
Nowe miejsca pracy powstały 
w Babiętach Wielkich w wy-
budowanym przez firmę Ger-
czak Nord-Pol Hatchery ze-
spole ferm rodzicielskich oraz 
w przejętej przez firmę z Ryje-
wa masarni w Różnowie.

Początkowo budowę fermy pla-
nowano w sąsiedniej gminie, jed-
nak po szerszym przeanalizowaniu 
warunków inwestycyjnych firma 
zlokalizowała swoją inwestycję w Gmi-
nie Susz. Zespół ferm rodzicielskich jest 
obecnie najnowocześniejszym, najbar-
dziej zaawansowanym technologicznie 
zakładem produkującym wylęgowe jaja 
indycze w Europie. Przyjęte rozwiązania 
technologiczne gwarantują pełne bezpie-
czeństwo biologiczne oraz wysoką jakość 
i zdrowie finalnego produktu. Niebawem 
ruszy budowa kolejnej fermy zlokalizo-
wanej także w Babiętach Wielkich. 

Sukcesem zakończyły się kilkulet-
nie poszukiwania inwestora, który ze-
chciałby ulokować swoją działalność na 
terenie byłej masarni w Różnowie. Po 
rozmowach prowadzonych przez burmi-
strza Susza Krzysztofa Pietrzykowskie-
go udało się przyciągnąć do gminy Susz 
firmę, która posiada wieloletnią tradycję 
w produkcji wyrobów wędliniarskich. 
W związku z dynamicznym rozwojem 
swojej działalności zabudowania po byłej 

masarni Matis przejęła Masarnia Ryjewo. 
Po przeprowadzeniu niezbędnych re-

montów oraz wyposażeniu miejsc pra-
cy w wymagane urządzenia masarnia 
(dotychczas funkcjonująca w Ryjewie 
koło Kwidzyna) przeniosła całą swoją 
produkcję do Różnowa. Na dzień dzi-
siejszy firma zatrudnia ponad 160 pra-
cowników, a od momentu rozpoczęcia 
produkcji w Różnowie pracę w masarni 
znalazło niemal 60 osób z terenu gminy 
Susz a także okolicznych miejscowości. 
W chwili obecnej opracowywany jest 
projekt budowy ubojni, o wydajności 
200 sztuk trzody chlewnej na dobę. Jej 
uruchomienie planowane jest na drugą 
połowę 2016 roku.

Napływ nowych inwestorów do gminy 
Susz w znacznej mierze jest konsekwen-
cją kierowania się kryteriami certyfika-
tu Gmina Fair Play, który Gmina Susz 
otrzymała w 2014 roku. ■
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70 lat OSP w Suszu

Gminne inwestycje

Wyścig MTB w Suszu

Łódki na Jeziorze 
Suskim

Dożynki gminne
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Nowe miejsca pracy
Ruszyły zakłady w Babiętach Wielkich i Różnowie
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Zespół ferm w Babiętach Wielkich
to kolejny nowoczesny i zaawansowany technologicznie 
zakład na terenie Gminy Susz

Obecni właściciele masarni 
w Różnowie z Burmistrzem Susza
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Przegląd Suski

Powstaje dokumen-
tacja dla Jeziora Su-
skiego
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie przyznał promesę dla 
projektu Urzędu Miejskiego w Su-
szu zakładającego opracowanie 
planu zintegrowanych działań 
ochronnych i rekultywacyjnych dla 
obszaru zlewni Jeziora Suskiego. 
Konkurs, w ramach którego przy-
znawano Gminie środki finansowe 
w wysokości 20.000,00 zł, reali-
zowany był w ramach „Programu 
ochrony jezior Polski Północnej - 
jeziora Warmii i Mazur”.
Jak informuje Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski trwają pra-
ce przygotowawcze do aplikowa-
nia o środki zewnętrzne. Władze 
Gminy Susz od wielu lat podejmują 
starania ukierunkowane na popra-
wę jakości wód w Jeziorze Suskim. 
Przygotowywana dokumentacja 
tym różni się od dotychczasowych 
opracowań i publikacji, że wyko-
rzystana zostanie w celu bezpo-
średniego aplikowania o środki na 
realizację działań rekultywacyjnych 
w zlewni Jeziora Suskiego, finan-
sowanych ze środków UE.

