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rada miejska przyjęła budżet Gminy i miasta susz

największa impreza sportowa i medialna w suszu 

przyjęcie uchwały budżetowej oraz 
wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2011-2020 było głównym 
punktem iV sesji rady miejskiej 
z dnia 15 lutego br. 

Do budżetu przygotowanego w li-
stopadzie 2010 r. przez poprzedniego 
burmistrza Jana Sadowskiego wniesio-
ne zostały poprawki 
jego następcy Krzysz-
tofa Pietrzykowskie-
go. Dotyczyły one 
zmniejszenia kwo-
ty długu publiczne-
go w stosunku do 
dochodów budżetu 
Gminy i Miasta Susz 
z 43,37% wg projektu 

poprzednika do 38,23%. Ponadto zrezy-
gnowano z kilku inwestycji, na które nie 
zostały złożone  żadne wnioski lub które 
już przepadły. Po dyskusji nad zmiana-
mi za uchwaleniem budżetu głosowało 
11 radnych, jeden był przeciw, a trzech 
wstrzymało się od głosu.

Przygotowania do triathlonu

Budżet Susza na 2011 r.

więcej o budżecie na s. 3
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11 i 12 czerwca br. w Suszu odbędą 
się już po raz 20. Mistrzostwa Polski 
w Triathlonie. Organizatorami imprezy 
są Gmina i Miasto Susz, Centrum Spor-
tu i Rekreacji Susz, firma TRI SPORT, 
Polski Związek Triathlonu oraz agencja 
Sport Evolution. Dla uświetnienia jubi-
leuszu do udziału w zawodach organiza-

torzy zaprosili gwiazdy polskiego kina 
i telewizji. Jako ambasadorzy triathlonu 
nie tylko skutecznie promują imprezę, 
ale też intensywnie trenują. Ich celem 
jest start na dystansie długim triathlonu 
(1,9 km pływania, 90 km jazdy na rowe-
rze, 21,1 km biegu).

ambasadorzy susz Herbalife triathlon 2011
Bartłomiej topa, łukasz Grass, tomasz karolak i piotr adamczyk

więcej o triathlonie na s. 11

Program imprezy plenerowej, 
która w 2011 odbędzie się w in-
nym terminie niż triathlon.

plany 
na dni susza 

s. 10

podstawowe dane 
bilansu otwarcia

Nowe władze samorządowe pu-
blikują na początku swojej kaden-
cji informacje o stanie finansów 
Gminy i Miasta Susz z ostatnich 4 
latach oraz wskazują na niewyko-
rzystane szanse. s. 2-3

wybory sołtysów

Trwają wybory sołtysów, rad 
sołeckich i osiedlowych w związku 
z upływem ich 4-letniej kadencji.

s. 6

FO
T.

: W
W

W
.S

U
SZ

TR
IA

TH
LO

N
.P

L

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
wszystkim Mieszkańcom 
Gminy i Miasta Susz
życzymy
zdrowia, wszelkiej pomyślności,
sukcesów w życiu prywatnym
i zawodowym
oraz głębokich przeżyć 
Tajemnicy Paschalnej

Burmistrz Gminy i miasta susz
Krzysztof Pietrzykowski

asystent Burmistrza
Zdzisław Zdzichowski

przewodniczący rady miejskiej
Zbigniew Skolimowski
oraz wszyscy radni.
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Łączne kwoty narastania długu publicznego  
 w stosunku do dochodów budżetu  Gminy i miasta susz  

w latach 2006-2011 

14 383 tys. 
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12 884 tys. 
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6 023 tys. 

6 116 tys. 

2 973 tys. 

Maksymalny, dopuszczalny poziom zadłużenia się gmin 
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podstawowe dane prezentowane 
na początku kadencji przez obec-
ne władze samorządowe są punk-
tem wyjścia do omówienia obec-
nej sytuacji finansowej Gminy. 

Na bilans otwarcia składa się in-
formacja o udziale środków pozyska-
nych w stosunku do własnych, któ-
re wydatkowane były na inwestycje 

w latach 2007 – 2010, czyli w okresie 
największych możliwości pozyskiwa-
nia funduszy przede wszystkim z Unii 
Europejskiej. W latach 2007 – 2010 
kwoty przeznaczone na największe 
inwestycje w znacznej części finanso-
wane były z kredytów zaciągniętych 
przez Gminę. Dla porównania w jednej 
z sąsiednich gmin wielkość środków 
pozyskanych z zewnątrz w stosunku 
do inwestycji ogółem wyniosła w tym 
samym roku 52,42%. Od 2006 r. wzra-
stała łączna kwota długu publicznego 

Gminy i Miasta Susz w stosunku do 
dochodów budżetu. Największy wzrost 
zadłużenia nastąpił w roku 2010, a czę-
ściowo przeniesiony został na 2011 r. 
W propozycji poprzedniego burmistrza 
Jana Sadowskiego dług miał wzrosnąć 
do wysokości 43,37% dochodów. ■

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
z 15 lutego br. (nr IV/23/2011) do-
chody budżetu gminy wyniosą 37 622 
537,70 zł., z tego dochody własne - 10 
270 428 zł. Natomiast wydatki gminy 
w 2011 roku kształtują się na 
poziomie 40 531 129,70 zł., 
z tego wydatki inwestycyjne 
w wysokości 8 010 288,00 zł. 
Łączna kwota długu publicz-
nego w stosunku do dochodów 
budżetu Gminy i Miasta Susz 
według autopoprawek do pro-
jektu budżetu złożonych przez 
burmistrza Krzysztofa Pietrzykowskie-
go wyniesie 14 383 tys. i jest mniejsza 
w stosunku do projektu budżetu złożo-
nego 15 listopada 2010 roku przez po-
przednika o 2 184 tys. zł. 

