
27-28 czerwca br. w Suszu zawodów 
triathlonowych i pozwoli przeprowa-
dzić tędy pętlę rowerową dla zawod-
ników. Pozostała infrastruktura szosy 
(m.in. pobocza, oznakowanie) oraz 
przebudowa pozostałej części drogi ma 
być zakończona do końca lipca br.  

Jednocześnie odbywają się uzgod-
nienia pomiędzy Burmistrzem Susza, 
Urzędem Marszałkowskim w Olszty-
nie i Zarządem Dróg Wojewódzkich 
dotyczące realizacji III etapu przebu-

dowy drogi wojewódzkiej nr 521 na 
odcinku obejmującym miasto Susz 
i źródeł finansowania tego zadania. ■

Przebudowa drogi nr 521
Kolejny etap inwestycji drogowej 
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W piątek, 16 stycznia 
w restauracji „Zajazd” 
w Chełmżycy odbyło się 
spotkanie noworoczne, 
które tradycyjnie było 
okazją do podsumowa-
nia minionego roku.

Na tę okazję przybyło 
szerokie grono zaproszo-
nych przez Burmistrza Su-
sza gości, wśród których 
znaleźli się: posłanka na 
Sejm RP Elżbieta Gelert, senator RP 
Stanisław Gorczyca, Marszałek Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego 
Marek Brzezin, Członek Zarządu Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego 
Anna Wasilewska, Starosta Iławski 
Marek Polański, radni Rady Miejskiej 
w Suszu, przedstawiciele 
okolicznych samorządów, 
przedstawiciele lokalnego 
biznesu, kierownicy jedno-
stek gminnych i powiato-
wych, przedstawiciele orga-
nizacji społecznych, sołtysi  
oraz pozostali goście.

Po powitaniu gości przez 
Burmistrza Krzysztofa Pie-
trzykowskiego zaprezen-
towane zostały najważniej-
sze inwestycje zrealizowane w 2014 
roku, następnie głos zabrali zaproszeni 
goście. Punktem kulminacyjnym spo-
tkania było wręczenie przez Burmi-

strza Susza wyróżnień „Lider promocji 
Gminy Susz w roku 2014” dla osób 
i organizacji, które poprzez swoją pra-
cę, pasje oraz zamiłowania  w sposób 
szczególny przyczyniły się do promo-
cji Gminy Susz na terenie kraju oraz 
zagranicy. Po wręczeniu wyróżnień 

przy symbolicznej lampce szampana 
życzenia przybyłym gościom złożył 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Su-
szu Zbigniew Skolimowski. ■

Gmina
Wyróżnienia „Lider promocji 
Gminy Susz w roku 2014”
Karol Kaliś 
jako najlepszy suski biegacz za wyso-
kie lokaty w 2014 r. w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski i innych biegach na 
10 km. 
Paweł Młynarczyk
jako dyrektor organizacyjny zawodów 
Susz Triathlon 2014 i 2015 za promocję 
Gminy Susz na terenie kraju poprzez 
organizację jednych z największych pol-
skich zawodów triathlonowych.
Stefan Tomczyk
za promocję Gminy Susz podczas licz-
nych zawodów triathlonowych na terenie 
kraju i zagranicy, a przede wszystkim za 
ukończenie ½ Ironmana na Sardynii we 
Włoszech. Poza sukcesami sportowymi 
bardzo mocno wspiera organizację su-
skich zawodów triathlonowych angażując 
środki finansowe a także zasoby ludzkie 
prowadzonej przez siebie firmy.
Jacek Sobucki
za promocję Gminy Susz poprzez 
uczestnictwo w licznych zawodach tria-
thlonowych na terenie kraju i zagranicy, 
a przede wszystkim za ukończenie peł-
nego Ironmana na Majorce w 2014 roku 
oraz zawodów Bulbaster w Anglii.
Mariusz Biskupski 
za promocję Gminy Susz poprzez 
uczestnictwo w licznych zawodach tria-
thlonowych na terenie kraju i zagranicy 
a przede wszystkim za ukończenie pełne-
go Ironmana na Majorce w 2014 roku.
Mariusz Augustyniak 
za zdobycie „Korony Maratonów Pol-
skich” w 2014 roku - tytuł przyznawany 
jest przez organizatorów pięciu najwięk-
szych maratonów w Polsce.
Klub Sportowy „Piechotka Team”
za organizację Mistrzostw Polski Mie-
szanych Sztuk Walki, które od kilku lat 
odbywają się właśnie w Suszu. Jarosław 
Piechotka wraz z Kadrą Narodową Polski 
w 2014 roku brał udział w Mistrzostwach 
Świata we Włoszech, gdzie wywalczył 
tytuł Mistrza Świata.
Kapela ludowa „Suse” 
w 2015 roku zespół świętuje 10-lecie 
działalności i przez ten czas brał udział 
w niezliczonych uroczystościach i wyda-
rzeniach kulturalnych na terenie gminy 
Susz, a także wielokrotnie reprezentował 
nasze miasto w festiwalach i przeglądach 
na terenie ościennych województw
Suski Ośrodek Kultury 
za organizację Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmi-
strza Susza. W tym roku zorganizowany 
zostanie 6 edycja turnieju, w którym 
udział biorą pary z terenu całego kraju. 
W ubiegłorocznym turnieju udział wzięło 
ponad 150 par. 

