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Święta Wielkanocne to czas, kiedy na nowo budzi się życie
i napełnia nas nadzieją na dobre dziś i lepsze jutro.
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Susz życzę,
aby był to czas spokoju ducha, radości i odpoczynku.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
obdarzy Państwa i Państwa bliskich dobrym zdrowiem,
rozjaśni mroki życia, doda sił do nieustającej przemiany serc,
a wiara w szczęście i miłość,
niech będą zawsze obecne w Państwa domach.
Rada Miejska
w Suszu

SUSZ

Uzupełniające
wybory sołtysów

s. 2
Spotkanie
noworoczne

Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

s. 3
Wyróżnione firmy
suskie

Poznaliśmy wyniki badań pre-ratingowych

Wysoka ocena zarządzania środkami publicznymi
Gmina Susz uzyskała bardzo wysoką, mieszczącą
się na poziomie inwestycyjnym w przedziale pomiędzy AAA a BBB+, ocenę pre-ratingową określającą sposób zarządzania środkami publicznymi.
Takim wynikiem badania na zlecenie Fundacji Rozmoże się pochwalić w Pol- woju Rynku Kapitałowego
sce zaledwie 319 na 2792 dokonała agencja ratingojednostek samorządu tery- wa INC Rating Sp. z o.o.
z Poznania, podlegająca
torialnego.
Uzyskana przez nasz Europejskiej Komisji Nadsamorząd ocena jest dowo- zoru Giełd i Papierów Wardem, że gmina jest w dobrej tościowych w Paryżu, której
sytuacji finansowej i zarzą- wysokie kwalifikacje zostadza środkami publicznymi ły potwierdzone przez Euw sposób odpowiedzialny ropejski Nadzór Bankowy
i racjonalny. Oceny pre- w Londynie. ■
-ratingowej Gminy Susz

s. 6-7

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Dzień Kobiet

s. 6-7
Gmina Susz
na Saharze

Prace będą realizowane, kiedy tylko pozwolą na to warunki pogodowe

Inwestycje ruszą szybko

s. 10
Bieg Tropem
Wilczym

Wśród pierwszych tegorocznych
inwestycji drogowych znajdzie się m.in.
przebudowa ul. Skłodowskiej-Curie

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Gmina Susz rozstrzygnęła już kilka przetargów na
wykonanie zaplanowanych w tym roku inwestycji
drogowych. Dzięki sprawnemu wypełnieniu procedur, prace na gminnych drogach będą mogły
ruszyć wczesną wiosną. Część robót zakończy się
jeszcze przed wakacjami.
Wśród pierwszych re- z kostki brukowej. Koszt
alizowanych w tym roku robót to ponad pół miliona
inwestycji drogowych znaj- złotych, a termin wykonania
dzie się m.in. przebudowa zadania mija 28 września br.
ul.
Skłodowskiej-Curie, Wykonawcą będzie Zakład
w ciągu której na długości Usługowo-Handlowy Łu320 metrów powstanie jezd- kasz Kamiński z Prabut.
nia i obustronne chodniki
więcej o pracach na s. 2
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Gmina

Okręgi
wyborcze

Rada Miejska w Suszu przyjęła w dniu
22 marca br. uchwałę
o podziale na okręgi
wyborcze.
Wyznaczony w uchwale
podział na okręgi
w wyborach do rady
miejskiej pozostawia
bez zmian dotychczasowe kręgi jednomandatowe. Jedynie
cztery nowe ulice
zostaną przypisane
do dotychczasowych
okręgów.

Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
przyjmuje interesantów
w każdą środę od 10.00
do 14.00 (pokój 101A)
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Zmiany w Bałoszycach, Brusinach i Januszewie

Wybory uzupełniające

Mieszkańcy sołectwa Bałoszyce w głosowaniu
podczas spotkania wyborczego 14 marca br. wybrali nowego sołtysa, którym została pani Gabriela Lichaczewska.
W wyborach wzięło deusz Burliński zgromadził
udział 89 uprawnionych 35 głosów. Pierwsze gratudo głosowania mieszkań- lacje Pani Gabriela odebrała
ców sołectwa obejmują- z rąk ustępującego sołtysa
cego oprócz miejscowości Ludomira Surówki oraz
Bałoszyce również wsie Burmistrza Susza KrzysztoBałoszyce Małe i Wądoły. fa Pietrzykowskiego.
W głosowaniu tajnym wyW wyniku wyborów
bierali oni sołtysa spośród uzupełniających w sołecdwojga zgłoszonych kan- twie Brusiny, nowym sołdydatów. Ostatecznie sta- tysem została pani Henryka
nowisko sołtysa Bałoszyc Jachowska - jedyna kandyobjęła pani Gabriela Licha- datka, zgłoszona podczas
czewska, która zdobyła 54 spotkania wyborczego, któgłosów. Kontrkandydat Ta- re odbyło się 21 lutego br.

