
Ponad 1100 startujących zawodni-
ków, poprawione życiowe wyniki, 
wysokie nagrody i organizacyjna 
mobilizacja społeczności lokal-
nej, aby zawody odbyły się na naj-
wyższym poziomie - w dniach 26-
28 czerwca miały miejsc zawody 
EuCO Susz Triathlon 2015. 

Sportowe zmagania rozpoczęły się 
w sobotę, gdy na starcie stanęli zawod-
nicy rywalizujący na dystansie długim - 
1,9 km pływania, 90 km jazdy rowerem 
i 21,1 km biegu. Tego dnia triumfował 
Marek Jaskółka z czasem 3:59:33 i tym 

samym ustanowił nowy rekord w histo-
rii suskiego dystansu długiego. Wśród 
pań z czasem 4:32:59 pierwsza na mecie 
stawiła się Maria Cześnik. Zwycięzcy 
zarówno spośród kobiet jak i mężczyzn 
otrzymali po 5000 złotych. Ogółem pula 
nagród finansowych EuCO Susz Triath-
lon wyniosła 43 000 zł. Do tego wręczo-
no ponad 200 nagród rzeczowych ufun-
dowanych przez liczne grono sponsorów 
i partnerów suskiej imprezy.

Drugi dzień zmagań sportowych tra-
dycyjnie rozpoczął się od startów aqu-
athlonu. Następnie odbył się triathlono-
wy wyścig sprinterski Open - 0,75 km, 

20,2 km, 5,7 km. Wystartowało w nim 
blisko 500 zawodników, wśród których 
najlepszym okazał się Krzysztof Hadas. 
W rywalizacji pań zwyciężyła Marta 
Zygmunt. Na podium na trzecim miejscu 
stanęła suszanka Kamila Lulińska, repre-
zentującą klub UKS TRS Susz. Punktem 
kulminacyjnym niedzieli były jednak wy-
ścigi rozgrywane w kategorii Mistrzostw 
Polski. Start mężczyzn wygrał Sylwester 
Kuster, a kobiet Paulina Kotfica. 

Od kilku lat zawody w Suszu odby-
wają się w rozszerzonej formule, dlatego 
EuCO Susz Triathlon to już nie tylko za-

wody sportowe, ale również wydarzenie 
kulturalne. Odbyło się kilka koncertów, 
a gwiazdą był Mrozu, którego występ 
w piątkowy wieczór zgromadził liczną 
publiczność. Na czas imprezy całkowicie 
swoje oblicze zmienił teren przy suskiej 
plaży, gdzie wyrósł cały kompleks spor-
towy z trybunami, strefami zmian i zaple-
czem dla zawodników. Rozmach impre-
zy zorganizowanej przez Urząd Miejski 
w Suszu, UKS Towarzystwo Rozwoju 
Sportu w Suszu i jednostki budżetowe 
gminy był możliwy dzięki wsparciu ze 
strony mieszkańców Gminy.

więcej o imprezie na s. 2, 3 i 4
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Zmiana zasad 
odbierania odpadów

Triathlonowy Susz

Unia Susz i Orzeł 
Ulnowo awansowały

Dni Susza 2015

50 lat Zespołu Szkół 
w Suszu
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Susz Triathlon...Wspaniała im-
preza, wspaniali kibice... Kocham 
Susz! Wrócę tam! - tymi słowami 
podsumował swój pobyt w Suszu 
aktor Piotr Nowak (oficer CBŚ 
z serialu „Krew z krwi”).

O tym, że znane osoby dobrze się 
czują w Suszu, wiemy od lat. Również 
w tym roku można było dostrzec wśród 
tłumu zawodników i kibiców przyby-
łych na zawody Euco Susz Trathlon 
2015 dobrze znane twarze ze świata 

sportu i telewizji. Mimo choroby na 
strat zdecydowała się aktorka Karolina 
Gorczyca. Duże przywiązanie do Su-
sza wykazuje Tomasz Karolak, co roku 
startując w Suszu. Podczas zawodów 
można było jeszcze spotkać m. in. ge-
nerała Romana Polko, biegacza Pawła 

Januszewskigo czy dziennikarza Łuka-
sza Grassa.

Triathlonista i faworyt przed sobot-
nim wyścigiem długim Kaper Adam 
spędził przed zawodami cały poprze-
dzający je tydzień, czym zaskarbił so-
bie sympatię suskich kibiców. 

W ubiegłym roku po raz pierwszy 
w Suszu mogliśmy podziwiać start 
polskiej eksportowej pary w paratria-
thlonie, czyli Jarosława Skiby i Marci-
na Suwarta. Nie zabrakło ich również 

podczas EuCO Susz Triathlon 2015. 
Tak jak poprzednim razem wystarto-
wali podczas wyścigu Open na dystan-
sie sprinterskim:

- Kto wystartuje w Suszu raz, będzie 
startował do końca swojej triathlono-
wej kariery - wyjaśnił Skiba. ■

EuCO Susz Triathlon 2015

Bezpłatny biuletyn mieszkańców 
Gminy Susz
Wydawca: Urząd Miejski w Suszu
Redakcja i skład:
Włodzimierz Paliński, naszsusz@op.pl 
Skład numeru zakończony 17.07.2015 r.
Druk: WPPRINT Nowa Wieś/Iława.

Przegląd Suski

Opinie zawodników 
o turnieju w Suszu
Tym razem gościliśmy w Suszu - 
Stolicy Polskiego Triathlonu. Jak 
zawsze atmosfera była świetna. 
Na każdym kroku można było spo-
tkać znajomych, bo do Susza każ-
dy chce wracać. Iwona Brzeziń-
ska, Akademia Triathlonu 

Lubię startować. Całą zimę pracuję 
po to, żeby w sezonie jak najwięcej 
startować, żeby się bawić w takiej 
atmosferze, no i gdzie jak nie w Su-
szu! Kacper Adam

Euco Susz Triathlon był wspania-
łym towarzyskim i sportowym wy-
darzeniem. Łukasz Grass, Aka-
demia Tritahlonu

Susz – miasto polskiego triathlonu, 
mekka triathlonistów, zawody któ-
re, każdy trimaniak musi zaliczyć. 
Bogna B., Akademia Triathlonu

Organizacyjnie zawody oceniam 
bardzo dobrze. Super trasa rowe-
rowa, gładki asfalt, teren pofałdo-
wany, sporo kibiców. Marek Ja-
skółka, Akademia Triathlonu

27 czerwca miałem zawody na 
dystansie 1/2 Ironman w miejsco-
wości Susz. Piękna miejscowość 
i jedyne zawody triathlonowe 
w Polsce z takim sercem, organi-
zacji i mieszkańców. Paweł Krako-
wiak

Susz Triathlon  nie zawiódł. Orga-
nizacja rewelacja, chce się wra-
cać! Cezary Borko

Super impreza! Wielkie podzięko-
wania dla wolontariuszy i kibiców 
oraz służb wspomagających -  bez 
Was nie byłoby tak fajowo! Konrad 
Wol

Wysoki poziom organizacyjny 
w pełni uzasadnia miano „SUSZ 
STOLICA POLSKIEGO TRIATH-
LONU” Krzysztof Wacławski Or-
kaMasters Iława

Niezwykli zawodnicy triathlonu 
Kto kryje się pod sportowym strojem?

