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Zakończyły się zebrania u strażaków
Podczas zebrań przedstawiono także sprawozdania z działalności jednostek
w 2015 roku, nakreślono zadania na rok 2016 oraz doko-

Fot.: OSP Susz

Program Rodzina
500+ w naszej gminie

Gmina Susz przygotowuje się do realizacji programu
Rodzina 500+ zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Od 1 kwietnia w MiejskoŚwiadczenie wychowaw-Gminnym Ośrodku Pomocy cze otrzymają rodzice oraz
Społecznej w Suszu będzie opiekunowie dzieci do 18.
można złożyć wniosek o przy- roku życia. Gdy rodzina bęznanie świadczenia w ramach dzie ubiegać się o świadczenie
tego programu. Wniosek skła- wyłącznie na drugie i kolejne
dany będzie raz w roku drogą dzieci, nie będzie koniecznoelektroniczną lub osobiście ści dokumentowania sytuacji
w M-GOPS.
dochodowej.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie
także na pierwsze lub jedyne
dziecko przy spełnieniu kryterium dochodu poniżej 800 zł

nano wyboru władz na kolejną
kadencję. W zebraniach licznie uczestniczyli członkowie
czynni, wspierający i honorowi z tych jednostek a także
zaproszeni goście. Władze
samorządowe reprezentował
burmistrz Susza Krzysztof
Pietrzykowski. We wszystkich jednostkach podkreślano,
że kończąca się kadencja była
czasem aktywnej i systematycznej pracy, zaangażowania
członków OSP oraz udanej
współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami.
Ponadto jednym z istotnych
punktów zebrania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jakubowie
Kisielickim było uhonorowanie odchodzącego ze służby
druha Kazimierza Kosina –
wieloletniego prezesa jednostki, którego wybrano na honorowego prezesa.
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netto na osobę.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi
1200 zł netto. ■
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Orkiestra znowu
zagrała w Suszu
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Zapowiedź
Dni Susza 2016

Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
mieszkańcom Gminy Susz
życzymy zdrowia, wiele uśmiechu,
nadziei, która tak obficie wypełnia Poranek Wielkanocny
oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
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Wybrano nowe zarządy w jednostkach OSP na terenie Gminy Susz

Na przełomie lutego i marca w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie
Gminy Susz odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze podsumowujące dotychczasową pięcioletnią kadencję Zarządów OSP.

www.susz.pl
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Gmina

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

Uwaga
rolnicy!
W związku ze szkodami mogącymi
powstać w uprawach
rolnych spowodowanych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi (ujemne
skutki przezimowania) – Urząd Miejski
w Suszu informuje, że
rolnicy mogą składać
wnioski o szacowanie
powstałych szkód
w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Suszu
(kancelaria - pok.
102).
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Nowelizacja ustawy o systemie
oświaty wpływa na finanse gmin

Perturbacje budżetowe
z 6-latkami
Uchwalona w grudniu ubiegłego roku przez sejm nowelizacja ustawy o systemie oświaty zniosła obowiązek szkolny dla 6-latków i przywróciła 7 lat jako wiek
obowiązkowego rozpoczynania nauki w szkole. Rodzice 6-latków będą mogli wybrać, gdzie chcą posłać
pociechę.
Samorząd Gminy Susz
Budżet Susza planowany
musi uszanować decyzję ro- był jeszcze przed wprowadzedziców, ale jednocześnie sy- niem zmian, więc przewidygnalizuje, że ustawa spowo- wano większą liczbę uczniów
duje duże trudności związane szkół podstawowych, przez co
z budżetem gminy.
też większe wpływy z budże- Decyzja rodziców o po- tu państwa. Wszystko przez
słaniu dzieci do przedszkola to, że subwencje z budżetu
zamiast do pierwszej klasy państwa na uczniów podw szkole podstawowej spo- stawówek i przedszkolaków
woduje perturbacje finansowe znacząco się różnią. Na każdla gminy, bowiem jest ona dego ucznia z pierwszej klasy
przygotowana na funkcjono- szkoły w Suszu państwo przewanie starej ustawy – tłuma- kazuje gminie ok. 5680 zł,
czy burmistrz Susza Krzysztof a na uczniów szkół wiejskich
Pietrzykowski.
gminy nawet ok. 7975 zł.

Uczennice klasy IB
Szkoły Podstawowej w Suszu
Tymczasem na jedno dziecko
w przedszkolu przekazana jest
kwota ok. 1305 zł. W związku
ze zwiększeniem liczby dzieci w edukacji przedszkolnej
poprzez pozostawienie w niej
sześciolatków ta kwota dotacji z budżetu ma być zwiększona w 2016 r. do 1370 zł.
Jej zwiększenie nie zrekompensuje samorządom różnicy
między środkami, jakie dostają z subwencji na jednego

Fot.: www.spsusz.pl
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ucznia, a kwotą dotacji na jednego przedszkolaka.
Nowa sytuacja stwarza
też trudności organizacyjne
dla gminnych szkół podstawowych, ale w tej chwili nie
można jednoznacznie przewidzieć sytuacji. Wszystko jest
w rękach rodziców 6-latków,
którzy do końca marca mają
czas na decyzję, czy ich dzieci
mają iść do szkoły, czy zostać
w przedszkolu. ■

Przebudowana
świetlica w Jakubowie
Kisielickim

W dniu 29 grudnia 2015 roku odbyło się oficjalne przekazanie do użytku gruntownie przebudowanej świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim.
W uroczystości udział w ostatnich miesiącach został
wzięli:
Burmistrz
Susza dostosowany do standardów,
Krzysztof
Pietrzykowski, obowiązujących w tego tupu
Przewodniczący Rady Miej- obiektach.
Formularz wnioskiej Zbigniew Skolimowski,
Po wcześniejszych prasku można pobrać
Sołtys wsi Krystyna Maksi- cach polegających na wyosobiście w Urzędzie
mik, ks. Ryszard Dębski, rad- mianie stolarki okiennej oraz
Miejskim w Suszu
ni miejscy i powiatowi, sołtysi termoizolacji
generalnemu
(pok. 208 lub 209) lub
oraz mieszkańcy Jakubowa remontowi poddano wnęw wersji elektroniczKisielickiego.
trze budynku. Do dyspozycji
nej zamieszczonej na
Świetlica w Jakubowie mieszkańców oddane zostały
stronie internetowej
Kisielickim to kolejny obiekt dwie obszerne sale, kuchnia,
www.susz.pl.
na terenie Gminy Susz, który toalety oraz pomieszczenie
gospodarcze.
Wyremontowana świetlica to powód do zadowolenia
Jeszcze 18 grudnia 2015 r. miało miejsce otwarcie
dla wszystkich mieszkańców
świetlicy w Bornicach, w którym udział wzięli przedJakubowa. Jednak szczególną
stawiciele władz samorządowych, sołtysi oraz mieszradość można było zauważyć
kańcy wsi. Poddana gruntownej przebudowie świetliwśród członkiń funkcjonująca była kolejną inwestycją zrealizowaną w 2015 roku
cego we wsi Koła Gospodyń
przez Gminę Susz.
Wiejskich, które dla wszystkich zgromadzonych gości
przygotowało wyśmienity poczęstunek.
Teren, na którym zlokalizowana jest świetlica, został
całkowicie ogrodzony. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy znajduje się
teren rekreacyjny, na którym
znaleźć można plac zabaw,
boisko piłkarskie oraz boisko
do siatkówki. ■
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Świetlica w Bornicach
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Gmina