Zanim budżet został zatwierdzony, 
kilku radnych miało zastrzeżenia do 
autopoprawek burmistrza – Krzysztof 
Litwin, Paweł Bluj i Marian Górny, 
który ostatecznie głosował przeciw bu-
dżetowi. 

Uchwała budżetowa na 2011 r. prze-
widuje dokończenie inwestycji rozpo-
czętych w poprzednich latach: budowę 
kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie, 
Emilianowie, Michałowie i Olbrach-
tówku, rozbudowę stacji uzdatnia-
nia wody w Januszewie, dokończe-
nie ścieżki rowerowo-spacerowej 
wokół Jeziora Suskiego, budowę most-
ku w Parku Miejskim oraz rozbudowę 
przedszkola. 

Ponadto rozpoczęta zostanie przebu-
dowa ul. Wyszyńskiego, będą remonto-

wane chodniki na ul. Kopernika i Wil-
lowej w Suszu oraz w Lubnowych, 
wykonane zostaną drogi asfaltowe 
w Lubnowych Małych, Jawtach Ma-
łych, a także między Różnowem i Dą-

brówką. Oprócz tego zostanie 
wykonane docieplenie bu-
dynku Szkoły Podstawowej 
w Kamieńcu, przebudowa 
ogrodzenia cmentarza komu-
nalnego w Suszu. 

Planowany jest zakup spe-
cjalistycznego samochodu dla 
OSP Susz oraz wykup w 2011 

r. 8 mieszkań socjalnych w nowo po-
wstałym budynku przy ul. Mickiewicza. 
Po negocjacjach przeprowadzonych 
z inwestorem doszło do porozumienia, 
w wyniku którego Gmina w tym roku 
otrzyma klucze do 8 mieszkań, choć 
zapłaci za 4 mieszkania, natomiast za 4 
pozostałe ureguluje należność dopiero 
w 2012 r. ■

Szczegóły budżetu na 2011 r.

autopoprawki dotyczą kwoty długu publicznego 
oraz planowanych inwestycji szanowni państwo

Rozpoczynając kadencję, przed-
stawiam podstawowe dane bilansu 
otwarcia o stanie gminy. Najwięk-
szym obciążeniem dla rozpoczy-
nającej się kadencji jest przejęcie 
ok. 13 mln zadłużenia, którego 
okres spłaty rozłożony jest do 2018 
r. Rata spłaty kredytu w roku 2011 
wynosi 3,7 mln zł, co w znacznym 
stopniu hamuje rozwój gminy. 
Przedstawiam Państwu dane licz-
bowe i wizualne pokazujące, jak 
korzystano ze środków unijnych 
w poprzednich latach.

Ponadto przeprowadzony został 
audyt w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Suszu oraz 
Środowiskowym Domu  Samopo-
mocy. Obecnie prowadzony jest 
w Zakładzie Usług Komunalnych 
oraz w Urzędzie Gminy i Miasta. 
Przeprowadzenie dokładnej dia-
gnozy finansów gminnych pozwoli 
na przyjęcie właściwych kierunków 
rozwoju naszej gminy.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

Komentarz Burmistrza

Burmistrz przekonał radę miejską do zmian w projekcie budżetu
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Finanse Gminy

Dług
 publiczny 

Gminy 
na koniec 

2010 r.
 wyniósł 

12 883 932,84 zł

Bilans 
otwarcia

W latach 2007-2010 województwo 
warmińsko-mazurskie (jako jedno 
z pięciu tzw. „ściany wschodniej”) 

miało możliwość uruchomienia
większych środków niż reszta kraju.
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młodzi czekają na nowoczesne boiska

w suszu będzie „Orlik”

trwają intensywne starania władz 
miasta, aby jeszcze w tym roku 
rozpoczęta została w suszu bu-
dowa „Orlika”, czyli zespołu bo-
isk wielofunkcyjnych. 

Inwestycja ma stać się pierwszym 
etapem do rewitalizacji terenu znaj-
dującego się przy plaży miejskiej. W 
skład kompleksu sportowego wejdzie 
boisko z trawy syntetycznej do gry 
w piłkę nożną, boisko do gry w „ko-

sza” i „siatkę” z nawierzchnią poliure-
tanową oraz modułowe zaplecze boisk. 
Całość zostanie ogrodzona i będzie 
posiadała nocne oświetlenie. Obiekt 
będzie ogólnodostępny, a jego użytko-
wanie bezpłatne. 

Pozostałe miejsce obok „Orlika” 
władze miejskie planują jeszcze wyko-
rzystać na budowę publicznego skate-
parku, co zapewne ucieszy miłośników 
tego sportu. ■

inwestycja planowana jest na miejscu dzisiejszego boiska
 przy Centrum sportu i rekreacji w suszu

wiatraki 
w gminie

Coraz więcej przedsiębiorstw 
działających w dziedzinie pozy-
skiwania energii odnawialnych 
jest zainteresowanych ulokowa-
niem swojego kapitału w gminie 
susz. 

Trwają robocze spotkania włodarzy 
Susza z przedstawicielami firm, które 
planują lokalizację na terenie gminy 
ferm wiatrowych. 

Przychylne podejście władz miasta 
do inicjatywy wyraża się m.in. pod-
jęciem przez Radę Miejską uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia Miej-
scowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla miejscowości obję-
tych planowaną inwestycją.  

Władze Susza szacują, że wybudo-
wanie ok. 40 ferm wiatrowych może 
zwiększyć dochody własne gminy 
o ok. 20%. ■

wiatraki w gminie kisielice

Z prac samorządu

Burmistrz susza wezwał firmę 
ins-peak z kwidzyna do zapłaty 
kary za nierozpoczęcie budowy 
fabryki puszek na ziemi kupionej 
od gminy.