Spotkanie Noworoczne 2015
Podsumowanie całorocznej pracy i doświadczeń
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Odebranie wyróżnień podczas spotkania

Wyróżniona kapela Suse
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11 stycznia 2015 r. w hali CSiR 
w Suszu odbył się XXIII Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, grający tym razem „dla 
podtrzymania wysokich standar-
dów leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych 
oraz godnej opieki medycznej se-
niorów”. 

W imprezie wzięło udział po-
nad 50 wolontariuszy, którzy 
zbierali pieniądze do puszek na 
terenie miasta. Suski sztab w tym 
roku zdołał uzbierać ponad 12 
529 zł. oraz nominały innych 
walut. W tym roku na scenie wy-
stąpiły zespoły: Trio The Janeiro, 
RMS oraz gwiazdy tegorocznego 
finału - zespoły Kasa Chorych 
i Diadem. Mimo złych warun-
ków atmosferycznych do Susza 
przybyły morsy z Tczewa, Lidz-
barka Warmińskiego, Prabut, Iła-
wy, Morąga. Nie zabrakło także 
przedstawicieli Susza. 

Przez cały dzień w hali CSiR 
funkcjonowała kawiarenka a tak-
że loteria fantowa, z których cał-
kowity dochód zasilił konto 
WOŚP. O godzinie 18.00 wy-

startowała licytacja 
wartościowych przed-
miotów, wśród których 
znalazły się pamiątki 
z XXIII Finału oraz 
przedmioty ufundowa-
ne przez sponsorów. 
Łącznie podczas licy-
tacji zebrano 4 015 zł. 
Zakończeniem imprezy 
było tradycyjne świa-
tełko do nieba. 

Organizatorami fina-
łu byli: 17 Suska Dru-
żyna Harcerska, Urząd 
Miejski w Suszu, Gim-
nazjum im. Kawalerii 
Polskiej w Suszu, Su-
ski Ośrodek Kultury 
i Centrum Sportu i Re-
kreacji im. Jana Pawła 
II w Suszu. ■

Wydarzenia

XXIII Finał WOŚP
Akcję charytatywną w Suszu wspomogło wiele osób

Mocnym akcentem finałów WOŚP 
są koncerty zespołów

Nieodłącznym elementem suskich finałów 
jest zlot morsów, a wśród nich wielu miesz-

