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Zakończono budowę sieci kana-
lizacji sanitarnej tłoczno-grawita-
cyjnej w Karolewie. 

Przed realizacją inwestycji nieczy-
stości płynne z obszaru miejscowości 
odprowadzane były do często nie-
szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych, co stwarzało realne zagrożenie 
dla środowiska naturalnego. Operacja 
finansowana była z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013. Na realizację zadania Gmi-
na Susz pozyskała 263.325,00 zł. Cał-
kowita  wartość zadania to 431.853,05 
zł. W ramach inwestycji powstała sieć 

kanalizacji o łącznej długości 2358,9 
m oraz wodociągowa o długości 39 
m. Samorząd Gminy Susz od wielu lat 
konsekwentnie realizuje politykę roz-
budowy infrastruktury wodno-kana-
lizacyjnej zarówno w mieście jak i na 
obszarach wiejskich. W roku 2013 do 
sieci kanalizacji sanitarnej przyłączo-
no także wieś Nipkowie oraz ul. Reja 
w Suszu. ■

Mieszkańcy wsi Lubnowy, 
a w szczególności dzieci, które 
uczęszczają do szkoły podsta-
wowej, mają powody do zadowo-
lenia. 

Oddano tam do użytku chodnik, 
który ułatwi życie mieszkańcom oraz 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
uczniów zmierzających codziennie do 
szkoły. Chodnik powstał wzdłuż drogi 
wojewódzkiej na długości niemal pół 
kilometra. Inwestycja była możliwa 
dzięki współpracy gminy Susz z Zarzą-

dem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, 
który przekazał materiały budowlane. 
Koszty robocizny pokryto z budżetu 
gminy. ■

Gmina 
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Obiekty sportowe
Jak podaje Burmistrz Susza, wie-
lofunkcyjne boisko „Orlik” okazało 
się dobrze trafioną inwestycją w in-
frastrukturę sportową. W sezonie 
korzysta z niego w ciągu miesiąca 
od 1700 do 2000 mieszkańców. 
Duże zapotrzebowanie na obiekty 
sportowe w mieście sprawia, że 
wyrównywany jest i podwyższany 
teren między Parkiem Miejskim 
a budynkiem gimnazjum z myślą 
o umiejscowieniu tam kolejnego 
boiska.

Droga nr 521
Jesienią 2013 r. rozpoczęła się 
przebudowa drogi wojewódzkiej 
nr 521 na odcinku Iława – Susz 
o długości ok. 18,8 km. Planowane 
zakończenie tego etapu inwestycji 
jest przewidywane na październik 
2014 r. Przetarg na rozbudowę 
drogi wojewódzkiej nr 521 na od-
cinku granica województwa – Susz 
wraz z miejscowością Susz odbę-
dzie się w I kwartale 2014 r.

Odnowione targowisko
7 listopada br. odbyło się oficjal-
ne otwarcie nowo wybudowanego 
targowiska miejskiego w Suszu. 
Zrealizowana w ramach progra-
mu „Mój Rynek”inwestycja, poza 
zmianą wizerunku tej części mia-
sta, wpłynie na znaczną poprawę 
warunków pracy sprzedających 
towary.  

Jubileusz 100-lecia 
urodzin
Czesława Rucka, mieszkanka Ja-
nuszewa świętowała 13 paździer-
nika br. setną rocznicę urodzin. 
W uroczystościach jubileuszowych 
uczestniczyły władze miasta, ro-
dzina i inni goście. Pani Czesława 
wychowała dwoje dzieci, doczeka-
ła się 11 wnuków, 24 prawnuków 
oraz 5 praprawnuków. 

Inwestycje na terenie gminy

Kanalizacja w Karolewie

Nowy chodnik w Lubnowych

5 grudnia w SOK-u odbyło się 
spotkanie mieszkańców Susza, 
władz miasta, radnych oraz ini-
cjatorów budowy skateparku. 