W ostatnich czasie przepro-
wadzono na terenie Gminy 
Susz szereg remontów nie 
tylko dróg i chodników.

W trakcie realizacji jest re-
mont chodnika na ulicy Sło-
wiańskiej w pobliżu ulicy Łą-
kowej. Trwa również gruntowna 
przebudowa ul. Staffa, gdzie 
przygotowywany jest nie tylko 
chodnik, ale i cała jezdnia. Za-
kończyła się natomiast  prze-
budowa chodników na ul. Pia-
stowskiej (przy Os. Korczaka), 
ul. Dworcowej i ul. Kraszew-
skiego oraz dróg osiedlowych 
we wsi Kamieniec.

W Jawtach Wielkich zakoń-
czony został kolejny etap budo-
wy kanalizacji wsi, a w Bało-
szycach zamontowane zostały 
elementy siłowni zewnętrznej.

Jeszcze latem odbyły się re-
monty ulic Kościelnej, Wod-
nej oraz części ulicy Wiejskiej. 
Prace polegały tam przede 
wszystkim na ułożeniu nowych 
nakładek bitumicznych na jezd-
ni, regulacji krawężników, 
a w przypadku ul. Wiejskiej na 
ułożeniu nowej kostki brukowej 
na chodnikach.

Latem do użytku oddano 
także przebudowaną drogę po-
wiatową nr 1037N Susz-Zale-
wo. Przebudowa objęła odcinek 
drogi począwszy od skrzyżowa-
nia ul. Leśnej z ulicami Iławską 
i Pieniężnego do miejscowości 
Olbrachtówko. Obejmowała 
przede wszystkim wykonanie 
nowej nawierzchni, obustronną 
ścinkę i utwardzenie poboczy, 
przebudowę skrzyżowań i ist-
niejących zjazdów, odbudowę 
rowów przydrożnych, budowę 
zatok autobusowych, znakowa-
nie przejść dla pieszych, w tym 
wykonanie oświetlenia solarne-
go. 

Koszt inwestycji to 
1.893.402,95 zł, z czego dofi-
nansowanie z budżetu Gminy 
Susz wyniosło 479.500,97 zł. ■

Remonty i inne inwestycje
Nie tylko drogowe inwestycje w Gminie Susz

Trochę wspomnień
Urząd Miejski w Suszu zamierza 
upublicznić materiały ze swoich  
archiwalnych kronik. Po konser-
wacji i cyfryzacji planowana jest 
wystawa archiwalnych pamiątek 
z dziejów miasta i gminy.

Ulica Słowiańska w Suszu

Ulica Kraszewskiego

Ulica Wiejska

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

Urząd Miejski w Suszu

Sekretariat

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

tel. (55) 278 60 15

faks: (55) 278 62 22

e-mail: susz@susz.pl

WWW.SUSZ.PL

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

Kontakt z radnymi za pośrednic-
twem poczty elektronicznej: 

Hubert Młynarczyk 
   hubertmlynarczyk@wp.pl

Przemysław Tuliński
   przemek-tulinski@wp.pl

Grzegorz Zalewski 
   suszisp@wp.pl

Jeszcze w tym roku przy Szkole 
Podstawowej w Jawtach Wiel-
kich powstanie nowoczesne wie-
lofunkcyjne boisko sportowe.

Obiekt umożliwi uprawianie spor-
tu nie tylko przez mieszkańców Jawt 
Wielkich, ale także sąsiednich miej-
scowości. Boisko o wymiarach 24 x 
44 metry będzie wyposażone w na-
wierzchnię z poliuretanu. W ramach 
obiektu funkcjonować będzie: boisko 
do piłki nożnej, boisko do piłki ręcz-
nej, boisko do gry w siatkówkę, bo-
isko do koszykówki i boisko do tenisa 
ziemnego.

Będzie to pierwszy tego typu obiekt 
na obszarach wiejskich gminy Susz. 

Na realizację inwestycji Urząd Miej-
ski w Suszu pozyskał dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Regionalnej In-
frastruktury Sportowej zarządzanego 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Wykonawcą inwestycji, wyłonionym 
w drodze przetargu jest firma Sportsys-
tem z Olsztyna. ■

Boisko wielofunkcyjne
Nowy obiekt sportowy w Jawtach Wielkich

Będąca w złym stanie bieżnia wo-
kół kompleksu sportowego Orlik 
w Suszu poddana zostanie grun-
townej przebudowie.