Znak promocyjny produktów o najwyższej jakości
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morządu”, którą Gmina Susz
otrzymała pod koniec ubiegłego roku. Jest to nagroda rangi
krajowej przyznawana w ramach Narodowego Programu
Promocji „Polska Przedsiębiorczość” samorządom, które
mogą być inspiracją i wzorem
dla innych. Według opinii ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości nagroda promuje
najlepszych, pokazuje jakość
i solidność oraz przyczynia się
do dalszego rozwoju uhonorowanego samorządu.
Tradycyjnie podczas spotkania noworocznego uhonorowano osoby i instytucje,
które w szczególny sposób
wyróżniły się w minionym
roku (tabelka obok). Wyróżnieni odebrali podziękowania
oraz pamiątkowe statuetki
z rąk burmistrza Susza. Po
wręczeniu wszystkich wyróżnień głos zabrali zaproszeni
goście. Część oficjalna spotkania zakończyła się wspólnym składaniem życzeń przez
zebranych przy symbolicznej
lampce szampana. ■

Wśród zaproszonych gości obecni byli prywatni m. in. przedsiębiorcy
i przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych

Spotkanie było okazją do przedstawienia
przez burmistrza Susza osiągnięć minionego
roku oraz planów na kolejny rok

Wyróżnienia przyznane na spotkaniu
w kategorii „Inicjatywa roku – Innowacyjność technologii”
Wylęgarnia Drobiu Nord-Pol Hatchery Państwa Danuty
i Anatola Gerczak – za budowę ferm rodzicielskich na terenie
Babięt Wielkich.
w kategorii „Działalność społeczna”
Ewa Dębicka – za organizację przedstawienia jasełkowego,
wykonanego przez dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicy wiejskiej w Ulnowie.
w kategorii „Dobre praktyki sołeckie”
Sołectwo Ulnowo – za wieniec dożynkowy, który zwyciężył
w rywalizacji na najpiękniejszy wieniec podczas dożynek
gminnych w 2015 roku a także zdobył nagrodę specjalną
w konkursie wieńców dożynkowych podczas dożynek wojewódzkich w Olsztynku.
w kategorii „Inicjatywa społeczna”
Aleksandra Dwórznik – za koordynację akcji „Szlachetna
Paczka” na terenie gminy Susz w 2015 roku.

W kategorii „dobre praktyki sołeckie”
wyróżniono sołectwo w Ulnowie

60-lecie pożycia małżeńskiego

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Suszu

Jubileusz Państwa Olek

Zbigniew Skolimowski
przyjmuje
interesantów po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym - tel. (55) 278 60
15 w. 39
- pokój nr 201 Urzędu
Miejskiego w Suszu.
Kontakt z radnymi
Rady Miejskiej w Suszu
możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Hubert Młynarczyk

hubertmlynarczyk@wp.pl

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

W piątek 29 stycznia w restauracji Warmianka odbyła
się rodzinna uroczystość z okazji jubileuszu 60-lecia
pożycia małżeńskiego Państwa Henryki i Józefa Olek.
W wydarzeniu udział wzię- jąca się rodzina. Tradycyjnie,
li Burmistrz Susza Krzysztof przy okazji Jubileuszu BurPietrzykowski,
Kierownik mistrz Susza uhonorował JuUrzędu Stanu Cywilnego Ka- bilatów przyznanymi przez
mila Modrzejewska, Wojsko- Prezydenta Rzeczypospolitej
wy Komendant Uzupełnień Polskiej medalami za długoppłk Adam Basak oraz dzieci, letnie pożycie małżeńskie.
wnukowie i prawnukowie doSzczególnym elementem
stojnych Jubilatów.
tej wyjątkowej uroczystości
Uroczystość
rozpoczęła było wystąpienie WojskoweKierownik USC, która w swo- go Komendanta Uzupełnień
im wystąpieniu nawiązała ppłk Adama Basaka, który
do ceremonii zaślubin Pań- w imieniu Ministra Obrony
stwa Olek, która miała miej- Narodowej wręczył Państwu
sce w 1956 roku w Urzędzie Henryce i Józefowi Olek
Stanu Cywilnego z siedzibą srebrne medale za zasługi
w Jawtach Wielkich.
dla obronności kraju. To zaBurmistrz Susza gratulo- szczytne wyróżnienie wynika
wał Jubilatom wspaniałego z tego, że aż czterech synów
pożycia małżeńskiego, które- Państwa Olek odbyło zasadnigo owocem jest duża, kocha- czą służbę wojskową. ■

Przemysław Tuliński

przemek-tulinski@wp.pl

Grzegorz Zalewski
suszisp@wp.pl

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

W dniu 22 stycznia 2016 r. w Zajeździe w Chełmżycy
odbyło się spotkanie noworoczne, na które przybyło
szerokie grono zaproszonych przez Burmistrza Susza gości.
Wśród przybyłych znaleźli będących okazją do przedstasię m.in. Posłanka na Sejm RP wienia osiągnięć minionego
Elżbieta Gelert, Marszałek roku oraz zamierzeń i planów
Województwa Warmińsko- na rok kolejny.
-Mazurskiego Gustaw MaNastępnie zaprezentowane
rek Brzezin, Radna Sejmiku zostały najważniejsze zrealiWoj. Warmińsko-Mazurskie- zowane inwestycje a także
go Bernadeta Hordejuk, wydarzenia kulturalno-sporStarosta Powiatu Iławskiego towe wpisane w kalendarz
Marek Polański, Wójt Gmi- minionego roku. W tej części
ny Iława Krzysztof Harma- przedstawiono również nagrociński, Przewodniczący Rady dy i wyróżnienia otrzymane
Miejskiej w Suszu Zbigniew przez Gminę Susz w 2015
Skolimowski, radni Rady roku, były to: Certyfikat
Miejskiej w Suszu, dyrektorzy „Produkt Warmii i Mazur”
placówek oświatowych i jed- dla zawodów Susz Triathlon,
nostek organizacyjnych urzę- Certyfikat „Zielone Płuca
du, prywatni przedsiębiorcy, Polski”, Brązowy Medal od
przedstawiciele organizacji Policji za działania poprawiapozarządowych, księża oraz jące bezpieczeństwo na terepozostali goście.
nie gminy, Nagroda za „ProUroczystość
rozpoczął mocję Żeglarstwa” na terenie
Burmistrz Krzysztof Pie- województwa warmińsko-matrzykowski, który powitał zurskiego.
obecnych gości nawiązując
Zainteresowanie
wśród
pokrótce do wieloletniej tra- przybyłych gości wzbudziła
dycji spotkań noworocznych, nagroda „Orły Polskiego Sa-