Piotr Nowak

Łukasz Grass

Roman Polko Karolina Gorczyca Tomasz Karolak

Kacper Adam

Jarosław Skiba i Marcin Suwart
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Miejsca zawodników z Susza
Dystans długi: 1,9 km, 90 km, 21,1 km 
65. Gniewomir Pluta 4:43:48
74. Jarosław Jabłoński 4:46:06
76. Maksymilian Karczewski 4:46:31
83. Paweł Mazur 4:47:58
89. Marcin Sobolewski 4:48:52
90. Jacek Sobucki 4:48:57
102. Zbigniew Sarnowski 4:54:18
118. Grzegorz Szczegielniak 4:59:28
147. Daniel Szul 5:08:37
159. Piotr Langowski 5:11:38
161. Tomasz Szałkowski 5:11:44
167. Jan Karczewski 5:12:37
173. Krzysztof Furmański 5:13:41
192. Paweł Gutowski 5:17:50
215. Krzysztof Litwiniuk 5:21:20
230. Sławomir Siemianowski 5:25:42
266. Leszek Sieciński 5:35:33
276. Maciej Jedowski 5:38:08
315. Wojciech Górski 5:50:48
317. Marian Górny 5:51:32
325. Krzysztof Zdrojewski 5:52:34
342. Izabela Pudlak 5:57:05
362. Waldemar Markuszewski 6:10:05
369. Grzegorz Tomaszewski 6:14:53
385. Patryk Jagiełka 6:26:32
MP Sprint: 0,75 km, 20,2 km, 5 km
34. Robert Niestój 1:03:56
Sprint Open: 0,75 km, 20,2 km, 5,7 km
11. Karol Kaczmarczyk 1:10:13
50. Emilian Sieciński 1:15:25
78. Kamila Lulińska 1:18:13
91. Arkadiusz Węgier 1:19:38
93. Piotr Gąsior 1:19:39
102. Alicja Misiak 1:20:27
159. Paweł Koper 1:24:21
187. Krystian Gąsior 1:25:41
197. Natalia Nikel 1:26:35
243. Krzysztof Kaca 1:30:02
245. Bartosz Iwanow 1:30:22
250. Krzysztof Jażdżewski 1:30:43
302. Jacek Kasicki 1:34:20
306. Cezary Maćkiewicz 1:34:28
316. Kamil Jurczewski 1:35:11
369. Jacek Włodarski 1:39:45
379. Grzegorz Niemkiewicz 1:41:19
399. Bertrand  Le Guern 1:44:19
401. Magdalena Niedziałek 1:44:43
418. Grzegorz Latoszyński 1:47:58
419. Krzysztof Zagrodzki 1:48:14
433. Joanna Kopycińska 1:53:20
436. Michał Jelski 1:53:46
444. Paweł Łatoszyński 1:58:55

Suszanie w aquathlonie
wyścig 1: 200 m, 1 km 
30. Marcel Siemianowski 0:12:14
wyścig 2: 400 m, 2 km
16. Dawid Goryński 0:16:40
20. Maciej Paliński 0:18:17
24. Kamil Drzewoszewski 0:19:46
28. Radosław Skolasiński 0:22:49

Służyli pomocą przez cały czas 
trwania zawodów i nie zniechęcił 
ich ani upał, ani deszcz. Blisko 
dwieście osób w charaktery-
stycznych koszulkach w kolorze 
limonkowym pomagało w orga-
nizacji zawodów triathlonowych 
jako wolontariusze. 

Obstawiali trasę rowerową i biego-
wą, organizowali bufety. W większości 
byli to młodzi ludzie, którzy, uczestni-
cząc w organizowaniu zawodów, mieli 
okazję na zdobycie cennego doświad-
czenia i umiejętności. To także nie-
zwykła przygoda, dzięki której można 
przeżyć niezapomniane emocje i po-
znać nowych ludzi. ■

Zasłużone 
podziękowania 
dla pracy suskich 
wolontariuszy

Łącznie ponad 50 osób związa-
nych ze Suszem startowało we 
wszystkich częściach zawodów  
EuCO Susz Triathlon 2015. 

Suszanie jednak nie tylko brali 
udział w zawodach, ale czynnie uczest-
niczyli w budowaniu ich niepowtarzal-
nej atmosfery. W dorocznym konkursie 
na strefę kibica brały udział 4 grupy, 
ale zawodnicy w głosowaniu zdecy-
dowali, że zwycięstwo za najskutecz-
niejszy i niezapomniany doping należy 
się wsi Bronowo. Sportowcy biorący 
udział w suskich zawodach podkreślają 
jednocześnie, że wielu mieszkańców 
spontanicznie kibicowało na trasie ro-
werowej i biegowej, co stało się nieja-
ko wizytówką Susza i efektem długiej 
tradycji rozgrywania zawodów triath-
lonowych właśnie w naszej gminie. ■

Triathlonowe 
miasto

Kibice, wolontariusze 
i zawodnicy z Susza

Strefa nieocenionych 
„pielęgniarek”

Strefa harcerzy z Susza

Dopingujące Różnowo

Strefa kibica w Bronowie
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Certyfikat  dla Susza
Podczas IV Gali 
„Produkt Warmii 
i Mazur”, która 
odbyła się 18 
maja br. w Urzę-
dzie Marszał-
kowskim w Olsz-
tynie, marka 
Susz Triathlon 
otrzymała Certyfikat „Produkt 
Warmia Mazury”.
Przyznany certyfikat jest potwier-
dzeniem regionalnego charakteru 
i znaczenia suskiego triathlonu 
dla promocji Susza, a tym samym 
województwa warmińsko-mazur-
skiego na terenie całego kraju, 
jak również poza jego granicami. 
Susz Triathlon otrzymał certyfikat 
w kategorii „Wydarzenie”, a ode-
brał go Burmistrz Susza Krzysztof 
Pietrzykowski. 

Suszanie na targach 
sportowych
W dniach 11 i 12 kwietnia br. w Cen-
trum Targowo-Konferencyjnym 
Expo Arena w Ostródzie odbyły się 
targi Vital Sport Arena, na których 
została zaprezentowana bogata 
oferta polskiego rynku sportu i re-
kreacji, skierowana do odbiorców 
indywidualnych oraz firmowych. 
Na targach obecny był także Susz, 
który prezentował swoją ofertę pod 
marką Susz Triathlon. 
Wśród wielu gości, którzy odwie-
dzili nasze stoisko, znaleźli się 
także mieszkańcy Susza, m.in. 
Andrzej Szysler, który zwyciężył 
w swojej kategorii wiekowej w bie-
gu na 6 km zorganizowanym przy 
okazji targów. W kwietniu br. suski 
biegacz - nauczyciel wychowania 
fizycznego w Zespole Szkół w Su-
szu - brał udział w Halowych Mi-
strzostwach Europy w Weteranów 
w LA w Toruniu i w biegu na 1500 
metrów w kategorii 55 lat zajął pią-
te miejsce.