Podstawą do naliczenia kary po 5 
latach od sprzedaży nieruchomości 
w przypadku niepodjęcia inwestycji 
jest zapis w akcie notarialnym. Firma 
nie uzyskała nawet pozwolenia na bu-
dowę i zablokowała dla innych zain-
teresowanych inwestorów atrakcyjną 
działkę o wielkości 5,2 ha, która jest 
położona po prawej stronie szosy wy-
jazdowej z Susza w kierunku Kisielic. 

Po kolejnych monitach burmistrza 
firma uchyliła się od płacenia, więc 
sprawa została skierowana do sądu. ■

Kara 
dla Ins-Peak

przewodniczący rady miejskiej w suszu
Zbigniew Skolimowski przyjmuje interesantów
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
tel. 0-55 278 60 15 w. 39
Burmistrz Gminy i miasta susz
Krzysztof Pietrzykowski przyjmuje interesantów w każ-
dą środę od 10.00 do 14.00 (pokój 101A)

Urząd Gminy i miasta susz
Sekretariat

ul.Wybickiego 6 pok.101
14-240 Susz

tel. (55) 2786015,
faks: (55) 2786222

email: susz@susz.pl

www.susz.pl
wydawca: Urząd Gminy i Miasta Susz

Redakcja i skład: Włodzimierz Paliński, naszsusz@op.pl

Druk: Drukarnia Lipka, Iława, tel. 089 648 68 29

Przegląd Suski

Harmonogram dyżurów
data imię i nazwisko radnego

6 kwietnia Dariusz Jaremicz 

13 kwietnia Zbigniew Skolimowski

20 kwietnia Leon Jarzembowski

27 kwietnia Marian Górny

4 maja Kazimierz Mrówczyński

11 maja Hubert Młynarczyk

18 maja Wioletta Siecińska

25 maja Zbigniew Skolimowski

1 czerwca Przemysław Tuliński

8 czerwca Grzegorz Zalewski

15 czerwca Bogusław Dziki

22 czerwca Stanisław Żarnowski

29 czerwca Zbigniew Skolimowski

rada miejska w suszu w celu uła-
twienia wyborcom kontaktu z rad-
nymi podjęła decyzję o wprowa-
dzeniu dyżurów radnych. 

Dyżury radnych odbywają się we-
dług harmonogramu zamieszczonego 
w ramce obok. Radni czekają w każdą 
środę tygodnia w godzinach od 15.00 
do 17.00 w Urzędzie Gminy i Miasta 
w Suszu w pokoju nr 201. ■

Radni czekają 
na mieszkańców
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inwestycja planowana jest na miejscu dzisiejszego boiska
 przy Centrum sportu i rekreacji w suszu

Informacje

Komunikat 
w sprawie pozbywania się odpadów

W związku z nasilającymi się przypadkami zaśmiecania miejsc publicznych na terenie gminy 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) w ramach 
nadzoru nad realizacją obowiązków w ust. 1 niniejszego artykułu, przypomina o obowiązku po-
zbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b 
obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez 
zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykro-
czeń (tj. Dz.U.07.109.756 ze późn. zm.) ten kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku 
w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i naka-
zów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwal-
czania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Zawiadamiam, że w najbliższych tygodniach rozpoczną się działania kontrolno-egzekucyjne 
wśród osób, które nie stosują się do obowiązujących przepisów. 

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
      Krzysztof Pietrzykowski

Gminna statystyka grudzień 2010 styczeń 2011 luty 2011
Gmina miasto Gmina miasto Gmina miasto

Liczba urodzeń 10 1 8 5 13 5
Liczba osób, które zawarły związek małżeński 6 5 2 2 5 0
Liczba zgonów 1 3 5 1 9 4
Liczba mieszkańców 7652 5837 7682 5841 7683 5840
Oprac. Mariola Cieślak, UGiM Susz

dyrektor przedszkola w suszu
 informuje rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat

 zainteresowanych edukacją przedszkolną, 
że do 20 kwietnia br. przeprowadzona będzie

 rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2011/2012.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dzieci 5 i 6 letnie 
mają obowiązek odbycia 

rocznego przygotowania przedszkolnego.
Listy dzieci przyjętych do przedszkola

 będą wywieszone w maju.

aktualne obwieszczenia urzędowe
Gminy i Miasta Susz

dostępne są na stronie internetowej
Biuletynu informacji publicznej 

bip.susz.sisco.info 

Facebook – dołącz do nas! 
Gmina i Miasto Susz ma swój profil na 
Facebooku. 
Znajdziesz tam najświeższe informacje, 

archiwalne filmiki oraz zdjęcia. 
Wyszukasz nas, wpisując w pasku facebookowej 
wyszukiwarki: Susz - Miasto i Gmina.
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16 marca br. odbyło się spotka-
nie pracowników suskiej oświaty 
zorganizowane przez zarząd Od-
działu związku nauczycielstwa 
polskiego w suszu. 

Dzięki życzliwości władz miasta 
zebranie mogło się odbyć w Urzędzie 
Gminy i Miasta Susz, gromadząc bli-
sko 40 nauczycieli i dyrektorów szkół.

 W pierwszej części spotkania obec-
ni byli Burmistrz Gminy i Miasta Susz 
Krzysztof Pietrzykowski oraz Asystent 
Burmistrza Zdzisław Zdzichowski. 
Było to pierwsze oficjalne spotkanie 
nowo wybranych władz miejskich 
ze środowiskiem pedagogów, dlatego 
burmistrz, witając zebranych w pro-
gach Urzędu, zadeklarował partner-
stwo w działaniach z ZNP w sprawach 

oświatowych.
– Nigdy nie byłem i nie jestem zwo-

lennikiem likwidacji szkół. Trzeba 
wspomagać zwłaszcza szkoły wiejskie, 
które są sercem danej miejscowości. – 
burmistrz wyjaśniał również w dalszej 
części swojego wystąpie-
nia najbliższe plany władz 
miasta dotyczące rozwoju 
gminy.

