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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

W  ramach realizowanego 
od początku roku zadania pn. 
„Przebudowa infrastruktury 
drogowej na terenie miasta 

Susz w 2016 roku” w ostat-
nich dniach października do 
użytku oddano przebudowaną 
drogę łączącą ulicę B. Pru-

sa z ul. Kraszewskiego. Na 
całym odcinku, dotychczas 
gruntowej drogi ułożono kost-
kę typu polbruk oraz wyod-

rębniono część przeznaczo-
ną na chodnik dla pieszych. 
Nowy chodnik powstał rów-
nież przy ul. Żeromskiego. ■

Przebudowa drogi i chodnika

Zainstalowano tam 7 szt. 
lamp, które w znaczny spo-
sób poprawią bezpieczeństwo 
mieszkańców, na co dzień ko-
rzystających z chodnika prze-
biegającego wzdłuż drogi.

Nowe punkty świetlne wy-

korzystujące energię słonecz-
ną pojawiły się również w Mi-
chałowie, Babiętach Wielkich, 
Karolewie i Suszu. Łączny 
koszt wspomnianych inwesty-
cji to 85.000,00 zł. ■

W Bałoszycach 
zainstalowano nowe lampy
Na przełomie listopada i grudnia w Bałoszycach za-
kończono inwestycję związaną z oświetleniem prze-
biegającej przez wieś drogi powiatowej Susz – Kisie-
lice. 

Podobnie jak w przypad-
ku wcześniejszych inwestycji 
drogowych, realizowanych na 
Osiedlu Prabuckim przebudo-
wa ulicy zakładała demontaż 
starych płyt betonowych, bu-
dowę sieci kanalizacji desz-
czowej, regulację studzienek 

kanalizacji sanitarnej, ułoże-
nie nowej nawierzchni drogi 
z kostki brukowej betonowej 
oraz budowę chodników po 
obu stronach jezdni. Koszt in-
westycji po przeprowadzonej 
procedurze przetargowej to 
209.250,00 zł. ■

Ulica Jagiełły odnowiona
Na początku grudnia do użytku oddano w Suszu prze-
budowaną ulicę Władysława Jagiełły.  

Organizatorem Koncertu 
byli: Urząd Miejski w Suszu, 
Związek Gmin Warmińsko-
-Mazurskich oraz Parafia św. 
Antoniego Padewskiego w Su-
szu. Projekt „Muzyka europej-
ska w zabytkach i przyrodzie 

Warmii i Mazur – koncerty ka-
meralne”, organizowany w za-
bytkowych obiektach Warmii 
i Mazur, realizowany jest 
w ramach pomocy finanso-
wej Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego”. ■

Pro Musica Antiqua
W niedzielę 13 listopada br. w Sanktuarium św. Anto-
niego w Suszu odbył się koncert z cyklu Muzyka Eu-
ropejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur - 
Koncerty Jesienne 2016. Przed suską publicznością 
wystąpił zespół kameralny Pro Musica Antiqua.

Jednym z wielu zrealizo-
wanych w tym roku zadań jest 
zakończona niedawno przebu-
dowa stanowiącego dojazd do 
osiedla mieszkalnego ciągu 
komunikacyjnego w miejsco-
wości Januszewo. 

W ramach prowadzonych 
prac wykonano 350 mb jezd-
ni, która powstała w miejsce 
dotychczasowej, nierównej 
drogi gruntowej. Koszt wy-
konanych prac to  283.692,41 
zł. ■

Nowa jezdnia 
w Januszewie
Realizowane przez Urząd Miejski w Suszu inwestycje 
w ostatnim okresie w znacznej mierze skupiają się 
nad poprawą infrastruktury drogowej na terenie mia-
sta i gminy.
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EuCO Susz Triathlon 2016 
wyróżnione
Podczas VI edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej 
Warmii i Mazur, który odbył się w dniach 9-10 listo-
pada br. w Ostródzie zawody EuCO Susz Triathlon 
2016 zostały wyróżnione w konkursie ogłoszonym 
przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na najlepszy 
produkt promocyjny w kategorii promocja ogólna. Wy-
różnienie podczas uroczystej gali odebrał zastępca 
burmistrza Susza Zdzisław Zdzichowski.
We wcześniejszych edycjach konkursu suskie zawo-
dy triathlonowe otrzymały dwie nagrody, w tym Nagro-
dzę Główną w Konkursie na Najlepszy Wydarzenie 
Promocyjne Warmii i Mazur w 2011 roku oraz wyróż-
nienie w 2014 roku. W 2015 roku, podczas IV Gali 
Produkt Warmii i Mazur zawody Susz Triathlon uzy-
skały prestiżowy Certyfikat „Produkt Warmia Mazury”.
Kolejne zawody triathlonowe odbędą się w dniach 23-
25 czerwca 2017r. Już dziś serdecznie zapraszamy. 
Więcej informacji o zawodach na www.triathlon.susz.

Gmina Susz
po raz drugi otrzymała 
tytuł Sportowa Gmina
Wyróżnienia Sportowa Gmina 2016 zostały wręczone 
podczas uroczystej Gali Sportowa Polska, która od-
była się 15 listopada w Pałacu Zamoyskich w War-
szawie. Nagrodę dla Gminy Susz  odebrał zastępca 
burmistrza Susza Zdzisław Zdzichowski.
Przyznany tytuł „Sportowa Gmina 2016” jest konse-
kwencją ciągłego rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej 
na terenie całej gminy Susz. Podejmowane przez sa-
morząd działania oraz realizowane inwestycje wpły-
wają na realny wzrost liczby miejsc i możliwości do 
bezpiecznego uprawiania sportów przez mieszkań-
ców miasta i gminy.
Pierwszy tytuł „Sportowa Gmina” gmina Susz otrzy-
mała w 2012 roku.  