Mistrzostwa w Skokach na Bombę 

Udało się zebrać 809 zł, 
które pozwolą na przeprowadzenie konsultacji dla ośmiu dzie-

ci zagrożonych autyzmem

Z dużą dawką humoru, 
ale w szczytnym celu podczas EuCO Susz Triathlon odbyły 

się Mistrzostwa Świata w Skokach na Bombę SelerBrity Susz 
Splasz 2015, które zorganizowali na pomoście suskiej plaży 

przyjaciele związani z akcją „Biegiem na pomoc”

Wokół suskiego triathlonu
EuCO Susz Triathlon 
to nie tylko zawody 
sportowe, ale również 
wydarzenie kulturalne. 
Odbyło się kilka kon-
certów, a niewątpliwą 

gwiazdą był 
Mrozu, 
który na suskiej sce-
nie wystąpił w piątko-
wy wieczór. 

Podczas zawodów trwały również 
targi Expo, na których 
można było zaopatrzyć się w sprzęt 
sportowy. Odbywały się też prezen-
tacje dotyczące bikefittingu, fizjolo-
gii i wydolności organizmu.
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Do 30 marca br. odbyły się 33 ze-
brania, podczas których miesz-
kańcy wybierali swoich przedsta-
wicieli oraz decydowali o składzie 
rad sołeckich i osiedlowych w ka-
dencji 2015-2019. 

W poprzednim numerze „Przeglądu 
Suskiego” informowaliśmy o wyni-
kach wyborów do 24 marca. Po tym 
termie sołtysem Dąbrówki została wy-
brana Jolanta Matuszczak, Falknowa 
Tomasz Drzewiński, Rudnik Mag-

dalena Borecka a Różnowa Łukasz 
Tomaszewski. Na przewodniczącego 
rady osiedlowej Starego Miasta wy-
brano Dariusza Ryszkę, Osiedla Kor-
czaka Janusza Tulińskiego, Osiedla 
Prabuckiego Urszulę Szczepaniak, 
a Osiedla Koszary Martę Masny.

31 marca nowo wybrani sołtysi 
i przewodniczący rad osiedlowych 
spotkali się w Urzędzie Miejskim 
w Suszu, gdzie odebrali pamiątkowe 
listy gratulacyjne. ■

Gmina

W dniach 14-15 maja 2015 r. w Ba-
łoszycach odbyło się ogólnopol-
skie seminarium naukowe pt.: 
„Metody rekultywacji jezior ze 
szczególnym uwzględnieniem 
Jeziora Suskiego” objęte Hono-
rowym Patronatem przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie. 

Było to drugie spotkanie samorzą-
dowców, organizacji pozarządowych, 
grup nieformalnych i aktywistów 
działających na rzecz Jeziora Suskie-
go. W seminarium wzięli udział go-
ście z wiodących 
ośrodków na-
ukowych. m.in. 
z Uniwersytetu 
Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, 
U n i w e r s y t e t u 
Warszawskiego, 
U n i w e r s y t e t u 
Gdańskiego, Po-
litechniki Kosza-

lińskiej i Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas 
seminarium naukowcy przedstawili 
swoje doświadczenia w zakresie rekul-
tywacji jezior w Polsce, tak aby móc 
wybrać najskuteczniejszą metodę re-
kultywacji Jeziora Suskiego. 

Kolejną część spotkania stanowiły 
wystąpienia osób działających na rzecz 
ochrony wód w Polsce z różnych śro-
dowisk, którzy prowadzą różnorodne 
działania na rzecz ochrony jezior. Se-
minarium zamknęła dyskusja podsu-
mowująca działania na rzecz ochrony 
wód Jeziora Suskiego. ■

Seminarium naukowe
Drugie spotkanie na temat metod rekultywacji jezior Burmistrz Susza 

otrzymał absolutorium
W sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Suszu 25 czerwca br. od-
była się VII Sesja Rady Miejskiej 
poświęcona m.in. wykonaniu bu-
dżetu za rok 2014 oraz udzieleniu 
absolutorium Burmistrzowi Susza. 
Po przedstawieniu sprawozdania, 
wysłuchaniu opinii Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej, suscy radni 
udzielili absolutorium Burmistrzowi 
Susza Krzysztofowi Pietrzykow-
skiemu. Z 14 rajców, którzy uczest-
niczyli w posiedzeniu, wszyscy 
opowiedzieli się za udzieleniem 
absolutorium. Takiego samego 
zdania była Komisja Rewizyjna 
oraz Regionalna Izba Obrachun-
kowa.
Jak podkreślił Burmistrz Krzysztof 
Pietrzykowski, absolutorium to nie 
tylko ukoronowanie jego pracy, to 
również sukces radnych, pracow-
ników urzędu i jednostek organiza-
cyjnych.

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

Urząd Miejski w Suszu

Sekretariat

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

tel. (55) 278 60 15

faks: (55) 278 62 22

e-mail: susz@susz.pl

WWW.SUSZ.PL

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

Kontakt z radnymi za pośrednic-
twem poczty elektronicznej: 

Hubert Młynarczyk 
   hubertmlynarczyk@wp.pl

Przemysław Tuliński
   przemek-tulinski@wp.pl

Grzegorz Zalewski 
   suszisp@wp.pl

Zakończenie wyborów sołeckich
Uzupełnienie informacji z poprzedniego numeru

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Suszu
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Osoby niepełnosprawne w gmi-
nie Susz będą mogły korzystać 
z możliwości przewozów nowo 
zakupionym autobusem.

Fabrycznie nowy Ford Transit wy-
posażony został w 17 miejsc siedzą-
cych dla pasażerów oraz rozwiąza-

nia techniczne zapewniające komfort 
i bezpieczeństwo podróży. Pojazd jest 
ekologiczny spełnia bowiem europej-
ski standard emisji spalin EURO VI.

Autobus został zakupiony dzięki 
staraniom Urzędu Miejskiego w Suszu. 
Projekt „Likwidacja barier transpor-

towych - zakup autobusu przy-
stosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych na potrzeby 
Gminy Susz” uzyskał dofinan-
sowanie ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w ra-
mach Programu „Wyrównywa-
nie Różnic Między Regionami 
II”. Kwota dofinansowania to 
100.000,00 zł. ■

Od lipca 2015 r. 
zostały wpro-
wadzone nowe 
zasady odbie-
rania odpadów 
s e g r e g o w a -
nych. 

Połączona zo-
stała zbiórka szkła 
białego i koloro-
wego w jeden zielony worek. Nowo-
ścią jest wprowadzony worek niebie-
ski do zbierania makulatury, na którą 
ma składać się suchy papier, gazety, 
książki, tektura, opakowania karto-
nowe. Przypominamy, że w workach 
żółtych umieszczane są tworzywa 
sztuczne, odpady wielomateriałowe 
(np. kartony po mleku, sokach) i me-
tale, a w workach brązowych odpady 
biodegradowalne (owoce, warzywa, 
obierki itp.), w tym mokry niezadruko-
wany papier. 