kańców Susza

Odprawa roczna 
suskiej policji
25 lutego 2015 r. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego w Suszu 
odbyła się roczna odprawa służbo-
wa, na której podsumowano stan 
bezpieczeństwa na terenie Gminy 
Susz. Oprócz Komendanta Komi-
sariatu Policji w Suszu nadkom. 
Joanny Soboczyńskiej w spotkaniu 
udział wzięli Komendant Powiato-
wy Policji w Iławie insp. Krzysztof 
Konert, I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Iławie pod-
insp. Waldemar Jackowski, Bur-
mistrz Susza Krzysztof Pietrzykow-
ski oraz policjanci pełniący służbę 
w KP w Suszu. 
Podczas odprawy nadkom. Joanna 
Soboczyńska przedstawiła wyniki 
osiągnięte przez suską jednostkę 
oraz dokonała oceny stanu bezpie-
czeństwa i porządku publicznego 
na terenie gminy w ubiegłym roku. 
Określiła ponadto zamierzenia 
i cele komisariatu na rok 2015.
Komendant w swoim wystąpieniu 
skierowała także podziękowania 
do samorządu za przekazywaną 
pomoc i finansowe wsparcie su-
skiej policji. Warto w tym miejscu 
wspomnieć o tym, że Gmina Susz 
w budżecie na 2015 rok zaplano-
wała środki w wysokości 40 tys. zł. 
na dofinansowanie zakupu nowe-
go radiowozu dla Komisariatu Po-
licji w Suszu. 

Nie wzrośnie cena 
wody 
Jak podaje burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski, gospodar-
ka prowadzona przez Zakład Usług 
Komunalnych w Suszu już piąty 
rok z rzędu pozwala na utrzymanie 
cen wody i ścieków mimo wzrasta-
jących przez ten czas kosztów. 
W związku z tym ZUK nie podnie-
sie cen wody dla odbiorców w Gmi-
nie Susz. 
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W siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Suszu odbyły się eli-
minacje gminne Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pod hasłem „Młodzież zapobiega 
pożarom”.

10 marca br. do eliminacji przy-
stąpili uczniowie ze szkół podstawo-
wych, gimnazjum oraz szkoły średniej 
z terenu gminy. Nad przebiegiem kon-
kursu czuwała komisja składająca się 
z przedstawicieli Państwowej Straży 
Pożarnej w Iławie oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Suszu. W elimina-
cjach powiatowych Gminę Susz repre-
zentować będą zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii wiekowych. ■

Młodzież zapobiega pożarom
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Najlepsi uczniowie w po-
szczególnych grupach wie-
kowych
Szkoły podstawowe
1. Michał Kępiński – SP w Suszu
2. Klaudia Pomarańska – SP 
w Jawtach Wielkich
3. Agata Podogrodzka – SP w Jaw-
tach Wielkich
Gimnazjum w Suszu
1. Szymon Frankiewicz
2. Maciej Stefański
3. Aleksandra Deszczak
Zespół Szkół w Suszu
1. Kamil Piotrowski
2. Katarzyna Rogala
3. Patrycja Lindner

Czy w naszej okolicy znajdują 
się miejsca, w których młodzież 
może spędzać czas po lekcjach? 
Czy są miejsca, którymi możemy 
się pochwalić, a jakich miejsc 
w Gminie Susz brakuje? Te i inne 
pytania zadawało mieszkańcom 
w centrum Susza Młodzieżowe 
Studio Telewizyjne „Młodzi pyta-
ją”.

W ten sposób Młodzieżowa 
Rada Miejska w Suszu rozpo-
częła 23 marca br. realizację 
projektu „Miejsca Młodych – 
jakiej przestrzeni publicznej po-
trzebuje młodzież”. Wiktoria 
Korwek i Mikołaj Ryll, ubie-
gający się w 2015 r. o mandat 
posła na Sejm Dzieci i Młodzie-
ży zachęcali przechodniów i za-

proszonych gości do wypowiedzenia 
się przed kamerą w różnych kwestiach, 
m.in. jakiej przestrzeni potrzebuje mło-
dzież, ale również w sprawach doty-
czących okolicy, w której przebywamy.