W  tym miejscu powstanie kompleks 
lekkoatletyczny składający się z bieżni 
4 torowej o długości 300m, bieżni pro-
stej - jako przedłużenie odcinka pro-
stego bieżni okrężnej o długości 110 m 
oraz skoczni do skoku w dal.

Na realizację kolejnej inwestycji 
sportowej Urząd Miejski w Suszu po-
zyskał 437.800,00 zł. Dotacja pochodzi 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej, których bezpośrednim 
dysponentem jest Ministerstwo Sportu 
i Turystyki.

Łączna, kosztorysowa wartość in-
westycji wynosi 875.795,42zł. Bież-
nia będzie miała charakter treningowy. 

Jednym z warunków uzyskania dofi-
nansowania było stworzenie koncep-
cji architektonicznej obiektu, który 
spełniałby warunki Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. W przyszłości możli-
wa będzie certyfikacja bieżni w PZLA, 
tak, aby obiekt mógł być wykorzysty-
wany do rozgrywania oficjalnych za-
wodów sportowych. ■

Bieżnia dla Susza
Nowoczesny kompleks lekkoatletyczny w Suszu

Oddaj głos na zawody 
Susz Triathlon
Po raz kolejny suskie zawody triathlonowe zostały 
nominowane do nagrody za najlepsze zawody tria-
thlonowe w Polsce. W ubiegłym roku Susz Triathlon 
został uznany za najlepsze zawody triathlonowe 
w Polsce w kategorii „Dystans olimpijski i krótszy”. 
Zachęcamy do głosowania na EuCO Susz Triathlon 
w kategorii dystans długi i ultradługi 
na stronie www.akademiatriathlonu.pl. 
Głosować można RAZ DZIENNIE, do końca paź-
dziernika.

Niecodzienny rekord 
Polski w Chełmżycy
Obwód 56,10m, długość 22,08m, 
szerokość 13,55 i 77439 użytych 
jaj - to największe jajko w Polsce 
ułożone 2 sierpnia w Zajeździe 
w Chełmżycy podczas festynu pod 
nazwą „Family day i niecodzienny 
rekord Polski”.
Aby ustanowić rekord trzeba było 
ułożyć aż 9 palet jajek, a sam wy-
czyn zostanie wpisany do najnow-
szego wydania „Księgi Polskich 
Rekordów i Osobliwości”. 
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10 października br. swój okrągły 
jubileusz obchodziła Ochotnicza 
Straż Pożarna w Suszu, której hi-
storia sięga 1945 roku. 

W uroczystości, która odbyła się 
przed siedzibą jednostki udział wzięło 
5 pocztów sztandarowych, władze sa-
morządowe wszystkich szczebli, poli-
tycy, goście honorowi oraz mieszkań-
cy. Wśród gości zaproszonych obecni 
byli m.in.: Senator RP Stanisław Gor-
czyca i Wicemarszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. 

Obchody 70–lecia OSP w Suszu 
były okazją do przypomnienia histo-
rii tej jednostki. Odsłonięto również 
i poświęcono tablicę upamiętniającą 
siedem dekad istnienia suskiej straży.   
Następnie odbyło się wręczenie medali 
i odznaczeń dla ochotników oraz osób 
zasłużonych dla ochrony przeciwpo-

żarowej. Przedstawiciele suskiej stra-
ży wręczyli okolicznościowe podzię-
kowania dla osób, firm i instytucji za 
wspieranie jednostki. 

Miłą niespodziankę suskim straża-
kom sprawili przedstawiciele straży 
pożarnej z partnerskiego miasta Jar-
men, przekazując bardzo wydajną mo-
topompę. 

Po części oficjalnej uczestnicy uro-
czystości przemaszerowali do kościo-
ła Św. Rozalii, gdzie wzięli udział we 
mszy świętej w intencji strażaków. ■

70-lecie OSP w Suszu
Jubileusz suskich strażaków

Diamentowe gody
Regina i Mieczysław Włodarek 
oraz Teresa i Czesław Wroniewicz.
Złote gody
Krystyna i Zygmunt Brodzińscy, 
Daniela i Tadeusz Jaskółowscy, 
Marianna  i Stanisław Koper, Tere-
sa i Eugeniusz Krystek, Lila i Jan 
Maksimik, Gizela i Bogdan Sku-
zińscy, Halina i Bazyli Stradczuk, 
Gabriela i Janusz Świętochowscy, 
Anna i Benedykt Waholc, Zofia 
i Henryk Włodarscy.