Zgodnie z harmonogramem udo-
stępnionym na stronie susz.pl worki 
w kolorach żółtym, zielonym i nie-
bieskim odbierane będą co cztery ty-
godnie. Natomiast worki brązowe od 
1 kwietnia do 15 listopada zabierane 
będą co dwa tygodnie, a od 16 listopa-
da do 31 marca -  co cztery tygodnie. 
Wywóz odpadów zmieszanych nastę-
puje co dwa tygodnie. 

Od 1 września 2015 r. wzrasta staw-
ka opłaty za odpady niesegregowane 
do 13 zł miesięcznie od jednego miesz-
kańca. Opłata za odbiór odpadów se-
gregowanych pozostaje na poziomie 8 
zł  miesięcznie od osoby.

Konieczność podniesienia sta-
wek opłaty za odpady zbie-
rane nieselektywnie ma na 
celu m. in. zachęcenie mieszkańców do 
segregowania odpadów, a tym samym 
zwiększenia ilości odbieranych odpa-
dów zebranych selektywnie. Jest to 
uzasadnione koniecznością osiągnięcia 
odpowiednich poziomów recyklingu 
oraz ograniczeniem masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegrada-
cji przekazywanych do składowania. 
Na gminy, które nie osiągną wskaza-
nych poziomów, są nakładane wysokie  
kary pieniężne, dlatego selektywna 
zbiórka odpadów jest naszą wspólną 
sprawą. ■

Zmiany w odbiorze odpadów
Nowe zasady odbierania odpadów segregowanych

Dla niepełnosprawnych
Nowy autobus do przewozu w gminie Susz

Siłownia zewnętrzna 
w Bałoszycach
„Budowa centrum wypoczynku 
wiejskiego z uwzględnieniem urzą-
dzeń do aktywnego ćwiczenia na 
dworze” to nazwa zadania inwe-
stycyjnego współfinansowanego 
przez Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w ramach 
Konkursu „Aktywna Wieś Warmii, 
Mazur i Powiśla” w 2015 roku. 
Przedsięwzięcie ujęte w Planie Od-
nowy Miejscowości Bałoszyce po-
lega na montażu urządzeń siłowni 
zewnętrznej wraz z zagospodaro-
waniem terenu.
Zadanie polega na przygotowaniu 
terenu (plantowaniu, zebraniu nie-
czystości, wykonaniu nasadzeń 
roślinnych, montażu ławek), za-
kup i montaż elementów siłowni 
zewnętrznej (3 szt.), wyrównanie 
terenu kruszywem i ogrodzenie 
obrzeżami betonowymi.  

Nowe lampy uliczne 
w mieście
Dobiegły końca prace związane 
z wymianą oświetlenia na Starym 
Mieście oraz częściowo na ul. Sło-
wiańskiej. Łącznie zamontowano 
31 lamp, które zastąpiły dotych-
czasowe, niewydolne oświetlenie 
uliczne. 
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21 czerwca 2015 r. w Bronowie 
nad jeziorem Burgale Koło nr 17 
Polskiego Związku Wędkarskie-
go w Suszu obchodziło 60-lecie 
swojego istnienia.

 Z okazji uroczystości odbyły się za-
wody wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Susza Krzysztofa Pietrzykowskiego. 

Statuetki za największe złowio-
ne ryby odebrali: Andrzej Wolicki za 
okonia i krąpia, Sławomir Dorociak 
za leszcza i płotkę, Wiesław Zakrzew-
ski za wzdręgę, Michał Duszyński za 
ukleję. Statuetkami nagrodzeni zostali 
również przyjaciele, sponsorzy i naj-
bardziej aktywni członkowie za pomoc 
i wspieranie działalności Koła. ■

60 lat Koła Wędkarskiego
Zawody wędkarskie z okazji jubileuszu

1 maja br. wspólnota wiernych 
z ks. dziekanem Dariuszem Ku-
łakowskim zebrała się w Sank-
tuarium św. Antoniego w Suszu, 
aby podczas uroczystej mszy św. 
dziękować Bogu za 700 lat Ko-
ścioła w Suszu.

Na uroczystość przybył ks. bp Jacek 
Jezierski, kapłani z suskiego dekanatu 
i dekanatów sąsiednich, władze miasta, 
przedstawiciele suskich urzędów i in-

stytucji, parafianie. 
Podczas homilii biskup Jezierski 

m.in. przypomniał historię Kościoła 
w Suszu. Na zakończenie eucharystii, 
po odśpiewaniu Te Deum, biskup po-
święcił pokrycie dachowe wymienione 
na kościele w ubiegłym roku.

Jak podają źródła historyczne, 
w 1315 roku została w Suszu erygowa-
na parafia, kościół został wzniesiony 
w latach 1330-1350. ■

700-lecie kościoła w Suszu
Obchody historycznej rocznicy u „św. Antoniego”
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Nowa Strategia
Rozwoju Gminy Susz
Gmina Susz przystąpiła do opra-
cowania „Strategii Rozwoju Gmi-
ny Susz na lata 2015-2025” – do-
kumentu, w którym określone 
zostaną zasoby i potencjały Miasta 
i Gminy oraz kierunki dalszego 
rozwoju. Opracowanie Strategii 
Rozwoju jest konieczne, ponieważ 
to ona będzie stanowiła formalną 
podstawę ubiegania się o dofinan-
sowanie projektów ze środków Unii 
Europejskiej w nowej perspektywie 
finansowej na lata 2014-2020. Po-
zwoli to nie tylko określić kierunki 
rozwoju Gminy, ale też wyznaczyć 
cele zgodne z oczekiwaniami i po-
trzebami mieszkańców naszej gmi-
ny.

Rewitalizacja parku  
w Babiętach Wielkich
Gmina Susz - decyzją Sejmiku Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskie-
go - otrzymała dofinansowanie do 
projektu pn. „Rewitalizacja parku 
wiejskiego w Babiętach Wielkich”, 
złożonego w odpowiedzi na Kon-
kurs „Aktywna Wieś Warmii, Mazur 
i Powiśla” w 2015 roku jako przed-
sięwzięcie ujęte w Planie Odnowy 
Miejscowości Babięty Wielkie.
Projekt obejmuje swym zakresem 
zagospodarowanie terenu parku 
w Babiętach Wielkich, zakup i mon-
taż altany drewnianej z kompletem 
mebli ogrodowych, ławek drewnia-
nych, koszy na śmieci, grilla ogro-
dowego z wędzarnią, stojaków na 
rowery, urządzenia wielofunkcyj-
nego – placu zabaw dla dzieci, 
wykonanie nasadzeń roślinnych, 
oczyszczenie terenu parku, wyrów-
nanie terenu i  wywóz ziemi.
Projekt został opracowany przez 
pracowników Urzędu Miejskiego 
w Suszu przy aktywnym współ-
udziale mieszkańców sołectwa Ba-
bięty Wielkie, w tym także człon-
ków Grupy Odnowy Wsi. 
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20 czerwca 2015 r. na plaży miej-
skiej w Suszu odbył się szósty 
festyn pod nazwą Bezpieczne 
Wakacje. 