Od godziny 6.00 rano na 
ulicach miasta pojawiły się 
patrole „wojskowe” przy kok-
sownikach. Młodzież przygo-
towała również kilka scenek 
nawiązujących do realiów 
stanu wojennego w Polsce 
w 1981 r. oraz rozdawała prze-
chodniom ulotki zachęcające 
do upamiętnienia ofiar stanu 
wojennego. Inscenizacja była 
też okazją do rozmów z prze-
chodniami, którzy podzielili 
się z młodymi ludźmi swoimi 
wspomnieniami z tych drama-
tycznych wydarzeń sprzed 35 
lat. ■

13 Grudnia - Pamiętamy
Grupa rekonstrukcyjna „5 Brygada” oraz uczniowie 
Publicznego Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Su-
szu jak co roku przypomnieli mieszkańcom miasta 
dzień wprowadzenia stanu wojennego.

W Suszu upamiętniono 35. rocznicę stanu wojennego

„5 Brygada” od 2008 r. 
upamiętnia w Suszu kolejne rocznice 

wprowadzenia stanu wojennego

W uroczystości 
w Kamieńcu 30 listopada br. 
wzięli udział jeźdźcy z Klu-
bu Jeździeckiego z Julianowa 
koło Prabut, Grupa Rekon-
strukcyjna „5 Brygada” z Su-
sza oraz  nauczyciele i ucznio-

wie ze Szkoły Podstawowej 
w Kamieńcu. Dodatkowo 
Kwidzyńskie Stowarzyszenie 
Sportowo-Kolekcjonerskie 
GWARD przygotowało eks-
pozycję historycznej broni. 

Uczestnicy uroczystości 
złożyli kwiaty i znicze przed 
ruinami pałacu w Kamieńcu, 
w którym przed laty cesarz 
Napoleon powołał do życia 
pułk szwoleżerów. ■

Pamiętali o słynnej szarży
W Kamieńcu 
w 208. rocznicę 
na js ł ynnie jsze j 
polskiej szarży 
w wąwozie Samo-
sierra w Hiszpanii 
odbyła się uroczy-
stość upamiętnia-
jąca bohaterskich 
szwoleżerów.

Wystawa nawiązywała 
do plebiscytu z lipca 1920 
roku, w którym mieszkańcy 
11 powiatów Prus Wschod-
nich (w tym także suskiego) 

opowiedzieli się za tym, 
czy chcą włączenia do 
Polski, czy pozostania 
w granicach Niemiec. 
Na wystawie można 
było zobaczyć pamiątki 
związane z bohaterami 
z terenu Susza i gminy, 
którzy walczyli o odzy-
skanie niepodległości 
w czasie II wojny świa-
towej takich jak Marceli 
Niemkiewicz i Jan Rut-
kowski. ■

Wystawa o plebiscycie w Suszu
Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej w dniach 
11-13 listopada br. przygotowało w swojej siedzibie 
wystawę tematyczną „Plebiscyt w Prusach Wschod-
nich” oraz ekspozycję pamiątek związanych z okre-
sem II RP.
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Obchody w naszej gminie 
rozpoczęły się od uroczystej 
mszy świętej w kościele św. 

Rozalii, która została odpra-
wiona w intencji Ojczyzny. 
Wśród uczestników uroczy-

stości nie zabrakło władz 
samorządowych, pocztów 
sztandarowych, harcerzy, gru-
py rekonstrukcyjnej „5 Bryga-
da”, przedstawicieli instytucji 
i zakładów pracy a także licz-
nie zgromadzonych mieszkań-
ców Susza.

Po mszy uczestnicy uroczy-
stości mieli okazję wysłuchać 
koncertu pieśni patriotycz-
nych w wykonaniu artystów 
z Trójmiasta.

Kolejna część uroczystości 
odbyła się pod Pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza, gdzie 
odśpiewano hymn państwowy 
oraz złożono kwiaty i znicze 
dla upamiętnienia poległych 
za wolną Polskę. ■

Święto 11 listopada w Suszu
Msza św., patriotyczny koncert i spotkanie pod Po-
mnikiem Nieznanego Żołnierza w Suszu – tak spo-
łeczność Gminy Susz 11 listopada uczciła 98. roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości

W suskich obchodach
 z okazji Święta Niepodległości co roku 
bierze liczny udział młodzież szkolna

Święto Niepodległości
w szkołach

Szkoła Podstawowa w Suszu

Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich

Gimnazjum w Suszu

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu
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W przeglądzie udział wzię-
ło 35 wykonawców z No-
wego Miasta Lubawskiego, 
Lubawy, Kurzętnika, Stare-
go Dzierzgonia, Dzierzgo-
nia, Jawt Wielkich i Susza. 
Uczestnicy rywalizowali 
w różnych kategoriach, w któ-
rych mieszkańcy Gminy Susz 
zajęli następujące miejsca:  

Kategoria 7-10 lat: III 
miejsce – Weronika Wieczo-
rek – Suski Ośrodek Kultury.

Kategoria 17+: I miejsce – 
Monika Klimkowska – Zespół 
Szkół im. Ireny Kosmowskiej 
w Suszu

Zespoły: I miejsce – San-
dra Wieczorek i Julia Sitnik 
– Szkoła Podstawowa im. 
Gen. Józefa Bema w Suszu, 

II miejsce – Kamila Olszew-
ska i Julia Kresymon -  Szkoła 
Podstawowa im. Gen. Józefa 
Bema w Suszu, III miejsce 
– Michalina Milewska, We-
ronika Wieczorek, Hanna Za-
remba, Aleksandra Sadowska, 
Sandra Wieczorek – Suski 

Ośrodek Kultury. Wyróżnie-
nie: Maria Winnicka i Natalia 
Gawrcych - Szkoła Podsta-
wowa im. Gen. Józefa Bema 
w Suszu.