Pomocy Młodzieżowej Radzie 
Miejskiej w realizacji zdania udzieliły 
Alpha Susz Foto-Video oraz Apteka 
Hubertus z Susza. ■

Przed kamerą w centrum Susza
Młodzieżowe Studio Telewizyjne „Młodzi pytają”
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 Kreatywne ferie  
w Szkole Podstawowej 
w Kamieńcu 

Robotyka w Szkole 
Podstawowej w Lub-
nowych 

Pokazy historyczne 
rycerzy w Szkole Pod-
stawowej w Suszu
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Szkoły
w Dniu Babci 
i Dziadka

SP Lubnowy

SP Kamieniec

SP Susz

SP Babięty Wielkie

Święto Wiosny Barwny korowód powitał 
wiosnę w szkole w Babiętach 

Wielkich

Pani Wiosna 
odwiedziła również uczniów SP Susz

 Dzień Kobiet na świetli-
cy w Lubnowych

 Bale karnawałowe dla 
dzieci

 Ferie zimowe w świetli-
cy w Bałoszycach

SP Babięty Wielkie

SP Jawty Wielkie

Przedszkole w Suszu
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W przeddzień Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
niecodzienną akcję w centrum 
Susza przeprowadził Oddział Te-
renowy Polskiego Klubu Kawale-
ryjskiego im. 5 Wileńskiej Bryga-
dy Armii Krajowej.

Członkowie oddziału 28 lutego 
2015 r. zbudowali  przy skrzyżowaniu 
ulic Piastowskiej i Słowiańskiej leśne 
obozowisko partyzanckie, w którym 
przebywał oddział powojennego pod-
ziemia niepodległościowego. Reali-
zmu rekonstrukcji dodawały mundury, 
stroje i broń z czasów II wojny świato-
wej, ale również czynności zwykłego 
życia obozowego partyzantów. 

Jednocześnie młodzi rekonstrukto-
rzy suscy prowadzili wśród mieszkań-
ców akcję informacyjną, kim byli Żoł-
nierze Wyklęci. Obozowisko powstało 
dzięki pomocy Nadleśnictwa Susz.

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych 
w Suszu odbyły się wyjątkowo w so-
botę, ponieważ w niedzielę 1 marca 
członkowie 5 Brygady wzięli udział 
jako jeden z pododdziałów w Krajo-
wej Defiladzie Pamięci Żołnierzy Nie-
złomnych, która odbyła się w centrum 
Gdańska. Blisko 200 rekonstruktorów 
maszerowało głównymi ulicami mia-
sta, oddając hołd żołnierzom Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie i różnych 
partyzanckich formacji zbrojnych 
w Polsce. ■

W Suszu pamiętano o Wyklętych
Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Współpraca się 
opłaca”
Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur 
15.02.2015 r. zakończyła I etap 
projektu ”Współpraca się opłaca”, 
który był realizowany od listopada 
2014 r. do lutego 2015 r. Projekt 
współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego realizo-
wany był w partnerstwie z Gminą 
Susz. 
Uczestnikami szkoleń byli przed-
stawiciele samorządów oraz orga-
nizacji pozarządowych z Susza, 
Kisielic oraz Prabut. Projekt zakła-
dał szkolenia dla zakwalifikowa-
nych uczestników w zakresie za-
poznania się z dobrymi praktykami 
dotyczącymi współpracy admini-
stracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi w ramach Modelu 
Współpracy Administracji Publicz-
nej i Organizacji Pozarządowych. 
Od marca uczestnicy szkoleń 
rozpoczynają kolejne zadania na 
rzecz budowania dialogu społecz-
nego, poprzez pracę w zespołach 
nad stworzeniem Gminnej Strategii 
Współpracy na lata 2015-2020. 
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Organizacje pozarządowe

Zbiórka krwi
21 lutego br. w sobotę odbyła się 
akcja krwiodawcza zorganizowana 
przez klub HDK Żarek działający 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Suszu. Krew oddało 36 dawców 
co dało efekt w postaci 16 litrów 
krwi. Poboru dokonało Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Olsztynie oddział te-
renowy w Iławie. 

Walne Zebranie członków Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Suskiej odby-
ło się 4 marca br. w siedzibie stowarzy-
szenia, która znajduje się razem z Izbą 
Historii Regionu na ulicy Floriana 
w Suszu. Na spotkaniu został przyję-
ty plan działalności stowarzyszenia na 
rok 2015. 