Druga część spotka-
nia nauczycieli dotyczyła 
spraw samej oświaty. Na 
zaproszenie Iwony Ka-
nieckiej prezesa Zarządu 
Oddziału ZNP w Suszu 
plany Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej przy-
bliżył Tomasz Branic-

ki członek Zarządu Głównego ZNP. 
Omówione zostały zapowiadane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej po-
ważne zmiany w Karcie Nauczyciela 
oraz ustawie o systemie oświaty, które 
wywołują niepokój nauczycieli. ■

Nauczyciele w suskim magistracie

Trwają wybory sołtysów
kontynuacje, nowe twarze i rekordy

O przyszłości gminnych szkół i zmianach w prawie oświatowym

w dniach od 21 marca do 11 
kwietnia br. trwają wybory sołty-
sów, rad sołeckich i osiedlowych 
w związku z końcem 4-letniej ka-
dencji dotychczasowych przed-
stawicieli. 

Wykres obok prezentuje sołtysów 
wybranych na spotkaniach wyborczych 
do 31 marca br. Większość z nich  kon-
tynuuje kierowanie swoim sołectwem.  
Natomiast sprawowanie swojej funkcji 
zakończyła prawdziwa rekordzistka 

nie tylko w Gminie Susz, ale i całym 
powiecie iławskim – sołtys Jakubowa 
Kisielickiego, 90-letnia Helena Toma-
szewska. Po 37 latach pracy sołeckiej 
pani Helena dała się poznać z otwarto-
ści i przychylności ludziom. Obecnie 
pełnienia tej funkcji podjęła się nowo 
wybrana pani sołtys – Krystyna Mak-
simik. W Chełmżycy z kolei obrano na 
nowego sołtysa Stanisława Posackie-
go, w Ulnowie Macieja Dalkiewicza, 
w Falknowie Piotra Wiśniewskiego, 
w Brusinach Agnieszkę Zientarską, 
a w Rudnikach Grzegorza Dankow-

skiego.
Przypomnijmy, że w lu-

tym br. na wniosek bur-
mistrza Rada Miejska 

podwyższyła sołty-
som dietę o 20 zł 

do wysokości 
170 zł mie-
sięcznie. ■

nowa pani sołtys krystyna maksimik (z lewej)
zastąpiła w Jakubowie kisielickim Helenę tomaszewską
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sołtysi wybrani do 31 marca br.

Adamowo Zbigniew Skrzyniarz

Bornice Tadeusz Karolewski

Jakubowo 
Kisielickie

Krystyna Maksimik

Chełmżyca Stanisław Posacki

Grabowiec Zenon Sugalski

Jawty Wielkie Józef Rzemieniewski

Żakowice Zbigniew Pietrasik

Januszewo Bogumiła Szarszewska

Ulnowo Maciej Dalkiewicz

Falknowo Piotr Wiśniewski

Krzywiec Marcin Chojnowski

Jawty Małe Roman Siwek

Nipkowie Andrzej Piasecki

Piotrkowo Wiesław Bieluch

Olbrachtowo Henryk Teodorski

Olbrachtówko Danuta Sadłakowska

Brusiny Agnieszka Ziętarska

Osiedle Stare 
Miasto, Susz

Grzegorz Zalewski

Rudniki Grzegorz Dankowski

Bronowo Regina Szpindler



7Przegląd Suskikwartalnik Urzędu Gminy i miasta susz
numer 1 - styczeń, luty, marzec 2011 r.Wydarzenia

XiX Finał wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej pomocy
Jak co roku na ulicach miasta trwa-
ła zbiórka pieniędzy, które tym ra-
zem przekazane zostały dla dzieci 
z chorobami urologicznymi i nefro-
logicznymi. Suszanie nie zawiedli 
i uzbierano 9 stycznia łącznie ponad 
8 tysięcy złotych. Organizatorami fi-
nału byli: 17 SDH, UGiM Susz, SOK, 
CSiR, gimnazjum w Suszu.

spotkanie noworoczne 2011
28 stycznia w Pałacu w Bałoszycach 
odbyło się tradycyjne Spotkanie No-
woroczne. Na zaproszenie Burmi-
strza oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej przybyli m.in. parlamen-
tarzyści, przedstawiciele sąsied-
nich samorządów, władze powiatu 
iławskiego, dyrektorzy i kierownicy 
instytucji miejskich i powiatowych, 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych, przedsiębiorcy oraz 
szefowie firm z Susza i okolic. W 
trakcie imprezy uhonorowano oso-
by i firmy, które w mijającym roku 
w sposób szczególny wpłynęły na 
rozwój przedsiębiorczości oraz kul-
tury w Gminie: Paula Ten Elsen oraz 
Foit Horst - Inwestycja Roku 2010 – 
Zajazd w Chełmżycy; profesor Jefim 
Stinerman - twórca Akademii Mu-
zycznej w Bałoszycach. 
 
konferencja samorządowców 
warmii i mazur
Burmistrzowie, wójtowie, prezy-
denci miast i starostowie spotkali 
się 8 lutego w Starych Jabłonkach 
na zorganizowanej przez Zarząd 
Województwa konferencji, poświę-
conej najważniejszym w regionie 
sprawom. W konferencji uczestni-
czyło ponad 150 samorządowców 
z całego regionu, w tym burmistrz 
Susza. Omawiano m.in. możliwości 
związane z funduszami europejski-
mi i polityką regionalną, ale również 
z turystyką i dziedzictwem kulinar-
nym regionu. 

smutne pożegnania
W lutym br. zmarła najstarsza miesz-
kanka Susza, 102-letnia Maria Bar-
barewicz. W tym samym miesiącu 
w trakcie wykonywania swoich co-
dziennych obowiązków umarł nagle 
Jan Dworacki, wieloletni kościelny 
Sanktuarium Świętego Antoniego 
w Suszu. 