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Spotkanie noworoczne w Chełmżycy
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Konsultacje społeczne w Urzędzie Miejskim

26 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Suszu odbyły
się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzania
„Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”.
Jak oświadczył podinsp. licjanci omawiali zasady
Robert Mikusik: „Mapa za- tworzenie tego nowego nagrożeń bezpieczeństwa to rzędzia oraz późniejszą jego
element zarządzania bezpie- dostępność w sieci. Projekt
czeństwem publicznym, re- ten odzwierciedli zagrożenie
alizowanym przez współpracę już zidentyfikowane przez
z instytucjami i społeczeń- właściwe służby, ale także
stwem. To narzędzie, które uwzględni spostrzeżenia obypozwoli na rzetelne i czytelne wateli, które mogą wpłynąć
przedstawienie mieszkańcom na bezpieczeństwo społeczskali i rodzaju występujących ne. Następnie Komendant
zagrożeń.”
Komisariatu Policji w Suszu
Podczas spotkania po- nadkom. Joanna Soboczyńska

w swojej wypowiedzi przedstawiła strukturę i zakres działań komisariatu, ocenę stanu
bezpieczeństwa publicznego
w mieście i gminie Susz oraz
efekty pracy swoich policjantów w 2015 r.
Uczestnicy
konsultacji
wystosowali kilka pomysłów
dotyczące edycji mapy zagrożeń. Chodziło m.in. o bezpieczeństwo w ruchu drogowym
w rejonie szkół oraz przystanków autobusowych szczególnie w godzinach rannych
i popołudniowych. Pojawiły

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

się też sygnały dotyczące Os.
Korczaka, gdzie młodzież
i dorośli gromadzą się oraz
spożywają alkohol. Wspomniano również o niszczeniu
mienia na alejce wokół Jezio-

ra Suskiego.
Organizatorem spotkania
była Powiatowa Komenda Policji w Iławie oraz Komisariat
Policji w Suszu. ■

Pełen skład wybranych w lutym i marcu zarządów
Zarząd:
Mirosław Romanowski – Prezes
Bogdan Kwiatkowski – Wiceprezes – Naczelnik
Tomasz Skolimowski – Z-ca
Naczelnika
Patryk Jarzembowski – Sekretarz
Marek Puciński – Skarbnik –
Gospodarz
Komisja Rewizyjna:
Sławomir Zgorzelski – Przewodniczący
Andrzej Karaś – Sekretarz
Sebastian Malinowski – Członek.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Jakubowie Kisielickim
Zarząd:
Tomasz Biazik – Prezes
Krzysztof Maksimik – Wiceprezes – Naczelnik
Jarosław Biazik – Z-ca Naczelnika
Przemysław Szeluga – Sekretarz

Zarząd OSP w Babiętach Wielkich

Fot.: OSP Susz

W wyniku wyborów przeprowadzonych w 4 jednostkach OSP na terenie Gminy Susz wybrano nowe zarządy w Suszu, Redakach, Babiętach Wielkich i Jakubowie Kisielickim.
Do nowych Zarządów oraz nek.
Komisji Rewizyjnych weszli: Ochotnicza Straż Pożarna
Ochotnicza Straż Pożarna w Redakach
w Suszu
Zarząd:
Zarząd:
Kazimierz Cieślak – Prezes
Andrzej Kowalski – Prezes
Mariusz Nowakowski – WiceRobert Frankiewicz – Wice- prezes – Naczelnik
prezes – Naczelnik
Piotr Ziółkowski – WicepreBartosz Baczewski – Wice- zes
prezes
Dawid Kreński – Z-ca NaczelArkadiusz Frankiewicz – Z-ca nika
Naczelnika
Eugeniusz Jankowski – SekreAgnieszka Woźniak – Sekre- tarz
tarz/Kronikarz
Robert Dumkiewicz – SkarbGrzegorz Szczegielniak – nik
Skarbnik
Jan Napiwodzki – Gospodarz
Mateusz Baczewski - Gospo- Komisja Rewizyjna:
darz
Zbigniew Meller – PrzewodKomisja Rewizyjna:
niczący
Andrzej Juszyński – Przewod- Adam Czubiński – Sekretarz
niczący
Piotr Kreński – Członek.
Mateusz Kajut – Sekretarz
Ochotnicza Straż Pożarna
Sławomir Szałkowski - Czło- w Babiętach Wielkich

Zarząd OSP w Suszu
Zygmunt Sobociński – Skarbnik
Rafał Rogowski – Gospodarz
Piotr Nowak – Członek Zarządu

Fot.: OSP Babięty Wielkie

Zarządy OSP w Gminie Susz

Komisja Rewizyjna:
Grzegorz Zgorzelski – Przewodniczący
Sławomir Traczyk – Sekretarz
Marcin Kosiński - Członek. ■

Eliminacje gminne konkursu wiedzy pożarniczej

nabywają znajomości przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji
ochrony przeciwpożarowej

Fot.: OSP Susz

10 marca 2016 roku w siedzibie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Suszu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”.
Organizatorem rywaliza- zację przepisów i kształtowacji na szczeblu gminy była nie umiejętności w zakresie
Ochotnicza Straż Pożarna ochrony ludności, ekologii,
oraz Urząd Miejski w Suszu. ratownictwa i ochrony przeTurniej ma na celu populary- ciwpożarowej. Młodzi ludzie

Nagrodzeni uczniowie w kategorii gimnazjum
oraz historii i tradycji ruchu
strażackiego.
Eliminacje gminne odbyły
się w trzech grupach wiekowych, które były reprezentowane przez uczniów szkół
zlokalizowanych na terenie
gminy Susz. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski
w Suszu, a także awans do eliminacji powiatowych.
Zwycięzcami w poszcze-

Fot.: OSP Susz

Młodzież Zapobiega Pożarom 2016

gólnych kategoriach okazali
się uczniowie:
- szkoły podstawowe:
1. Maria Pytlarczyk - Lubnowy
2. Adrian Igielski - Jawty
Wielkie
- szkoły gimnazjalne:
1. Aleksandra Deszczak - Susz
2. Szymon Frankiewicz - Susz
– szkoły ponadgimnazjalne:
1. Kamil Piotrowki - Susz
2. Karolina Kotarska - Susz ■
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Gmina Susz włączyła się do ogólnokrajowych obchodów
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Dzień Żołnierzy Wyklętych w Suszu

przez mundury, stroje i broń
z czasów II wojny światowej,
ale również czynności zwykłego życia obozowego partyzantów.
Oddział Terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego im. 5 Wileńskiej Brygady AK dziękuje za pomoc
w przygotowaniu obozowiska
Nadleśnictwu Susz, Szkole
Podstawowej w Suszu i panu
Arturowi Kaczińskiemu. ■