Pani Gabriela Lichaczewska
w towarzystwie Burmistrza Susza
i ustępującego sołtysa Ludomira Surówki
Już po zakończeniu
składu grudniowego numeru „Przeglądu Suskiego” mieszkańcy Januszewa
w uzupełniających wyborach wybrali na stanowisko
sołtysa panią Agnieszkę

Fot.: Urząd Miejski w Suszu
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Słodowską. Spośród 52
osób głosujących w piątkowych wyborach nad jedyną zgłoszoną kandydaturą
nowa sołtys otrzymała 15
grudnia 2017 r. 41 ważnych
głosów. ■

Urząd Miejski w Suszu

ul. Wybickiego 6,
pok.101,14-240 Susz
tel. (55) 278 60 15,
faks: (55) 278 62 22

WWW.SUSZ.PL

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Suszu
Zbigniew
Skolimowski
przyjmuje
interesantów po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym
tel. (55) 278 60 15 w. 39
- pokój nr 201 Urzędu
Miejskiego w Suszu.
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Sołtys Brusin Henryka Jachowska

Sołtys Januszewa Agnieszka Słodowska

Wiosenne prace drogowe w Gminie
Kiedy tylko pozwolą na to warunki pogodowe, ruTrwa jeszcze postę- o granitową, podświetlaną
szą kolejne prace drogowe finansowane na terenie powanie przetargowe na fontannę.
Gminy Susz.
budowę ścieżki pieszo-roJednak to nie koniec prac
Wspólna
inwestycja na Bałtyckiej 11, Kosza- werowej Susz – Bronowo. w najbliższym czasie w tym
Gminy Susz i powiatu iław- rowej 15, Piastowskiej 40, Obie miejscowości połączy obszarze. W bieżącym roku
dokumentacja
skiego będzie realizowana Prabuckiej 6 oraz przy ul. trakt o szerokości 2,5 metra powstanie
we wsi Nipkowie. Po raz Kopernika. Łączna kwota z bezfazowej kostki bruko- na przebudowę chodników
pierwszy w tej miejscowo- realizacji wszystkich prac wej. Termin wykonania to i drogi w obszarze Stareści gruntowna modernizacja to ponad 237 tysięcy zło- 31 października br. W tego- go Miasta, która stanowić
rocznym budżecie Gminy będzie niejako drugi etap
obejmie główną drogę. Na tych.
Na ulicach św. Floriana Susz zarezerwowano na ten gruntownej modernizacji tej
fragmencie liczącym 460 m
części Susza.
poszerzona zostanie jezdnia i Polnej po ubiegłorocznej cel 1 124 000 złotych.
Kontynuowane są prace
- Jestem przekonany, że
oraz wybudowane zostaną budowie chodników do zrobienia pozostało wykona- w obrębie Starego Miasta - po zakończeniu całości inchodniki dla pieszych.
Z kolei firma Roboty nie nakładek bitumicznych mają zakończyć się w poło- westycji na Starym Mieście,
Ogólnobudowlane Henryk jezdni. Prace za kwotę nie- wie 2018 roku. Planowane miejsce to zyska zupełnie
Michalewski z Iławy będzie co ponad 160 tysięcy zło- jest wprowadzenie wielu nowy blask i stanie się wirealizowała
przebudowę tych wykona firma Drogo- nowych elementów małej zytówką naszego miasta
ul. Zacisznej. Wykonanie mex Sp. z o.o. z Pruszkowa. architektury. Najnowszym – podsumowuje Burmistrz
jezdni i chodników z kost- Obie ulice powinny być go- pomysłem jest wzbogace- Susza Krzysztof Pietrzyki na długości 60 metrów towe 15 czerwca. Taki sam nie placu Starego Miasta kowski. ■
firma wyceniła na prawie termin zakończenia
zaplanowano
110 tysięcy złotych i zobo- prac
wiązała się do zakończenia dla zadania, polegaprac do 31 lipca br. Ten sam jącego na ułożeniu
wykonawca złożył także nakładki bitumicznej
najkorzystniejszą
ofertę na 1400-metrowym
na realizację szeregu robót odcinku drogi gminbudowlanych, związanych nej w Jakubowie
z przebudową chodników Kisielickim. Koszt
i dróg dojazdowych w Su- robót to ponad 285
szu, m.in. przy budynkach tysięcy złotych.
Trwają prace przy rewitalizacji Starego Miasta