Gmina w skrócie

Odnowiona świetlica w Jawtach Wielkich
19 lutego br. odbyło się uroczyste 
otwarcie wyremontowanej świe-
tlicy wiejskiej w Jawtach wiel-
kich. 

W uroczystości wzięły udział władze 
samorządowe Susza i powiatu iławskie-
go. W ramach prac modernizacyjnych 
wykonano generalny remont istniejącej 
od 1985 roku świetlicy, na który Gmi-
na Susz pozyskała środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. ■

Projekt „Świetlica - moje miejsce”
„Świetlica - moje miejsce” to pro-
jekt, którego realizacja zakoń-
czyła się w lubnowych wielkich 
31.01. br. 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzie-
ży dofinansowała zakup wyposażenia 
świetlicy, m.in. w meble, aparat foto-
graficzny, instrumenty, gry planszo-

we, książki i wiele innych materiałów 
na potrzeby świetlicy, która powsta-
ła z inicjatywy Barbary i Kazimierza 
Mrówczyńskich oraz Anny Wawer, 
wspieranych przez Radę Sołecką i in-
nych mieszkańców. Projekt został zre-
alizowany we współpracy z Towarzy-
stwem Miłośników Ziemi Suskiej. ■
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Powrót do Związku Gmin „Jeziorak” 
rada miejska w suszu zdecydo-
wała o ponownym przystąpieniu 
Gminy susz do związku Gmin 
„Jeziorak” z siedzibą w iławie. 

Na posiedzeniu Zgromadzenia 
Związku 09.02 br. w Iławie delegaci 
jednogłośnie zdecydowali o włączeniu 
Susza do Związku, następnie Przewod-

niczącym Zarządu Związku wybra-
no Burmistrza Gminy i Miasta Susz 
Krzysztofa Pietrzykowskiego. Człon-
kostwo w związku stwarza szansę na 
modernizację infrastruktury znajdują-
cej się nad Jeziorem Suskim, a także na 
innych akwenach wodnych leżących 
w granicach Gminy Susz. ■

nowe władze związku

delegaci przyjęli jednogłośnie
Gminę i miasto susz do związku
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5 marca 2011 roku w Centrum 
zarządzania kryzysowego odby-
ło się walne zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze Ochotniczej 
straży pożarnej w suszu podsu-
mowujące działalność jednostki 
za ostatnie pięć lat. 

Po złożonych sprawozdaniach za-
rząd otrzymał absolutorium, a na-
stępnie przeprowadzone zostały 
wybory nowych władz OSP na lata 
2011-2016. 

Wśród zaproszonych gości na spo-
tkaniu byli m.in. Henryk Zakrzewski 
z prezydium ZOW ZOSP RP w Olsz-
tynie, bryg. Maciej Jasiński – komen-
dant Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Iławie, mł. bryg. Marek 
Maciejewski – komendant gminne-
go OSP, Krzysztof Pietrzykowski – 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz oraz 
Tadeusz Socha odpowiedzialny za 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Suszu. ■

Strażacy wybrali zarząd
walne zebranie w suskiej Osp

przekaż 1% podatku 
na rzecz suskich
Organizacji pożytku publicznego

Zachęcamy osoby, które jeszcze nie zło-
żyły rocznego zeznania PIT, do wsparcia 
inicjatyw:

krs: 0000116212
Cel szczegółowy:  OSP Susz, 14-240 
Susz, ul. Św. Floriana 11, woj. warmiń-
sko-mazurskie

krs: 0000078096
cel szczegółowy: „5 Brygada” Oddział 
Terenowy w Suszu

krs: 0000037904
cel szczegółowy: Ireneusz Michał Wró-
blewski - darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia

nowy zarząd Osp w suszu

zarządy Osp wybrane 
w Gminie i mieście susz
Osp w suszu
Prezes Andrzej Kowalski
Naczelnik Andrzej Krupski
Z-ca Naczelnika Romuald Brzozowski
Sekretarz Krzysztof Frankiewicz
Skarbnik Robert Frankiewicz
Kronikarz Katarzyna Szałkowska
Członek zarządu Andrzej Juszyński

Osp w Babiętach wielkich
Prezes Mirosław Romanowski
Wiceprezes
/Naczelnik 

Bogdan Kwiatkowski

Z-ca Naczelnika
/Gospodarz 

Marek Puciński

Sekretarz Kazimierz Kwaśniak
Skarbnik Andrzej Felczak

Osp w Jakubowie kisielickim
Prezes Kazimierz Kosin
Wiceprezes
/Naczelnik 

Tomasz Biazik

Z-ca Naczelnika Zbigniew Szeluga
Sekretarz Krzysztof  Maksimik
Skarbnik Zygmunt Sobociński
Gospodarz Krzysztof Tarnecki
Członek zarządu Radosław Traczyk

Osp w redakach
Prezes Kazimierz Cieślak
Wiceprezes
/Naczelnik 

Mariusz Nowakowski

Wiceprezes Mirosław Kreński
Z-ca Naczelnika Piotr Ziółkowski
Sekretarz Eugeniusz Jankowski
Skarbnik Bernard Kozłowski
Gospodarz Mariusz Obrębski

zebrano ponad 24 litry drogocennego płynu

W Suszu polała się krew
26 lutego br. odbyła się kolejna 
akcja krwiodawcza zorganizowa-
na przez suskich strażaków pod 
hasłem „Ognisty ratownik-Go-
rąca krew”.