2 października br. 12 par zamiesz-
kujących teren gminy Susz świę-
towało jubileusz 50 i 60-lecia po-
życia małżeńskiego. 

Podczas uroczystości, która odbyła 
się w sali Suskiego Ośrodka Kultury, 
Diamentowi i Złoci Jubilaci zostali od-
znaczeni przyznanymi przez Prezyden-

ta RP medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie, które wraz z pamiątkowy-
mi statuetkami i kwiatami wręczył Bur-
mistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski 
w towarzystwie Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Suszu Kamili Mo-
drzejewskiej. Uroczystość uświetnił 
występ kapeli ludowej „Suse”. ■

Diamentowe i złote gody
Jubileusz 50 i 60 lat małżeństwa

Przegląd Piosenki 
Biesiadnej
16 sierpnia na plaży miejskiej w Su-
szu odbył się II Regionalny Prze-
gląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej, 
w którym wystąpiło jedenaście ze-
społów z Kisielic, Lubawy, Świecia, 
Pasłęka, Biesala. Mszanowa, No-
wego Dwory Gdańskiego, Zbicz-
na, Markus. Nie mogło również 
zabraknąć występu zespółu „Suse” 
z Suskiego Ośrodka Kultury
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Tegoroczne uroczystości dożyn-
kowe tradycyjnie rozpoczęły się 
w kościele św. Rozalii, gdzie od-
prawiono mszą świętą w intencji 
rolników. Zgodnie z wieloletnią 
tradycją po zakończeniu mszy 
korowód dożynkowy przema-
szerował ulicami miasta na plażę 
miejską, gdzie rozpoczął się ob-
rzęd dożynkowy.

Starostowie Dożynek Pani Wioletta 
Meller oraz Pan Jan Dobosz przeka-
zali symboliczny bochen chleba Bur-
mistrzowi Susza Krzysztofowi Pietrzy-
kowskiemu z prośbą o podzielenie go 
wśród przybyłych gości dożynkowych. 

Nieodzownym elementem suskich 
dożynek jest wybór najpiękniejszego 
wieńca. W tym roku do konkursu zgło-
siło się 9 miejscowości, w śród nich: 
Bronowo, Jakubowo Kisielickie, Ja-

nuszewo, Lubnowy, Nipkowie, Piotr-
kowo, Redaki, Różnowo oraz Ulnowo. 
Komisja wyłoniona przez organizatora 
zdecydowała, że zwycięski wieniec 
upleciony został w Ulnowie. Tuż za 
nim znalazł się wieniec z Jakubowa 
Kisielickiego i Januszewa. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali nagro-
dy finansowe a najlepsi dodatkowo 
puchary ufundowane przez Warmińsko 
– Mazurską Izbę Rolniczą. 

Po części oficjalnej, 
na dożynkowej scenie 
wystąpili: Grupa Wo-
kalna z Zespołu Szkół 
im. Ireny Kosmowskiej 
w Suszu, Kapela Ludo-
wa „Suse” a także wy-
stępujące w repertuarze 
muzyki disco polo ze-
społy „Speed’ i „Spike”. 
■

Dożynki Gminne 2015
Święto plonów w Gminie Susz Sukces Ulnowa na 

Dożynkach Woje-
wódzkich 
Podczas tegorocznych Warmińsko-
-Mazurskich Dożynek Wojewódz-
kich, które odbyły się 20 września 
2015 w Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Olsztynku odbył się tra-
dycyjny konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy, udział w nim 
wzięło 29 gmin z regionu. Komi-
sja konkursowa uznała, że nagrodę 
specjalną w wysokości 1000 zł. za 
wieniec o najbardziej tradycyjnych 
cechach otrzymał wieniec repre-
zentujący Gminę Susz, wykonany 
przez mieszkańców wsi Ulnowo.

Wyróżnieni w 2015 r.
Podczas tegorocznych dożynek za 
pracę na rzecz rozwoju rolnictwa 
oraz pszczelarstwa w regionie bur-
mistrz Susza postanowił wyróżnić: 
Bogdana Śliżewskiego, Marka 
Śliżewskiego, Stanisława Sza-
gałę, Andrzeja Zdzichowskiego, 
Piotra Kozaka, Bogusława Zdzi-
chowskiego oraz Stanisława Ga-
pysa.

