
„Rewitalizacja przestrzeni 
publicznej w obrębie Stare-
go Miasta w Suszu (dawnego 
rynku) na plac miejski o wy-
sokiej estetyce i funkcji re-
kreacyjno-wypoczynkowej”, 
z dofinansowaniem ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
w ramach osi priorytetowej 8 
– Obszary Wymagające rewi-
talizacji, Działanie 8.1 Rewi-
talizacja obszarów miejskich 
programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014 – 2020 
– tak brzmi pełna, oficjalna 
nazwa przedmiotu umowy, 
którą podpisali: Burmistrz Su-
sza Krzysztof Pietrzykowski 
oraz Prezes Zarządu BUILD 
Sp. z o.o. Łukasz Żywicki. 

Rewitalizacja Starego Miasta 
to kolejna potrzebna inwesty-
cja, poprawiająca wizerunek 
gminy. W ramach szeregu 
prac, których zakończenie za-
planowano na połowę czerwca 
2018 roku, wykonane zosta-
ną m.in. nowe nawierzchnie 
chodników i placów z betono-
wej kostki brukowej z odpo-
wiednią podbudową, zmoder-
nizowane zostanie oświetlenie 
i pojawi się wiele nowych ele-
mentów małej architektury.

- Jestem przekonany, że 
po zakończeniu rewitalizacji 
Stare Miasto zyska zupełnie 
nowy blask i stanie się wizy-
tówką naszego miasta – tak 
po rozpoczynającej się inwe-
stycji mówi Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski. ■
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Umowa na rewitalizację Starego Miasta podpisana
Do czerwca 2018 r. Stare Miasto w Suszu zyska zupełnie nowy blask

Prawie 654 tys. zł, z których 382 tys. to dofinansowa-
nie ze środków UE, będzie kosztować rewitalizacja 
suskiego Starego Miasta. Wykonawcą prac jest firma 
BUILD Sp. z o.o. z województwa pomorskiego, która 
zwyciężyła w rozstrzygniętym kilka dni temu przetar-
gu. Podpisano już umowę na realizację tej inwestycji.

Podpisanie umowy  w Urzędzie Miejskim

Święty Mikołaj odwiedził suskie dzieci 
s. 8
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Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
przyjmuje interesantów 
w każdą środę od 10.00 
do 14.00 (pokój 101A)

Urząd Miejski w Suszu

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

tel. (55) 278 60 15, 
faks: (55) 278 62 22

e-mail: susz@susz.pl

WWW.SUSZ.PL

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 
w Suszu
Zbigniew
Skolimowski
przyjmuje interesan-
tów po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicz-
nym 
tel. (55) 278 60 15 w. 39
- pokój nr 201 Urzędu 
Miejskiego w Suszu.

Kontakt z radnymi 
Rady Miejskiej w Suszu 
możliwy jest za pośred-
nictwem poczty elektro-
nicznej: 

Hubert Młynarczyk 
 hubertmlynarczyk@wp.pl

Przemysław Tuliński
 przemek-tulinski@wp.pl

Grzegorz Zalewski 
 suszwp@wp.pl

Gmina

Pierwsze inwestycje dro-
gowe zakończyły się w lipcu 
bieżącego roku, kiedy to swój 
finał znalazły, realizowane od 
maja, przebudowy chodników 
w trzech wsiach Gminy Susz - 
Dąbrówce, Lubnowych Wiel-
kich oraz w Piotrkowie.

W tym samym czasie wy-
konano także przebudowę 
ul. Żwirki i Wigury w Suszu, 
w ramach której 
mieszkańcy otrzy-
mali nową jezdnię 
i chodniki z kostki, 
ułożone na całej, 
ponad 150-metro-
wej, długości uli-
cy. Miesiąc później 
oddano do użytku 
ul. Rybacką. Prowa-
dzona tam komplek-
sowa budowa doprowadziła 
do powstania pieszojezdni 
o długości prawie 200 metrów 
wraz z budową kanalizacji 
deszczowej oraz chodnika. 
Obie zupełnie nowe jezdnie 
wyraźnie zwiększyły komfort 
i bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego w najbliższym oto-
czeniu domów kilkudziesięciu 
mieszkańców Susza.

W pierwszych dniach 
września sfinalizowano bu-
dowę drogi wewnętrznej 
z kostki brukowej przy Szkole 
Podstawowej w Suszu. W tym 
samym miesiącu ukończono 
przebudowę drogi gminnej 
w Bałoszycach. Na trakcie za 
sklepem wiejskim pojawiła 
się nawierzchnia z masy asfal-
towej, której towarzyszą miej-
sca parkingowe oraz chodniki 
z kostki brukowej. Swój finał 
w pierwszym miesiącu po wa-
kacjach znalazły także budo-

wy chodnika na os. Brzosto-
wym w Suszu oraz placu przy 
ul. Wybickiego w Suszu.

Październik to zakończenie 
przebudowy dróg w Kamień-
cu oraz w Jawtach Wielkich. 
W listopadzie ukończono bu-
dowę nawierzchni drogi do 
posesji Lubnowy Wielkie 22 
oraz przebudowę ul. Żerom-
skiego w Suszu. Po wyko-

naniu w roku ubie-
głym chodnika po 
jednej stronie tej 
ulicy, w tym roku 
powstał tam chod-
nik po drugiej stro-
nie. Dodatkowo 
prace na Żerom-
skiego objęły także 
wykonanie nakładki 
asfaltowej jezdni.

- Nowe drogi i chodniki to 
oczywiście jedynie skromny 
fragment szerokiego frontu 
inwestycyjnego, który Gmina 
Susz w swoim dynamicznym 
rozwoju konsekwentnie reali-
zuje od 7 lat. Ale fragment 
bardzo ważny, bo za każdą 
z inwestycji drogowych stoją 
konkretne wskazania naszych 
mieszkańców. Właśnie drogi 
i chodniki to zawsze „numer 
jeden” wśród potrzeb, które 
nam zgłaszają. To mieszkań-
cy tak naprawdę określają 
listę naszych inwestycji dro-
gowych, którą w miarę posia-
danych sił i środków staramy 
się co roku realizować w jak 
największym stopniu – pod-
sumowuje Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski.

Trwają jeszcze prace dro-
gowe na ul. Akacjowej oraz 
św. Floriana i Polnej - więcej 
na stronie 3. ■

Kolejny rok rozwoju gminy
Bilans drogowych dzia-
łań inwestycyjnych Gminy 
Susz w 2017 roku to ponad 
2000 metrów kwadrato-
wych chodników i placów 
oraz tysiące metrów kw. 
dróg. W odpowiedzi na su-
gestie mieszkańców gmi-
ny drogowcy zrealizowali 
w tym czasie trzynaście in-
westycji. Ich łączny koszt 
to 1 240 000 zł.

Gmina Susz podsumowała drogowe inwestycje w mijającym roku 2017

Burmistrz 
Susza: 

To 
mieszkańcy 

tak naprawdę 
określają 

listę naszych 
inwestycji 
drogowych
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Bałoszyceul. Żwirki i Wigury w Suszu

Bałoszyce

Kamieniec

Jawty Wielkie

ul. Żeromskiego w Suszu
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Przebudowa ciągów space-
rowych przy ul. św. Floriana 
i Polnej polega na rozbiórce 

starych chodników i ułoże-
niu nowych z kostki bruko-
wej, wraz z wykonaniem od-

powiedniej podbudowy. Na 
pierwszej z ulic przebudowa 
dotyczy  powierzchni 560 me-
trów kw., a na Polnej – 220 
metrów kw.  Prace, które po-
winny zakończyć się do po-
łowy grudnia bieżącego roku, 
wykonuje Zakład Usługowo-
-Handlowy Łukasz Kamiński 
z Prabut. Koszt inwestycji to 
niespełna 178 tysięcy złotych 
brutto.