Do punktu krwiodawstwa, którym 
była siedziba strażaków w Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, zgłosiło 
się 61 osób. 

Po badaniach lekarskich wytypowa-
no osoby, które łącznie oddały  ponad 
24 litry krwi. Poboru krwi dokonały 
pielęgniarki z Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z oddziału 
w Iławie. Strażacy zapraszają miesz-
kańców miasta i gminy na kolejną 
akcję poboru krwi przewidzianą na 4 
czerwca br. ■
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szkolenia i warsztaty 
dla mieszkańców

stowarzyszenie aktywne spo-
łeczeństwo „as”  od lutego br. 
rozpoczęło realizację projek-
tu  „Gmina susz – wzgórze róż” 
współfinansowanego ze środków 
Unii europejskiej w ramach euro-
pejskiego Funduszu społeczne-
go.

 Jego celem jest utworzenie i wypro-
mowanie naszej gminy i miasta jako 
regionu tematycznego ściśle związa-
nego z dawną niemiecką nazwą Susza 
– Rosenberg („wzgórze róż”). W tym 
celu „AS”  organizuje cykl szkoleń 
i warsztatów, podczas których uczest-
nicy nabędą m.in. wiedzę i umiejęt-
ności artystyczne oraz rzemieślnicze 
pozwalające na wytwarzanie regional-
nych pamiątek ściśle związanych ze „ 
wzgórzem róż”.  

Aby rezultaty projektu były widocz-
ne, „AS” chce zapoczątkować tradycję 
obsadzania miejsc publicznych skwer-
ków, parków oraz ogródków przydo-
mowych różami po to, aby w ostatecz-
ności nasza gmina kojarzona była przez 
turystów jako kraina róż. ■

rok 2011 został ogłoszony europejskim rokiem wo-
lontariatu i aktywności Obywatelskiej

Być wolontariuszem
przez cały bieżący rok potrwa 
kampania mająca uświadomić 
społeczeństwu znaczenie do-
tychczasowych działań wolonta-
riuszy oraz zachęcić wszystkich 
do większego zaangażowania. 

Wolontariat to dobrowolna i bez-
płatna praca na rzecz innych ludzi. Nie 
jest to jednak działalność do końca 
bezinteresowna - to inwestycja w sie-
bie, sposób na zdobycie nowych do-
świadczeń. Jest to szansa zwłaszcza dla 
młodych ludzi wstępujących na rynek 
pracy, gdzie obecnie 
trudno znaleźć pracę 
bez odpowiedniego 
przeszkolenia oraz do-
świadczenia zawodo-
wego. Praca społeczna 
to świetna okazja do 
zdobycia potrzebnych 
umiejętności i wiedzy 
praktycznej.

W celu zbierania informacji, 
a w przyszłości stworzenie bazy danych 
wolontariuszy działających na terenie 
gminy, stowarzyszenie Aktywne Spo-
łeczeństwo „AS” przystąpiło w 2011 
r. do tworzenia Gminnego Centrum 
Wolontariatu. Ważnym zadaniem dla 
ochotników będzie pomoc w organi-
zacji zawodów Susz Herbalive Triath-
lon 2011. Jako partner społeczny „AS” 
zajmuje się koordynacją wolontariatu 
podczas tej imprezy oraz współpracuje 
z innymi stowarzyszeniami. ■

w suszu będzie miejsce na izbę Historii regionu 
oraz Biblioteczkę regionalną

TMZS w nowej siedzibie
po ponad 2 latach działalności 
towarzystwo miłośników ziemi 
suskiej doczekało się własnej 
siedziby, którą stała się dawna 
remiza Osp na ulicy św. Floriana 
w suszu. 

Jak zapewniają członkowie TMZS, 
miejsce to sprzyjać będzie organiza-
cji różnych imprez i inicjatyw TMZS. 
Wśród nich warto wymienić Biblio-
teczkę Regionalną oraz Izbę Historii 

Regionu, w której zostaną zgromadzo-
ne zabytki, pamiątki, dokumenty i inne 
przedmioty związane z historią Susza 
i okolic. Otwarcie Izby planowane jest 
na koniec 2011 r.

W nowej siedzibie 20 lutego br. od-
było się Walne Zgromadzenie człon-
ków TMZS. Na spotkaniu przyjęto  
regulamin wyróżnienia Złota Róża, 
którego celem jest nagrodzenie osób 
zasłużonych dla Susza. ■

Stowarzyszenia
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nowy zarząd Osp w suszu Członkowie tmzs przed swoją nową siedzibą

pamięć o wyklętych
1 marca obchodzono święto pań-

stwowe poświęcone żołnierzom anty-
komunistycznego podziemia, a 12 mar-
ca 60. rocznicę śmierci mjr.Zygmunta 
Szendzielarza  „Łupaszki”. Członkowie 
„5 Brygady” Polskiego Klubu Kawale-
ryjskiego uczcili te fakty, wystawiając  
wartę honorową przed pomnikiem żoł-
nierzy polskiej kawalerii, który znajdu-
je się przed suskim gimnazjum. ■
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Ukazał się kolejny
„Skarbiec”
pod koniec marca br. wydany 
został 4 numer „skarbca suskie-
go”. 