Był to kolejny element konsultacji 
społecznych w sprawie ewentualnej 
budowy skateparku. Jego wizualizacja 
w 100% odpowiada potrzebom skate-
rów. Obiekt miałby zajmować wolny 
obszar 1700 m² przy istniejącym Orli-
ku. Nowoczesny skatepark ma służyć 
dzieciom i młodzieży do uprawiania 
sportów ekstremalnych. Przewiduje 
się zawody sportowe na deskorolkach, 
BMX’ach, rolkach czy hulajnogach. ■

Konsultacje społeczne w sprawie pomysłu młodzieży
Skatepark dla Susza?

Poprawa jakości życia mieszkańców Karolewa
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Kilkudziesięciu kapłanów 
i wielu mieszkańców Gminy Susz 
uczestniczyło w dwudniowych 
uroczystościach pogrzebowych 
ks. prałata Zbigniewa Nowaka, 
który od 1967 r. pełnił funkcję 
proboszcza parafii św. Rozalii, 
a od 1993 roku parafii św. Anto-
niego w Suszu.

Uroczystości pogrzebowe rozpo-
częły się w piątek 15 listopada 2013 
r. od wyprowadzenia trumny z ciałem 
księdza z kaplicy pogrzebowej z przej-
ściem do kościoła św. Rozalii, gdzie 
wierni modlili się w intencji zmarłego. 
Następnie kondukt żałobny przeszedł 
do Sanktuarium Św. Antoniego, w któ-
rym została odprawiona msza święta 
pod przewodnictwem Biskupa Pomoc-
niczego Diecezji Elbląskiej Józefa Wy-
sockiego. 

W sobotę 16 października po mszy 
świętej koncelebrowanej przez Bisku-
pa Elbląskiego Jana Styrnę trumna 
z ciałem zmarłego przeszła w konduk-
cie żałobnym ulicami miasta, by przy 
pomniku Chrystusa Króla odjechać 
w eskorcie Ochotniczych Straży Po-

żarnych Gminy Susz do miejsca spo-
czynku. Ks. Nowak został pochowany 
na terenie rodzinnej parafii św. Jana 
Chrzciciela w Sadownem w woje-
wództwie mazowieckim. 

Pierwszy Honorowy Obywatel Gmi-
ny Susz zajął zaszczytne miejsce w ży-
ciu naszego miasta, dając świadectwo 
wiary, służby Bogu i człowiekowi. 
Burmistrz Krzysztof Pietrzykowski 
zapowiedział, że na cmentarzu komu-
nalnym postawiona zostanie tablica 
upamiętniająca 46 lat życia księdza 
Nowaka w Suszu, pod którą mieszkań-
cy będą mogli składać kwiaty i zapalać 
znicze. ■

Gmina

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

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

Burmistrz Susza 
informuje
Szanowni Państwo!
W związku z wieloma niepraw-
dziwymi informacjami dotyczą-
cymi funkcjonowania Gminy 
pojawiającymi się anonimowo 
na różnych forach zapraszam 
mieszkańców pragnących zwe-
ryfikować swoją wiedzę na te-
mat funkcjonowania Gminy 
Susz w każdą środę od godziny 
14.00.

Krzysztof Pietrzykowski
Burmistrz Susza

Zmarł Honorowy Obywatel Gminy Susz

Pożegnanie księdza Nowaka
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Spotkanie opłatkowe
5 grudnia 2013 r. Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Suszu zorganizował w Gościńcu 
„Pomezania” w Różnowie spotka-
nie opłatkowe w ramach realizacji 
Projektu Systemowego pn. „Kom-
pleksowy program aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej osób i rodzin 
dotkniętych wykluczeniem spo-
łecznym na terenie Gminy i Mia-
sta Susz”. Przy wspólnym stole 
zasiedli zaproszeni goście wraz 
z uczestnikami projektu i zespo-
łem pracowników (realizatorów). 
Wśród zaproszonych gości były 
osoby starsze. Uczestnicy spotka-
nia podzielili się opłatkiem. ■

Andrzejki 2013

Szkoła Podstawowa 
w Lubnowych

Szkoła Podstawowa 
w Suszu

Szkoła Podstawowa 
w Babiętach Wielkich

Szkoła Podstawowa 
w Kamieńcu

Wizyta Św. Mikołaja w Suszu
6 grudnia w hali Centrum 
Sportu i Rekreacji im. 
Jana Pawła II w Suszu 
miało miejsce spotkanie 
ze Świętym Mikołajem. 
Gościem tegorocznych 
Mikołajek była grupa te-
atralna z Krakowa, która 
zapewniła wspaniałą za-
bawę wszystkim dzieciom. 
Królowa Śniegu wraz ze 
swoimi elfami przez niemal 
dwie godziny przygotowy-
wała maluchy do przybycia 
Św. Mikołaja.