Tegoroczną przebudowę 
chodników można nazwać 
pierwszym etapem prac na 
obu ulicach. W przyszłym 
roku ul. św. Floriana i ostatni 
fragment ul. Polnej (od dro-
gi wojewódzkiej do Centrum 
Zarządzania Kryzysowego) 
zyskają również nową na-
wierzchnię bitumiczną. ■

Gmina

Rozpoczęta niedawno bu-
dowa nowej świetlicy wiej-
skiej w Kamieńcu  powinna 
zakończyć się do końca wrze-
śnia 2018 r. W ramach inwe-
stycji powstanie budynek par-
terowy o powierzchni 229 m 
kw. Prace wykonuje konsor-
cjum firm: Przedsiębiorstwo 
Robót Budowlanych ASBUD 
Sp. z o.o. oraz LUXCOM Ma-
riusz Ruczyński. Koszt inwe-
stycji to 760 tys. zł. brutto.

W Januszewie świetlica 
wiejska już jest. Ale niebawem 
będzie bardziej funkcjonalna. 
W ramach kończącej się prze-
budowy obiektu istniejące po-
mieszczenia świetlicy zostały 
zmodernizowane. Ponadto 
dobudowano pomieszczenia 
zaplecza socjalno-sanitarnego 
o powierzchni 74 m kw. Inwe-
stycję, której koszt to kwota 
272 tys. zł, wykonuje Zakład 
Usługowy „Muzeal” z Iławy.

Ten sam wykonawca wy-
konuje właśnie ostatnie, ko-
smetyczne już prace przy 
ociepleniu budynku świetlicy 
w Olbrachtówku. Izolacja ter-
miczna objęła powierzchnię 
284 m kw. Koszt to niespełna 
55,5 tys. zł. ■

Gmina inwestuje w wiejskie świetlice
W trzech wsiach Gminy Susz trwają prace przy budyn-
kach świetlic wiejskich. W Olbrachtówku zakończyło 
się już docieplenie budynku, w Januszewie trwają we-
wnętrzne prace przy przebudowie świetlicy, a w Ka-
mieńcu właśnie ruszyła budowa, w wyniku której za 
10 miesięcy powstanie zupełnie nowy obiekt, który 
będzie służył wszystkim mieszkańcom sołectwa.

Obiekty będą służyły wszystkim mieszkańcom sołectw

Nowe chodniki jeszcze w tym roku
Niesprzyjająca pora roku i zmienna pogoda utrudnia, 
ale nie uniemożliwia realizacji zaplanowanych, gmin-
nych inwestycji. Przykładem może być przebudowa 
chodników na ulicach św. Floriana i Polnej. 

Mimo niesprzyjającej 
w ostatnim czasie pogody, 
większość gminnych inwe-
stycji drogowych udało się 
zrealizować zgodnie z zało-
żonym harmonogramem. Tak 
było w przypadku drogi we-
wnętrznej w Kamieńcu, łączą-
cej się z droga wojewódzką 
na wysokości zatoki autobu-
sowej. Za 62 tysiące złotych 
brutto powstała tam jezdnia 
i chodnik z kostki o łącznej 
powierzchni 450 metrów kw.

Zakończono również re-
mont drogi gminnej w Bało-
szycach. Na prawie 700 me-
trach kwadratowych traktu 
za sklepem wiejskim poja-
wiła się nawierzchnia jezdni 
z masy asfaltowej, której to-
warzyszą miejsca parkingowe 
o powierzchni 170 m2 i chod-
niki z kostki brukowej (60 
m2). Inwestycja kosztowała 
126 tysięcy złotych. 

W Jawtach Wielkich z ko-

lei powstała w ostatnim cza-
sie pieszojezdnia z polbruku 
o powierzchni 500 metrów 
kwadratowych. Koszt jej wy-
konania to 75,5 tysiąca zło-
tych brutto.

Zakończyły się pracę na 
ul. Żeromskiego w Suszu. Po 
wykonaniu w roku ubiegłym 
chodnika po jednej stronie 
tej ulicy, w tym roku powsta-
je chodnik po drugiej stronie 
(powierzchnia: 165 metrów 
kw.). Dodatkowo prace na 
Żeromskiego obejmują także 
wykonanie nakładki asfalto-
wej jezdni, o powierzchni wy-
noszącej prawie 600 metrów 
kw.

W toku są prace na suskiej 
ul. Akacjowej. Na trakcie 
o długości 500 metrów, który 
łączy ul. Mickiewicza z osie-
dlem Koszary, budowana jest 
kanalizacja deszczowa oraz 
nawierzchnia w formie pie-
szojezdni z kostki brukowej. ■

Drogowa jesień w Gminie
Mieszkańcy Kamieńca, Bałoszyc i Jawtach Wielkich 
korzystają już z wyremontowanych w ostatnim czasie 
z gminnych środków, kolejnych odcinków dróg we-
wnętrznych. W listopadzie do użytku oddana została 
również zmodernizowana ul. Żeromskiego w Suszu. 
Prace w mieście trwają również na ul. Akacjowej.
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Nowe stowarzyszenie
Na jesieni bieżącego roku zawiązało się w Suszu 
stowarzyszenie emerytów, rencistów i osób z niepeł-
nosprawnością pod nazwą Stowarzyszenie „Trzecia 
Młodość”. Jak twierdzą jego przedstawiciele, głów-
nym celem stowarzyszenia jest stworzenie KLUBU 
SENIORA dla całego starszego społeczeństwa mia-
sta. Ich zdaniem osoby starsze muszą wiedzieć, że 
nie są skazane tylko na cztery ściany ich własnych 
domów i mieszkań. Skład zarządu stowarzyszenia: 
prezes – Mariola Lendzion, wiceprezes – Bożena 
Szczegielniak, skarbnik – Henryk Michałowski, sekre-
tarz – Halina Safianowska.

Wydarzenia

Młode, piękne i... szalenie 
niebezpieczne 
Wydawałoby się, że biblioteka to oaza spokoju, ale 
nie w Suszu. W listopadzie zakończył się tam cykl 
warsztatów dotyczących przemocy wobec kobiet „Nie 
daj się”. Zajęcia dotyczyły szeroko rozumianej prze-
mocy wobec kobiet, bezpieczeństwa w Suszu oraz 
procedur bezpieczeństwa. W programie było spotka-
nie z psychologiem, policjantem, szkolenie z pierw-
szej pomocy przedmedycznej, poruszanie się w walce 
i samoobrona, podstawowe techniki ciosów, kopnięć, 
chwytów i rzutów.

Uzupełniające wybory soł-
tysa wsi były konieczne, bo 
po 6 latach z tej funkcji zrezy-
gnował dotychczasowy sołtys 

Maciej Dalkiewicz. Zebra-
niu przewodniczył Burmistrz 
Susza. Mieszkańcy wsi i so-
łectwa wysunęli tylko jedną 

propozycję. Po potwierdzeniu 
przez panią Barbarę Sikorską 
chęci objęcia stanowiska soł-
tysa rozpoczęło się tajne gło-
sowanie nad jej kandydaturą, 
w którym wzięło udział 67 
mieszkańców wsi i sołectwa. 
Po podliczeniu oddanych gło-
sów okazało się, że wszyscy 
głosujący poparli tę kandy-
datkę. Głosów przeciwko tej 
kandydaturze oraz głosów 
nieważnych nie stwierdzono. 

Barbara Sikorska będzie 
pełniła swoją funkcję do naj-
bliższych wyborów sołtysów 
w 2019 roku. 