Biuletyn wydawany przez Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Suskiej zawie-
ra kolejne ciekawostki związane z na-
szym miastem i okolicami. Okładkę 
zdobi reprodukcja akwareli wykonanej 
przez znanego berlińskiego malarza, 
podróżnika i pisarza Hermanna Schef-
flera. ■

tegoroczna impreza plenerowa 
dla mieszkańców gminy i mia-
sta odbędzie się w dniach 25-26 
czerwca.

sobota
15.00 – prezentacja artystyczna 
szkół z terenu gminy i zespołów 
Suskiego Ośrodka Kultury
18.00 – Koncert zespołu BEE 
GEES COVER
19.30 – Koncert zespołu 4EVER – 
disco-polo
21.30 – Koncert zespołu  ENEJ – 
rock, ska, reggae
23.00 – 3.00 – zabawa taneczna 
z DJ-em

niedziela
15.00 – koncert ROSENBERG CO-
UNTRY BAND 
16.30 – koncert EKT GDYNIA - pio-
senka turystyczno-żeglarska
18.00 – Kabaret WIDELEC
20.00 - koncert zespołu JAŚKO 
BAND

Imprezę organizuje Suski Ośrodek 
Kultury.

Program
Dni Susza 2011

Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełek
suski Ośrodek kultury zorgani-
zował  21 stycznia br. w Centrum 
kultury katolickiej przy sanktu-
arium Św. antoniego w suszu 
przegląd jasełek i kolęd.

W imprezie udział wzięły grupy 
dziecięce ze szkół podstawowych na-
szej gminy: SP Susz, SP Kamieniec, 
SP Lubnowy, SP Babięty Wielkie, gru-
pa EREM działająca przy Parafii Św. 
Antoniego oraz grupa wokalna z SOK. 
Sceny przeplatane śpiewem kolęd i pa-
storałek wprawiały widownię w rado-

sne rozważania nad tematyką Bożego 
Narodzenia. W spotkaniu brał udział 
asystent burmistrza Zdzisław Zdzi-
chowski, który przyniósł ze sobą słodki 
poczęstunek dla wszystkich prezentu-
jących się grup. ■

Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
11.03.2011 r. w siedzibie Osp susz 
przeprowadzono gminne elimi-
nacje Ogólnopolskiego turnieju 
wiedzy pożarniczej. 

Turniej ma na celu popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umiejętności 
w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa i ochrony przeciwpoża-
rowej wśród dzieci i młodzieży. Do 
rywalizacji przystąpiło 23 reprezen-
tantów szkół podstawowych z gminy 
Susz, gimnazjum oraz Zespołu Szkół 

w Suszu. W kategorii szkół podstawo-
wych zwyciężyła Renata Rólkiewicz 
ze Szkoły Podstawowej w Babiętach 
Wielkich, w kategorii gimnazjum – Ar-
kadiusz Frankiewicz, w kategorii szko-
ły średniej - Karol Kander. 

Natomiast w eliminacjach powia-
towych konkursu 24 marca br. naj-
lepszym z wszystkich gimnazjalistów 
powiatu iławskiego okazał się Szymon 
Gałgański, który będzie reprezentantem 
powiatu na szczeblu wojewódzkim. ■

w dniu 7 marca br. suski Ośro-
dek kultury gościł blisko 50 pań 
– mieszkanek susza - na specjal-
nie przygotowanym z okazji dnia 
kobiet programie artystycznym. 

Program został zaprezentowany  
przez kapelę „Suse”, która tym razem 

wystąpiła w repertuarze piosenek bie-
siadnych. Publiczność przyjęła ich 
występy niezwykle gorąco, nagradza-
jąc artystów żywiołowymi brawami. 
Spontanicznie włączała się również do 
wspólnego śpiewania znanych przebo-
jów. ■

Dzień Kobiet 2011
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towarzystwo rozwoju sportu 
susz to stowarzyszenie, które 
stawia w naszej gminie na rozwój 
sportu, zwłaszcza uczniowskie-
go. Organizacja zamierza tworzyć 
młodzieżowe sekcje sportowe, 
a także chce pomagać w organi-
zacji imprez sportowych. 

Spotkanie założycielskie TRS Susz 
odbyło się 19 lutego br. w Centrum 
Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II 
w Suszu i zgromadziło 16 osób, które 
do tej pory same aktywnie uprawiały 
sport. Teraz chcą go propagować wśród 
suskiej młodzieży, dlatego zdecydowa-
no się na specjalny rodzaj stowarzysze-
nia, jakim jest Uczniowski Klub Spor-
towy, który może otrzymać wsparcie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na spotkaniu wybrano również Za-
rząd w osobach: Krzysztof Zdrojew-
ski – prezes, Jacek Sobucki – sekretarz 
i Stefan Tomczyk – skarbnik. Ponadto 
jako członkowie-założyciele na spo-
tkaniu gościli: Krzysztof Pietrzykow-

ski – Burmistrz Gminy i Miasta Susz,  
Krzysztof Mądry – dyrektor CSiR, 
Piotr Netter  – były trener kadry naro-
dowej w triathlonie, nauczyciele w-f 
oraz suscy sportowcy młodego poko-
lenia. ■

Nowa organizacja – UKS TRS Susz

Gwiazdy potwierdzają udział w imprezie w suszu

Rekordowa frekwencja 
na triathlonie
10 marca br., w restauracji sta-
ry dom w warszawie, odbyła się 
konferencja prasowa Herbalife 
susz triathlon 2011 - największej 
imprezy triathlonowej w polsce. 

Gośćmi spotkania byli m.in. amba-
sadorzy imprezy: Piotr Adamczyk, Łu-
kasz Grass, Bartłomiej Topa i Tomasz 
Karolak. Ponadto za stołem konferen-
cyjnym zasiedli także: Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Susz Krzysztof Pietrzykow-
ski oraz Piotr Walasiewicz, dyrektor 

generalny Herbalife Susz Triathlon 
2011. Spotkanie przyciągnęło tłumy 
dziennikarzy z czołowych mediów 
w kraju i przybliżyło stan przygotowań 
do imprezy, która odbędzie się 11 i 12 
czerwca br.