Starostowie Dożynek 
z Burmistrzem Susza

Wyróżnieni w czasie Dożynek

Konkurs na wieniec dożynkowy
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Już po raz 18. Gmina Susz gości-
ła od 6 do 13 września br. mło-
dzież z zaprzyjaźnionego z mia-
sta Jarmen w Niemczech.  

Na początku swojego pobytu w Pol-
sce młodzi Niemcy zostali oprowadze-
ni po ulicach Susza. Duże wrażenie 
na młodzieży z Jarmen zrobiła Izba 
Historii Regionu jako miejsce, gdzie 
najlepiej widać na przykładzie naszego 
miasta przenikanie się historii niemiec-
kiej i polskiej.

W kolejnych dniach młodzież z Jar-
men wraz ze swoimi opiekunami zwie-
dziła zamek krzyżacki w Malborku, 
Gdańsk, ZOO w Oliwie oraz Iławę. 
W trakcie pobytu 
młodzież z Jar-
men miała okazję 
spędzać czas ze 
swoimi rówie-
śnikami z gim-
nazjum w Suszu. 
O p i e k u n o w i e 
podkreślają, że 
w tym roku szcze-
gólnie mocno za-
cisnęły się więzy 
przyjaźni między 
młodzieżą polską 

i niemiecką. Nie obyło się bez zabawy 
na sali gimnastycznej i wspólnej dys-
koteki.

Podczas ostatniego wieczoru ofi-
cjalnie pożegnano gości. Obecny na 
sali burmistrz Jarmen Arno Karp usły-
szał wiele ciepłych słów od burmistrza 
Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego 
i przewodniczącego Rady Miejskiej 
Zbigniewa Skolimowskiego. Uczestni-
cy spotkania otrzymali pamiątkowe ga-
dżety promujące miasto i gminę Susz. 

Główny koordynatorem wymiany 
była Justyna Cieplak, nauczycielka 
języka niemieckiego w suskim gimna-
zjum. ■

Kulturalnie

Suska Satyra 2015
17 Suska Drużyna Harcerska świę-
towała swoją 10. rocznicę utwo-
rzenia podczas zorganizowanego 
w suskim gimnazjum festiwalu 
piosenki harcerskiej, turystycznej 
i poezji śpiewanej „Suska Satyra”. 
Impreza została zorganizowana 
w dniach 9-11 października br. 
przez 17 SDH podczas biwaku, na 
którym zgromadziło się kilkudzie-
sięciu harcerzy z Susza, Malborka, 
Starego Pola, Nowego Stawu i in-
nych miejscowości.

Wizyta młodzieży z Jarmen
Kolejna wymiana młodzieży w Suszu

Rozpoczęcie roku szkolnego 
w szkołach Gminy Susz

SP Babięty Wielkie

SP Susz

Gimnazjum w Suszu

SP Lubnowy

Wizyta niemieckiej młodzieży 
w Izbie Historii Regionu w Suszu
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Festyn Rodzinny 
w Lubnowych
W ostatnią sobotę wakacji 29 sierp-
nia br. członkowie Stowarzyszenia 
„Taka Szkoła” razem z mieszkań-
cami Lubnowych bawili się na 
Festynie Rodzinnym w ramach IX 
edycji programu „Działaj Lokalnie”.  
Czternastu wolontariuszy przygo-
towało dla uczestników szereg kon-
kursów i rozgrywek sportowych. 
Duże emocje towarzyszyły wybo-
rom „Małej Miss i Mistera 2015” dla 
dzieci do 7 lat. Największe salwy 
śmiechu wzbudziły konkursy na 
wesoło dla dorosłych, zwłaszcza 
karmienie mężów budyniem i wy-
ścigi z żonami na plecach. Przez 
cały czas trwania festynu można 
było brać udział  w loterii fantowej.
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W sobotę 3 października br. na 
Jeziorze Suskim pojawiły się ża-
glówki, które wzięły udział w po-
kazach żeglarskich zorganizo-
wanych pod hasłem „Ożywiamy 
nasze jezioro”.

Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz 
Urząd Miejski w Suszu. W pokazach 
udział wzięły dzieci uczestniczące 
w zajęciach Międzyszkolnego Ośrod-
ka Sportowego w Iławie 
- w sumie 10 jednostek 
pływających klasy Opty-
mist i jedna klasy Ome-
ga. Nad ich bezpieczeń-
stwem czuwało Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe z Iławy.

Już wkrótce przy CSiR 
w Suszu zostanie urucho-
miona sekcja żeglarska, 
do której będzie mógł do-
łączyć każdy, kto zechce 

poznać techniki żeglarskie. Planowane 
jest także utworzenie grupy ratownic-
twa Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego, które w sezonie let-
nim będzie strzegło bezpieczeństwa na 
suskiej plaży. 

Wzorem tegorocznych wakacji 
mieszkańcy gminy Susz a także tury-
ści będą mogli nieodpłatnie korzystać 
z rowerów wodnych, kajaków i łódek. 
■

Pokazy żeglarstwa w Suszu
Łódki znowu pojawiły się na Jeziorze Suskim

24 września br. na terenach Plaży 
Miejskiej w Suszu jak corocznie 
odbyły się Masowe Biegi Przeła-
jowe o Puchar Starosty Iławskie-
go. 

Głównym organizatorem zawo-
dów było Powiatowe Stowarzyszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Iławie, 
a współorganizatorami: Zespół Szkół 
im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, 
Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu 
i Ludowy Uczniowski Klub Sporto-
wy „Magma” działający przy Zespole 
Szkół w Suszu.

Przy pięknej jesiennej pogodzie 
przeprowadzono pięć biegów na dy-
stansach od 800 m do 2000 m w róż-

nych kategoriach wiekowych, w któ-
rych uczestniczyło 219 zawodników. 

Miejsca zajęte przez zawodników 
z Gminy Susz: dystans 800 m dziew-
częta szkoły podstawowe: 3. Agata 
Mackiewicz SP Susz, 4. Katarzyna 
Popławska SP Susz; dystans 1000 m 
chłopcy szkoły podstawowe: 1. Szy-
mon Goryński SP Susz, 2. Kamil Ko-
per SP Susz, 3. Kacper Szymaniak 
SP Kamieniec; dystans 1500 m chłopcy 
gimnazjum: 3. Maciej Paliński Gim-
nazjum Susz, 4. Kamil Drzeworzew-
ski Gimnazjum Susz; dystans 1500 m 
dziewczęta szkoły ponadgimnazjalne: 
4. Natalia Nikel ZS Susz; 6. Marta 
Cap ZS Susz. ■

Masowe biegi przełajowe
Zawody biegowe dla młodzieży szkolnej z powiatu

Piotr Bokota najlep-
szy w regatach
Piotr Bokota żeglujący na łodzi 
Susz zwyciężył w klasyfikacji Open 
w III regatach jachtów turystycz-
nych o puchar Dyrektora Iław-
skiego Centrum Sportu, Turystyki 
i Rekreacji. Siedemnaście załóg 
startowało w pięciu wyścigach 1 
sierpnia na Jezioraku w Iławie.

Turniej sołectw
6 września br. na Orliku przy Cen-
trum Sportu i Rekreacji w Suszu 
rozegrano  Turniej Piłki Nożnej so-
łectw. W rozgrywkach wzięły udział 
drużyny reprezentujące 9 sołectw.
Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. 
Emilianowo, 2. Redaki, 3. Lubno-
wy, 4. Różnowo, 5. Kamieniec, 6. 
Rudniki, 7. Piotrkowo, 8. Janusze-
wo, 9. Nipkowie.

Mistrzostwa Susza 
w Tenisie Stołowym
27 września br. w hali CSiR w Su-
szu odbyły się Otwarte Mistrzo-
stwa Susza w Tenisie Stołowym. 
Uczestniczyli w nich tenisiści 
z Gminy Susz, Kwidzyna, Gardei 
oraz Dzierzgonia.
Najlepsi zawodnicy w poszcze-
gólnych kategoriach: kobiety do 
13 lat - Amelia Tomczyk (Susz), 
kobiety powyżej 13 lat - Angelika 
Netter (Susz), mężczyźni do 13 
lat - Jakub Kacprzak, mężczyźni 
14 - 30 lat - Kamil Jarzembowski, 
mężczyźni 31 - 50 lat - Mariusz Sa-
fianowski (Susz), powyżej 50 lat - 
Andrzej Szczegielniak.