Na 15 grudnia br. zaplano-
wane były również wybory 
uzupełniające sołtysa wsi Ja-
nuszewo. Do chwili zakoń-
czenia prac nad bieżącym nu-
merem „Przeglądu Suskiego” 
wyniki były jeszcze nieznane. 
■

Wybory uzupełniające na sołtysa
W uzupełniających wyborach sołtysa wsi Ulnowo, 
które odbyły się 24 października br., jedynym zgłoszo-
nym kandydatem na sołtysa była Barbara Sikorska, 
którą w głosowaniu poparli wszyscy głosujący. 

Sołectwo w Ulnowie ma nowego gospodarza
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W 209. rocznicę tego waż-
nego w historii polskiej kawa-
lerii wydarzenia przybyli kon-
no do Kamieńca członkowie 
Ośrodka Jeździeckiego w Ju-
lianowie. Ponadto zgromadzi-
ły się tu delegacje Szkoły Pod-
stawowej im. gen. J. Bema 
w Suszu, Szkoły Podstawowej 
w Kamieńcu, Stowarzyszenia 
Sportowo-Kolekcjonerskiego 
„Gward” z Kwidzyna oraz 
działającej w Suszu grupy re-
konstrukcji historycznych „5  
Brygada”.  

Z roku na rok obchody cie-
szą się coraz większą uwagą 
zarówno osób zainteresowa-
nych tematyką jak i miesz-
kańców regionu. To w tym 
miejscu rozkazem cesarza 

Napoleona powołano do życia 
1 Pułk Szwoleżerów Gwardii 
Cesarskiej, który wziął udział 

w słynnej szarży na przełęczy 
Somosierra w 1808 r. ■

Rocznica bitwy pod Somosierrą
W niedzielę 3 grudnia 
br. przed ruinami pałacu 
w Kamieńcu odbyła się 
uroczystość upamięt-
niającą bitwę pod So-
mosierrą. Hołd bohater-
skim szwoleżerom oddali 
przedstawiciele wielu or-
ganizacji.

Obchody cieszą się coraz większym zainteresowaniem
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Akcja krwiodawcza
Na akcję krwiodawczą zorganizowaną 9 grudnia br. 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suszu w swo-
jej siedzibie zgłosiło się 26 dawców, co dało efekt 
w postaci 10 litrów krwi. Poboru dokonało Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie 
oddział terenowy w Iławie.
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Na obchodach obecni byli przedstawiciele 
wielu organizacji kultywujących pamięć 

o polskiej kawalerii

Nadzór merytoryczny nad zebraniem sprawowała
 Teresa Ossowska z Urzędu Miejskiego w Suszu

Zarząd nowego stowarzyszenia
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Obchody niepodległościo-
we na trwale wpisały się do 
kalendarza gminnych wyda-
rzeń. Jak co roku  w oficjal-
nych uroczystościach uczest-
niczyli przedstawiciele władz 
samorządowych, kościelnych, 
służb mundurowych, poczty 
sztandarowe szkół i organi-
zacji, strażacy i leśnicy, suscy 
harcerze i młodzież z grupy 
rekonstrukcji historycznych 
„5 Brygada”, a przede wszyst-
kim mieszkańcy Gminy. 

Uroczystości zakończyły 
się pod Pomnikiem Nieznane-
go Żołnierza, gdzie odśpiewa-
no hymn państwowy, a dele-
gacje złożyły kwiaty i znicze 
dla upamiętnienia poległych 
za wolną Polskę. ■

Święto 11 listopada w Suszu
Mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. 
Rozalii, koncertem pieśni żołnierskich oraz patrio-
tyczną manifestacją pod Pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza uczcił Susz 11 listopada 2017 r. Narodowe 
Święto Niepodległości.

Obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości

Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu

Szkoła Podstawowa w Lubnowych

Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich

Szkoła Podstawowa w Piotrkowie

Szkoła Podstawowa w Jawtach

Święto Niepodległości
w szkołach

Fo
t.:

 O
rg

an
iz

at
or

zy

Fo
t.:

 U
rz

ąd
 M

ie
js

ki
 w

 S
us

zu

Co roku na obchody stawia się młodzież zrzeszona w proobronnych 
organizacjach i reprezentująca swoje szkoły

Patriotyczna msza św. w kościele pw. św. Rozalii w Suszu
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Koncert Piosenki
Patriotycznej w SOK
Tuż przed 99. rocznicą odzyskania niepodległości 
przez Polskę w Suskim Ośrodku Kultury odbył się 
Koncert Pieśni Patriotycznych. Podniosłe utwory na-
wiązujące do walki o niepodległą Polskę zaprezento-
wała kapela ludowa Suse. 
Głównymi odbiorcami występów byli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. gen. J. Bema w Suszu, któ-
rzy mieli okazję posłuchać ciekawych aranżacji pięk-
nych pieśni narodowych. Występ przeplatany był tek-
stami z literatury oraz opowieściami o historii polskiej 
piosenki patriotycznej.

Halloweenowy Bal 
Przebierańców
30 października w Suskim Ośrodku Kultury odbył się 
Halloweenowy Bal Przebierańców. Była to świetna 
okazja dla dzieci do przezwyciężania i oswajania róż-
nych straszków, duszków i innych potworków, których 
na co dzień dzieci często się boją. 
Dzieciaki obejrzały wspólnie seans, a następnie od-
była się wesoła dyskoteka z tańcami, zabawami oraz 
słodkim poczęstunkiem, który przyniosły dzieci na 
wspólny stół. Wszyscy się wesoło bawili, radośnie 
tańcząc i bawiąc się. 
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Powołane przez organi-
zatora Jury po wysłuchaniu 
wszystkich wykonawców po-
stanowiło przyznać następują-
ce miejsca:
Kategoria 11-13 lat:

1. Julianna Wróblewska re-
prezentująca Gminny Ośro-
dek Kultury w Mikołajkach 
Pomorskich,
2. Klaudia Błońska ze Szkoły 
Podstawowej w Lubnowych,

3. Sandra Wieczorek repre-
zentująca Suski Ośrodek Kul-
tury.
Kategoria 14-16 lat:
1. Klaudia Dudulska z Msza-
nowa,
2. Dominika Kondel – Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Miko-
łajkach Pomorskich,
Kategoria „Zespoły”:
1. Asy z Piątej Klasy – SP 
w Lubnowych, 
2. Demo – SP w Lubnowych,
3. Cantabile – SP w Piotrko-
wie.
Kategoria „Duety”:
1. Aleksandra Pałys i Malwina 
Siecińska - Zespół Szkół im. 
Ireny Kosmowskiej w Suszu,
2. Aniela Szymańska – Sztym 
i Wiktoria Fanslau - Gminny 
Ośrodek Kultury w Mikołaj-
kach,
3. Michalina Milewska, Wero-
nika Wieczorek – SOK w Su-
szu
Kategoria od 17 lat:
1. Monika Klimkowska
2. Patrycja Sterczak - obie 
z Zespołu Szkół im. Ireny Ko-
smowskiej w Susz  ■

Przegląd Piosenki Polskiej - Susz 2017
29 listopada 2017 r. w Suskim Ośrodku Kultury odbył 
się Przegląd Piosenki Polskiej, w którym udział wzięły 
dzieci i młodzież reprezentująca lokalne szkoły oraz 
instytucje kultury.

Rolę gospodarza Przeglądu 
pełniła kapela ludowa „Suse” 
działająca przy SOK, a swo-
je umiejętności prezentowały 
zaprzyjaźnione z Suszem ze-
społy wokalno-instrumentalne 
z regionu.