Fot.: Przegląd Suski

e-mail: susz@susz.pl

Fot.: Urząd Miejski w Suszu
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Gmina

Burmistrz Susza podsumował kolejny dobry rok

Przedsiębiorcy siłą
Gminy Susz

Spotkanie Noworoczne

Województwa Bernadeta
Hordejuk, Starosta Powiatu
Iławskiego Marek Polański
oraz Wicestarosta Stanisław Kastrau, radni Rady
Powiatu z przewodniczącym Michałem Młotkiem.
W Zajeździe w Chełmżycy
stawili się również: Starosta Lidzbarski Jan Harhaj,
Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, Przewodniczący rady Gminy
Iława Roman Piotrkowski,
Burmistrz Gminy Kisielice
Rafał Ryszczuk, przewodniczący Rady Miejskiej
w Kisielicach Janusz Więcek, wójt Gminy Biskupiec
Arkadiusz Dobek, przedstawiciel Związku Gmin
Warmińsko-Mazurskich
– dyrektor biura Janusz
Sypiański oraz Komendant
powiatowy Policji w Iławie
Robert Mikusik i przedstawiciel Komendanta Powia-

nizacyjnych, szkół i przedszkoli oraz przedsiębiorców i mieszkańców Gminy
Susz.
Spotkanie
Noworoczne 2018 rozpoczęło się od
podsumowania roku 2017.
Przypomniano najważniejsze inwestycje zrealizowane w Gminie Susz w 2017
roku oraz ważne wydarzenia sportowe i kulturalne,
które miały miejsce w minionych dwunastu miesiącach.
Podsumowanie zakończyła prezentacja gospodarcza, dotycząca stanu finansów gminy, omówiona
przez Burmistrza Susza.
Przedstawione przez gospodarza spotkania dane nie
pozostawiały wątpliwości
– w 2017 roku Gmina Susz
kontynuowała, rozpoczęty
w 2011 roku, dynamiczny
rozwój. Jego fundamentem

Nowe inwestycje firm
spowodowały wzrost dochodów własnych gminy.
Rosną one systematycznie,
rok do roku, o ponad 14%.
- Stały wzrost dochodów
własnych pozwala śmielej patrzeć w przyszłość
i w większym stopniu móc
odpowiadać na potrzeby
naszych mieszkańców. To
nasze, wypracowane we
własnym zakresie, środki
finansowe i możemy przeznaczyć je na realizację
lokalnych celów, ważnych
z naszego punktu widzenia.
Komfort, który daje taka
niezależność, jest nie do
przecenienia – podsumowywał Burmistrz Susza.
Część oficjalną spotkania zakończyła symboliczna
lampka szampana wraz z toastem za pomyślność naszej
gminy w 2018 roku. ■

W uznaniu zasług firm, których ekspansja wpływa
bezpośrednio na rozwój gminy, Burmistrz uhonorował podczas spotkania przedstawicieli czterech
przedsiębiorstw specjalnymi, równorzędnymi nagrodami za wkład w rozwój Gminy Susz.
Wręczenie wyróżnień dla firm „Barański”, Amex-Bączek, Zakład Produkcyjny w Suszu Grupy
INCO SA i Jagram-Pro SA podczas Spotkania
Noworocznego było okazją do podsumowania aktualnej sytuacji gospodarczej Gminy Susz.
Dane za ostatnie 7 lat, zaprezentowane przez
Burmistrza Susza jasno pokazują, że gmina konsekwentnie kontynuuje dynamiczny rozwój. Jego
fundamentem są lokalne firmy, które odważnie
inwestują w rozbudowę firmowych pomieszczeń
oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne.
Dzięki temu powierzchnia gruntów, na których
prowadzona jest działalność gospodarcza jest
dziś większa aż o 152%, a wartość budowli,
w których prowadzona jest działalność gospodarcza wzrosła w tym samym okresie o 116% Nowe
inwestycje firm spowodowały wzrost dochodów
własnych gminy (dochodów, które nie obejmują
zadań zleconych – subwencji oświatowych i dotacji, w tym na program „500 plus”). Rosną one
systematycznie, rok do roku, o ponad 14%.
informacje o wyróżnionych firmach na s. 6-7

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Burmistrz Susza zaprezentował
dane dotyczące stanu finansów Gminy

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

są lokalne firmy, które odważnie inwestują w rozbudowę firmowych pomieszczeń i hal produkcyjnych,
o czym najlepiej świadczą
dwa zestawienia: wzrost
powierzchni gruntów, na
których prowadzona jest
działalność
gospodarcza
- większy aż o 152% niż 7
lat temu oraz wzrost w tym
samym okresie o 116% wartości budowli, w których
prowadzona jest działalność
gospodarcza.