Organizatorem spotkania 
był Suski Ośrodek Kultury

Św. Mikołaj każdego z osobna 
obdarował słodyczami i zaprosił 

wszystkich do pamiątkowych zdjęć

Święty Mikołaj w gminie

Szkoła Podstawowa 
w Babiętach Wielkich

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu

Szkoła Podstawowa 
w PiotrkowieSzkoła Podstawowa 

w Jawtach Wielkich

Świetlica w Lubnowych

Świetlica w Bałoszycach
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Tegoroczne obchody Święta Nie-
podległości w Suszu rozpoczęły 
się od uroczystej mszy świętej 
w intencji Ojczyzny w kościele 
św. Rozalii, której przewodniczy-
li ks. Mieczysław Adamczyk oraz 
ks. dziekan Dariusz Kułakowski. 

We mszy św. wzięły udział władze 
miejskie, poczty sztandarowe repre-
zentujące szkoły z terenu Gminy, stra-
żacy, suscy harcerze, przedstawiciele 
firm, organizacji i gminnych instytucji 
oraz mieszkańcy Gminy Susz. 

Po mszy św. i koncercie uczest-
nicy obchodów przeszli ulicami 
miasta pod Pomnik Nieznanego 
Żołnierza, gdzie okolicznościowe 
przemówienie wygłosił burmistrz 
Susza Krzysztof Pietrzykowski, 
który podziękował przybyłym za 

uczestnictwo w uroczystości. Modli-
twę za walczących o wolną Polskę od-
mówił ks. Adamczyk. ■

Wydarzenia

22 listopada 2013 r. w Urzędzie 
Miejskim odbyła się V sesja Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej w Su-
szu. 

Podczas obrad nastąpiło zaprzysię-
żenie nowych radnych wyłonionych 

po wyborach uzupełniających i wybór 
nowego prezydium, na czele którego 
stanęła nowa przewodnicząca  Domini-
ka Chmielewska. Radni zapowiedzieli 
organizację Forum Młodzieżowych 
Organizacji w Suszu. ■

Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Suszu
Zmiany w Młodzieżówce

W 95. rocznicę odzyskania niepodległości
Gminne obchody 11 Listopada

W uroczystościach wzięła udział 
„5 Brygada” Oddział Terenowy 

Polskiego Klubu Kawaleryjskiego 
w Suszu

Po mszy św. odbył się kon-
cert pieśni patriotycznej „123 
lata do wolności” w wykona-

niu artystów z Krakowa

Na koniec obchodów 
złożono wieńce i zapalono 
znicze pod pomnikiem

Święto Niepodległości 

Szkoła Podstawowa 
w Suszu

Szkoła Podstawowa 
w Kamieńcu

Szkoła Podstawowa 
w Lubnowych

Gimnazjum w Suszu

Przedszkole w Suszu

Szkoła Podstawowa 
w Babiętach Wielkich

Szkoła Podstawowa 
w Jawtach Wielkich
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30 listopada 2013 r. w budynku 
Centrum Kultury Chrześcijań-
skiej (byłe kino „Syrena”) przy ul. 
Kościelnej odbył się 3. Festiwal 
Suskiej Satyry został zorgani-
zowany przez 17 Suską Drużynę 

H a r c e r s k ą 
oraz Suski 
Ośrodek Kul-
tury.

W imprezie 
wzięło udział 
prawie 170 
harcerzy z Lu-

bawy, Działdowa, Malborka, Nowego 
Stawu, Starego Pola oraz Susza. Celem 
festiwalu jest integracja środowisk har-
cerskich, popularyzacja nowych pio-
senek, rozwój artystyczny drużyn oraz 
wyłonienie zwycięzcy. 