Po prezentacjach artystycz-
nych każdy z zespołów z rąk 
dyrektora SOK Czesława Ra-
dzickiego otrzymał specjalnie 
przygotowane upominki. ■

Piosenka Biesiadna zabrzmiała w Suszu
22 października br. w hali Centrum Sportu i Rekreacji 
im. Jana Pawła II w Suszu odbył się zorganizowany 
przez Suski Ośrodek Kultury Przegląd Piosenki Bie-
siadnej.
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Pod takim tytułem w Szko-
le Podstawowej im. gen. J. 
Bema w Suszu odbył się uro-
czysty apel z okazji Święta 
Niepodległości. Recytacje 
patriotycznych wierszy prze-
platane były występami soli-
stek z towarzyszeniem chóru 
szkolnego, którzy zaśpiewali 
piosenki:  Niepodległa, Oj-
czyzna, Żeby Polska…, Biały 
Krzyż, Rota, Legiony, Miejcie 
nadzieję. ■

Pociąg do 
wolności
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II Gminny Konkurs SKO
Szkolna Kasa Oszczędności działająca przy Szko-
le Podstawowej w Lubnowych po raz drugi zaprosi-
ła członów Szkolnych Kas Oszczędności do udziału 
w „Konkursie Wiedzy z Historii Pieniądza, Bankowo-
ści Spółdzielczej oraz Znajomości Pojęć Bankowych”. 
W tegorocznej edycji 9 listopada udział wzięli ucznio-
wie z pięciu szkół podstawowych Gminy Susz. Współ-
organizatorem konkursu był Bank Spółdzielczy w Su-
szu, którego przedstawicielki nadzorowały przebieg 
konkursu z ramienia Zarządu Banku.
Najlepszy wynik uzyskała uczennica Zuzanna Kole-
śnik (SP Lubnowy), zdobywając maksymalną liczbę 
punktów. Drugie miejsce przypadło Mateuszowi Ol-
szewskiemu (SP Babięty), a  trzecie miejsce zajął 
uczeń Kamil Rzepka (SP Piotrkowo). Dla zwycięzców 
organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe: kartę 
prezentową do sieci księgarń Empik, zegarek sporto-
wy, torbę sportową, plecaki szkolne, piłkę nożną oraz 
cenne książki ufundowane przez Bank Spółdzielczy 
w Suszu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
również pamiątkowe dyplomy.

Edward Stachura to pisarz, 
pieśniarz, wędrowiec, out-
sider. Jego utwory jednych 
oburzają, innych zachwycają. 
Adresatem wielu dzieł Steda 
jest człowiek żyjący w świe-
cie fałszu, nieautentyczności, 
upodlenia, a dopominanie się 
o godność ludzkiego życia 
emanuje niemalże z każdej 
stronicy tomików jego poezji. 

Poeta dramatycznie wyeks-
ponował sytuację człowieka 
w zdeprawowanej, poddanej 
„wilczym prawom” cywiliza-
cji współczesnej, ale jedno-
cześnie domagał się tego, by 
człowiekowi nie odbierano 
jego duchowego wymiaru, 
autentyzmu i godności. Dla-
tego też pochodzące z „ Sie-
kierezady” słowa :„Ludzi co-

raz więcej, a człowieka coraz 
mniej” stały się myślą prze-
wodnią piątkowego wieczoru 
upamiętniającego twórczość 
poety-outsidera. 

Wśród dźwięków gitaro-
wych strun, w blasku płoną-
cych świec zebrani  w kamie-
nieckiej szkole goście mogli 
choć na chwilę zwolnić, przy-
siąść i wsłuchać się nie tylko 
w zaklęte w słowach poezji 
wartości, ale także w samych 
siebie i przede wszystkim 
w drugiego człowieka. 

Atmosfera zadumy, reflek-
sji nad tym, co w życiu najistot-
niejsze stała się doskonałym 
pretekstem do przybliżenia 
idei jednego z najbardziej roz-
poznawalnych programów 
społecznych w Polsce, jakim 
jest Szlachetna Paczka. Dy-
rektor szkoły, Lucyna Górnik 
wraz z zaproszonymi wolon-
tariuszami zachęcała obec-
nych do włączenie się do po-
mocy tym, którzy tej pomocy 
najbardziej potrzebują. ■

Spotkanie z poezją Edwarda Stachury
Refleksyjny wieczór, poetyckie przesłania, nastrojowa 
muzyka - tak wyglądało piątkowe spotkanie 24 listo-
pada br. z poezją Edwarda Stachury w Szkole Podsta-
wowej w Kamieńcu. 

Konkurs po raz kolejny 
był okazją do twórczej wy-
miany doświadczeń muzycz-
nych, propagowania kultury 
muzycznej, popularyzacji 
walorów artystycznych i wy-
chowawczych, a zwłaszcza 
promocji młodych wykonaw-
ców oraz kształcenia umiejęt-
ności współzawodnictwa.

Wykonawców oceniało 
dwuosobowe jury: Jacek Fe-
ige i Marcin Mądry, którzy 
przyznali miejsca następują-
co:
Kategoria klas I - III: 1. 
„Wesołe Nutki” SP Kamie-
niec, 2. „Krasnoludki” SP 
Kamieniec, 3. „Tygryski” SP 
Lubnowy, 

4. „Iskierki” SP Kamieniec.
 Specjalne wyróżnienie otrzy-
mała Nikola Nikel z SP Ob-
rzynowo.                                                                                                       
Kategoria klas IV - VI (gru-
py wokalne): 1. „Demo” SP 

Lubnowy, 2. „Cantabile” SP 
Piotrkowo, 3. „Anabile” SP 
Babięty i  „Gama” SP Susz, 
4. „Cantare” SP Kamieniec, 
5. „Takt” SP Obrzynowo oraz 
1 miejsca ex aequo solistki: 
Julia Wróblewska i Klaudia 
Błońska. Nagrodzone zespoły 
otrzymały puchary, nagrody 
rzeczowe oraz pamiątkowe 
dyplomy i słodycze. ■

Koncert „Jesienna zaduma” w Lubnowych
Dnia 9 listopada br. w Szkole Podstawowej w Lubno-
wych odbyła się  IV Edycja Gminnego Konkurs Pio-
senki Jesiennej „Jesienna Zaduma”. W konkursie 
wzięli udział uczniowie z pięciu szkół podstawowych  
Gminy Susz oraz z dwóch szkół Gminy Prabuty. 
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Szkolne Andrzejki

Szkoła Podstawowa w Jawtach

Szkoła Podstawowa w Piotrkowie

Szkoła Podstawowa w  Suszu
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Szkoła Podstawowa w Piotrkowie

Święty Mikołaj odwiedził 
suskie dzieci

Organizatorem spotkania z Mikołajem był Suski Ośrodek 
Kultury, a sponsorem wydarzenia Bank Spółdzielczy w Suszu.

Liderowi rejonu iławskie-
go, Julicie Soleckiej, podlega-
ła również grupa wolontariu-
szy z Gminy Susz. Objęli oni 
opieką około 24 rodzin z na-
szej gminy. 

W drużynie „Szlachetnej 
Paczki” wolontariusze są peł-
ni pozytywnej energii i gotowi 
do działania.