Wyróżnienia za działalność
społeczną
Na spotkaniu noworocznym wręczono wyróżnienia za działalność społeczną. Otrzymała je nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w suskiej
Szkole Podstawowej, Katarzyna Prus, za skuteczną realizację wielu międzynarodowych i ogólnopolskich projektów edukacyjnych oraz Nadleśnictwo Susz (Współorganizator Roku 2017)
i Triathlon Susz (Wydarzenie Roku 2017). Uhonorowano również współtwórcę i przyjaciela suskiego triathlonu – Jerzego Górskiego, który otrzymał
specjalną nagrodę za nieocenione zasługi dla
promocji Gminy Susz w kraju i za jego granicami.

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

W dniu 19 stycznia w Zajeździe w Chełmżycy odbyło się tradycyjne już Spotkanie Noworoczne,
podczas którego Gmina Susz podsumowała minione dwanaście miesięcy.
Takie spotkania to już towego PSP Kamil Szczech.
suska tradycja. Podobnie, Nie mogło oczywiście zajak w latach ubiegłych z za- braknąć na Spotkaniu Noproszenia Burmistrza Susza worocznym radnych Rady
skorzystało około 250 go- Miejskiej w Suszu z prześci, wśród których znaleźli wodniczącym Zbigniewem
się m.in.: posłowie na Sejm Skolimowskim, sołtysów
RP – Elżbieta Gelert oraz z terenu gminy, przewodniJacek Protas, członek Za- czących suskich Rad Osierządu Województwa Marcin dlowych
przedstawicieli
Kuchciński, radna Sejmiku gminnych jednostek orga-
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Wyróżnienie odebrał Jerzy Górski

Fot.: Urząd Miejski w Suszu
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Wydarzenia
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Gratulacje dla uczciwych znalazców

Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Suszu

Dominik Gajer i Michał Modrzejewski to dwóch
uczniów klas gimnazjalnych suskiej Szkoły Podstawowej, którzy znaleźli gotówkę i zgłosili się
z nią na policję.
14 marca br. przy okazji suskiej policji oraz władz
szkolnego apelu uczciwi Gminy Susz. Pisemne graznalazcy otrzymali oficjal- tulacje z rąk zastępcy Burne podziękowania za swoją mistrza Susza Zdzisława
postawę od przedstawicieli Zdzichowskiego osobiście

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Uczniowie z klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Suszu zrzeszeni w grupie „5 Brygada”
uczcili 1 marca 2018 r. pamięć o bohaterach antykomunistycznego i niepodległościowego powojennego podziemia.
Tego dnia mimo dużego mrozu przed szkołą na
ulicy Piastowskiej od wczesnych godzin rannych
członkowie „5 Brygady” zbudowali obozowisko
partyzanckie, w którym rozbrzmiewały partyzanckie pieśni i krzątali się członkowie grupy w historycznym umundurowaniu i z replikami broni. Młodzież rozdawała mieszkańcom ulotki na temat
święta. Budowę obozowiska wsparło Nadleśnictwo Susz, dostarczając niezbędnych materiałów.

odebrał Dominik. Nieobecnemu Michałowi zostały
przekazane przez dyrekcję
szkoły.
Obu gimnazjalistom gratulujemy siły charakteru,
która może stanowić przykład dla nas wszystkich. ■

Fot.: 5 Brygada w Suszu

Dla kibiców i piłkarzy Unii Susz
Przy stadionie miejskim przy ul. Leśnej w Suszu
przeprowadzono prace przygotowawcze do gruntownej przebudowy kompleksu sportowego, na
którym swoje mecze rozgrywa zespół Unii Susz.