Impreza zorganizowana przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Suszu 
przy współudziale Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Iławie, policji w Iławie 
i w Suszu, Zakładu Karnego w Iławie, 
Inspekcji Transportu Drogowego oraz 
WORD w Olsztynie. 

Można było spróbować swoich sił 
podczas cięcia samochodu specjali-
stycznym sprzętem hydraulicznym, 
był wjazd do góry w koszu wysięgni-
ka strażackiego, można było wejść do 
„komory” dymowej przygotowanej 
przez strażaków. 

Festyn zgromadził liczną publicz-
ność, dla której organizatorzy przy-
gotowali wiele innych atrakcji, m. in. 
stanowisko do strzelectwa sportowe-
go, symulator dachowania WORD 
z Olsztyna, warsztaty udzielania 
pierwszej pomocy prowadzone przez 
wolontariuszy z Szadowa oraz dzieci 
z III b SP w Suszu, przejażdżki łodzią 
motorową. Z przygotowanych atrak-
cji lotniczych odbyły się pokazy lot-
nicze klubu AVIATOR z Prabut. ■

Wydarzenia

Święto Strażaków
Tegoroczne obchody Dnia Straża-
ka odbyły się w Redakach, gdzie 
strażacy ochotnicy z terenu gminy 
Susz uroczyście obchodzili swoje 
święto. W uroczystościach udział 
wzięły cztery jednostki: OSP Reda-
ki, OSP Susz, OSP Babięty Wielkie 
i OSP Jakubowo Kisielickie.
W czasie zbiórki pododdziałów 
i pocztów sztandarowych zosta-
li odznaczeni zasłużeni działacze 
i członkowie gminnych jednostek 
OSP. 
Burmistrz Susza Krzysztof Pie-
trzykowski w imieniu swoim oraz 
mieszkańców gminy złożył stra-
żakom podziękowania za ich co-
dzienny trud i zaangażowanie na 
rzecz lokalnej społeczności. Po-
nadto życzył wszystkim strażakom 
biorącym udział w akcjach ratow-
niczo-gaśniczych bezpieczeństwa 
przy ratowaniu mienia i życia.

Festyn Bezpieczne Wakacje 
Podczas imprezy było wiele atrakcji oraz pokazów

Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza Zjazdy na linach

Stanowisko do strze-
lectwa sportowego

Udzielanie pierwszej 
pomocy

Zbiórka krwi
16 maja br. odbyła się kolejna ak-
cja krwiodawcza zorganizowana 
przez klub HDK Żarek działający 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Suszu. Do poboru krwi zgłosiło 
się 27 dawców z czego krew odda-
ło 25 osób, co dało efekt w posta-
ci 11.2 litra krwi. Poboru dokonało 
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 
oddział terenowy w Iławie. Organi-
zatorzy akcji zapraszają na kolejne 
spotkanie z krwiodawstwem, które 
odbędzie się we wrześniu br.
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Dnia 29 maja 2015 roku w Zespo-
le Szkół im. Ireny Kosmowskiej 
w Suszu odbyła się uroczystość 
z okazji 50-lecia istnienia szkoły. 

Obchody rozpoczęły się mszą świę-
tą w kościele pw. św. Rozalii w Su-
szu, natomiast uroczystości szkolne 
z udziałem licznie zgromadzonych 
gości odbyły się w budynku przy ulicy 
Wiejskiej 1 w Suszu. Z okazji jubile-
uszu dyrektor placówki Beata Szcze-
paniak-Furman wręczyła podziękowa-
nia za wieloletnią współpracę i pomoc 

w realizacji zadań statutowych szkoły 
władzom powiatu, miasta oraz praco-
dawcom, z którymi współpracuje szko-
ła. 50 lat istnienia szkoły było okazją 
do odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
ufundowanej przez pracowników szko-
ły oraz Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie szkoły przygotowali 
oprawę muzyczną imprezy i pod kie-
runkiem nauczycieli przedmiotów ga-
stronomicznych wykonali poczęstunek 
dla wszystkich przybyłych na uroczy-
stość gości. ■

Jubileusz szkoły rolniczej
50 lat Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

W piątek 15 maja 2015 r. w suskim 
gimnazjum odbyło się doroczne 
Święto Szkoły związane z kolejną 
rocznicą nadania szkole imienia 
Kawalerii Polskiej.

Podczas apelu na boisku szkolnym 
oprócz społeczności szkolnej i zapro-
szonych gości obecni byli harcerze, 
grupa rekonstrukcji historycznych 
i konni jeźdźcy z Ośrodka w Julia-
nowie. Obchody swoją obecnością 
uświetniła 20 Bartoszycka Brygada 
Zmechanizowana oraz Orkiestra Woj-

skowa z Elbląga. 
Program obchodów przewidywał 

m. in. Apel Pamięci z salwą kompanii 
honorowej i złożenie kwiatów przy ta-
blicy upamiętniającej Polskich Kawa-
lerzystów. Święto Szkoły było również 
okazją do wręczenia nagród dla najlep-
szych klas w rywalizacji o Kawaleryj-
ski Puchar Dyrektora Szkoły. 

Imprezę kończył przemarsz uczest-
ników do Sanktuarium Św. Antoniego, 
gdzie odbyła się uroczysta Msza Świę-
ta. ■

Święto suskiego gimnazjum
Kultywowanie pamięci Polskich Kawalerzystów

Główne uroczystości odbyły się podczas apelu 
na boisku szkolnym przy gimnazjum
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Posłowie z Susza
Aż 4 uczniów gimnazjum w Suszu 
wzięło udział w posiedzeniu XXI 
sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, 
która odbyła się 1 czerwca 2015 r. 
w gmachu Sejmu przy ulicy Wiej-
skiej w Warszawie. W tym roku 
młodzi posłowie zastanawiali się 
nad tym, jakiej przestrzeni publicz-
nej potrzebuje młodzież. Młodzi 
posłowie zostali wyłonieni poprzez 
wykonania zadania rekrutacyjne-
go polegającego na badaniu wy-
branego miejsca w przestrzeni 
publicznej oraz zaproponowanie 
zmiany i działań wynikających 
z uzyskanych wniosków. Wśród 
18-osobowej reprezentacji woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego 
naszą Gminę reprezentowali: Wik-
toria Korwek, Mikołaj Ryll, Kinga 
Piejdak i Sandra Rakowiecka.