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy. 
Najlepsi wykonawcy do-
datkowo otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez 
Suski Ośrodek Kultury, które 
wręczał przewodniczący Jury 
Sławomir Buzanowski. ■

Wydarzenia

Konkurs „Ośmiu wspaniałych”
21 października 2016 r. w  Warmińsko – Mazur-
skim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie  odbyło 
się podsumowanie  XVIII Warmińsko-Mazurskich  
Dni Rodziny  „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”.  
W uroczystości wzięli  udział laureaci Samorządo-
wego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 
z województwa warmińsko- mazurskiego, wśród 
których znalazł się Maciej Krajnik, uczeń Zespołu 
Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu 

Przegląd Piosenki Polskiej – Susz 2016
Rywalizowało 35 wykonawców  z różnych miast

24 listopada 2016 r. w Suskim Ośrodku Kultury odbył 
się II Przegląd Piosenki Polskiej – Susz 2016.  Prze-
wodnią myślą przeglądu była szeroko pojęta twór-
czość artystów występujących na polskiej scenie mu-
zycznej.

Koncerty rozpoczęły się 
już od wczesnych godzin 
rannych. Uczestniczyły 
w nich grupy uczniów z su-
skiego gimnazjum. Głów-
ny koncert miał miejsce 
o godzinie 17:00.

Licznie zgromadzona 
publiczność wsłuchiwa-
ła się nie tylko w słowa 
najpiękniejszych polskich 
pieśni patriotycznych, 
ale miała również okazję 
dowiedzieć się o histo-
rii powstania utworów. 
Na zakończenie koncertu 
wszyscy wykonawcy zo-
stali nagrodzeni gromkimi 
brawami. ■

Koncert Pieśni Patriotycznej
W nastroju w Święta 
Niepodległości w dniu 
15 listopada 2016 roku 
w Suskim Ośrodku 
Kultury odbył się Kon-
cert Pieśni Patriotycz-
nych w wykonaniu ka-
peli ludowej Suse oraz 
młodzieżowej grupy 
wokalnej działającej 
w SOK.

Halloween w Suskim Ośrodku Kultury
Dużym zainteresowaniem cieszył się wesoły Bal Hal-
loweenowy, który miał miejsce w Suskim Ośrodku 
Kultury w poniedziałek 31 października. Najpierw od-
były się tańce i zabawy przy muzyce, później dzieci 
miały także możliwość malowania dyni oraz tworzenia 
prawdziwej mumii. Na zakończenie balu odbył się se-
ans filmowy z popcornem.
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Dzieci, które przybyły na spotkanie, 
zapoznały się z historią pewnego szalo-
nego renifera. Z zapałem i zaangażowa-
niem włączyły się również do zabawy. 
Kulminacyjnym momentem było po-
jawienie się Mikołaja, który obdarzył 
wszystkie dzieci lizakami. I tym razem 
nie obyło się oczywiście bez tradycyj-
nego zdjęcia ze Świętym Mikołajem. ■

Zaproszenie na „Erę Renifera”
10 grudnia na zaproszenie Szkoły 
Podstawowej w Kamieńcu w Cen-
trum Kultury Chrześcijańskiej 
w Suszu odbyło się przedstawie-
nie teatralne pt. „Era Renifera” 
w wykonaniu grupy teatralnej 
MAGMA.

Podczas spotkania licznie 
zgromadzone dzieci uczest-
niczyły w zabawach i kon-
kursach prowadzonych przez 
bajkowe postacie. Wspólnie 
śpiewano piosenki oraz tań-
czono w rytm wesołych me-
lodii. Na zakończenie przybył 

Święty Mikołaj, który obda-
rował wszystkie dzieci słody-
czami. Każde dziecko mogło 

również zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie z dostojnym go-
ściem. ■

W SOK gościł Święty Mikołaj
Przedświąteczne spotkanie dla najmłodszych na hali

W piątek 2 grudnia na 
zaproszenie Suskiego 
Ośrodka Kultury do hali 
Centrum Sportu i Rekre-
acji przybył Święty Miko-
łaj, który spotkał się z naj-
młodszymi mieszkańcami 
gminy Susz.

Pracowita Drużyna 
Szlachetnej Paczki w Suszu
W dniach 10-11 grudnia br. miał miejsce Finał XVI 
edycji Szlachetnej Paczki. W tym roku pomoc dotar-
ła do 18 tys. 960 rodzin. Wolontariusze Szlachetnej 
Paczki i darczyńcy wsparli również suskie rodziny.

Szkoła Podstawowa w Lubnowych

Przedszkole w Suszu

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich
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Wśród szerokiego grona 
wyróżnionych znaleźli się 
młodzi, jak również dojrzali 
wiekiem adepci różnych dys-
cyplin sportowych. W gronie 
laureatów znaleźli się m.in. 
piłkarze, triathloniści, kickbo-
xerzy, lekkoatleci, siatkarze, 
tenisiści stołowi, żeglarze.

Pomiędzy wręczaniem 
nagród w poszczególnych 
kategoriach odbyły się dwa 
pokazy. Najpierw na parkiet 
wyszła działająca przy CSiR 
sekcja fitness pani Lilianny 
Masnej, a następnie młodzi 
piłkarze z trenującego pod 

opieką CSiR zespołu Mło-
de Talenty Susz, na co dzień 
doskonalący swoje umiejęt-
ności pod okiem Jarosława 
Chodowca oraz Krzysztofa 
Furmańskiego. Podczas Gali 
degustację swoich smakoły-
ków przygotowali uczniowie 
Zespołu Szkół im. Ireny Ko-
smowskiej w Suszu.