Stowarzyszenie Dzieci
Wojny chce działać w Suszu

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Kilkunastu mieszkańców Gminy Susz odpowiedziało na zaproszenie regionalnego Stowarzyszenia Dzieci Wojny i pojawiło się 8 lutego br.
w Urzędzie Miejskim na pierwszym spotkaniu stowarzyszenia.
Antonii Kwaśniewski, prezes iławskiego oddziału
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny 1939 – 1945 przedstawił najważniejsze zadania i sposoby działania organizacji, która chce aktywnie działać w naszym mieście.
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich
Dzieci Wojny powstało w 2000 roku. Celem organizacji jest integracja wszystkich polskich małoletnich ofiar II wojny światowej i doraźna pomoc
osobom najuboższym z tego środowiska. Polskie
małoletnie ofiary wojny, to osoby, które do dnia 08
maja 1945 r. nie ukończyły 18 lat i jako niepełnoletnie dzieci były niewinnymi ofiarami zbrodniczej
napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego w 1939 roku.

Jej pierwszym etapem
będzie
budowa
zaplecza
sanitarno-szatniowego. Stworzy je parterowy,
podpiwniczony
budynek
o powierzchni użytkowej
311 metrów kwadratowych,
w którym przewidziano:
cztery szatnie, pokój sędziów, pomieszczenia dla
obsługi medycznej, salę
konferencyjną,
magazyn
sprzętu sportowego oraz
ogólnodostępne
toalety.
Przeprowadzona wycinka
drzew przygotowała miejsce dla tego obiektu, który
zostanie oddany do użytku
w 2019 roku. ■

Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie rozpatrzyło wniosek Gminy Susz o dofinansowanie
trwającej budowy kompleksu boisk przy ul. Polnej.
Inwestycja, której koszt nisa ziemnego.
Wybudowane
zostaną
przekracza milion złotych,
otrzymała
ministerialne parkingi i toalety, a całość
wsparcie ze środków Fun- terenu będzie oświetlona
duszu Rozwoju Kultury i ogrodzona. Wykonawcą
Fizycznej w wysokości 536 inwestycji jest firma Solid-Stet ze Szczecina.
tysięcy złotych.
Nowy kompleks sportoZawarta w lokalnym
planie inwestycji budowa
rozpoczęła się w wakacje
i zakończy do 30 czerwca
2018 roku. Do tego czasu
na terenie byłego targowiska powstanie mini boisko
do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią o wymiarach:
32 x 56 metrów, boisko do
koszykówki oraz plac do
gry, którego można używać
zamiennie do siatkówki i te-

wy odciąży oblegany orlik
i zwiększy dostępność do
profesjonalnych boisk dla
bardzo wielu mieszkańców
Susza, którzy chcą spędzać
czas na sportowo.
Z boisk przy ul. Polnej
będą również korzystać
uczniowie Zespołu Szkół
im. Ireny Kosmowskiej
w Suszu. ■

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Ponad pół miliona dofinansowania
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Orkiestra zebrała ponad 20 tysięcy złotych

To był bal na ponad sto par!

Finał WOŚP

Ponad 250 osób – podopiecznych Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa
warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz
Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domów Pomocy
Społecznej z powiatu iławskiego - bawiło się 25
stycznia br. w Chełmżycy na czwartym Kostiumowym Balu Karnawałowym dla Osób Niepełnosprawnych, który zorganizował suski ŚDS.
W balu wzięły udział osoby niepełnosprawne z Ostródy, Lubawy, Iławy, Wygody, Morąga,
Gdańska, Tardy, Kwietniewa, Gołdapi, Elbląga,
Olsztyna, Nowego Miasta Lubawskiego oraz Malborka, których na terenie Gminy Susz powitał Burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski. Tradycyjnie
uczestnicy balu ubrani byli na tą okazję w specjalne niezwykle bogato zdobione stroje i maski,
które zachwycały swoją pomysłowością.
Oprawę muzyczną balu zapewniał zespół muzyczny Lazurki z Elbląga i robił to na tyle skutecznie, że parkiet sali balowej był cały czas pełen,
a gorący nastrój karnawałowego szaleństwa trwał
do samego końca.

Dalsza część finału
WOŚP w Suszu odbywała się w hali CSiR. Trwała
tam loteria fantowa, były
koncerty zespołów Old and
Young oraz Trio de Janeiro,
pokazy umiejętności podopiecznych grupy kickbokserskiej „Piechotka Team”
i występ kabaretu Made in
China. Około godziny 18.00
rozpoczęła się główna licytacja poprowadzona przez
Marcin Włodarskiego oraz
Tomasza Woźniaka. Licznie zebrana na trybunach
publiczność oraz ciekawe
„fanty” pozwoliły zebrać
w ciągu nieco ponad godzinnej licytacji do orkiestrowej puszki kwotę 6 400
złotych!
Imprezę w hali zakończył koncert zespołu Verdis,
a ostatnim akcentem całego
Finału Orkiestry w Suszu
było tradycyjne „światełko
do nieba”. W sumie w Suszu zebrano na rzecz WOŚP
kwotę 20 067,33 zł. Imprezą towarzyszącą dla WOŚP
był Dzień Dawcy Szpiku
zorganizowany dzięki inicjatywie członków Harcerskiego Klubu Ratowniczego
w Suszu. W sumie podczas
czterech akcji w naszym
mieście, w bazie zarejestrowało się 60 osób. ■