Najlepsi chłopcy w biegu na 1500 m w kategorii gimnazjum
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VI MTB Susz

Sport

Rowerowe ściganie w SuszuUnia 
Susz
Po 12 meczach 
rundy jesiennej 
w grupie warmiń-
sko-mazurskiej IV 
ligi suski zespół znajduje się na 3. 
miejscu z dorobkiem 25 pkt. 

Mecze rundy jesiennej Unii Susz
08.08 Unia Susz - Motor Lubawa 
0:1; 
12.08 Pisa Barczewo - Unia Susz 
0:0; 
15.08 Unia Susz - Śniardwy Orzysz 
2:0; 
22.08 Tęcza Biskupiec - Unia Susz 
1:2; 
26.08 Unia Susz - Mamry Giżycko 
1:0; 
29.08 Unia Susz -  Orzeł Janowiec 
Kościelny 4:0; 
05.09 Błękitni Orneta - Unia Susz 
3:0; 
12.09 Unia Susz - Mrągowia Mrągo-
wo 2:0; 
19.09 Zatoka Braniewo - Unia Susz 
0-1; 
26.09 Unia Susz - Stomil II Olsztyn 
- 0:2; 
03.10 DKS Dobre Miasto - Unia 
Susz 0:4; 
10.10 Unia Susz - Warmiak Łukta 
4:2.

Orzeł 
Ulnowo
Po 8. kolejce w kla-
sie A grupie IV roz-
grywek wojewódz-
kich zespół znajduje się na 9.  
miejscu z 10 punktami. 

Mecze rundy jesiennej UKS 
„Orzeł” Ulnowo
23.08 „Orzeł” Ulnowo - GKS II Wikie-
lec 2:5; 
29.08 „Orzeł” Ulnowo - Osa Ząbrowo 
3-3; 
05.09 LZS Mszanowo - Orzeł Ulno-
wo 1:4; 
13.09 Orzeł Ulnowo - Lider Złotowo 
5:1; 
19.09 KS Tyrowo - Orzeł Ulnowo 
4:0; 
27.09 Orzeł Ulnowo - Płomień Turz-
nica 4:3; 
03.10 Zamek Kurzętnik - Orzeł Ulno-
wo 7:3; 
11.10 Orzeł Ulnowo - KS Mroczno-
-Grodziczno 0:4.

Ponad 150 zawodników i zawod-
niczek stanęło na starcie VI MTB 
Susz, który w tym roku wyjątko-
wo odbył się 11 października.

Organizatorzy wyścigu, którymi byli 
Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu 
oraz Uczniowski Klub Sportowy To-
warzystwo Rozwoju Sportu w Suszu, 
przygotowal i 
starty w nastę-
pujących wy-
ścigach: mega 
50 km i mini 25 
km – trasa wio-
dła szlakiem 
w y t y c z o n y m 
w lesie w Karo-
lewie; maraton 
rodzinny 10 km 
– zawodnicy 
musieli poko-
nać dwie pętle 
wokół Jeziora Suskiego; wyścig dla 
dzieci od 100 do 500 m – plaża miej-
ska w Suszu. 

Po ceremonii dekoracji zwycięzców 
odbyło się losowanie nagród - główną 
nagrodą był rower miejski. ■

Najlepsza Suszanka - dystans Mini 25 km
1. Natalia Nikiel (67. m.)
2. Joanna Fabiańska (79. m.)
Najlepszy Suszanin - dystans Mini 25 km
1. Jarosław Jabłoński (14. m.)
2. Krzysztof Kaca (17. m.)
3. Arkadiusz Węgier (20. m.)
Najlepszy Suszanin dystans Mega 50 km
1. Mariusz Augustyniak (17. m.)
2. Sławomir Zaremba (20. m.)

Warsztaty
na skateparku

 
Przy okazji organizowanych 11 paź-

dziernika zawodów MTB Susz 2015 na 
suskim skateparku odbyły się warszta-
ty BMX. Uczestnicy mieli możliwość 
zapoznania się z technikami jazdy na 
rowerze typu BMX. Ponadto prowa-
dzący warsztaty udzielali wskazówek 
w jaki sposób bezpiecznie korzystać 
z poszczególnych elementów skate-
parku, tak aby do minimum ograniczyć 
prawdopodobieństwo kontuzji.■

Najlepsze zawodniczki z SuszaWyścigi najmłodszych
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