- „Szlachetna Paczka” łą-
czy ludzi - przyznaje Bogumi-
ła Lemańska, jedna z suskich 
wolontariuszek – Jest jeden 
cel: radość potrzebujących lu-
dzi i nasza. To super projekt, 
dużo dobra w nim jest. ■

Finał „Szlachetnej Paczki”
Po kilku miesiącach przygotowań, rekrutacji wolonta-
riuszy, odwiedzaniu rodzin potrzebujących pomocy, 
poznaniu ich historii, aż po poszukiwanie darczyń-
ców, którzy udzieliliby swojej pomocy drużyna Szla-
chetnej Paczki z rejonu Iławy i Susza dotarła do finału 
8-10 grudnia br.
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Szkoła Podstawowa w Lubnowych

Szkolne Mikołajki

Szkoła Podstawowa w Suszu

Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich

Mikołajki w sołectwie 
Piotrkowo
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Pozytywnie nastawiona do ludzi drużyna „Szlachetnej Paczki”
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W imprezie pod nazwą „Mikołajkowa Bajkolandia” 
w hali CSiR wzięło udział wiele dziesiątek młodych i młodszych 
mieszkańców. 
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Pamiętali o 13 Grudnia
Od godziny 6.00 rano 13 grudnia br. członkowie grupy 
rekonstrukcji historycznych „5 Brygada” przypomina-
li mieszkańcom Susza o 36. rocznicy wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego. Młodzież zorganizowała 
na ulicy Piastowskiej patrole wojskowe przy koksow-
nikach, scenki rekonstrukcyjne i rozdawała ulotki.
Jednocześnie w Szkole Podstawowej im. gen. J. 
Bema w Suszu członkowie „5 Brygady” oraz ucznio-
wie klas gimnazjalnych przygotowali dla młodszych 
kolegów akcję edukacyjną nawiązującą do atmosfery 
sprzed 36 lat. Uczniowie mogli dowiedzieć się, dla-
czego 13 grudnia 1981 r. zamilkły wszystkie telefo-
ny, z jakiego powodu w telewizji nie wyemitowano dla 
dzieci „Teleranka” oraz z czego słynęły sklepy spo-
żywcze w tamtych czasach.

Święto przebiegało w pod-
niosłej atmosferze i było oka-
zją do przedstawienia przez 

panią dyrektor Grażynę Ta-
borek mocnych stron szkoły 
oraz podziękowania za współ-

pracę wszystkim przyjaciołom 
i darczyńcom placówki. 

Uroczystość  swoją obec-
nością uświetnili: radna Sej-
miku Województwa Warmiń-
sko – Mazurskiego Bernadeta 
Hordejuk, Starosta Iławski 
Marek Polański, Wicestarosta 
Stanisław Kastrau, Członek 
Zarządu Powiatu Iławskiego 
Maciej Rygielski, Burmistrz 
Susza Krzysztof Pietrzykow-
ski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Suszu Zbigniew 
Skolimowski, radny Marek 
Puciński, Honorowy Przy-
jaciel Szkoły Mariola Mą-
dzelewska. Na zaproszenie 
odpowiedzieli także sołtysi, 
sponsorzy, sympatycy szko-
ły, byli i obecni pracownicy 
szkoły, rodzice i uczniowie.

Uroczystość zakończyła 
część artystyczna, prezentu-
jąca historię szkoły. Ucznio-
wie występowali w scenkach 
zbiorowych i indywidualnych, 
prezentując między innymi: 
piosenki, wiersze, brawu-
rowego twista,  układ cho-
reograficzny cheerleaderek, 
wzruszającą „Kołysankę je-
sienną” oraz piosenkę patrio-
tyczną „Tu wszędzie jest moja 
ojczyzna”. ■

Szkoły

Święto Szkoły w Babiętach
Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich świętowa-
ła 27 października br. 61. rocznicę powstania. Święto 
Szkoły odbywało się dokładnie 11 lat po nadaniu jej 
przez Radę Miejską w Suszu imienia Ziemi Suskiej 
oraz sztandaru. 

Obchody w rocznicę nadania imienia i sztandaru

Aktywna lekcja historii
5 grudnia br. do Szkoły Podstawowej w Piotrkowie 
zawitał Sebastian Zieliński - przedstawiciel Stowarzy-
szenia Historyczno-Badawczego GALEA z Susza - by 
opowiedzieć o poszukiwaniu śladów przeszłości. Na 
spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jak działa de-
tektor metali i jak traktować znalezione świadectwa 
minionych czasów. Gość pokazał dzieciom kilka zna-
lezionych przedmiotów oraz opowiedział o okoliczno-
ściach ich odnalezienia. Uczestnicy otrzymali również 
kilka ważnych informacji na temat postępowania ze 
znaleziskami. Drugim etapem spotkania było użycie 
detektora metalu na szkolnym podwórku.
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Projekt „Zbieraj z klasą” 
polega na zbiórce zużytych 
baterii i zużytego sprzętu 
elektronicznego i elektrycz-
nego a przy tym zdobywaniu 
nagród. Nagrodami bowiem 
są wycieczki do parków roz-
rywki w kraju i zagranicą oraz 
wiele innych atrakcyjnych 
wyjazdów oraz spotkań. 

W trakcie przedstawienia, 
które odbyło się w sali Suskie-
go Ośrodka Kultury, ambasa-
dorzy akcji Justyna Tomańska 
i Mariusz Totoszko uczyli, 
dlaczego należy dbać o Zie-
mię, zbierać baterie i elek-
trośmieci, sprawdzali wiedzę 
na temat dbania o środowi-
sko. Uczniowie i podopiecz-
ni WTZ podczas spektaklu 
zgłębiali tajniki ekologii, pre-
zentowali swoje umiejętności 
wokalne i taneczne, chętnie 
uczestniczyli w konkursach. ■

Ruszyła akcja „Zbieraj z klasą”
Z okazji kolejnej edycji akcji „Zbieraj z klasą” skiero-
wanej do dzieci i młodzieży szkolnej oraz placówek 
specjalnych 21 listopada br. odbyło się przedstawie-
nie z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. 
J. Bema w Suszu i uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Suszu, które przystąpiły do projektu.
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SUSKA GALA SPORTU 2017 
LISTA NAGRODZONYCH

ZAWODNIK – za Promocję Gminy Susz w 2017 roku
Maciej Paliński, Dawid Goryński, Natalia Nikiel, Marcel 
Siemianowski, Leszek Sieciński, Maksymilian Karczew-
ski, Maciej Jedowski – UKS TRS Susz;
Jakub Suliński, Jakub Kacprzak, Amelia Tomczyk, Ka-
mil Jarzębowski, Wiktoria Mączkowska– Sekcja Tenisa 
Stołowego SKS Amator przy CSiR Susz;
Kornel Borecki, Hubert Jurkiewicz, Dawid Śpiewak, 
Michał Stańczyk, Oliwier Laskowski, Mateusz Leński – 
Piechotka Team przy CSiR Susz;
Bożena Lulińska, Barbara Stępniak, Daniel Zalewski, 
Piotr Gąsior, Rafał Gąsior – Rozbiegany Susz przy 
CSiR Susz;
Mariusz Augustyniak – Xrunners Team;
Marek Majewski, Dawid Wiśniewski, Jarosław Ro-
manowski, Sławomir Zaremba, Tomasz Mackiewicz, 
Krzysztof Siebert – MTB Susz Epidemia Cyklozy;
Kinga Barica, Amelka Kaca, Marta Milewska, Julia 
Kaca, Anna Kaca  – Sekcja Lekkoatletyczna przy CSiR 
Susz; 
Mateusz Wiśniewski, Dariusz Laskowski, Jakub Górski, 
Marcin Karczewski, Szymon Hanas – KS Unia Susz;
Tomasz Kresimon, Ireneusz Borkowski, Piotr Misiak, 
Maciej Wilczak – UKS Orzeł Ulnowo;
Barbara Mazińska, Julia Sosnowska, Magdalena Jaż-
dżewska, Małgorzata Ryll, Patrycja Szagała, Wiktoria 
Kamińska – Volley Vasyl CSiR Susz;
Amelia Zdzichowska, Amelia Sarnowska– KS Tęcza 
Kamieniec;
Michał Paliński, Paulina Skrzyniarz, Kamil Koper, Karol 
Stankiewicz, Damian Tomczyk, Emilia Kaca – Szkoła 
Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Suszu;
Sandra Kraska, Zuzanna Koleśnik, Amelia Grandos, 
Klaudia Błońska – Szkoła Podstawowa w Lubnowy