5 Brygada o święcie 1 Marca
informowała za pomocą plakatów i ulotek

Fot.: 5 Brygada, www.kawaleria.ovh.org

Flagi biało-czerwone na ulicach, krzyże upamiętniające Żołnierzy Wyklętych oraz partyzanckie obozowisko w centrum miasta przygotowane przez sekcję
gimnazjalną grupy „5 Brygada” - tak wyglądały obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Suszu.
Mimo niesprzyjającej zi- przebywał oddział powojenmowej aury na ulicy Pia- nego podziemia niepodległostowskiej w Suszu najmłodsi ściowego.
członkowie grupy rekonstrukMłodzi ludzie z działającej
cji historycznych zbudowali przy suskim gimnazjum „5
1 marca 2016 r. leśne obozo- Brygady” postarali się dodać
wisko partyzanckie, w którym realizmu rekonstrukcji po-

Wizyta na obozowisku przedszkolaków z Susza

Pierwsza w Suszu edycja ogólnokrajowego projektu

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.
Ideą projektu biegowo- nego działającego w latach
-edukacyjnego „Tropem Wil- 1944 – 1963 oraz popularyzaczym. Bieg Pamięci Żołnie- cja wiedzy na ten temat. Bieg
rzy Wyklętych” jest oddanie organizowany jest w ramach
hołdu żołnierzom polskiego ogólnopolskich obchodów już
podziemia antykomunistycz- po raz czwarty. W tym roku
celem było zgromadzenie 40
000 biegaczy ze 160 miast nie
tylko z Polski.
W Suszu lokalnym koordynatorem ogólnopolskiej inicjatywy było Centrum Sportu
i Rekreacji. Suska edycja składała sie z dwóch dystansów:
głównego 5,8 km wokół Jeziora Suskiego i honorowego
1963 m w Parku Miejskim.
Ten ostatni dystans symbolizuje datę śmierci ostatniego
z Żołnierzy Wyklętych Józefa
Franczaka ps. „Lalek”.
Na dystansie głównym
wśród mężczyzn pierwsze

miejsca zajęli: Karol Kaczmarczyk, Stanisław Dąbrowski oraz Rafał Szczecina. Wśród kobiet najszybsze
były: Monika Kołatka, Anna
Kołatka i Dorota Wrońska.
Dla każdego uczestnika
biegu przewidziany był pakiet
z pamiątkowym medalem oraz
z koszulką z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych.
Na zakończenie organizatorzy przygotowali niespodziankę - czterech śmiałków
zdecydowało się na zimną
kąpiel w Jeziorze Suskim. Inicjatorem „morsowania” był
Dyrektor CSiR - Jarosław Piechotka. ■

Dekoracja
najlepszych mężczyzn w biegu głównym

Po biegu
odbyła się kąpiel morsów w Jeziorze Suskim

Na dystansie 1963 m nie zabrakło dzieci i młodzieży

Bieg główny odbył się dookoła Jeziora Suskiego

Fot.: Wojciech Laskowski, DigiEye

W imprezie pomagała
grupa „5 Brygada” oraz suscy harcerze
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Za nami 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Susz znowu zagrał dla WOŚP

Licytacja
to jeden z ważniejszych punktów finału
Jeziora Suskiego „Mierzymy
Wysoko” oraz Zlot Morsów,
w którym uczestniczyło ponad
100 morsów z Susza, Prabut,
Kwidzyna, Iławy, Ostródy,
Tczewa, Dobrego Miasta.
Z pośród zażywających zimnych kąpieli osób, powołane przez organizatorów jury

Zimowy turniej piłki
nożnej WOŚP

Zumba, czyli taniec-rozgrzewaniec

Suscy strażacy
jak zawsze przygotowali pyszną grochówkę

Biegali dla WOŚP
W mroźnych, zimowych warunkach odbył się
10 stycznia Bieg dookoła Jeziora Suskiego
„Mierzymy Wysoko”.
Tym razem kilkudziesięciu biegaczy włączyło się
w 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zasada pomocy była prosta: im więcej wystartuje zawodników, tym większa kwota zostanie przekazana
na WOŚP, bowiem sponsor płacił za każdego uczestnika, który przekroczył linię mety. Trasa biegu liczącego 5,8 km wiodła dookoła Jeziora Suskiego. ■

Fot.: Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu

W ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na suskim Orliku odbył się pierwszy Zimowy
Turniej Piłki Nożnej.
Zebrane podczas turnie- dzień w Orle Ulnowo oraz
ju środki finansowe siedem Unii Susz, drugą lokatę zajęli
grających drużyn przekazało Juniorzy Unii Susz, zaś trzecią
do sztabu WOŚP. Po 21 ro- Szwagry z Prabut. Pozostałe
zegranych meczach najlepszą drużyny wspierające WOŚP
drużyną okazała się ekipa to FC Po Nalewce, Ewingi
Emilianowa, gdzie występo- i Spółka, Huragan Lubnowy
wali zawodnicy grający na co i Czarni Lipiny. ■

Fot.: Wojciech Laskowski, DigiEye

Suski finał WOŚP
nie może od lat obejść się bez zlotu morsów

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Mieszkańcy miasta i gminy
kolejny rok z rzędu nie zawiedli, bo według oficjalnych
wyliczeń udało się zebrać rekordową kwotę 17.001,95 zł.
W programie tegorocznego finału znalazły się m.in.: Zimowy Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla WOŚP”, Bieg dookoła

wybrało miss i mistera oraz
najstarszego i najmłodszego
morsa.
Kolejną atrakcją była Zumba „Taniec rozgrzewaniec”
w wykonaniu pań uczęszczających na zajęcia prowadzone
w CSiR oraz pokaz sztuk walki w wykonaniu KS „Piechotka Team”.
Wśród artystów, którzy
wystąpili na orkiestrowej scenie, znaleźli się Jacek „Elvis”
Dymek z Prabut, zespół Old
and Young z Iławy, zespół Colorado Band z Łodzi oraz grupa Drossel z Trójmiasta.
Jak co roku zlicytowano
także wartościowe przedmioty ufundowane przez lokalnych darczyńców, a do
dodatkowych atrakcji można
było zaliczyć loterię fantową,
kiermasz ciast, stoły ze swojskimi wyrobami przygotowane przez Koła Gospodyń
Wiejskich oraz ściankę wspinaczkową.
Punktem kulminacyjnym
wydarzenia było światełko
do nieba, podczas którego na
suskim niebie rozbłysło setki
fajerwerków.
Podobnie jak w poprzednich latach nad całością przebiegu finału WOŚP w naszym
mieście czuwała 17 Suska
Drużyna Harcerska. Współorganizatorami wydarzenia byli:
Gmina Susz, Suski Ośrodek
Kultury oraz Centrum Sportu
i Rekreacji w Suszu. ■