Fot.: Organizatorzy

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Bieg dokoła Jeziora Suskiego, pokazy sportowe,
występ kabaretu, koncerty i licytacja – w niedzielę,
14. stycznia br. w Suszu zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. W suskim finale zebrano
20 067,33 zł.
Obchody 26. Finału stanęło 61 uczestników. Po
Wielkiej Orkiestry Świą- biegu akcja suskiego finału
tecznej Pomocy w Suszu przeniosła się na plażę miejrozpoczęły się od biegu ską, gdzie odbywał się Zlot
pod hasłem: „Policz się Morsów z Susza, Iławy,
z cukrzycą”, którego trasa Kwidzyna i Tczewa. Łączwiodła wokół Jeziora Su- nie „morsowało” w lodowaskiego. Na starcie wyścigu tej wodzie prawie 160 osób.

Setne urodziny
Pani Stanisławy

Dochód z imprezy wspierał walkę z chorobą
11 lutego w hali CSiR i na plaży miejskiej odbyły
sie imprezy charytatywne zorganizowane dla Karola Gubca z Ulnowa.
Pełen dochód z imprezy rze, zwyciężył zespół Moto
pod nazwą „Gramy dla Ka- Trans, drugie miejsce zajęła
rola” wspierał walkę z cho- drużyna Golec Orkiestra,
robą młodego mieszkańca a trzecie – Barański Drzwi.
W kąpieli w Jeziorze Sunaszej gminy. W turniej
piłki nożnej wzięło udział skim, w której członkom
12 zespołów z Pasłęka, Iła- grupy Lwy Morskie Susz
wy, Prabut i terenu Gminy towarzyszyli
miłośnicy
Susz. W rozgrywkach, które mroźnych kąpieli z Malborprzebiegały w bardzo pozy- ka, Elblaga, Kwidzyna, Iłatywnej i sportowej atmosfe- wy i Prabut, wzięło w sumie

W styczniu br. w świetlicy w Redakach wśród licznie zgromadzonej rodziny, przyjaciół, znajomych
i sąsiadów, swoje setne urodziny świętowała
mieszkanka tej miejscowości - Pani Stanisława
Zatyka. Wśród wielu powinszowań dla Pani Stanisławy znalazły się również te od Burmistrza Susza
Krzysztofa Pietrzykowskiego, który przekazał Jubilatce list gratulacyjny od premiera RP Mateusza
Morawieckiego oraz specjalne, serdeczne życzenia i kwiaty w imieniu wszystkich mieszkańców
Gminy Susz. Swoje gratulacje oraz prezent Pani
Stanisławie przekazał również kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Włodzimierz Karpiak.

udział kilkadziesiąt osób.
Ostatnim
akcentem
sportowym tej wyjątkowej
niedzieli był otwarty dla
wszystkich chętnych trening na trampolinach w hali
CSiR. Po nim rozpoczęły
się improwizacje kabaretowe i występy stand up.
Wieczorne prezentacje sceniczne, często przerywane
salwami śmiechu i uzupełnione muzyką w wykonaniu
DJ Moa, oglądało około 100
osób. ■

Fot.: Organizatorzy

Zagrali dla Karola
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Fot.: Urząd Miejski w Suszu

PrzeglądSuski

Lokalne firmy wyróżnione przez Gminę Susz

Amex-Bączek Sp. z o.o. sp.k.
Producent stolarki PVC

Fot.: Amex Bączek

Amex-Bączek
Sp.
z o.o. sp.k. to producent
stolarki PVC i aluminiowej stolarki dymoszczelnej i przeciwpożarowej.