Jury, doceniając umiejętności wo-
kalne wszystkich harcerzy, przyznało 
pierwsze miejsce dh. Monice Czajkow-
skiej z 17 Suskiej Drużyny Harcerskiej. 
Drugie miejsce zajęła 24 Drużyna Har-
cerska Łączności im. Emila Jurkiewi-
cza SP2CC, a trzecie 1 Drużyna Har-
cerska „Parasol”. ■

Harcerska piosenka, satyra i poezja w Suszu

Festiwal Suska Satyra

22 listopada 2013 r. w restaura-
cji „Warmianka” Stowarzyszenie 
„Arka” zorganizowało spotkanie 
działaczy, wolontariuszy i zapro-
szonych gości, na którym podsu-
mowano dotychczasową działal-
ność organizacji.  

Pragnie ona swoim wspar-
ciem objąć dzieci, młodzież, 
niepełnosprawnych, samot-
nych, starszych - wszystkich 
tych, którzy znajdują się w gru-
pie ryzyka wykluczenia spo-
łecznego. Podczas spotkania 

członkowie „Arki” zapoznali zebra-
nych z akcją „Szlachetna paczka”, któ-
rą w naszej gminy objęto 38 osób.  Na 
spotkaniu przedstawiono program arty-
styczny w wykonaniu współpracującej 
z Arką młodzieży.  ■

Zainaugurowanie w Suszu akcji „Szlachetna paczka”

Spotkanie „Arki” i przyjaciół

Finał „Szlachetnej paczki” miał miejsce 7-8 grudnia 2013 r.

Drużyna wolontariuszy 
„Szlachetnej paczki”

13 grudnia – Pamiętamy
W 32. rocznicę wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego miesz-
kańców Susza „przywitały” 13 
grudnia br. na ulicy Piastowskiej 
patrole wojskowe przy koksowni-
kach. Grupa rekonstrukcyjna „5 
Brygada” od 2008 r.  przypomina 
w Suszu o tragicznych wydarze-
niach z 1981 r., przygotowując 
scenki rekonstrukcyjne nawiązują-
ce do realiów stanu wojennego.

„Skarbiec Suski”
W grudniu br. Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Suskiej wydało ko-
lejny numer „Skarbca Suskiego”. 
Bieżący numer zbiegł się również 
z 5. rocznicą powstania Towarzy-
stwa. Oprócz ciekawostek i wyda-
rzeń związanych z naszym regio-
nem w „Skarbcu” czytelnicy znajdą 
podsumowanie działalności TMZS. 

Warsztaty artystyczne
Suski Ośrodek Kultury zaprasza 
osoby zainteresowane udziałem 
w zajęciach dotyczących zagad-
nień związanych z malarstwem, 
fotografią i filmem. Tematyka 
warsztatów związana jest przede 
wszystkim z skateboardingiem 
i polegać będzie na tworzeniu ob-
razów malowanych m.in. na bla-
tach od deskorolek, poprzez prace 
fotograficzne, aż do napisania sce-
nariusza oraz pełnego wyreżysero-
wania filmu krótkometrażowego.
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Wyróżnienia w 2013 r.
UKS TRS Susz
za współorganizację Susz Triathlon 2013 
CSiR Basten Kamieniec
za wysoki wynik sportowy w sezonie 
2012/2013
KS Unia Susz
za wieloletnią pracę z młodzieżą
Stanisław Adameczek
za całokształt działalności sportowej 
związanej z tenisem stołowym
Robert Siemianowski
za całokształt działalności sportowej 
związanej z tenisem stołowym
Andrzej Szysler
za całokształt działalności sportowej 
związanej z lekkoatletyką
Załoga Jachtu Retman 
za wysoki wynik sportowy w żeglarstwie 
sezonu 2012/2013
Piotr Pawlik 
za wysokie wyniki sportowe w sztukach 
walki
Mateusz Leński
za wysokie wyniki sportowe w sztukach 
walki
Michał Suski
za wysokie wyniki sportowe w sztukach 
walki
Kinga Lendzion 
za wysokie wyniki sportowe w sztukach 
walki
Marian Górny 
za wysokie wyniki sportowe w triathlonie 
sezonu 2012/2013
Joanna Świąder  
za wysoki wynik sportowy w pchnięciu 
kulą sezonu 2012/2013
Karol Kaliś
za wysoki wynik sportowy w biegach 
sezonu 2012/2013
Kamila Lulińska
za wysoki wynik sportowy w biegach 
sezonu 2012/2013
Eugeniusz Klejna
za wsparcie sekcji tenisa stołowego dzia-
łającej przy CSiR w Suszu
Firma Rolmax 
za wsparcie organizacji Susz Triathlon 
2013
Kurier Iławski 
za wieloletnią współpracę i promocję 
wydarzeń sportowych Gminy Susz
Gazeta Iławska 
za wieloletnią współpracę i promocję 
wydarzeń sportowych Gminy Susz
Czesław Radzicki
za wieloletnią współpracę z CSiR w Su-
szu.