Galę prowadził dyrektor 
CSiR w Suszu Jarosław Pie-
chotka, a statuetki i wyróżnie-
nia wręczali Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski oraz 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Suszu Zbigniew Sko-

limowski.  ■

Suska Gala Sportu 2016
Lokalni zawodnicy, działacze, trenerzy i kluby docenieni

W piątek 9 grudnia 2016 roku odbyła się organizowa-
na przez Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II 
Suska Gala Sportu 2016, podczas której wyróżniono 
sportowców, trenerów, kluby, działaczy sportowych 
oraz instytucje wspierające i propagujące sport na te-
renie gminy Susz w 2016 roku.

Wyniki Plebiscytu 
„Złota Róża”

Podczas gali rozstrzygnię-
to również internetowy 
plebiscyt o „Złotą Różę”. 
Spośród wielu kandydatur 
sklasyfikowanych w czte-
rech kategoriach internauci 
za najlepszych uznali:
Kategoria zawodnik roku
1. Michał Stańczyk – kick-
boxing
2. Marcel Siemianowski – 
triathlon
3. Paulina Czaplińska - 
kickboxing
Kategoria trener roku
1. Mariusz Biskupski – 
triathlon
2. Jarosław Piechotka – 
kickboxing
3. Zbigniew Wasilewski - 
siatkówka
Kategoria działacz roku
1. Paweł Młynarczyk – 
triathlon
2. Marcin Stańczyk – kick-
boxing
3. Zbigniew Sarnowski – 
triathlon  
Kategoria klub sportowy
1. Uczniowski Klub Sporto-
wy Towarzystwo Rozwoju 
Sportu w Suszu – triathlon
2. Piechotka Team – kick-
boxing
3. Volley Wasyl – siatków-
ka 

LISTA WYRÓŻNIONYCH 
PODCZAS SUSKIEJ GALI SPORTU 2016

ZAWODNIK – za promocję Gminy Susz w 2016 roku:
Amelia Tomczyk – Sekcja Tenisa Stołowego przy CSiR – 
SKS Amator – Tenis Stołowy, Adam Zaremba – SKAMA, 
Jakub Kasprzak – Sekcja T.S przy CSiR – SKS Amator 
– Tenis Stołowy, Jakub Suliński – Sekcja T.S przy CSiR – 
SKS Amator – Tenis Stołowy, Kamil Jarzębowski – Sekcja 
T.S przy CSiR – SKS Amator – Tenis Stołowy, Stanisław 
Adameczek – Sekcja T.S przy CSiR – SKS Amator – Tenis 
Stołowy, Mariusz Safianowski – Sekcja T.S przy CSiR 
– SKS Amator – Tenis Stołowy, Marcel Siemianowski – 
Sekcja L.A przy CSiR – Lekkoatletyka, Marcelina Augusty-
niak – Sekcja L.A przy CSiR – Lekkoatletyka, Natalia Nikel 
– UKS TRS Susz – Triathlon, Ania Kaca – sekcja L.A przy 
CSiR – Lekkoatletyka, Julia Kaca – sekcja L.A przy CSiR – 
Lekkoatletyka, Dawid Goryński – UKS TRS Susz – Tria-
thlon, Maciej Paliński – UKS TRS Susz – Triathlon, Kamil 
Drzeworzewski – UKS TRS Susz – Triathlon, Radosław 
Skolasiński – UKS TRS Susz – Triathlon, Maksymilian 
Karczewski – UKS TRS Susz – Triathlon, Marian Górny – 
UKS TRS Susz – Triathlon, Mariusz Augustyniak – UKS 
TRS Susz – ultramaratony / biegi / MTB, Sławomir Zarem-
ba – MTB Susz, Bartosz Stańczyk – Piechotka Team Susz 
przy CSiR – Sporty walki, Dawid Śpiewak - Piechotka 
Team Susz przy CSiR – Sporty walki, Hubert Jurkiewicz 
- Piechotka Team Susz przy CSiR – Sporty walki, Hanna 
Zaremba – SKAMA, Kornel Borecki - Piechotka Team 
Susz przy CSiR – Sporty walki, Mateusz Leński - Piechot-
ka Team Susz przy CSiR – Sporty walki, Michał Stańczyk 
- Piechotka Team Susz przy CSiR – Sporty walki, Oliwier 
Laskowski - Piechotka Team Susz przy CSiR – Sporty 
walki, Oskar Zalewski - Piechotka Team Susz przy CSiR 
– Sporty walki, Paulina Czaplińska - Piechotka Team Susz 
przy CSiR – Sporty walki, Robert Miśkiewicz - Piechotka 
Team Susz przy CSiR – Sporty walki, Paweł Gąsior – Roz-
biegany Susz przy CSiR – biegi, Julia Dybich – Rozbiega-
ny Susz przy CSiR – biegi, Sławomir Jurkiewicz – Rozbie-
gany Susz przy CSiR – biegi, Krzysztof Dębski – KS Dęby 
– Armwrestling, Paweł Maziński – KS Dęby – Armwre-
stling, Zbigniew Dębski – KS Dęby – Armwrestling, Mikołaj 
Zając – KS Dęby – Armwrestling, Aleksandra Demczuk – 
WIR Iława / AZS AWFiS Gdańsk – Wioślarstwo, Wojciech 
Kowalczyk – MTB Susz, Andrzej Szysler – Sekcja L.A przy 
CSiR - Lekkoatletyka
TRENER -  za inspirowanie i motywowanie do ruchu 
sportowego w 2016 roku:
Andrzej Szczegielniak – Sekcja T.S przy CSiR – SKS 
Amator – Tenis Stołowy, Andrzej Szysler – Sekcja L.A przy 
CSiR – Lekkoatletyka, Krzysztof Furmański – CSiR Młode 
Talenty – Piłka Nożna, Jarosław Chodowiec – CSiR Młode 
Talenty – Piłka Nożna, Mariusz Biskupski – UKS TRS Susz 
- Triathlon, Marzena Pietroczuk – CSiR Pałac Kamieniec – 
Piłka siatkowa, Zbigniew Wasilewski – CSiR Volley Vasyl 
– Piłka Siatkowa, Daniel Szczepański – KS Tęcza Kamie-
niec – Piłka Siatkowa, Karol Kaliś – Rozbiegany Susz przy 
CSiR – biegi, Paulina Korwek – SKAMA – gry planszowe, 
Jarosław Piechotka – Piechotka Team Susz przy CSiR 
– Sporty walki, Jarosław Płoski – KS Unia Susz – Piłka 
Nożna, Kamil Jędrzejewski – KS Unia Susz – Piłka Nożna, 
Mariusz Gąsior – KS Unia Susz – Piłka Nożna, Aleksander 
Kowalczyk – KS Unia Susz – Piłka Nożna, Jakub Wierz-
chowski – KS Unia Susz – Piłka Nożna
DZIAŁACZ – za wsparcie i pomoc w uprawianiu 
sportu i rekreacji w 2016 roku:
Marcin Stańczyk – Piechotka Team Susz przy CSiR Susz 
– Sporty walki, Przemysław Czapliński – Piechotka Team 
Susz przy CSiR Susz – Sporty walki, Marek Piotrowicz 
– UKS Orzeł Ulnowo – Piłka Nożna, Zbigniew Sarnowski 
– UKS TRS Susz - Triathlon, Paweł Młynarczyk – UKS 
TRS Susz - Triathlon, Stefan Tomczyk – UKS TRS Susz - 
Triathlon, Andrzej Puwalski – KS Unia Susz – Piłka nożna, 
Jan Hoppe – KS Unia Susz – Piłka nożna, Piotr Zdzichow-
ski – CSiR Pałac Kamieniec – Piłka siatkowa, Tomasz 
Mackiewicz – MTB Susz