W 2015 roku firma
utworzyła komórkę bada wc z o- r oz wojową ,
która pozwoliła uzyskać
dofinansowanie
na realizowany w roku
ubiegłym i obecnym
ze środków UE projekt
„Wdrożenie nowej technologii produkcji okien
PVC z gamy Termic+”.
W ramach projektu powstała nowa hala
produkcyjna o pow.
ponad 3 000 m2 wraz
z drogą dojazdową
i dwiema nowoczesnymi liniami technologicznymi.
Efektem
działania nowoczesnego parku maszynowego
i rozwiniętego działu
technologicznego jest

wysoka jakość produktów, które dzięki własnemu
transportowi
trafiają do odbiorców
w całej Europie.
Najważniejsze kierunki eksportu firmy
to: Włochy, Litwa, Słowacja, Francja, Niemcy, Wielka Brytania,
Szwecja, Irlandia, Islandia, Belgia, Holandia,
Szwajcaria. W Polsce
firma posiada salony firmowe w Iławie i Ostródzie, biuro w Giżycku
oraz sieć dystrybutorów
z regionalnymi kierownikami sprzedaży w całym kraju. ■

Producent Drzwi „Barański”
Spółka Jawna Ignacy Barański,
Marzena Barańska i Zbigniew
Barański

Fot.: „Barański” sp.j.

Działająca od 30 lat
na terenie Gminy Susz
firma rodzinna, która
powstała z zamiłowania
do drewna. Od początku istnienia specjalizacją firmy były wyroby
stolarskie dla budow-

nictwa, dziś znana jest
głównie z produkcji
drewnianej
stolarki
drzwiowej wewnętrznej
i zewnętrznej . Obecnie
zatrudnia obecnie 160
osób i dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym zapewniającym wysoki standard
oferowanych produktów. W branży stolarskiej firmę wyróżnia
bogate doświadczenie
i profesjonalizm.
Firma opatentowała
nowy innowacyjny sposób wytwarzania drzwi
wewnętrznych i przygotowała do realizacji projekt budowy hali produkcyjno-magazynowej
4000m2 wraz linią technologiczną.
Projekt

ten uzyskał pozytywną
ocenę i dofinansowanie
w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorstwo
współpracuje z 200
partnerami handlowymi w kraju i za granicą.
W ubiegłym roku oddało do użytku trzy hale
produkcyjno-logistyczne o łącznej powierzchni 1500 m2. Obecna
powierzchnia użytkowa
zakładu wynosi ponad
5000 m2.
Producent Drzwi
BARAŃSKI
zaprasza do zapoznania się
z ofertą firmy na stronie internetowej www.
baranskidrzwi.pl oraz
www.facebook.com/baranskidrzwi. ■

Lokalne firmy wyróżnione przez Gminę Susz

Zakład Produkcyjny w Suszu
GRUPA INCO SA

Fot.: Inco

Zakład ma w Suszu
ponad 40-letnią historię.
Obecnie w ofercie Zakładu znajdują się różnorodne nawozy ogrod-

nicze, przeznaczone do
nawożenia posypowego, doglebowego lub
dolistnego. Produkowane są tu także wyroby
chemii gospodarczej,
przeznaczone do wykorzystania w gospodarstwach domowych.
Aktualnie w Zakładzie realizowany jest
projekt badawczo – rozwojowy „Technologia
granulacji ciśnieniowej
z wykorzystaniem mikroorganizmów i związków
humusowych”.
Czas realizacji projektu
to 3 lata, a jego budżet
przekracza 23 mln złotych. Projekt jest w 40%
dofinansowany ze środ-

ków UE i wiąże się
z budową instalacji pilotażowej w jednej z hal
produkcyjnych oraz dodatkowo – ze zmianą
surowca do wytwarzania ciepła technologicznego z oleju opałowego
na gaz ciekły.
Budowa stacji regazyfikacji gazu ciekłego
pozwoliła ograniczyć
emisję gazów cieplarnianych oraz obniżyć
koszty o 10 – 20 % na
jednostkę produktu wytwarzanego. W Zakładzie w Suszu pracuje
obecnie 130 osób, ale
firma planuje w 2018
roku zwiększać zatrudnienie. ■

JAGRAM-PRO SA
Producent drewnianych elementów
gięto-klejonych

Fot.: Jagram Pro

Firma Jagram-Pro SA
powstała w 1987 roku
z pasji do drewna. Przez
ostatnie 30 lat z sukcesem łączy nowinki technologiczne z modelem
biznesowym opartym
o tradycyjne wartości,
takie jak zaufanie, part-

nerstwo i współpraca.
Mottem
przewodnim
firmy stało się hasło: jakość przede wszystkim.
Wszelkie działania i inwestycje miały na celu
nieustany rozwój firmy
i jej możliwości. W roku
1999 firma przekształciła się w spółką akcyjną,
ukierunkowując swoją
działalność na drewno klejone warstwowo.
Sukcesywnie realizowano misję, której celem było dostarczanie
klientom
produktów
jak najwyższej jakości
o spersonalizowanych
rozwiązaniach dostosowanych do ich indywidualnych wymagań.
Jagram-Pro SA szukając swoich szans
rynkowych, skupił się
na klejeniu drewna klejonego z cienkiej lamel – ukoronowaniem
pracy i działań firmy
było wdrożenie i opa-