Kolejny jubileusz 
szkoły w Babiętach
22 maja szkoła w Babiętach Wiel-
kich obchodziła kolejny, 9. już ju-
bileusz nadania jej imienia oraz 
prawa posiadania sztandaru. Uro-
czystość zgromadziła liczne grono 
rodziców, działaczy społecznych, 
sponsorów, przyjaciół szkoły i za-
proszonych gości. Uczniowie szko-
ły przygotowali przedstawienie 
ukazujące dzieje Ziemi Suskiej, 
w którym historia splotła się z fanta-
zją, legendą i mitem. Słowo, taniec 
i piosenki w wykonaniu uczniów 
wywołały aplauz publiczności.
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Nowy „Skarbiec”
W czerwcu br. ukazał się 11. numer 
„Skarbca Suskiego” wydawane-
go przez Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Suskiej. W numerze m.in. 
jak wyglądał rozwój suskiej kultury 
w okresie powojennym, ciekawost-
ki przyrodnicze i nowe, niepubliko-
wane zdjęcia archiwalne.

Spotkania z poezją
W maju odbyły się gminne i powia-
towe eliminacje XXXIII Konkursu 
Recytatorskiego „Spotkania z Po-
ezją”. Uczennica z suskiego gim-
nazjum Agnieszka Jackiewicz za-
jęła w Iławie I miejsce i tym samym 
reprezentowała w czerwcu powiat 
iławski podczas Wojewódzkiego 
Konkursu Recytatorskiego w Olsz-
tynie.

Wystawa o Wyklętych
W kwietniu br. Oddział Terenowy 
im. 5 Wileńskiej Brygady AK Pol-
skiego Klubu Kawaleryjskiego  zor-
ganizował w Suszu wystawę ple-
nerową „Niezłomni Wyklęci 1944 
– 1963”. Przez tydzień na ogrodze-
niu Szkoły Podstawowej w Suszu 
przy ulicy Piastowskiej prezento-
wano dwanaście bannerów z bio-
grafiami kilkunastu żołnierzy tzw. 
drugiej konspiracji przygotowanych 
przez Stowarzyszenie Traugutt.org 
z Pruszcza Gdańskiego.

Znany aktor Maciej Stuhr, trenujący również tria-
thlon, zamieścił wpis i swoje zdjęcia na Facebooku 
z wyprawy m. in. prze nasze miasto:
- Korzystając z niedzielnej przerwy w zdjęciach do 
„Belfra” w reż. Łukasza Palkowskiego, zrobiłem 
wspaniałą przejażdżkę rowerową: Kwidzyn-
Prabuty-Susz-Kisielice-Trumieje-Wandowo-
Kwidzyn. Łącznie 90 km. Piękna nasza Polska 
cała! Jednocześnie chciałbym pozdrowić i pocie-
szyć osławionego Konrada I Mazowieckiego, bo 
są też dobre strony sprowadzenia Krzyżaków do 
Polski. Ta architektura jest po prostu wspaniała!

Stuhr rowerem przez Susz

Obchody Święta Konstytucji 
3 Maja w gminnych szkołach

SP Babięty Wielkie SP Susz

SP Jawty WielkieSP Lubnowy

SP Kamieniec

Dzień Matki

SP Lubnowy

SP Kamieniec

SP Susz
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W tym roku dzieci z Publicznego Przedszkola w Suszu 
wystąpiły w hali Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu 
w programie specjalnie przygotowanym na Dzień Matki. 
Po prezentacjach każda z grup otrzymała pamiątkowe dy-
plomy oraz słodycze ufundowane przez Burmistrza Susza.

Przedszkolandia

Dzień Dziecka
31 maja br. na plaży miej-
skiej w Suszu odbyły się 
Gminne Obchody Dnia Dziec-
ka. Wydarzenie miało cha-
rakter otwarty dla wszyst-
kich dzieci z terenu gminy 
Susz, na które czekało tu 
wiele atrakcji.

Dzień Dziecka
w gminie

SP Jawty Wielkie

SP Lubnowy

SP Susz

SP Babięty Wielkie

Pikniki
rodzinne

Piotrkowo

Jawty Wielkie
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Uczniowie wyróżnieni
 w czasie Dni Susza

Nagrody ufundowane przez burmi-
strza Susza uhonorowały najlep-
szych uczniów ze szkół z terenu 
gminy za osiągnięcia w dziedzinie 
nauki i sportu:
SP im. gen. J. Bema w Suszu
Karolina Miśkiewicz
Małgorzata Ryll
Maria Lendzion
Dominik Baszak
Hubert Cap
SP im. Ziemi Suskiej w Babiętach
Kacper  Zaleśkiewicz 
Julia  Jankowska
Bartosz  Filipkowski 
SP w Lubnowach
Natalia  Janczarek 
Paulina  Igielska 
SP w Jawtach Wielkich
Klaudia  Pomarańska
Natalia  Lewandowska
 SP w Piotrkowie
Paulina  Gutowska
Jakub Kacprzak
SP w Kamieńcu
Hubert  Jurkiewicz
Nikola  Pawłowska
Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej 
w Suszu
Mikołaj  Ryll   
Agnieszka  Jackiewicz  
Łukasz  Luliński
Nikola  Cichocka
Katarzyna  Demko

13 i 14 czerwca odbyły się Dni Susza przygotowane przez Suski 
Ośrodek Kultury. 

Dni Susza 2015

Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkół pod-
stawowych funkcjonujących na terenie naszej gminy 
- bezkonkurencyjna w obu kategoriach okazała się 
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich

Przegląd Dorobku Artystycznego 
Szkół i Przedszkoli

Gala muzyki disco polo
w sobotni wieczór

Zespół Cała Góra Barwinków

W niedzielę prezentowały się przedszkolaki oraz 
zespoły Jaśko Band i Lolek Orkiestra

Koncert zespołu Zdrowa Woda - 
polskiej legendy muzyki bluesowej
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W czasie Dni Susza 13 
czerwca na hali Cen-
trum Sportu i Rekreacji 
w Suszu odbyły się Zu-
nifikowane Mistrzostwa 
Polskiej Federacji Kick-
boxingu Susz 2015. 

Gospodarzem turnieju 
były klub Piechotka Team 
Susz i CSiR w Suszu. 
W tegorocznych zawodach 
udział wzięło ponad 200 
najlepszych zawodników 
z 24 klubów z całej Pol-
ski. Walki odbyły się m.in. 
w kategoriach kickboxing 
oraz walki dla dzieci na pał-
ki. ■

Sport

Wiosenny Turniej 
Piłki Siatkowej Męż-
czyzn 
25 kwietnia br. w hali Centrum 
Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła 
II. odbył się Ogólnopolski Wiosen-
ny Turniej Piłki Siatkowej męż-
czyzn o puchar Burmistrza Susza.
W turnieju tym wzięły udział trzy 
drużyny - CSiR PAŁAC Kamieniec, 
KS STAL Grudziądz i KS  CSD 
TIM Choroszcza Olsztyn. Drużyna 
z Kamieńca wygrała wszystkie me-
cze, triumfując ostatecznie w ca-
łym turnieju. 
Turniej ten był ostatnim przygo-
towaniem drużyny CSIR PAŁAC 
Kamieniec przed turniejem półfina-
łowym o wejście do drugiej ligi, któ-
ry odbył się w dniach 1-3 maja br. 
w miejscowości Dobroń. Tym ra-
zem jednak szczęście nie uśmiech-
nęło się do zawodników Kamieńca, 
gdyż przegrali tam wszystkie spo-
tkania i zespół odpadł z rywalizacji. 