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Przez całą niedzielę 10 stycznia na terenie Susza odbywały się kwesty uliczne prowadzone przez wolontariuszy z kolorowymi puszkami. Centrum wydarzeń
związanych z 24. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suszu była hala Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie od ranna do wieczora miały miejsce liczne wydarzenia o charakterze kulturalno-sportowym.
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Przygotowania do jubileuszowych zawodów triathlonowych
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W dniach 24-26 czerwca br. odbędą się już po raz 25.
zawody triathlonowe w Suszu. Organizatorzy czynią
starania, aby z racji jubileuszu były one wyjątkowe.
Natomiast
charakterystyczny dla suskich zawodów
wyścig triathlonowy na dystansie średnim przeprowadzony zostanie w niedzielę.
Wiadomo już, że impreza Ponadto tego dnia w Suszu
w Suszu objęta została hono- pojawi się zupełnie nowa forrowym patronatem marszałka muła rozgrywania zawodów
województwa
warmińsko- triathlonowych - Klubowe
-mazurskiego Gustawa Mar- Mistrzostwa Polski Sztafet
ka Brzezina. W stosunku do Mieszanych.
Rywalizacja
poprzednich edycji nastąpiły sztafet mieszanych to niezmiany w programie impre- zwykłe i dotąd niespotykane
zy. Tym razem w sobotę od w Polsce widowisko. W skład
rana odbędą się starty w kon- sztafety wchodzi czworo zakurencji aquathlon (pływa- wodników – dwóch mężczyzn
nie i bieg). Tego dnia prze- i dwie kobiety, którzy kolejno
prowadzone zostaną przede startują na stosunkowo krótwszystkim Mistrzostwa Pol- kich dystansach triathlonu
ski w triathlonie na dystansie 250 m pływania, 7,4 km jazdy
sprint – osobne starty dla elity rowerem i 1,5 km biegu. Ori grup wiekowych. W sumie ganizatorzy liczą, że w niewięc w sobotę wystartuje oko- dzielę wystartuje około 720
ło 1000 zawodników!
osób, nie licząc dodatkowo

zawodników biorących udział
w sztafetach.
Nie zawiodą suskich kibiców znane postacie z mediów.
Swój udział w Susz zapowiedzieli aktorzy Tomasz Karolak, Karolina Gorczyca
i Piotr Nowak oraz dziennikarze Maciej Dowbor,
Marek Kacprzak i Łukasz
Grass.
Oprócz emocji sportowych
organizatorzy chcą zapewnić
fanom triathlonu również te
artystyczne. W sobotę przed
suską publicznością wystąpi
wielokrotnie nagradzany polski zespół rockowy COMA
z charakterystycznym wokalistą i aktorem Piotrem Roguckim. COMA jest znana
fanom muzyki przede wszystkim z energetycznych i widowiskowych koncertów oraz
m.in. przebojów „Spadam”,
„Daleka droga do domu”. ■

Expo podczas zawodów
Podczas EuCO Susz Triathlon 2016 odbędą się targi EXPO. Do dyspozycji wystawców
sprzętu sportowego i nie tylko będzie budynek
hali sportowej CSiR, w którym znajduje się Biuro Zawodów oraz po raz pierwszy powierzchnia
na terenie plaży miejskiej, czyli głównej arenie
zmagań triathlonistów. Stoiska wystawców odwiedzane są zarówno przez zawodników jak
i przez ich rodziny oraz kibiców zawodów.

Zespół COMA
przed suska publicznością wystąpi w sobotę

Fot.: Zespół Coma

Zbliża się Euco Susz Triathlon 2016

Pomóż w organizacji wielkiej imprezy

Wolontariat Susz
Triathlon 2015

Suski wolontariat to przeżycie wielkiej przygody i zdobycie cennego doświadczenia w organizacji wielkiej
imprezy sportowej w naszym mieście.
Aby zostać wolontariu- dziców. Potrzebne pliki są do
szem podczas zawodów tria- pobrania na stronie organizathlonowych w Suszu, należy tora zawodów:
dostarczyć oryginał wypeł- www.triathlon.susz.pl.
nionego formularza rejestraKontakt z Koordynatorem
cyjnego do Koordynatora Wo- Wolontariatu w sprawie zgłolontariatu. W przypadku osób szeń: Włodzimierz Paliński,
niepełnoletnich do formularza e-mail:
musi być dołączona zgoda ro- wolontariatsusz@wp.pl ■

stowską i Słowiańską.
Dochodząc do kolejnych
stacji drogi krzyżowej, poszczególne grupy wiernych
zmieniały się w niesieniu
drewnianego krzyża. ■

Bal karnawałowy dla
osób niepełnosprawnych

W imprezie wzięło udział
około 250 osób z 14 placówek. Na bal przybyli goście
z Środowiskowych Domów
Samopomocy z Iławy, Lubawy, Tardy, Wygody, Morąga,
Kwietniewa, Ostródy, Gdańska, z Warsztatów Terapii
Zajęciowej z Susza, Lubawy

27 stycznia br. w zajeździe w Chełmżycy został zorganizowany Kostiumowy Bal Karnawałowy dla osób
niepełnosprawnych. Organizatorem balu już po raz
drugi było Stowarzyszenie Rozwoju i Środowiskowy
Dom Samopomocy w Suszu.

Praca suskich wolontariuszy
jest dobrze oceniana
i Iławy oraz z Domu Pomocy
Społecznej z Susza.
Uczestników balu obowiązywały kostiumy karnawałowe. Wcielili się w różne postacie i wspaniale prezentowali
się w swoich kolorowych strojach i maskach. Urok i magia
strojów zachwycała swoją po-

mysłowością i atrakcyjnością.
Nie trzeba było namawiać do
zabawy uczestników imprezy.
Bal urozmaiciły różne konkursy i zabawy, w trakcie których wybrano króla i królową
balu oraz nominowano trzy
osoby za najpiękniejszy strój
karnawałowy. ■

Fot.: Organizatorzy

W piątek wieczorem 18 marca 2016 r. w Suszu odbyła się tradycyjna droga krzyżowa z tłumnym udziałem
mieszkańców Susza.
Wierni z obu suskich pa- kościoła św. Rozalii do sankrafii, rozważając tajemnice tuarium św. Antoniego ulicą
Męki Pańskiej, udali się spod Willową, Mickiewicza, Pia-

Fot.: Sylwia Słupek

Droga Krzyżowa na ulicach Susza
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Wystawa tematyczna w Izbie Historii