TRENER - za inspirowanie i motywowanie do ruchu 
sportowego w 2017 roku
Michał Siejakowski – UKS TRS Susz
Jarosław Chodowiec, Krzysztof Furmański – CSiR Młode 
Talenty Susz
Andrzej Szysler – Sekcja L.A przy CSiR Susz
Andrzej Szczegielniak – Sekcja Tenisa Stołowego SKS 
Amator przy CSiR
Jarosław Piechotka – Piechotka Team przy CSiR
Paulina Korwek – SKAMA
Kamil Jędrzejewski – Rozbiegany Susz przy CSiR, KS 
Unia Susz
Daniel Szczepański – KS Tęcza Kamieniec
Zbigniew Wasilewski – Volley Vasyl CSiR Susz
Radosław Połeć, Grzegorz Kasprzak, Paweł Klimek – UKS 
Orzeł Ulnowo
Jakub Wierzchowski, Mariusz Gąsior, Jarosław Płoski – 
KS Unia Susz
Grzegorz Jurczak – Szkółka Żeglarstwa przy CSiR Susz
Hubert Rólkiewicz – Rad Tracks Olimpijska Szkółka BMX
DZIAŁACZ – za wsparcie i pomoc w uprawianiu 
sportu i rekreacji w 2017 roku
Paweł Młynarczyk – UKS TRS Susz
Maciej Dalkiewicz, Barbara Sikorska, Marek Piotrowicz – 
UKS Orzeł Ulnowo
Marcin Stańczyk – Piechotka Team przy CSiR Susz
Jan Słupek, Bogdan Nerowski, Bożena Jakielska, Zbi-
gniew Pastuszuk, Maciej Tur – KS Unia Susz
Stanisław Adameczek, Monika Tomczyk, Maria Ćwiklińska 
– Sekcja Tenisa Stołowego SKS Amator przy CSiR
Piotr Zdzichowski – CSiR Pałac Kamieniec

NAGRODA SPECJALNA – za wspieranie inicjatyw 
sportowych

Marzena Pietroczuk, Łukasz Nikraszewicz
Daniel Szul, Andrzej Samoszuk, Michał Tambor
Iwona Kulińska, Dariusz „Lulu” Dąbrowski
Marcina „Juta” Tomczyk

KLUB SPORTOWY I ORGANIZACJA  – za propa-
gowanie sportowego stylu życia w 2017 roku:
Sekcja Lekkoatletyczna CSiR
Sekcja Tenisa Stołowego przy CSiR
Piechotka Team przy CSiR
KS Unia Susz
Rozbiegany Susz przy CSiR
UKS Orzeł Ulnowo
CSiR Pałac Kamieniec
CSiR Młode Talenty
Volley Vasyl CSiR Susz
KS Tęcza Kamieniec
Szkoła Żeglarstwa przy CSiR
Szkoła Podstawowa w Kamieńcu
Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Suszu
Rad Tracks – Olimpijska Szkółka BMX
SKAMA
MTB Susz Epidemia Cyklozy
Lwy Morskie przy CSiR
KS Unia Susz – żacy
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich
Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich
Szkoła Podstawowa w Lubnowy
Szkoła Podstawowa w Piotrkowie
KS Unia Susz – juniorzy młodsi
KS Unia Susz – trampkarze
KS Unia Susz – orlicy
WSPIERANIE INICJATYW SPORTOWYCH ORAZ 
TRUD I CIĘŻKĄ PRACĘ:
Zarząd Banku Spółdzielczego w Suszu
Komisariat Policji w Suszu
Związek Harcerstwa Polskiego – Harcerski Klub Ra-
towniczy w Suszu
Wolontariat podczas zawodów Susz Triathlon
Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu
Pracownicy Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana 
Pawła II
Amex Bączek – Krzysztof Bączek
Jagram Pro S.A – Waldermar Myśliński
ZUK Susz sp. Z.o.o
Rada Miejska w Suszu

ODKRYCIE – za znaczący rozwój sportowy 
w 2017 roku
Kacper Komorowski – Sekcja Tenisa Stołowego 
SKS Amator przy CSiR Susz
Dawid Goryński – UKS TRS Susz
Michał Kołecki – Rozbiegany Susz przy CSiR
Hubert Jurkiewicz – Piechotka Team przy CSiR
Wojciech Kowalczyk – MTB Susz Epidemia 
Cyklozy
Daniel Markowski – Szkoła Podstawowa im. 
Gen. Józefa Bema
Michał Kacziński – KS Unia Susz
Anita Szewczyk – KS Tęcza Kamieniec
Łukasz Pietrzak – Szkoła Podstawowa im. Gen. 
Józefa Bema

Nagroda Publiczności 
wyniki plebiscytu

 „Złota Róża”
Podczas gali rozstrzygnięto rów-
nież internetowy plebiscyt o „Złotą 
Różę”. Spośród wielu kandydatur 
sklasyfikowanych w pięciu kate-
goriach internauci za najlepszych 
uznali:

Najpopularniejszy
 Zawodnik Roku 2017

I miejsce – Michał Stańczyk – 
Piechotka Team przy CSiR – 933 
głosów
II miejsce – Maciej Paliński – UKS 
TRS Susz – 848 głosy
III Miejsce – Klaudia Błońska – 
Szkoła Podstawowa w Lubnowy 
– 686 głosy

Najpopularniejszy 
Trener Roku 2017

I miejsce – Michał Siejakowski – 
UKS TRS Susz – 589 głosów
II miejsce – Jarosław Piechotka – 
Piechotka Team przy CSiR – 564 
głosy
III miejsce – Hubert Rólkiewicz – 
Rad Tracks Olimpijska Szkółka 
BMX – 340 głosów

Najpopularniejszy
 Działacz Roku 2017

I miejsce – Paweł Młynarczyk – 
UKS TRS Susz – 661 głosów
II miejsce – Marcin Stańczyk – 
Piechotka Team przy CSiR – 563 
głosy
III miejsce – Jan Słupek – KS 
Unia Susz – 382 głosy  

Najpopularniejszy
 Klub/Organizacja Roku 2017
I miejsce – Rozbiegany Susz przy 
CSiR – 673 głosy
II miejsce – UKS TRS Susz – 621 
głosy
III miejsce – Piechotka Team przy 
CSiR – 365 głosów

Sportowe Odkrycie
 Roku 2017

I miejsce – Dawid Goryński – UKS 
TRS Susz – 949 głosów
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Nagrody za trud i sportowe 
poświęcenie odebrali zawod-
nicy, trenerzy, działacze oraz 
organizacje i firmy wspiera-
jące sport. Ukoronowaniem 
wieczoru było wręczenie na-
gród publiczności laureatom 
prowadzonego przez tydzień 
przed Galą plebiscytu „Złota 
Róża”. 

W przerwach pomiędzy 

nagradzaniem zawodników 
występował zespół muzycz-
ny Efekt oraz odbył się pokaz 
umiejętności siatkarzy z klu-
bu CSiR Pałac Kamieniec. 