KLUB SPORTOWY I ORGANIZACJA  – za 
propagowanie sportowego stylu życia 
w 2016 roku:
Rozbiegany Susz przy CSiR, KS Unia Susz, KS 
Piechotka Team przy CSiR Susz, SKS Amator 
przy CSiR Susz, Sekcja L.A przy CSiR Susz, 
UKS TRS Susz, KS Tęcza Kamieniec, CSiR 
Volley Vasyl Susz, CSiR Młode Talenty Susz, 
CSiR Pałac Kamieniec, UKS Orzeł Ulnowo, 
MTB – Epidemia Cyklozy, KS Dęby, SKAMA,
Publiczne Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej 
w Suszu, Publiczna Sześcioletnia Szkoła 
Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Suszu, 
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu, Szkoła 
Podstawowa w Piotrkowie, Szkoła Podstawowa 
w Lubnowych, Szkoła Podstawowa im. Ziemi 
Suskiej w Babiętach Wielkich, Szkoła Podsta-
wowa w Jawtach Wielkich, Zespół Szkół im. 
Ireny Kosmowskiej w Suszu, KS Unia Susz 
– żacy, KS Unia Susz – orlicy, KS Unia Susz 
– trampkarze, KS Unia Susz – juniorzy, Suska 
Załoga Żeglarska
NAGRODA SPECJALNA – za wzorowe 
kibicowanie:
Marcin „Juta” Tomczyk – Wierny Kibic na dobre 
i na złe,Dariusz „Lulu” Dąbrowski  - Wierny 
Kibic zawsze w gotowości do gry
WSPIERANIE INICJATYW SPORTOWYCH 
ORAZ TRUD I CIĘŻKĄ PRACĘ:
Straż Pożarna w Suszu, Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowego – oddział Miejsko-
-Powiatowy w Iławie, Wolontariat Susz, Związek 
Harcerstwa Polskiego – Harcerski Klub Ra-
towniczy w Suszu, Komisariat Policji w Suszu, 
Pracownicy CSiR w Suszu
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Głównym punktem impre-
zy był bieg na dystansie 5,6 
km po alejce dookoła Jeziora 
Suskiego. Wszyscy, którzy 
ukończyli bieg otrzymali pa-
miątkowe medale. Na najlep-
szych wśród kobiet mężczyzn 
czekały pamiątkowe puchary.

Trasę biegu najszybciej po-

konał Kamil Łukasik z Prabut 
(20 minut i 40 sekund). Wśród 
kobiet najlepszą okazała się 
Ewelina Chołody. Rodowita 
Suszanka na co dzień miesz-
kająca w Słupsku uporała się 
z trasą w czasie 25 minut i 6 
sekund. Dla dzieci i młodzie-
ży przygotowane zostały bie-

gi towarzyszące na dystansach 
200, 300, 500m oraz 1000m. 
Łącznie w biegach dla dzie-
ci udział wzięło 74 młodych 
adeptów biegania. Na mecie 
czekały na nich medale oko-
licznościowe oraz słodkości. 
Dzięki sponsorom rozlosowa-
no również nagrody rzeczowe.