14 czerwca w niedzielę podczas 
drugiego dnia obchodów Dni Su-
sza odbył się Powiatowy Turniej 
w siłowaniu na rękę. 

To pierwsze zawody zorganizowane 
przez Klub Sportowy DĘBY zajmują-
cy się właśnie armwrestlingiem przy 
współpracy CSiR w Suszu i wsparciu 
władz samorządowych Susza, dzięki 
którym zakupiono profesjonalny stół 
do siłowania na rękę.  

W zawodach wzięło udział około 
30 zawodników, w tym kilku z nich 
brało już udział w armwrestlingu w la-
tach wcześniejszych. Zmagania pilnie 
obserwowała licznie zebrana publicz-
ność. Wśród sędziujących znaleźli się 

członkowie Klubu Marcin Włodarski 
i Paweł Maziński.

- Nasz Klub Sportowy działa w inte-
resie publicznym. Chciałbym, aby jak 
najwięcej młodych ludzi zajęło się 
również tą dziedziną sportu, w końcu 
niewiele trzeba sprzętu, aby ćwiczyć 
tę dyscyplinę – mówi zastępca Klubu 
Krzysztof Dębski, który sam wystę-
puje na wie-
lu zawodach 
armwrestlin-
gu i chętnie 
służy radą 
m ł o d z i e ż y 
chcącej ćwi-
czyć. ■

Zmagania siłaczy
Powiatowy turniej w siłowaniu na rękę

WYNIKI W SIŁOWANIU NA 
RĘKĘ
Juniorzy do 18 lat
1. Sławomir Maksimik 
2. Daniel Komorowski 
Seniorzy 18-40 lat 
1. Krzysztof Dębski 
2. Sebastian Maksimik 
3. Radosław Siemiątkowski 
Masters powyżej 40 lat
1. Zbigniew Dębski  
2. Andrzej Bienias 
3. Sławomir Krajnik 
Lewa ręka open
1. Krzysztof Dębski 
2. Radosław Siemiątkowski
3. Łukasz Puszkarski 

Walki na hali sportowej
Mistrzostwa Polskiej Federacji Kickboxingu Susz
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W sobotę 11 lipca przez trzy go-
dziny na Orliku w Suszu ponad 
setka osób poddała się ogromnej 
dawce energetycznej Zumby.

I Wakacyjny Zumba Maraton Susz 
zorganizowany został przez Centrum 
Sportu i Rekreacji w Suszu przy współ-
pracy Emilii Laskowskiej oraz innych 

licencjonowanych instruktorów 
z Warszawy, Torunia oraz Ostró-
dy. 

Zumba sprawiła, że tym ra-
zem Orlik został całkowicie 
opanowany przez roztańczone 
panie. Organizatorzy zapowia-
dają, że następny Maraton Zum-
by odbędzie się 29 sierpnia br. ■

Sport

W sobotę 9 maja br. odbył się 
VII Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego o Puchar Burmi-
strza Susza. 

Do turnieju przystąpiło 180 par ta-
necznych z całego kraju, m.in. z Gdań-
ska, Gdyni, Warszawy, Płocka, To-
runia, Bydgoszczy, Tczewa, Elbląga, 
Olsztyna, Łodzi, Koszalina, Iławy.

Wysoki poziom artystyczny i sporto-
wy, piękne kreacje i wspaniała muzyka 
– wszystko to tworzyło niezapomniane 
widowisko dla widzów.  Dla rywalizu-

jących uczestników czekały pamiątko-
we dyplomy, puchary oraz medale dla 
zwycięzców, które na zakończenie im-
prezy wręczał zastępca burmistrza Su-
sza – Zdzisław Zdzichowski.

Podczas tegorocznego turnieju pu-
bliczności zaprezentowała się także 
dziecięca grupa taneczna, która uczęsz-
cza na zajęcia do SOK oraz amatorzy 
- miłośnicy tańca rywalizujący w ka-
tegorii hobby. Organizatorem imprezy 
był Suski Ośrodek Kultury oraz Szkoła 
Tańca J&K z Iławy. ■

VII Otwarty Turniej Tańca
Niezwykłe widowisko taneczne na hali CSiR w Suszu

Zumba Maraton Susz 2015
Roztańczone panie opanowały Orlik

Na parkiecie hali CSiR w Suszu odbywała się
rywalizacja w kilku kategoriach wiekowych oraz tanecznych 

Atrakcje 
nad Jeziorem Suskim
Dyrektor Centrum Sportu i Rekre-
acji w Suszu zaprasza do nieod-
płatnego korzystania z kajaków, 
roweru wodnego oraz łódki, które 
są dostępne na plaży miejskiej 
w Suszu. Dodatkowo plaża w tym 
sezonie jest strzeżona przez ra-
towników. 

Na zlecenie Suskiego Ośrodka 
Kultury - zarządcy plaży miejskiej 
w Suszu - Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Iławie 
przeprowadził badania pod kątem 
przydatności do kąpieli wody je-
ziora Suskiego, z których wynika, 
że woda na suskim kąpielisku jest 
przydatna do kąpieli.

Majówka na suskim 
skyte parku
Kilkadziesiąt młodych osób z Su-
sza, Iławy oraz okolic uczestniczyło 
2 maja w pokazie jazdy na rolkach, 
deskorolce i rowerze na nowo wy-
budowanym skateparku w Suszu. 
Wydarzenie było częścią oferty 
rekreacyjnej na długi weekend 
majowy, którą dla mieszkańców 
przygotował Suski Ośrodek Kultu-
ry oraz Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu.
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Zwycięzcy biegów głównych
Suskiej Rundy
Bieg długi mężczyzn 11,6 km
1. Tomasz Hapke
2. Adam Malicki
3. Maciej Ługowski
Bieg długi kobiet 11,6 km
1. Kamila Lulińska
2. Katarzyna Pankowska
3. Bożena Lulińska
Bieg krótki mężczyzn 5,8 km
1. Karol Kaliś
2. Rafał Dębowski
3. Karol Kaczmarczyk
Bieg krótki kobiet 5,8 km
1. Alicja Misiak
2. Monika Kołatka
3. Paulina Kisiel

31 maja przy hali CSiR w Suszu 
odbyła się kolejna edycja Suskiej 
Rundy w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Polska Biega”. Imprezę po-
pularyzującą bieganie zorganizo-
wały CSiR i UKS TRS Susz.

Zawody dla starszych uczestników 
odbywały się na dwóch dystansach: 
bieg długi 11,6 km i krótki 5,8 km – 
wyniki w tabeli  obok. 

Natomiast dzieci brały udział 
w konkurencjach: bieg na 100 m (rocz-
nik do 6 lat) dziewczynki (1. Natalia 
Kowalewska, 2. Hanna Tomczyk, 3. 
Martyna Rogala) i chłopcy (1. Bar-
tłomiej Koleśnik, 2. Aleksander Bia-
łek, 3. Michał Misiak); bieg na 200 m 
(roczniki 2007-2008) dziewczynki (1. 