Wiadomo już, że przyjęto 500 zgło-
szeń na długi dystans w Herbalife Susz 
Triathlon 2011, co oznacza rekordową 
frekwencję. Dodatkowo udział w sprin-
tach zadeklarowało już prawie 100 za-
wodników. ■

ich celem jest propagowanie sportu wśród suskiej młodzieży

spotkanie założycielskie
odbyło się w Centrum sportu i rekreacji w suszu

CSiR organizuje lokalne oraz ogól-
nopolskie zawody, turnieje oraz ligi 
dla dzieci, młodzieży oraz doro-
słych. Przy hali działają następu-
jące sekcje sportowe: kickboxing, 
tenis stołowy. Prowadzone są tak-
że zajęcia aerobiku, piłki siatkowej, 
halowej piłki nożnej. Istnieje moż-
liwość wynajęcia hali na zajęcia 
sportowe lub inne imprezy.

Centrum sportu i rekreacji
im. Jana pawła ii
ul. Piastowska 5c
14-240 Susz
tel./ fax: 0552787008 
www.csir.susz.pl

CSiR w Suszu
zaprasza

Sport
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Burmistrz krzysztof pietrzykowski: 
zapraszam wszystkich 11-12 czerwca do susza, jedy-

nego miasta w polsce, gdzie każdy wie, co to triathlon.
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Sport w skrócie
Od stycznia br. Tomasz Wojewoda, 
były piłkarz Jezioraka Iława, jest no-
wym trenerem LKS Unii Susz.

11.02. Mecz sparingowy LKS Unia 
Susz i Pogoń Prabuty 0:3.

19.02. Mecz sparingowy LKS Unia 
Susz i Rezerwat Karaś Frednowy 8:3.

24.02. W CSiR w Suszu odbył się 
gimnazjalny turniej siatkarski drużyn 
z Dzierzgonia, Bielic i Susza. Orga-
nizatorem było gimnazjum w Suszu 
i UKS TRS Susz.

26.02. CSiR Basten Kamieniec prze-
grał 1:3 mecz z Gwardią Szczytno, 
wiceliderem tabeli III ligi siatkarskiej 
mężczyzn.

10.03. W CSiR odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Szkół Podstawowych w Tenisie 
Stołowym o Puchar TVP Olsztyn. W 
turnieju wzięło udział 28 uczniów z Su-
sza, Piotrkowa, Babięt Wielkich i Lub-
nowych. 

19.03. W Rożentalu (gm. Lubawa) od-
był się Rejonowy Turniej Tenisa Sto-
łowego LZS o Puchar TVP Olsztyn – 
Dawid Naguszewski zajął 1. miejsce 
w swojej kategorii, a cała drużyna Gmi-
ny i Miasta Susz 3. miejsce.

20.03. Mecz LKS Unia Susz - Powiśle 
Dzierzgoń 0:1

24.03. Mecz w Suszu: LKS Unia Susz - 
Jeziorak Iława 0:7

28.03. Zakończył się cykl turniejów te-
nisa stołowego TOP-12. W turniejach 
wzięło udział łącznie 31 zawodników 
z Susza, Chełmżycy, Kwidzyna, Ryje-
wa oraz Iławy. Zwycięzcą całego cyklu 
został Zenon Kastrau. 

Ostatnie mecze suskiej ligi pił-
ki Halowej o puchar Burmistrza 
Gminy i miasta susz rozegrane 
zostały 19 - 20.02.2011 r. 

Sezon został zakończony wręcze-
niem przez Burmistrza Gminy i Mia-
sta Susz Krzysztofa Pietrzykowskiego 
oraz Dyrektora Centrum Sportu i Re-
kreacji Krzysztofa Mądrego nagród  

dla najlepszych drużyn minionego już 
sezonu 2010/2011 oraz wyróżnień dla 
najlepszych sportowców. W końcowej 
klasyfikacji ligi pierwsze miejsce zajął 
zespół  Lokomotiv Sigma przed S.K.P. 
Wojtas Prabuty I oraz Oldstars Plus.

Najlepszym strzelcem ligi został Mi-
rosław Dumkiewicz z drużyny Almar 
Pasikonaikos, strzelając 35 bramek . ■

Halówka 2010/11 zakończona

w trakcie trwania ligi rozegrano aż 192 spotkania, 
czyli 845 godzin czystej gry

suska liga piłki siatkowej

Basten zwycięzcą
25 marca br. zakończyła swoje 
rozgrywki suska liga piłki siat-
kowej o puchar Burmistrza Gmi-
ny i miasta susz.

 Zwycięstwo w rozgrywkach  już ty-
dzień wcześniej zapewnił sobie CSiR 
Basten Kamieniec, co nie dziwi, bo-
wiem zespół zdobywa doświadczenie 
w III lidze siatkarskiej mężczyzn. Osta-
tecznie Basten uzyskał aż 11 punktową 

przewagę nad drugim zespołem tego 
sezonu Cannarinhos Zalewo Osiedle 
40-lecia. Trzecie miejsce zajął suski 
zespół Tubylcy Betonu, uzyskując 45 
punktów. Uczestnikom zostały wrę-
czone pamiątkowe dyplomy i puchary 
przez włodarzy miasta oraz dyrektora 
CSiR. Najlepszym zawodnikiem tego 
sezonu został Mateusz Szymański - 
Cannarinhos Zalewo. ■

Basten w suskiej lidze nie miał sobie równych

Sport

zdobywcy pucharu
 - zespół lokomotiv sigma.
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