Kilka statystyk:  najmłod-
szy zawodnik biegu główne-
go: Konrad Furmański, Susz, 
ur. 2007, czas: 36 minut 36 
sekund; najstarszy zawod-
nik biegu głównego: Andrzej 
Grabkowski, Iława, ur. 1947, 
czas: 32 minut 59 sekund; 
najstarsza zawodniczka bie-
gu głównego: Wioletta Widz, 
Kwidzyn, ur. 1964, czas 38 
minut 18 sekund

Po ukończonym biegu na 
wszystkich uczestników cze-
kał ciepły posiłek przygoto-
wany przez Zespół Szkół im. 
Ireny Kosmowskiej w Suszu. 
■

Bieg Niepodległości 2016
W Suszu świętowano 11 Listopada również na sportowo

11 listopada 2016 r. w Suszu po raz drugi na sportowo 
uczczono Narodowe Święto Niepodległości. W zawo-
dach biegowych i biało-czerwonych barwach łącznie 
udział wzięło 200 osób.
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Rywalizacja tenisowa Top-12
13 grudnia 2016 r. w hali CSiR w Suszu odbył się III 
Turniej eliminacyjny TOP 12 w tenisie stołowym edycji 
2016/2017. W zawodach wzięło udział 13 tenisistów 
z Gmin: Susz i Iława. Poprzednie turnieje rozegrały 
się 29 listopada i 6 grudnia br.
Klasyfikacja po rozegranych trzech turniejach: 1. Ka-
mil Jarzembowski (44 pkt), 2. Jakub Kacprzak (38 
pkt), 3. Dariusz Dańczyszyn (35 pkt), 4. Stanisław 
Adameczek (34 pkt), 5. Jerzy Tur (28 pkt), 6. Adrian 
Dorociak (28 pkt), 7. Tomasz Dobrzański (21 pkt), 8. 
Waldemar Klein (19 pkt), 9. Adam Czuba (19 pkt), 10. 
Robert Baszak (18 pkt), 11. Robert Grzegorzewski 
(16 pkt), 12. Amelia Tomczyk (15 pkt).

W turnieju wzięło udział 49 
tenisistek i tenisistów z gmin:  
Susz, Iława, Kwidzyn, Elbląg, 
Dzierzgoń, Lubawa, Sztum 
oraz Nowe Miasto Lubaw-
skie. Organizatorem turnieju 
był CSiR w Suszu oraz SKS 
„Amator” Susz.

WYNIKI: Kobiety do 
lat 15: 1. Tomczyk Amelia 

(Susz), 2. Kamińska Zofia 
(Iława), 3. Grzywacz Gabriela 
(Iława). Kobiety powyżej  15 
lat: 1. Włodarska Emilia (Iła-
wa), 2. Pieńczewska Magda 
(Iława), 3. Szczepańska Ola 
(Iława). 

Mężczyźni do 13 lat: 
1. Kacprzak Jakub (Susz), 
2.   Olstowski Jakub (Iława), 

3. Tomczyk Damian (Susz). 
Mężczyźni 14-30 lat: 1. Sur-
dykowski Michał (Lubawa), 
2. Gostół Michał (Iława), 3. 
Sendecki Przemysław (Iła-
wa). Mężczyźni 31-50 lat: 
1. Lubnau Artur (Nowe Mia-
sto Lubawskie), 2. Safianow-
ski Mariusz (Susz), 3. Czuba 
Adam (Sztum). Powyżej 50 
lat: 1. Malarczyk  Andrzej 
(Kwidzyn), 2.  Skrocki Da-
riusz (Kwidzyn), 3. Siudziński 
Włodzimierz (Iława) ■

Turniej Tenisa Stołowego
11 listopada w hali CSiR w Suszu odbył się Turniej Te-
nisa Stołowego dla uczczenia Święta Niepodległości. 
Zawody zostały rozegrane w  2 kategoriach żeńskich 
i 4 męskich.

Suska Liga Futsalu 
po 8 kolejkach
W niedzielę 4 grudnia rozegrana została 7 i 8 kolejka 
Suskiej Ligi Futsalu. W tabeli zacięta walka toczy się 
o premiowane awansem do grupy mistrzowskiej miej-
sce piąte, o które w tej chwili walczą: Afidecor Kisieli-
ce, Jawty Wielkie oraz KS Różnowo.
Kolejne mecze 18 grudnia od godz. 15:00 w hali CSiR.
 Wyniki po 8 kolejce: 1. Auto Handel Paszynin 19 (10) 
pkt. 30-12 br., 2. Emilianowo 17 (9) pkt. 31-10, 3. Auto 
Handel Trans Cars 16 (8) pkt. 16-8, 4. Moto Trans 16 
(8) pkt. 16-12, 5. Afidecor Kisielice 12 (6) pkt. 17-19, 
6. Jawty Wielkie 11 (6) pkt. 20-15, 7. KS Różnowo 11 
(6) pkt. 18-16, 8. Orzeł Ulnowo 8 (4) pkt. 13-16, 9. KS 
Piotrkowo 3 (2) pkt. 8-34, 10. Ikader Redaki 1 (1) pkt. 
8-35.
Klasyfikacja strzelców: Krystian Staniec (Emilianowo) 
- 12 bramek, Grzegorz Goszcz (Jawty Wielkie) - 9 
bramek, Piotr Misiak (Emilianowo) - 8 bramek
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W piątek odbył się pierw-
szy turniej z podziałem na 
dwie kategorie wiekowe: +40 
i +50. Natomiast w sobo-
tę rywalizacja odbywała się 
w formule OPEN i jej wyni-
ki wyglądały następująco: 1. 
Kar-Lab Gdynia, 2. Almaz 
Mińsk, 3. Tornado Koszalin, 
4. Intermarine Gdańsk, 5. 
TKKF Gdańsk, 6. Oldboy`s 
Międzychód, 7. Csir Basten 
Kamieniec.

W sobotę odbył się rów-
nież turniej kobiet, w którym 
wzięły udział trzy zespoły. Na 
zakończenie drużyny zostały 
wyróżnione pamiątkowymi 

pucharami i medalami, które 
wręczone zostały przez orga-
nizatorów turnieju na bankie-
cie w Pałacu w Bałoszycach. 
■

Turniej siatkarski
w Babiętach Wielkich
22 listopada 2016 r. w ramach konkursu otwartego 
ogłoszonego przez Burmistrza Susza „Organizowanie 
zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej”, 
do którego przystąpił i otrzymał dofinansowanie dzia-
łań Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” w Babiętach 
Wielkich, odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Burmistrza Susza.
Udział wzięły cztery  drużyny: Lubnowy,  Piotrkowo, 
Susz i Babięty. Klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco: I miejsce – Babięty, II miejsce – Lubno-
wy, III miejsce – Piotrkowo, IV miejsce – Susz. 