Fot.: www.tmzs.pl

Od 18 marca można oglądać wystawę Towarzystwa
Miłośników Ziemi Suskiej poświęconą guzikom zgromadzonym w Izbie Historii Regionu w Suszu.
Na wystawie składają- guzików, które zostały znalecej się z dwunastu tablic jest zione na ziemi suskiej w laprzedstawionych blisko 150 tach 2009-2015 przez człon-

Fot.: www.tmzs.pl

Walne Zgromadzenie TMZS
19 lutego br. w siedzibie Towarzystwa Miłośników
Ziemi Suskiej odbyło się sprawozdawczo-wyborcze
walne zgromadzenie członków TMZS. Na spotkaniu
zostały przedstawione sprawozdania finansowe i merytoryczne. Na wniosek Komisji Rewizyjnej ustępujący
Zarząd otrzymał absolutorium za 2015 r. Podczas obrad został wybrany Zarząd TMZS na lata 2016-2018:
Krzysztof Kępiński - prezes, Sylwia Zielińska - wiceprezes, Monika Okraszewska - skarbnik, Sebastian
Zieliński i Bernard Cantop - członkowie zarządu. Komisja Rewizyjna: Piotr Pilewski - przewodniczący,
Przemysław Kulpa i Szymon Słowiński.

Fot.: www.tmzs.pl

Dawne Guziki Ziemi
Suskiej

ków Klubu Odkrywcy TMZS.
Prezentacja guzików została
uzupełniona ciekawymi ilustracjami oraz opisami ważnych wydarzeń historycznych
z przeszłości Susza.
Wystawę można oglądać
do końca kwietnia br. w siedzibie TMZS w Suszu przy ul.
Św. Floriana 11 w każdą niedzielę w godzinach od 11.00
do 14.00. Można także ustalić
inny termin zwiedzania wystawy i Izby Historii Regionu,
kontaktując się z członkami
TMZS. ■

Niecodzienny przemarsz ulicami Susza

Akcja krwiodawcza w Suszu

Fot.: OSP Susz

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu odbyła się kolejna akcja krwiodawcza, której organizatorem był klub HDK Żarek działający przy suskiej OSP.
Na apel strażaków do oddania krwi zgłosiło się 39
osób. Po badaniach lekarskich krew oddało ostatecznie 33 dawców, co dało efekt w postaci 14.85 l krwi.
Poboru dokonało Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddział terenowy w Iławie. Organizatorzy dziękują wszystkim krwiodawcom
i zapraszają na kolejne spotkanie 11 czerwca br.

Trzej Królowie
poprowadzili orszak ulicą Słowiańską, Willową, Plażową i Wybickiego

Fot.: Wojciech Laskowski, DigiEye

Pierwszy raz w historii Susza Orszak Trzech Króli
przeszedł ulicami miasta w Święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia br.
Mieszkańcy Susza nie słaniem, a strażacy serwowali
przestraszyli się mrozu i tłum- grochówkę dla wszystkich
nie wzięli udział w radosnym obecnych. Organizatorzy zaprzemarszu, który swój po- praszają mieszkańców na koczątek miał w Sanktuarium lejny przemarsz za rok. ■
Świętego Antoniego i był
Król Herod z małżonką
prowadzony przez gwiazdę,
anioła i diabła. Po drodze do
orszaku dołączali się kolejno
trzej królowie: Kacper poprowadził zgromadzonych od
Starego Miasta, przy figurze
Chrystusa Króla czekał Baltazar ze swoim pocztem, a przy
Kościele Świętej Rozalii przyłączył się Melchior z drużyną.
Wszyscy spotkali się na
ulicy Plażowej z królem Herodem, a następnie udali się
do Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II, gdzie
uczniowie Szkoły Podstawowej w Suszu wystąpili
w przedstawieniu jasełkowym. Młodych wykonawców
podziwiała licznie zgromadzona publiczność na hali.
Na zakończenie imprezy każdy uczestnik otrzymał
ciastko z ewangelicznym prze-

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Fot.: www.tmzs.pl

Orszak Trzech Króli
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W SOK-u obchodzono Dzień Kobiet

Panie świętowały

W Suskim Ośrodku Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca zaprezentowano okolicznościowy program artystyczny przygotowany specjalnie dla pań.
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Fot.: Suski Ośrodek Kultury

Babsztyl

Jako pierwsza zaprezentowała się młodziutka Sandra
Wieczorek, która zaśpiewała
dwie piosenki wzbudzając
duży aplauz licznie zebranej
publiczności. Zaraz po niej
wystąpiła Monika Klimkowska z młodzieżowej grupy wokalnej SOK, prezentując popularne przeboje muzyki pop.
W repertuarze biesiadnym
wystąpiły „Aniołki Buzanka” ze Starego Dzierzgonia,
a także kapela ludowa „Suse”.
Wszystkie Panie otrzymały
najserdeczniejsze
życzenia
wszelkiej pomyślności oraz
uśmiechów na twarzy. ■
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Fot.: Organizatorzy

Członkowie rady sołeckiej Nipkowia
z panią sołtys Barbarą Wierzbicką zorganizowali dla pań tej miejscowości
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Zadbano
o poczęstunek i sympatyczną atmosferę. Dodatkowo na imprezę przybyli
z życzeniami burmistrz Susza, Krzysztof Pietrzykowski oraz radny Rady Miejskiej Tomasz Słupek. ■

Kolorowe ferie SOK

Fot.: Suski Ośrodek Kultury

W Suskim Ośrodku Kultury ferie przebiegały bardzo
kreatywnie. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia z decoupage. Następnie dzieci przeniosły się na moment
do świata chemii, obserwowały i wykonywały doświadczenia chemiczne.
W następnych dniach ferii kami. W międzyczasie dzieci
uczestnicy zajęć wybrali się mogły również rysować i kow małą podróż w świat In- lorować.
dian. Najpierw lepiły z masy
Odbywały się także zajęcia
solnej indiańskie talizmany, z gier planszowych, które ciepotem projektowały i ryso- szyły się równie dużym zainwały totemy, a na końcu zajęć teresowaniem, zarówno tych
artystycznych wykonały prace najmniejszych, jak i najstarna kartonikach, palcami i farb- szych. ■

Warsztaty na
skateparku
12 marca na skateparku w Suszu ruszył
cykl ośmiu warsztatów dla miłośników
jazdy na deskorolce,
rolkach i rowerach
BMX z bezpiecznego
poruszania się po
rampach i nauki podstawowych ewolucji.
W tym sezonie
skatepark będzie
miał dwóch instruktorów: jeden będzie
prowadził zajęcia na
rowerach BMX, a drugi - na deskorolce.
Organizatorem warsztatów jest Suski Ośrodek Kultury. Działania
na skateparku prowadzone będą także
przez Suskie Centrum
Sportu i Rekreacji,
które planuje turnieje
i imprezy.