Przeprowadzono także uzupełnia-
jące wybory na stanowisko wicepre-
zesa Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Suskiej. W głosowaniu tajnym na to 
stanowisko została wybrana Sylwia 
Zielińska. ■

Walne Zebranie Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Suskiej
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12 lutego o godzinie 18:00 w Su-
skim Ośrodku Kultury odbyła się 
uroczysta inauguracja wystawy 
„Dzieje Zakonu Niemieckiego od 
założenia do dzisiaj” zorganizo-
wanej przez Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Suskiej przy współ-
pracy Suskiego Ośrodka Kultury 
i Urzędu Miejskiego w Suszu.

Podczas inauguracji zaprezento-
wano kilkadziesiąt tablic opracowa-
nych przez fundację Centrum Kul-
tury Prus Wschodnich z Bawarii, 

na których przybliżona została historia 
Zakonu Krzyżackiego, jednego z naj-
większych średniowiecznych zakonów 
rycerskich powstałych w dobie wypraw 
krzyżowych w XII wieku. Losy tzw. 
Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi 
Panny Domu Niemieckiego w Jerozo-
limie związane były z historią Polski, 
a zwłaszcza terenami, na których znaj-
duje się Susz. W dniach 8-30.04.2015 
r. wystawę będzie można podziwiać 
w Izbie Historii Regionu przy ul. Św. 
Floriana w Suszu.  ■

Inauguracja wystawy
Dzieje Zakonu Krzyżackiego od założenia do dzisiaj Program

Dni Susza 2015 
 13–14 czerwca

sobota
Prezentacja dorobku arty-

stycznego szkół z terenu 

gminy 

niedziela
Prezentacja artystyczna 

przedszkolaków

Lolek Marczuk
zaprezentuje muzyczne bloki 

rozrywkowe: muzyka włoska, 

latynoamerykańska 

i polski pop

Koncert zespołu 

Zdrowa Woda
 grupa blues-rockowa

20.00-2.00 – Gala Disco Polo

Koncert zespołu 

Cała Góra 
Barwinków 
zespół muzyczny grający 

muzykę reggae i ska

SOK zaprasza

Majowy
Festyn
1 maja br. 
współorganizowany przez 
dwie suskie parafie

W piątek 6 marca do Suskie-
go Ośrodka Kultury przybyły 
panie, aby tradycyjnie już wy-
słuchać programu artystycz-
nego przygotowanego przez 
lokalnych wykonawców. 

Przed wypełnioną po brzegi 
salą zaprezentowali się zespół 

ludowy „Suse”, 
M ł o d z i e ż o w a 
Grupa Wokalna 
działająca przy 
SOK oraz Sławo-
mir Buzanowski 
z Gminnego Cen-
trum Kulturalno-
-Bibliotecznego 
w Starym Dzierz-
goniu. ■

Skate Majówka
2 maja br.

Dzień Kobiet w SOK
Uroczystość przygotowana specjalnie dla pań
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Kulturalnie
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Tegoroczne zawody tria-
thlonowe w Suszu odbędą 
się w dniach 26-28 czerwca 
2015 r. (piątek, sobota, nie-
dziela).

Na sobotę przewidziany jest 
start na dystansie długim (1,9 
km pływania, 90 km rowerem i 21,1 
km biegu), w którym rywalizować bę-
dzie blisko 460 zawodników. 

Natomiast niedzielne zawody Susz 
Triathlon na dystansie sprinterskim de-
cyzją Zarządu Polskiego Związku Tria-
thlonu będą miały rangę Mistrzostw 
Polski w kategorii seniorów oraz U-23. 
Oznacza to, że po raz trzeci z rzędu 
wszyscy najlepsi sprinterzy spotkają 
się w Suszu, by walczyć o medale Mi-
strzostw Polski oraz nagrody rzeczowe 
i finansowe. Decyzja ta jest dla nas 
wyrazem zaufania ze strony Polskiego 
Związku Triathlonu za dotychczasową 
pracę i docenienia poziomu zawodów, 
jaki możemy wszystkim zawodnikom 
zagwarantować.

- Zapowiada się największa ilość 
zawodników, jaka startowała w ciągu 
ostatnich 3 lat, gdy Susz organizował 
zawody – potwierdza Paweł Młynar-
czyk, dyrektor organizacyjny Susz 
Triathlon 2015 – zawody na pewno nie 
będą miały mniejszego rozmachu orga-
nizacyjnego jak rok temu.