25 października br. w restauracji 
„Warmianka” odbyła się II Gala 
Sportu organizowana przez Cen-
trum Sportu i Rekreacji im. Jana 
Pawła II w Suszu. Uroczystość 
miała na celu wyróżnienie i po-
dziękowanie wszystkim sportow-
com a także osobom wspomaga-
jącym sport w Gminie Susz.

Pośród zaproszonych gości zna-
leźli się przedstawiciele władz samo-
rządowych Gminy Susz sportowcy 
i przedstawiciele stowarzyszeń. Część 
oficjalna gali rozpoczęła się od pod-
sumowania działalności CSiR przez 
kierującego placówką Krzysztofa 
Mądrego. Natomiast Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski przedstawił 
najważniejsze wydarzenia oraz dzia-
łania podjęte w ostatnich kilkunastu 
miesiącach zmierzające do rozwoju 
infrastruktury sportowej, służącej na 

co dzień mieszkańcom Gminy Susz. 
Burmistrz podziękował również za-
wodnikom, trenerom i działaczom, za 
osiągnięcie bardzo dobrych wyników 
sportowych, a tym samym promo-
cję Susza na terenie całego kraju. Po 
przemówieniach przystąpiono do wy-
różnienia pamiątkowymi statuetkami 
sportowców i instytucje zaangażowane 
w rozwój sportu w Gminie Susz. Na 
koniec części oficjalnej uroczystości 
Adam Sztamborski „Magik” zaprezen-
tował pokaz iluzji karcianej. ■

Sportowe podsumowanie roku 2013 

II Gala Sportu

Dnia 02.12.2013 roku odbył się III 
turniej TOP - 12 w tenisie stoło-
wym. W zawodach wzięło udział 
24 tenisistów, w tym 2 kobiety. 
Jedna z nich z powodzeniem ry-
walizowała z mężczyznami. 

Klasyfikacja po 3 turniejach: 1. 
Andrzej Szczegielniak (Susz) - 79, 

2. Maciej Sztuka (Susz) - 76, 3. Ka-
mil Jarzembowski (Babięty W.)-68, 4. 
Arek Klejna (Susz) - 66, 5. Stanisław 
Adameczek (Susz), 6. Adrian Doro-
ciak (Susz) - 60, 7. Damian Ostrowski 
(Falknowo) - 58, 8. Marcin Szram (Za-
lewo) - 56, 9. Robert Baszak (Susz) - 
52, 10. Kamila Szelbracikowska (Susz) 
- 51  ■

TOP-12 w tenisie
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Mecze rundy jesiennej Unii Susz
12.10
Unia Susz - Polonia Pasłęk 1-3
20.10
Unia Susz - Orzeł Janowiec Kośc. 1-1
26.10
Unia Susz - Kormoran Zwierzewo 5-2

Nasza Unia 
Po meczach rundy 
jesiennej w grupie 2. 
ligi okręgowej suski 
zespół znajduje się na 7. 
miejscu z dorobkiem 22 pkt. 