Turniej Oldboy Susz 2016
W dniach 28-30.10.2016 r. 
odbył się w hali Centrum 
Sportu i Rekreacji w Su-
szu II Ogólnopolski Turniej 
Oldboy Susz 2016 w piłce 
siatkowej, w którym wzięło 
udział 7 drużyn. 

Rozgrywki w piłkę siatkową w Centrum Sportu i Rekreacji
Sportowo

Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i 
Związek Piłki Nożnej odwo-
łał ze względu na złe warunki 
atmosferyczne mecz GZPN 
Omulew Wielbark – AMEX-
-BĄCZEK Unia Susz plano-
wany na 11 listopada. 

Tym samym Unia kończy 
sezon meczem z 5 listopada 
br., w którym podejmowa-
ła u siebie drużynę Warmiak 
Łukta. Mecz mógłby wyda-
wać się z jednej strony łatwy, 
a zarazem trudny. Łukta przy-
jechała podbudowana dwoma 

ostatnimi zwycięstwami. Nasi 
zawodnicy nie zlekceważyli 
przeciwnika, podeszli z sza-
cunkiem, co pokazuje wynik 
końcowy spotkania: Amex-
-Bączek Unia Susz - War-
miak Łutka 4:0 (2:0). Bramki 
zdobyli: A. Kowalczyk 24’, 
R. Kruczkowski 42’, M. Kar-
czewski 57,83’ .

Wcześniej 29 października 
Unia zremisowała bezbram-
kowo z zespołem Zatoka Bra-
niewo.

Ostatecznie drużyna z Su-

sza zakończyła rundę na 5. 
miejscu w tabeli z dorobkiem 
30 punktów. 

Na luty i marzec przyszłe-
go roku planowane są mecze 
sparingowe m.in. z takimi 
drużynami jak Motor Lubawa 
(11.02.2017), Rodło Kwidzyn 
(18.02),  Tęcza Miłomłyn 
(25.02),  Grom Nowy Staw  
i inne. ■

Koniec rundy dla Unii
Zawodnicy Jarosława Płoskiego zakończyli już w tym 
roku sezon jesienny IV ligi. Zawodników Unii Susz 
czeka długa przerwa, ale będzie możliwość dobrze 
przepracować okres przygotowawczy. 

Początek meczu Unii z Warmiakiem Lukta

Orzeł Ulnowo
Drużyna z Ulnowa zakończyła 
rundę jesienną w rozgrywkach 
klasy A 2016/2017 warmińsko-
-mazurskiej grupy IV meczem 29 
października z Zamkiem Kurzęt-
nik. Spotkanie zakończyło się re-
misem 3:3. Po 11 kolejkach Orzeł zajmuje w tabeli 10. 
miejsce z 10 punktami.
Tymczasem najmłodsi zawodnicy Orła biorą udział 
w rozgrywkach Suskiej Ligi Futsalu.
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Piotrkowo i Susz grają dalej
W hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Iławskiego w Druży-
nowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych Szkolnego Związku 
Sportowego. Zwycięzcy będą reprezentować nasz 
powiat na szczeblu rejonowym: gimnazja chłopcy -   
Jakub Suliński i Jakub Kacprzak, Gimnazjum Susz; 
dziewczynki – szkoły podstawowe - Amelia Tom-
czyk, Wiktoria Wiśniewska, Wiktoria Mączkowska, 
SP Susz;  chłopcy - Kamil Rzepka, Piotr Szymański, 
SP Piotrkowo.
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Bieg „Tropem Wilczym” 
W Suszu po raz pierwszy zorganizowano Bieg „Tropem Wilczym”, 
który miał uczcić pamięć o Żołnierzach Wyklętych. W niedzielę 28 
lutego spod hali Centrum Sportu i Rekreacji startowało ponad 100 
zawodników.

Lokalnym koordynatorem ogólnopolskiej inicjatywy było Centrum Sportu 
i Rekreacji. Suska edycja składała się z dwóch dystansów: głównego 5,8 km 
wokół Jeziora Suskiego i honorowego 1963 m w Parku Miejskim. 
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Dni Susza 2016
W programie imprezy w dniach 11-12 czerwca 2016 r. przewidziano 
koncerty zespołów Babsztyl i Colorado Band.

 Widownia dopisała na gali muzyki disco polo, w której wystąpili Etna, 
Camasutra i News. Gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół Tabu. W trak-
cie imprezy odbyły się prezentacje artystyczne szkół i przedszkoli gminy oraz 
przekazane przez Burmistrza Susza nagrody ufundowane dla najlepszych 
uczniów ze szkół gminy za osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu.

EuCO Susz Triathlon 2016
W dniach 24-26 czerwca w Suszu odbyła się 25. edycja zawo-

dów triathlonowych EuCO Susz Triathlon 2016, które okazały się 
istnym festiwalem triathlonowym w Stolicy Polskiego Triathlonu 
- w ośmiu różnych wyścigach na starcie stanęło w Suszu w sumie 
około 1360 zawodników.  

W sobotę odbyły się Mistrzostwa Polski Elity oraz Grup Wiekowych 
na dystansie sprinterskim (0,75 km pływania, 20 km jazdy rowerem i 5 km 
biegania). Dodatkowo odbyły się starty w aquathlonie, w tym Mistrzostwa 
Polski w kategorii Młodzików, a w niedzielę Klubowe Mistrzostwa Polski 
Sztafet Mix oraz głównie z dystansem średnim (1,9 km pływania, 90 km 
jazdy rowerem i 21,1 km biegania), w którym wzięło udział 589 polskich 
triathlonistów specjalizujących się właśnie w tym dystansie.