Amelia Kaca, 2. Emila Kaca, 3. Han-
na Węgier) i chłopcy (1. Jakub Fio-
dorowicz, 2. Białek Filip, 3. Ignacy 
Lewandowski); bieg na 300 m (rocz-
nik 2005/2006) dziewczynki (1. Pa-
trycja Bulik, 2. Anna Kaca, 3. Julia 
Kaca) i chłopcy (1. Bartosz Kołecki, 
2. Mateusz Traczyk, 3. Konstanty 
Świdziński); bieg na 500 m (rocznik 
2003/2004) dziewczynki (1. Agata 
Madkiewicz) i chłopcy (1. Szymon 
Goryński, 2. Dawid Tatara). ■

Suska Runda 2015
Popularyzowanie biegania w Suszu

Finał Wojewódzki 
o Puchar TV Olsztyn 
w Tenisie Stołowym
Dnia 17 maja br.  w hali CSiR w Su-
szu odbył się Finał Wojewódzki 
Turnieju Tenisa Stołowego o „Pu-
char TVP Olsztyn”. Turniej rozgry-
wany był w 6 grupach wiekowych 
kobiet i mężczyzn. Wzięło w nim 
udział 98 najlepszych tenisistów 
z naszego województwa między in-
nymi z Elbląga, Pisza, Ostródy, Kę-
trzyna, Działdowa, Giżycka, Mrą-
gowa, Morąga, Iławy, Węgorzewa 
i Olecka. Wyłonieni oni zostali po 
rozegraniu eliminacji środowisko-
wych, gminnych, rejonowych i pół-
finałowych. Ogółem w całym cyklu 
imprezy uczestniczyło kilka tysięcy 
zawodników i zawodniczek z 38 
gmin całego województwa.

Rozgrzewka przed biegiem odbyła się w formie Zumby

2 maja br. w hali CSiR w Suszu 
odbył się Otwarty Turniej Pił-
ki Siatkowej Kobiet „Siatkarska 
Majówka 2015” zorganizowany 
przez KS Tęcza Kamieniec oraz 
CSiR Susz.

Do rozgrywek zgłosiło się 5 dru-
żyn. Turniej rozgrywany był systemem 
„każdy z każdym” do dwóch wygra-
nych setów do 25 punktów.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Świstaczki, 12 pkt., 2. Volley Va-

syl Gimnazjum Susz, 9 pkt., 3. MKS 
Zryw Volley Iława, 6 pkt., 4. Volley 
Żeromki, 3 pkt., 5. Volley Sadlinki, 0 
pkt. ■

Siatkarska Majówka 2015
Turniej piłki siatkowej

Zwycięskie Świstaczki
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Unia Susz po rozgrywkach War-
mińsko-Mazurskiego Związku Pił-
ki Nożnej wywalczyła w sezonie 
2014/15 awans do IV ligi z pierw-
szego miejsca w tabeli. 

Przejście suskiego zespołu do wyż-
szej klasy było pewne już 9 maja, gdy 
drużyna zwyciężyła z Radomniakiem 
Radomno 2:0. Ostatecznie podopiecz-
ni Jarosława Płoskiego po 30 kolejkach 
sezonu mieli imponującą przewagę 16 
punktów nad kolejną drużyną w tabeli. 

Do sukcesu walnie przyczyniła się 

nieprzerwana se-
ria zwycięstw Unii 
w meczach w kwietniu 
i maju. 

Doskonałą okazją do wyróżnienia 
zawodników, trenerów i działaczy 
awansującego Klubu Sportowego Unia 
Susz były tegoroczne Dni Susza. Pił-
karze otrzymali z rąk burmistrza Su-
sza Krzysztofa Pietrzykowskiego listy 
gratulacyjne, osoby wspierające klub 
pamiątkowe statuetki, a cała drużyna  
puchar upamiętniający awans. ■

Historyczny awans

Sport

Mecze rundy wiosennej Unii Susz
Sezon 2014-2015, klasa okręgowa,  
grupa warmińsko-mazurska II

28.03
Unia Susz - Start Nidzica 1:1

3.04 
Syrena Młynary - Unia Susz 0:1

11.04
Unia Susz - Grunwald Gierzwałd 4:0

18.04
Fortuna Dorotowo Gągławki - Unia 
Susz 0:4

25.04
Unia Susz - Wel Lidzbark 2:1

1.05
Ewingi Zalewo - Unia Susz 0:1

9.05
Unia Susz - Radomniak Radomno 2:0

16.05
Polonia Iłowo - Unia Susz 0:4

23.05
Unia Susz - Tęcza Miłomłyn 2:0

30.05
Kormoran Zwierzewo - Unia Susz 1:7

6.06
Unia Susz -  Orzeł Janowiec K. 0:1

13.06
GKS Stawiguda - Unia Susz 2:3

20.06
Unia Susz - Zalew Frombork 3:0 (wo)

Unia Susz w nowym sezonie zagra IV lidze

Unia świętuje swój sukces podczas Dni Susza

Z zaledwie jedną porażką na kon-
cie w sezonie wiosennym UKS 
„Orzeł” Ulnowo zajmuje pierw-
sze miejsce w IV grupie warmiń-
sko-mazurskiej w klasie B, dzięki 
czemu uzyskuje awans do A-kla-
sy.

Ostatni mecz w sezonie 2014/15 ze-
spół z Ulnowa rozegrał z drużyną Iskry 
Smykówko, wygrywając 21 czerw-
ca 5:0. Tym samym z dorobkiem 59 
punktów i z pierwszym premiowanym 
awansem miejscem w tabeli zameldo-

wał się w A-klasie.
Przed ostatnim meczem w B-klasie, 

w jego trakcie oraz po zakończeniu 
meczu Orły nie zapomniały o swoim 
zawodniku Kamilu Zwierzyńskim, 
który wiosną br. zmarł w następstwie 
wypadku samochodowego. 

Koszulka z numerem 14 oraz zdję-
cie Kamila ma 
swoje hono-
rowe miejsce 
w szatni za-
wodników. ■

Sukces drużyny z Ulnowa
UKS „Orzeł” Ulnowo awansował do A-klasy

Udany ostatni mecz Orłów w rozgrywkach B-klasy

Majowy Turniej w Pił-
kę Nożną na Orliku
1 maja br. na Orliku odbył się Ma-
jowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Dyrektora Centrum Sportu i Rekre-
acji Suszu. Mimo niezbyt sprzyja-
jącej aury dopisały drużyny i kibi-
ce. Do turnieju przystąpiło siedem 
zespołów: Piastowska, Lubnowy, 
Susz Zjednoczeni, Bałtyk Bało-
szyce, Koszary, Kamieniec i Jawty 
Wielkie.
Klasyfikacja końcowa Turnieju:
I -  Kamieniec
II – Susz Zjednoczeni
III – Lubnowy
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