Galę prowadził dyrektor 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu Jarosław Piechot-
ka, a statuetki i wyróżnienia 
wręczali Burmistrz Susza 
Krzysztof Pietrzykowski oraz 

przedstawiciele Rady Miej-
skiej w Suszu. Podczas Gali 
degustację swoich smakoły-
ków przygotowali uczniowie 
Zespołu Szkół im. Ireny Ko-
smowskiej w Suszu. ■

Suska Gala Sportu 2017 
W piątek 8 grudnia w hali CSiR podczas Suskiej Gali 
Sportu w obecności kilkuset widzów osoby związane 
z suskim sportem podsumowały uroczyście rok 2017.

Podziękowania dla ludzi sportu uroczyście wręczone
Sportowe marzenia 
zdobywcy tytułu „Odkrycie”
Podczas Suskiej Gali Sportu nagroda publiczności 
w plebiscycie „Złota Róża” w kategorii „Sportowe Od-
krycie Roku 2017” powędrowała do rąk Dawida Go-
ryńskiego z UKS Towarzystwa Rozwoju Sportu w Su-
szu. Trenujący triathlon i obiecujący zawodnik nowego 
pokolenia suskich sportowców osiągnął już w 2017 r. 
duże sukcesy. To m.in. Mistrz Polski Juniorów Młod-
szych w Duathlonie (Rumia), srebrny medalista w Mi-
strzostwach Polski w Triathlonie Juniorów Młodszych 
w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Ko-
zienicach, zdobywca 2 miejsce w Pucharze Polski Ju-
niorów młodszych w triathlonie, członek kadry naro-
dowej w Mistrzostwach Europy w Poniewieżu.
WŁODZIMIERZ PALIŃSKI: Jaka była droga chło-
paka z Susza do sportowych sukcesów?
DAWID GORYŃSKI: Zaczynając swoją sportową 
przygodę, nie myślałem o żadnych sukcesach. Za-
cząłem biegać ze znajomymi i stwierdziliśmy, że zapi-
szemy się do klubu UKS TRS Susz. To była najlepsza 
z możliwych decyzji. Rozpocząłem naukę pływania 
w późnym wieku, gdyż miałem już 15 lat. Większość 
zawodników nie mających szans na karierę pływacką 
kończy w tym wieku pływać i przechodzi na triathlon, 
a nie dopiero zaczyna. Klub zapewnił najlepsze wa-
runki treningowe jakie tylko mógł. Mimo że nie mamy 
takiego zaplecza treningowego jak w Warszawie czy 
innym dużym mieście, to  miałem bardzo dobre warun-
ki do treningu. Dzięki klubowi mam zapewniony basen 
i po części opiekę trenerską oraz sprzęt umożliwiają-
cy mi trenowanie. W grudniu 2016 roku nawiązałem 
współpracę z trenerem Michałem Siejakowskim i to 
dzięki jego wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu 
udało mi się osiągnąć pierwsze sukcesy.
Czy można pogodzić systematyczny trening z na-
uką w szkole? Jak wygląda twój plan tygodniowy?
Takie połączenie to niemal mieszanka wybuchowa. 
Kilkanaście godzin treningu w tygodniu, do tego 35 
godzin zajęć lekcyjnych, dojazdy i pilnowanie diety to 
bardzo dużo obowiązków. Nie ukrywam, że czasami 
jest mi ciężko i zdarza mi się nawet przysypiać na lek-
cjach, ale nauczyciele znają moją pasję i starają się to 
po części zrozumieć. Jest ciężko to pogodzić, ale jak 
to mówią „jeśli masz zbyt mało czasu, to znajdź sobie 
kolejne zajęcie”.
Czy możesz nam zdradzić swoje marzenia spor-
towe?
Jednym z moich marzeń, jak pewnie każdego spor-
towca, jest start w Igrzyskach Olimpijskich. Kolejnym 
dużym marzeniem jest zdobycie medali Mistrzostw 
Świata na dystansie 1/2 Ironman i na pełnym dystan-
sie Ironman. Jest to bardzo trudne do osiągnięcia, po-
nieważ są to długie dystanse, pełny Ironman to 3800 
m pływania, 180 km roweru i maraton biegu. Dla wielu 
ludzi jest to nie do pomyślenia, ale to mnie fascynuje. 
Zakochałem się w triathlonie „non drafting”, czyli bez 
dozwolonej jazdy w grupie. Podczas niego zawod-
nik przez kilka godzin walczy sam na trasie ze sobą 
i swoimi słabościami. Medal na Hawajach jest moim 
wielkim marzeniem.
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 W turnieju wzięło udział 
dziewięć drużyn z wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego 
i województwa pomorskiego. 

Drużyny zostały podzielo-
ne na trzy grupy i w pierwszej 
części grano systemem „każdy 

z każdym”.  W drugim etapie 
rozgrywek drużyny walczyły 
o kolejne miejsca w turnieju. 
Mecze były bardzo zacięte 
i stały na wysokim poziomie 
szczególnie w drugim etapie 
turnieju. ■

Ostateczna kolejność miejsc: 
1.  Pewniaki  Gdańsk
2.  AZS  UG  Gdańsk
3.  WB Timex  Tczew
4.  CSiR Pałac Kamieniec II
5.  CSiR Pałac Kamieniec I
6.  Inter Marine Masters Old-
bos Gdynia-Kamieniec
7.  ZSP  Prabuty
8.  MGS  Jędrychowo
9. Kumitsu Volley Iława

Jesienny Turniej piłki siatkowej 
W niedzielę 5 listopada br. w hali Centrum Sportu i Re-
kreacji im. Jana Pawła II w Suszu odbył się V Jesienny 
Turniej piłki siatkowej mężczyzn o Puchar Burmistrza 
Susza. 

 W turnieju wzięło udział dziewięć drużyn mężczyzn

Suszanin
na Saharze

Zawodnik Xrunners 
Team Mariusz Augusty-
niak opowiedział wszyst-
kim zgromadzonym 
o swojej przygodzie, która 
czeka na niego już niedłu-
go na Saharze, gdzie bę-
dzie reprezentować Gmi-
nę Susz w ultramaratonie 
pustynnym.
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Najbardziej utytułowani zawodnicy
Piechotka Team odbierają wyróżnienia

Pokaz umiejętności siatkarzy z klubu CSiR Pałac Kamieniec

Dawid Goryński triumfował w Rumii
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W grupie A lider - Gajerek, 
wygrał z wiceliderem - ekipą 
United Chicken i umocnił się 
na pierwszym miejscu w tabe-
li. Z kolei w grupie B wpadło 
naprawdę dużo bramek, głów-
nie za sprawą drużyn Auto 
Handel Paszynin (17 bra-

mek w 2 meczach) oraz Cały 
Czas Do Przodu (11 bramek 
w 2 meczach). Liderem w tej 
grupie pozostaje ekipa Auto 
Handel Trans Cars, która tak-
że powiększyła prowadzenie 
i przewagę nad wiceliderem 
z jednego do trzech punktów. 