Suskie zawody 
triathlonowe
15 grudnia 2013 r. ruszają zapisy 
do zawodów Susz Triathlon 2014, 
które tym razem będą prowadzone 
pod hasłem „Susz Triathlon - łączy-
my pokolenia”. Termin zmagań to  
28 i 29 czerwca 2014 r. W ramach 
zawodów Susz Triathlon 2014 od-
będą się Mistrzostwa Polski na dy-
stansie sprinterskim i zawody tria-
thlonowe na dystansie długim. 

Turniej Tenisa Stołowego 
z okazji Święta Niepodle-
głości
11 listopada 2013 roku w hali CSiR 
w Suszu odbył się tradycyjny tur-
niej tenisa stołowego dla upamięt-
nienia „Święta Niepodległości”.

Turniej o Puchar Prezesa Unii Susz
17 listopada br. w Centrum Spor-
tu i Rekreacji Im Jana Pawła II 
w Suszu odbył się turniej piłki 
nożnej o Puchar Prezesa KS Unia 
Susz.

W rozgrywkach wzięli udział za-
wodnicy urodzeni w latach 2002/2003.
Kolejność końcowa turnieju:

I miejsce- Pogoń Prabuty
II miejsce -Ossa Biskupiec

III miejsce - UNIA I Susz
IV miejsce- UNIA II Susz
V miejsce- Mały Jeziorak Iława
VI miejsce - Olimpia Kisielice
Najlepszym zawodnikiem turnie-

ju został - PREUSS Wiktor z Ossy 
Biskupiec. Najlepszym bramkarzem 
- Zochowski Nataniel z Pogoni Prabu-
ty. Królem strzelców został -Banaszek 
Maciej z Ossy Biskupiec.  ■

Suska Liga Piłki Siatkowej

Suska Liga Futsalu
W dniu 08. 12. 2013r. rozegrana 
została 5 i 6 kolejka Suskiej Ligi 
Futsalu. Obfitowała ona w wiele 
zaciętych spotkań i pojedynków.

Pierwsze miejsce w tabeli rozgry-
wek zajmuje Auto-Handel Paszynin. 
Na kolejnych miejscach są kolejno:  
Amex-Bączek, MIX Electronics Iława 
, UKS Orzeł Ulnowo, Grom Rudniki, 
GD Trade Susz, Tęcza Kamieniec, Mo-
to-Trans, Jawty Wielkie. ■

Rozgrywki sezonu 2013/14

Wyniki po 4. i 6. kolejce

Po 7. kolejce z 29 listopada br. 
w tabeli na pierwszym miejscu 
znajduje się zespół Absolwenci 
z 17 punktami.

 Kolejne miejsca zajmują: Suscy Team, 
CSiR Pałac Kamieniec, Auto-Części 
Woźnicki, Olimpia Kisielice, ZSP Pra-
buty, KS Tęcza Kamieniec.

Zwycięstwo CSiR Pałac Kamieniec
Drużyna CSIR PAŁAC Kamie-
niec, po dwóch meczach w Su-
szu, rozegrała mecz na wyjeździe 
01.12.2013 r. z zespołem WĘ-
GLORZ  VOLLEY  Lidzbark War-
miński.

Podczas meczu drużyna trenera Pie-

troczuka pokazała dwa oblicza. Jedno 
w dwóch pierwszych setach, gdzie nie 
mogła wejść na obroty, drugie oblicze 
w pozostałych , kiedy grała tak, jak 
przystało na mistrza. Mecz zakończył 
się wynikiem 3:1 dla drużyny z Ka-
mieńca. ■

Najlepsi strzelcy po 6 kolejkach:
1. Wilczak Maciej – 8
2. Bieńkowski Paweł – 7 
3. Brzeziński Bartosz – 7       
4. Rakowski Tomasz – 7        
5. Sawczuk Sylwester - 7
6. Laskowski Adrian - 6 
7. Meler Krzysztof - 5
8. Suliński Tomasz - 5   
9. Frankiewicz Arkadiusz - 4
10. Krause Robert - 4
11. Trzecak Marcin – 4 