TABU

dęta
ae, mocna sekcja
- energetyczne regg
zna
i char yzma scenic
18.00
ie
na wielkim telebim
wspólne oglądanie

ndia Północna
meczu Polska – Irla
Euro 2016
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Warsztaty wielkanocne w Kamieńcu

PrzeglądSuski

Bale karnawałowe
w szkołach

Wielkanoc z Jajem

12 marca zorganizowane zostały warsztaty wielkanocne w Szkole Podstawowej w Kamieńcu, na których gościły dzieci z Nipkowia oraz z Susza.
Dzieci miały okazję poma- przyszła pora na przedstawielować gipsowe figurki, wła- nie teatralne w wykonaniu
snoręcznie wykonać zające teatru Mag-ma. Atrakcją dla
i kurczaki oraz wykazać się małych widzów był aktywny
inwencją artystyczną przy de- udział w przedstawieniu pocoupage.
przez wcielenie się w bohatePo pracach manualnych rów spektaklu. ■

Przedszkolaki w Jawtach Wielkich

Bal w Piotrkowie

Fot.: Organizatorzy

W Kamieńcu
Karnawałowy MIX
w Babietach Wielkich

Szkoła Podstawowa w Babiętach zorganizowała dla
dzieci tydzień zajęć rekreacyjno-sportowo–artystyczno-edukacyjnych.
Każdy mógł znaleźć coś we, w tym strzelanie z łuku,
dla siebie. Były więc zajęcia a także gry stolikowe. Na feplastyczne, filmy i gry edu- rie zaplanowano również wykacyjne w języku angielskim, cieczkę do lasu, ognisko z piezajęcia literacko-czytelnicze czeniem kiełbasek i podchody
oraz gry i zabawy rucho- historyczne. ■

Karnawałowy „Bal na biało”
w SP Susz

Fot.: Organizatorzy

Aktywne ferie w Babiętach

Spotkanie noworoczne
W Lubnowych

Fot.: Organizatorzy

Dzień Babci
i Dziadka

W Kamieńcu

W Lubnowych

Reprezentacja Susza na
Turnieju Gier Planszowych
w Toruniu

W Babiętach Wielkich

W Jawtach Wielkich

Fot.: Organizatorzy

12 marca br. reprezentacja grupy Suska Kreatywna
Akademia Młodego Artysty z Suskiego Ośrodka Kultury wzięła udział w turnieju gier planszowych „Grawitacja”, który rozegrany został w Toruniu. Grupa wzięła
udział w 6 turniejach polegających na grze z wylosowanym przeciwnikiem na wybranych przez organizatora grach planszowych.

PrzeglądSuski
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Sport

11

Z okazji 70-lecia Klubu Piłkarskiego Unia Susz

Rozgrywki w piłce siatkowej na hali

W dniu 6 marca w hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II odbył się Halowy Turniej Piłki
Nożnej Żaków (rocznik 2007 i młodsi) o Puchar Prezesa KS Unia Susz w ramach 70-lecia klubu.
Wystąpiły zespoły z nasze- Lubawa, Mały Jeziorak, GKS
go regionu: Unia Susz, LAP Wikielec, Polonia Pasłęk.

W tegorocznych rozgrywkach Suskiej Ligi Siatkówki
w hali CSiR w Suszu w sezonie 2015/2016 występuje
7 drużyn.

Turniej Piłki Nożnej Żaków

Suska Liga Siatkówki

Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe medale oraz puchary. Organizatorem turnieju
był KS Unia Susz oraz Centrum Sportu i Rekreacji im.
Jana Pawła II w Suszu. ■

Wyniki po IX kolejce Suskiej Ligi Siatkówki
miejsce
1.

Fot.: CSiR w Susza

2.

Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy

5.

rozegrany systemem każdy
z każdym. Po zaciętej walce
turniej wygrała pierwsza drużyna Unii Susz, drugie miejsce zajął GKS Wikielec, trzecie Unia Susz II, zaś czwarte
Olimpia Kisielice.
Prócz nagród drużynowych
trenerzy oraz oraz organizatorzy turnieju wybrali najlepszego zawodnika. Został nim
Dominik Smulski z GKS Wikielec. ■

mecze
przegrane

CSiR Pałac
Kamieniec

21

7

0

18

6

2

17

6

2

14

4

4

8

2

5

Absolwenci
Ząbrowo
ASiMP
Prabuty
Olimpia
Kisielice
GMS Jędrychowo

6.

ZSP Prabuty

6

2

5

7.

Starzykowo

0

0

8

Mecz siatkarski III ligi

Fot.: CSiR w Susza

dolfo, a na trzecim zespół Koszary. Kolejne miejsca zajęły:
Agressive Team Kisielice,
Czarni Lipiny i Obrzynowo.
Pierwsze trzy miejsca zostały
nagrodzone pamiątkowymi
pucharami. ■

Ferie na sportowo

Fot.: Wojciech Laskowski, DigiEye

24.01.2016 r. w hali Centrum Sportu i Rekreacji został
rozegrany mecz III ligi pomiędzy CSIR Pałac Kamieniec a KS Wicher Wilkasy.
Po przegranych dwóch przyjezdnej wzięło górę nad
pierwszych setach gospodarze ambitnie grającymi zawodniw kolejnych dwóch skutecz- kami z Kamieńca, gdyż drużynie podjęli twardą walkę z go- na z Wilkas grała dwa sezony
śćmi. Początek piątego seta w drugiej lidze. Ostatecznie
to mocne uderzenie Wichra, zespół CSiR Pałac Kamiektóry zdobywając pięć punk- niec przegrał z KS Wicher
tów przewagi, kontrolował Wilkasy 2:3 (19:25, 22:25,
grę. Doświadczenie drużyny 28:26, 25:23, 11:15). ■

Zimowy Turniej Piłki Nożnej na hali CSiR

Nauczyciel z Susza Mistrzem
Polski Weteranów

Mieszkaniec Susza Andrzej Szysler, nauczyciel wychowania fizycznego z Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej został Mistrzem Polski Weteranów w biegu
na 400 m oraz Wicemistrzem Polski na dystansie 800
m podczas XXV Halowych Mistrzostw Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce, które odbyły się 12 marca
2016 r. w hali widowiskowo-sportowej w Toruniu.

miejsca zajęły Młode Talenty
CSiR Susz i Unia Susz. Po
zakończonej rywalizacji drużyny otrzymały pamiątkowe
dyplomy, a najważniejszym
było to, aby spędzić mile czas
na sportowo. ■