Wyniki po 5. i 6. kolejce: 
Grupa A
1. Gajerek 18 pkt
2. United Chicken 15 pkt 
3. Moto Trans 12 pkt  
4. Emilianowo 10 pkt 
5. Afidecor Kisielice 7 pkt 
6. Jawty Wielkie 6 pkt 
7. Redaki 3 pkt 
8. Orzeł Ulnowo 0 pkt
Grupa B
1. Auto-Handel Trans Cars 16 
pkt 
2. Auto-Handel Paszynin 13 
pkt  
3. Cały Czas Do Przodu 1 2 
pkt  
4. DRV Iława 9 pkt 
5. Juniorzy GKS Wikielec 7 
pkt 
6. Dąberek 7 pkt 
7. Alicante 6 pkt 
8. Barański Drzwi 0 pkt ■

Sport

W biegu głównym 169 
zawodniczek i zawodników 
ścigało się ulicami Susza 
na dystansie 5,5 kilometra. 
W rozpoczynających sporto-
we zmagania w listopadową 
sobotę biegach dzieci wystar-
towało 54 młodych biegaczek 
i biegaczy. Każdy uczestnik 
w pakiecie startowym otrzy-

mał pamiątkową biało-czer-
woną opaskę, którą mógł za-
łożyć na ramię. Na mecie na 
zawodników czekał wyjątko-
wy, specjalnie wykonany od-
lewany medal oraz smaczny 
posiłek regeneracyjny przygo-
towany przez uczniów Zespo-
łu Szkół im. Ireny Kosmow-
skiej w Suszu. ■

III Bieg Niepodległości 
Oprócz oficjalnych obchodów Susz świętował 11 listo-
pada również aktywnie w ramach zorganizowanego 
przez CSiR III Suskiego Biegu Niepodległości. W im-
prezie uczestniczyła rekordowa w trzyletniej historii 
biegu grupa 223 biegaczek i biegaczy.

11 listopada w Suszu na sportowo Wyniki biegu 
głównego - 5,5 km

Kat. OPEN Kobiet
1. Żaneta Luda – Bartnicz-
ka, 00:22:26
2. Grażyna Bulik – Lasecz-
no, 00:23:45
3. Iwona Adameczek-Sie-
jakowska – KTS Ironman 
Kwidzyn, 00:23:51
Kat. OPEN Mężczyzn
1. Dawid Goryński – UKS 
TRS Susz, 00:18:15
2. Stanisław Dąbrowski – 
ZSP Prabuty, 00:18:22
3. Karol Kaczmarczyk – 
UKS TRS Susz, 00:18:52
Najlepsza Zawodniczka
 z Susza
1. Marta Misiak – Rozbie-
gany Susz, 00:25:10
2. Barbara Stępniak – Roz-
biegany Susz, 00:27:17
3. Bożena Lulińska – Roz-
biegany Susz, 00:27:33  
Najlepszy suszanin
1. Dawid Goryński – UKS 
TRS Susz, 00:18:15
2. Karol Kaczmarczyk – 
UKS TRS Susz, 00:23:45
3. Maciej Paliński – UKS 
TRS Susz, 00:19:02

Orzeł Ulnowo
Drużyna z Ulnowa zakończyła 
rundę jesienną w rozgrywkach 
klasy A 2016/2017 warmińsko-
-mazurskiej grupy II zwycięskim 
meczem 29 października z Po-
lonią Markusy. Spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 4:3. Po 11 kolejkach Orzeł zajmuje 
w tabeli 6. miejsce z 17 punktami.
W przerwie zimowej zawodnicy Orła biorą udział 
w rozgrywkach Suskiej Ligi Futsalu.

Unia Susz
W ostatniej kolejce rundy jesien-
nej drużyna Unii Susz na wyjeź-
dzie 11 listopada po bardzo emo-
cjonującym spotkaniu niestety 
przegrała z Tęczą Biskupiec 2:3. 
Porażka okazała się tym dotkliw-
sza, iż zespół z Susza po dwóch straconych golach 
potrafił odwrócić losy spotkania, strzelając również 
dwa gole. Niestety w drugiej połowie gospodarze, wy-
chodząc z pierwszą akcją, od razu strzelili bramkę, 
czym ustalili wynik spotkania. 
Rundę jesienną Unia kończy na 4. miejscu z dorob-
kiem 28 pkt. Kolejny mecz odbędzie się już w nowym 
roku prawdopodobnie 17 lub 18 marca, gdy na wyjeź-
dzie suszanie zagrają z Concordią Elbląg.
Przed drużyną przerwa zimowa, a wznowienie tre-
ningów trener zaplanował na 16.01.2017 r., planując 
również sparingi w lutym i marcu przyszłego roku.

Rywalizacja tenisowa Top-12
20 listopada br. w hali CSiR w Suszu odbył się pierw-
szy turniej eliminacyjny TOP 12 w tenisie stołowym 
edycji 2017/2018. Ostatni dotychczas turniej rozegra-
no 11 grudnia. W zawodach wzięło udział 18 tenisi-
stów z Gmin: Susz, Dzierzgoń, Prabuty i Sztum. TOP-
12  to cykl 12 turniejów eliminacyjnych, który wyłoni 
dziesiątkę najlepszych tenisistów stołowych. Ta 10-
tka rozegra między sobą turniej finałowy w systemie 
każdy z każdym.
Aktualna klasyfikacja po rozegranych czterech turnie-
jach: 1. Andrzej Żółtowski, 2. Dariusz Dańczyszyn, 3. 
Kacper Komorowski, 4. Adam Czuba, 5. Jakub Kac-
przak, 6. Stanisław Adameczek, 7. Dariusz Kleina, 
8. Piotr Iwicki, 9. Robert Baszak, 10. Robert Grzego-
rzewski. 

Sukces tenisistów z Susza
29 października br. w hali CSiR w Suszu odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym w 4-ch ka-
tegoriach wiekowych o Puchar Starosty Powiatu Iław-
skiego. Do sportowej rywalizacji stanęło ponad 100 
tenisistów stołowych z terenu powiatu iławskiego. 
W klasyfikacji gmin tenisiści z Susza zajęli I miejsce. 
Głównym organizatorem turnieju było Powiatowe Sto-
warzyszenie LZS w Iławie. 

Turniej Tenisa Stołowego 11 listopada
11 listopada w hali CSiR w Suszu odbył się również tradycyjny Turniej Tenisa Stoło-
wego dla uczczenia Święta Niepodległości. W zawodach wzięło udział 57  tenisistek 
i tenisistów z Susza, Iławy, Sztumu, Lidzbarka Wel., Dzierzgonia, Biskupca Pom. 
i Prabut. Wyniki prezentują się następująco: KOBIETY do 14 lat: 1. Anna Góralska, 
2. Amelia Tomczyk, 3. Zofia Kamińska; wiek 15 – 30 lat: 1. Aleksandra Szczepań-
ska, 2. Anieszka Treder, 3. Wiktoria Samsel; powyżej 30 lat: 1. Tomczyk Monika, 2. 
Ćwiklińska Maria. MĘŻCZYŹNI do 13 lat: 1. Chojnicki Wiktor, 2. Szymański Piotr, 3. 
Sakowski Michał; wiek 14-30 lat: 1. Góralski Kacper, 2. Przybyła Adrian, 3. Kacprzak 
Jakub, wiek 31-50 lat: 1. Lubnau Artur, 2. Boodhram Ryszard, 3. Bykowski Marcin; 
powyżej 50 lat: 1. Czuba Adam, 2. Dańczyszyn Dariusz, 3. Adameczek Stanisław.

Suska Liga Futsalu 
26 listopada rozpoczęły się rozgrywki Suskiej Ligi 
Futsalu, w której bierze udział rekordowa liczba 16 
drużyn. Ostatnie, 5 i 6 kolejka, rozegrane zostały 10 
grudnia w hali CSiR w Suszu.

Suska Liga Siatkowa 
24 listopada br. rozpoczęły się rozgrywki w ramach Suskiej Ligi Siatkówki 2017/18. 
Do rywalizacji w lidze zgłosiło się 6 drużyn. Po rozegranej pierwszej kolejce kolej-
ność przedstawia się następująco: 1. CSIR Pałac Kamieniec, 2. Olimpia Kisielice, 3. 
Absolwenci Ząbrowo, 4. MGS Jędrychowo, 5. Paintball Stradomno, 6. ZSP Prabuty. 