Na liście startowej nie brakuje zna-
nych nazwisk, znajdują się tam aktorzy 
Karolina Gorczyca, Tomasz Karolak, 
Bartłomiej Topa, gen. Roman Polko 
i inni.

Ponadto zorganizowana zostanie 
wystawa sprzętu sportowego (Expo), 
choć będzie w nieco innej formule niż 
dotychczas i wszystko wskazuje na to, 
że będzie na niej prezentowanych wię-
cej firm niż rok temu.  ■

Dołącz do wolontariuszy zawo-
dów Susz Triathlon 2015, przeżyj 
wielką przygodę, zdobądź cenne 
doświadczenie i pomóż w organi-
zacji wielkiej imprezy sportowej 
w naszym mieście! 

Aby zostać Wolontariuszem pod-
czas zawodów triathlonowych w Su-
szu, należy dostarczyć oryginał wy-
pełnionego i podpisanego formularza 
rejestracyjnego do Koordynatora Wo-
lontariatu Susz Triathlon 2015. Przy-

jęcie formularza nie oznacza automa-
tycznego zakwalifikowania kandydata 
na wolontariusza. 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/wolontariat/

Kontakt z Koordynatorem Wolonta-
riatu w sprawie zgłoszeń: 

Włodzimierz Paliński, 
e-mail: wolontariatsusz@wp.pl ■

Susz Triathlon 2015

Triathlonowe przygotowania
Do zawodów zostało mniej niż 100 dni

Gen. Roman Polko 
wystartuje w Suszu
To właśnie podczas Susz Triath-
lon 2015 po raz pierwszy swoich 
sił w triathlonie spróbuje generał 
dywizji Wojska Polskiego, oficer 
dyplomowany wojsk powietrzno-
desantowych i sił specjalnych, były 
szef Biura Bezpieczeństwa Naro-
dowego oraz były dowódca Jed-
nostki GROM – Roman Polko 
 - Susz to marka, a co się z tym 
wiąże gwarancja dobrej organizacji 
i prestiż. Od Susza wszystko się 
zaczęło. Wiem, że teraz imprez 
triathlonowych na dobrym pozio-
mie jest dużo więcej, ale dla mnie 
to tak jak start w klasycznym ma-
ratonie na trasie Maraton-Ateny – 
wyjaśnia swoją decyzję generał. 

Wolontariat Susz Triathlon 2015

Koncerty na sce-
nie triathlonowej

w piątek 26 czerwca

zagra Mrozu Łukasz Mróz

wykonawca takich hitów jak 

„Rollercoaster”, „Poza logi-

ką”, „Jak nie my to kto”, „Nic 

do stracenia”

Triathlon Susz to nie tylko 

wydarzenie sportowe!

w sobotę 27 czerwca

zagra  Blue Station
W ich wykonaniu usłyszymy 

covery popularnych wyko-

nawców blues rockowych

Praca suskich wolontariuszy jest dobrze oceniana
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W dniach 14 i 15 marca 2015 r. 
w hali CSIR w Suszu odbyły się 
finałowe turnieje TOP 12. 

Finaliści zostali uhonorowani pa-
miątkowymi medalami i nagrodami.
Wręczenia dokonał Zastępca Burmi-
strza Susza Zdzisław Zdzichowski. We 
wszystkich turniejach tegorocznej edy-
cji łącznie udział wzięło 32 zawodni-
ków z Gminy Susz, Zalewa oraz Kwi-
dzyna. ■

TOP 12 zakończony 
Finał zawodów w tenisie stołowym 
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Tabela końcowa Top 12
1. Kamil Jarzembowski
2. Andrzej Szczegielniak
3. Rafał Chuderewicz
4. Dariusz Dańczyszyn
5. Maciej Sztuka
6. Damian Ostrowski
7. Stanisław Adameczek
8. Przemysław Suliński
9. Jakub Suliński
10. Jacek Dumkiewicz
11. Adrian Dorociak
12. Tomasz Dobrzański

Turnieje Halowej Piłki Nożnej  
W dniu 8 marca 2015 roku odbył się 

Turniej Halowej Piłki Nożnej roczni-
ka 2002/2003 organizowany przez KS 
Unia Susz oraz CSiR Susz. W sumie 
rozegrano 18 meczy i zespoły zajęły 
następujące miejsca: I miejsce: Ewingi 
Zalewo; II miejsce: GKS Wikielec; III 
miejsce: Unia Susz I; IV miejsce: Con-
stract Lubawa I; V miejsce: Unia Susz 
II; VI miejsce: Constract Lubawa II; 
VII miejsce: Olimpia Kisielice; VIII: 
miejsce: Ewingi Zalewo II.