Fot.: CSiR w Susza

25 stycznia br. rozegrany został Halowy Turniej Piłki
Nożnej w ramach ferii zimowych w Centrum Sportu
i Rekreacji w Suszu. Rywalizowano w kategorii szkół
podstawowych systemem każdy z każdym.
Wśród
występujących się wygrywający wszystkie
sześciu drużyn w końcowej mecze zawodnicy FC Danklasyfikacji najlepsi okazali dromenki SP Susz. Kolejne

mecze
wygrane

CSIR Pałac Kamieniec

Turniej Piłki Nożnej w kategorii Open
W niedzielę 7 lutego odbył się Halowy Turniej Piłki
Nożnej w ramach Ferii Zimowych z CSiR w kategorii
Open.
Do turnieju przystąpiło szą drużyną okazał się Zryw
sześć drużyn, które zagrały Łodygowo z kompletem zwysystemem każdy z każdym. cięstw, na drugim miejscu
Po piętnastu meczach najlep- znalazł się AS Castel Gan-

4.

punkty

Fot.: Andrzej Szysler

Zwycięska drużyna Unii Susz

Fot.: CSiR w Susza

20 lutego w hali CSiR odbył się Halowy Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Prezesa KS Unia Susz w ramach obchodów 70 - lecia tego klubu w kategorii trampkarz.
Wystąpiły cztery zespoły: GKS Wikielec oraz OlimUnia Susz (dwie drużyny), pia Kisielice. Turniej został

3.

drużyna
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Przed ligowymi rozgrywkami

Finałowy turniej w tenisie sportowym

Mecze Unii Susz

Zakończenie TOP-12

Fot.: Wojciech Laskowski, DigiEye

Po zimowej przerwie na boiska wracają
piłkarze Klubu Sportowego Unia Susz
rywalizujący o pierwsze miejsce w IV
lidze województwa warmińsko-mazurskiego.
Po
dosko- towarzyskim 12 lutego Unia
nałej rundzie jesiennej (II wygrała z Czarnymi Rudziemiejsce w tabeli) Unia Susz nice 1-0, natomiast 17 lutego
swój pierwszy mecz rozegra w Malborku bezbramkowo
26 marca br. w Orzyszu, na- zremisowała z liderem pomortomiast mecz inaugurujący skiej ligi okręgowej - Pomezasezon na swoim boisku Unia nią Malbork (0:0).
rozegra 3 kwietnia z Tęczą BiPozostałe mecze kontrolne:
skupiec.
Unia Susz – Tęcza Miłomłyn
Wcześniej
podopieczni 3:3, Unia Susz 4:1 Osa Zątrenera Jarosława Płoskiego browo, Unia Susz - Naprzód
przeprowadzili mecze spa- Jabłonowo (IV liga kujawskoringowe. 6 lutego w Iławie -pomorska) 2-5, Unia Susz Unia odniosła zdecydowane Start Działdowo (III liga podzwycięstwo ze Startem Ni- lasko-warmińsko-mazurska)
dzica 7-0. W drugim meczu 1-2. ■

W niedzielę 13 marca br. na hali Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu odbył się Turniej
Finałowy Top-12 w Tenisie Stołowym. Po wyrównanych i stojących na wysokim sportowym poziomie
rozgrywkach wyłoniono o finałową dwunastkę najlepszych zawodników edycji 2015/2016.
Organizatorem zawodów zawodnicy zostali uhonorobyło CSiR w Suszu i SKS wani pamiątkowymi medalaAmator. W dwunastu turnie- mi i nagrodami wręczonymi
jach wzięło udział łącznie przez Zastępcę Burmistrza Su29 tenisistów z gmin: Susz, sza Zdzisława ZdzichowskieZalewo, Kwidzyn, Kisie- go i Dyrektora CSiR w Suszu
lice i Dzierzgoń. Najlepsi Jarosława Piechotkę. ■

PrzeglądSuski
Finałowa klasyfikacja
TOP-12
1.

Andrzej Szczegielniak

2.

Kamil Jarzembowski

3.

Robert Siemianowski

4.

Jakub Kacprzak

5.

Damian Ostrowski

6.

Rafał Kończalski

7.

Dariusz Dańczyszyn

8.

Tomasz Dobrzański

9.

Dariusz Kleina

10. Stanisław Adameczek
11. Robert Baszak
12. Waldemar Klein

Andrzej Szczegielniak
był na pierwszym miejscu w klasyfikacji finałowej

Mecze Orła Ulnowo
Fot.: CSiR w Suszu

Od 5 lutego 2016 r. trenerem UKS
“Orzeł” Ulnowo został Grzegorz Kasprzak, z którym drużyna przystąpiła
do meczy sparingowych przed wiosennymi rozgrywkami ligowymi A-klasy.
Grzegorz
Kolejne mecze odbyły się
Kasprzak to doświadczony 28 lutego z Juniorami Unii
trener, który w swojej boga- Susz na boisku ze sztuczną
tej karierze trenował drużyny murawą w Iławie (10:3 dla
m. in. z Kwidzyna, Rakowca, Orła) oraz 6 marca w Gardei,
Prabut, Kisielic.
gdzie drużyna Orłów przegraW niedzielę 14 lutego dru- ła z miejscowym GKS 5:1.
żyna Orła odbyła sparing na Natomiast 13 marca w Szymstadionie w Ulnowie, gdzie barku Ulnowo rozgromiło
gościła Powiśle Rakowiec - miejscowy GKS 13:0. ■
Ulnowo pewnie wygrało 5:1.

Fot.: Maciej Dalkiewicz, www.ulnowo.eu

Znamy mistrza futsalu

W niedzielę 7 lutego br. zakończone zostały rozgrywki
Suskiej Ligi Futsalu. Drużyna Auto Handel Paszynin
w ostatniej kolejce rozgrywek obroniła tytuł mistrzowski zdobyty w ubiegłorocznej edycji.
W ostatnim decydującym (najlepszy strzelec - Afidecor
meczu zawodnicy Auto Han- Kisielice) oraz Jakuba Górdel Paszynin w pasjonującej skiego (najlepszego zawodnido ostatnich chwil walce po- ka SLF - Auto Handel Trans
konali drużynę Auto Han- Cars). ■
del Trans Cars, która
ostatecznie zajęła drugie miejsce. Trzecie
miejsce zajęła drużyna
z Emilianowa.
Nagrody indywidualne powędrowały do
Piotra Pawlika (najlepszy bramkarz - Emilia- Trofeum odbiera Auto Hannowo), Pawła Burnego
del Paszynin

Ostateczna kolejność
Suskiej Ligi Futsalu
1.

Auto Handel Paszynin
- 40 pkt. 57-16 br.

2.

Auto Handel Trans
Cars - 39 pkt. 54-22 br.

3.

Emilianowo - 37 pkt.
59-24 br.

4.

Afidecor Kisielice - 26
pkt. 49-21 br.

5.

Unia Susz Juniorzy 25 pkt. 28-28 br.

6.

Jawty Wielkie - 24 pkt.
36-31 br.

7.

Ikader Redaki 16 - 8
pkt. 18-71 br.

8.

Tęcza Kamieniec - 7
pkt. 22-56 br.

9.

GD Trade Susz - 5 pkt.
13-66 br.

Fot.: CSiR w Susza

Zakończenie Suskiej Ligi Futsalu