Po emocjach sportowych na dużej scenie muzycznej zawodów wystąpiły 
zespoły RED LIPS oraz COMA z Piotrem Roguckim przed mikrofonem - 
według wielu opinii był to jeden z najlepszych koncertów zorganizowanych 
w Suszu. W niedzielę na scenie wystąpiła PAULA, która mimo  ulewnego 
deszczu przyciągnęła przed scenę dużą grupę słuchaczy.

W trakcie imprezy działały Targi Expo na hali CSiR, gdzie można było 
zaopatrzyć się w sprzęt sportowy.

Wspaniałą pracę wykonali również suscy wolontariusze, którzy na każdym 
kroku wspomagali zawodników podając napoje, izotonik, owoce czy schło-
dzone gąbki i woreczki z lodem, tak potrzebne podczas wysiłku w taki upał. 
Do pomocy zarejestrowało się 180 najczęściej młodych ludzi, chcących po-
móc w organizacji wielkiej imprezy sportowej. 

Organizowanie tak dużej imprezy sportowej to dla społeczności suskiej nie 
lada wyzwanie organizacyjne, z którego organizatorzy, mieszkańcy i kibice 
wywiązali się wzorowo.    
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Modernizacja dróg i chodników 
Tegoroczne inwestycje realizowane w mieście w znacznej mierze 
skupiały się nad poprawą infrastruktury drogowej zarówno w sa-
mym Suszu jak i na terenie gminy.

Zawody w kickboxingu 
11 czerwca 2016 (sobota) na hali sportowej Centrum Sportu i Re-
kreacji w Suszu odbyły się Zunifikowane Mistrzostwa Polski Pol-
skiej Federacji Kickboxingu „Susz Cup Open” zorganizowane 
przez CSiR i KS Piechotka Team Susz.

Susz ma nowoczesną 
bieżnię
Długo oczekiwana bieżnia lekkoatletyczna w Suszu została ofi-
cjalnie oddana do użytku 10.06.2016 r. 

W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię poliuretanową, na której 
umieszczone zostały: czterotorowa bieżnia okrężna o długości 310m, skocz-
nia do skoku w dal i trójskoku, ogrodzenie wokół obiektu, instalacja wodocią-
gowa oraz instalacja deszczowa. 
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VIII Turniej Tańca 
Towarzyskiego
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza 
Susza odbył się 15 maja w hali Centrum Sportu i Rekreacji im. 
Jana Pawła II w Suszu. 

Organizatorem turnieju był Suski Ośrodek Kultury oraz Szkoła Tańca J&K 
Drobotko z Iławy, a swoje zdolności taneczne pokazało publiczności ponad 
200 par tanecznych z całego kraju. 

Chodnik na Starym Mieście

Przebudowa placu przed dworcem PKP

Poszerzony podjazd z alejki do ul. Iławskiej

Nowa nawierzchnia na odcinku ul. Iławskiej

Nowa nawierzchnia na ul. Słowiańskiej

Wymiana nawierzchni na ul. Koszarowej
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Przebudowa głównych ulic 
w mieście
Z końcem września ukończono największą od lat przebudowę 
głównych traktów drogowych w Suszu. Zrealizowana inwestycja 
wpłynęła na estetykę miasta i jednocześnie poprawił się komfort 
jazdy przez centrum miasta dla kierowców.

Prace rozpoczęły się w pierwszych dniach lipca 2016 roku i obejmowały 
przebudowę ulic: Prabuckiej (w części od skrzyżowania z ul. Kajki), Słowiań-
skiej (do skrzyżowania z ul. Piastowską) oraz ul. Piastowskiej na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Słowiańską do wiaduktu kolejowego.

Przebudowa ulicy 
Konopnickiej

W połowie sierpnia dobiegł końca drugi etap przebudowy zlokalizowanej 
na Osiedlu Prabuckim ul. Marii Konopnickiej. Prace modernizacyjne polega-
ły na usunięciu starych, popękanych płyt betonowych, regulacji studzienek, 
ułożeniu jezdni oraz chodników z kostki brukowej.

Suskie Dożynki 2016
W pierwszą niedzielę września w naszej gminie odbyły się dożyn-
ki gminne, podczas których rolnicy dziękowali za zebrane plony. 
Tegoroczne święto plonów zostało połączone z obchodami Świę-
ta Patronki Miasta Św. Rozalii.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele Św. Rozalii, następ-
nie korowód dożynkowy przeszedł na plażę miejską, gdzie odbyła się dalsza 
część uroczystości. Podczas obchodów jak co roku wręczono również wy-
różnienia i odznaczenia dla rolników oraz firm powiązanych z rolnictwem 
z terenu naszej gminy. 

VII Wyścig MTB
Wymagająca trasa, prawdziwa sportowa atmosfera, blisko 250 za-
wodników i dużo nagród - kolejna edycja imprezy lubianej przez 
miłośników kolarstwa górskiego odbyła się 21 sierpnia br. w Su-
szu.

Start i meta dla wszystkich dystansów umiejscowione były przy Centrum 
Sportu i Rekreacji w Suszu. Trasa wyścigu rowerowego przebiegała nato-
miast okolicznymi lasami, łąkami i szutrami ze stromymi podjazdami oraz 
przeprawą przez rzekę. 

Odnowiona droga
Latem na terenie gminy w pierwszym etapie poddano gruntownej przebu-

dowie 5 km drogi od miejscowości Emilianowo do Jakubowa Kisielickiego.

Budowa sieci sanitarnej, 
deszczowej i wodociągowej
W obrębie ulic Polnej, Banachiewicza, Słowiańskiej oraz osiedla 
Brzostowego wykonano prace związane z realizowaną na zlecenie 
gminy Susz budową sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desz-
czowej oraz sieci wodociągowej.
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