Turniej rocznika 1998/1999 odbył 
się 1 marca br. Klasyfikacja końcowa: 
I miejsce: GKS Wikielec; II miejsce: 
Constract Lubawa; III miejsce: Unia 
Susz I; IV miejsce: Unia Susz II; V 
miejsce: Olimpia Kisielice.

Turniej rocznika 2004/2005 roze-
grany był w lutym br.: I miejsce - GKS 
Wikielec; II miejsce - Olimpia Kisieli-
ce; III miejsce - Constract Lubawa; IV 
miejsce - Unia Susz; V miejsce - CSIR 
Susz.
 Turniej rocznika 2007/2008 rozegra-
ny w luty br.: I m.- UKS Mały Jezio-
rak Iława I; II m. - UKS Mały Jeziorak 
Iława II; III m. - UKS Mały Jeziorak 
Iława III; IV m. - Polonia Pasłęk; V m. 
- Unia Susz I; VI m. - Unia Susz II. ■

Suszanin na Halo-
wych Mistrzostwach 
Polski Weteranów
W Toruniu odbyły się XXIV Halo-
we Mistrzostwa Polski Weteranów 
w LA. Zawodnik z Susza Andrzej 
Szysler startował na dystansie 
800 m. w kat. wiekowej 55- 59 lat. 
i uplasował się na czwartym miej-
scu. Andrzej Szysler start w Toru-
niu uważa za udany, mimo braku 
medalu.
— Do medalu trochę zabrakło, ale 
było fajnie! Pierwszy start na za-
wodach rangi mistrzowskiej uwa-
żam za udany. Teraz zostało cztery 
tygodnie do Halowych Mistrzostw 
Europy Weteranów Lekkiej Atlety-
ki, które odbędą się w dniach 23-
28.03.2015 roku w Toruniu. Muszę 
trochę potrenować do startu na 
1500 m - mówi sportowiec.

Nowy dyrektor 
CSiR w Suszu
W wyniku konkursu, który roz-
strzygnął się 2 marca br. dyrekto-
rem Centrum Sportu i Rekreacji 
im. Jana Pawła II w Suszu został 
Jarosław Piechotka.  To wieloletni 
trener Kadry Polski UFR, sędzia 
UFR. Od wielu lat prowadzi w CSiR 
w Suszu sekcję kick-boxingu, któ-
rej wychowankowie osiągają duże 
sukcesy.
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Wyniki Ligi Siatkówki
13 marca 2015 r. w Centrum Spor-
tu i Rekreacji odbyły się decydu-
jące mecze w Suskiej Lidze Siat-
kówki.

Drużyny walczące o czołowe miej-
sca nie zawiodły. Mecze były bardzo 
zacięte,  pasjonujące, stojące na wyso-
kim poziomie. W spotkaniu o miejsce 
III rozstrzygnięcie zapadło dopiero po 
rozegraniu złotego seta. Po zakończo-
nej rywalizacji odbyła się dekoracja 
najlepszych drużyn. Przyznano rów-

nież na-
grodę dla 
najlepszego 
zawodnika 
Suskiej Ligi 
Siatkówki, 
którą otrzy-
mał Kamil 
N o w a k 
z drużyny 
Absolwenci 
Ząbrowo. ■

Tabela końcowa 
Suskiej Ligi Siatkowej
1. Pałac Kamieniec I

2. Absolwenci Ząbrowo

3. Olimpia Kisielice

4. Pałac Kamieniec II

5. Prabuty

6. Starzykowo

Zakończenie ligowego sezonu 2014-2015

Suska Ligi Futsalu
Drużyna Auto-Handel Paszynin mi-

strzem Suskiej Ligi Futsalu w sezo-
nie 2014/15, drugą lokatę zajął zespół 
DRV Iława, 3 natomiast Amex-Bączek. 
Ostatnia kolejka rozegrana została 15 
lutego 2015 r. 

Najlepsi strzelcy po 18 
kolejkach: 1. Karczewski 
Marcin – 38, 2. Trzeciak 
Marcin – 29, 3. Lechowski 
Kacper – 23. ■

Zakończenie rozgrywek sezonu 2014-2015

Klasyfikacja końcowa
Suskiej Ligi Futsalu
1. Auto-Handel Paszynin 47
2. DRV Iława 45
3. Amex-Bączek 44
4. Orzeł Ulnowo 31
5. Moto-Trans 26
6. Futsal Prabuty 23
7. Ikader Redaki 15
8. Unia Susz Juniorzy 13
9. Jawty Wielkie 12
10. GD Trade Susz 3

Mecze CSIR PAŁAC Kamieniec
Drużyna CSIR PAŁAC Kamieniec 
reprezentująca Gminę Susz ro-
zegrała ostatni mecz w rozgryw-
kach III ligi piłki siatkowej męż-
czyzn. 

14.03.2015 r. w hali CSiR w Suszu 
drużyna z Kamieńca grała z LUKS 
WILCZEK Wilkowo. Mecz odbywał 
się pod dyktando drużyny z Kamieńca, 
która zwyciężyła 3:1.

Wcześniej 21.02.2015 w CSiR 
w Suszu odbył się trzeci mecz rundy 
rewanżowej trzeciej ligi pomiędzy dru-
żynami CSIR Pałac Kamieniec i WE-
NGLORZ Volley Lidzbark Warmiński. 
Zwyciężyła drużyna z Kamieńca wyni-
kiem 3:0. Podobnym wynikiem 3:0 za-
kończył się mecz z SMS MLKS FOTO 

OLA OSTRÓDA.
Drużyna z Kamieńca weźmie 

udział jeszcze w kilku turniejach. Na 
28.03.2015 r. planowany jest Trzeci 
Wiosenny Turniej o Puchar Burmistrza 
Susza , a 11-
12.04.2015 
r. odbędzie 
się corocz-
ny turniej 
w Malborku 
i pod ko-
niec maja 
turniej Żad-
nych Granic 
w Górznie.  
■

Mecze rundy wiosennej 
Unii Susz
 Kolejka 18 - 28-29 marca

Unia Susz - Start Nidzica

 Kolejka 19 - 3-4 kwietnia

Syrena Młynary - Unia Susz

 Kolejka 20 - 11-12 kwietnia

Unia Susz - Grunwald Gierzwałd

 Kolejka 21 - 18-19 kwietnia

Fortuna Dorotowo Gągławki - 
Unia Susz

 Kolejka 22 - 25-26 kwietnia

Unia Susz - Wel Lidzbark

 Kolejka 23 - 1 maja

Ewingi Zalewo - Unia Susz

 Kolejka 24 - 9-10 maja

Unia Susz - Radomniak Radom-
no

 Kolejka 25 - 16-17 maja

Polonia Iłowo - Unia Susz

 Kolejka 26 - 23-24 maja

Unia Susz - Tęcza Miłomłyn

 Kolejka 27 - 30-31 maja

Kormoran Zwierzewo - Unia 
Susz

 Kolejka 28 - 6-7 czerwca

Unia Susz - Orzeł Janowiec 
Kościelny

 Kolejka 29 - 13-14 czerwca

GKS Stawiguda - Unia Susz

 Kolejka 30 - 20-21 czerwca

Unia Susz - Zalew Frombork

Unia Susz
Po 17 meczach z do-
robkiem 40 punktów 
Unia Susz zajmu-
je pierwsze miejsce 
przed wiosenną rundą rozgrywek  
w 2. grupie ligi okręgowej. Przed  
suskim zespołem całkiem realny 
awans z pierwszego miejsca do 
wyższej ligi. Zapraszamy suskich 
kibiców do wsparcia suskiej druży-
ny zwłaszcza w meczach rozgry-
wających się w Suszu.