tentowanie unikatowej
technologii TCLwood
618®. Technologia ta
jest gwarancją zastosowania cienkich lamel
konstrukcyjnych
o grubości od 6 do 18
mm, które dają możliwość gięcia przy minimalnych promieniach
- w Jagram-Pro S.A.
wynoszą one już 15 cm.
To pewność, że produkt
został wyprodukowany
wg najwyższych standardów ze szczególnym naciskiem na jakość i bezpieczeństwo
użytkowania. Technologia ta, to dowolność
tworzenia
gotowych
i niepowtarzalnych konstrukcji, to możliwość
realizacji idei i wielkich
projektów, których realizacja była trudna lub
wręcz niemożliwa. To
eliminowanie ograniczeń i tworzenie szans.
■
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Program Dni Susza
2018 9-10 czerwca

sobota

kół
u ar tystycznego sz
Prezentacja dorobk
z terenu gminy

Koncer t

Gosi Andrzejewicz
z zespołem
- wykonawcy hitów
„Słowa”,
„Pozwól żyć”

Gala Disco Polo
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Muzyczny Dzień Kobiet
Z okazji święta
wszystkich Pań, Suski
Ośrodek Kultury
zaprosił mieszkańców
do hali CSiR na
koncerty zespołów
SUSE oraz Damiana
Holeckiego.

zagrają grupy

enos,
Summer Night, Bu
ZajeFajni,

Na zaproszenie odpowiedziało około 200 osób

Fot.: Suski Ośrodek Kultury
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Taneczne Nipkowie

Z okazji Dnia Kobiet
oraz Dnia Mężczyzny
w świetlicy
w Nipkowie w sobotę
10 marca odbył się
występ dziecięcej
grupy tanecznej
Szkoły Tańca J&K
Julity Drobotko.

niedziela

yczna Małego
Prezentacja ar tyst
Przedszkolaka

Koncer t

Grzegorza Wilka
Popisy dziewczynek oglądało
kilkadziesiąt osób – mieszkańców sołectwa
oraz rodziców młodych tancerek

Fot.: Organizatorzy

z zespołem
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m
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m.in. „Jaka to Melo

Koncer t

j
Agaty Sobocińskie
z zespołem

u
Frontmenka zespoł
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ie
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pojętą muzykę pop
o
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wykonująca sz

Piękne jubileusze: 20-lecia posługi
duszpasterskiej w Suszu i 40-lecia kapłaństwa, obchodził w grudniu 2017 r.
ks. kan. Mieczysław Adamczyk, proboszcz suskiej parafii św. Rozalii, która
jest również patronką Gminy Susz.
Wśród wielu osób, które suskie odznapodczas uroczystej mszy czenie - Złoświętej, gratulowały Księ- tą
Rozalkę.
dzu Jubilatowi i dziękowały Oprócz małej
za dwie dekady jego kapłań- r o z m i a r a m i
stwa w Suszu, nie mogło za- złotej
przybraknąć Burmistrza Susza pinki Ksiądz
Krzysztofa Pietrzykowskie- Jubilat otrzygo, który w uznaniu wielu mał także druzasług dla lokalnej społecz- gą,
większą
ności, w imieniu mieszkań- Rozalię – to wykonana po
ców gminy wręczył księdzu raz pierwszy na te okazję,
Mieczysławowi najwyższe mosiężna płaskorzeźba wy-

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Dwie Rozalie na podwójny jubileusz

sokości ok. 20 cm, z wizerunkiem, opartym na herbie
Gminy Susz. ■
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Szkoły

Młodzież wie, jak zapobiegać pożarom

Wielkanocne warsztaty
w Babiętach Wielkich

Lubnowych
Klasa 7 i 2-3 gimnazjalna:
I -Krzysztof Mazur - SP
w Suszu
II -Kamil Pawlik – SP w Suszu
III- Maja Mazińska - SP
w Suszu
Szkoły Ponadgimnazjalne:
I - Arkadiusz Juszyński - ZS
w Suszu
II – Adam Lewandowski –
ZS w Suszu. ■

Po raz pierwszy w naszej szkole uczciliśmy Dzień Języka Ojczystego. W ramach
kampanii promującej to święto, uczniowie
z wielkim entuzjazmem i na różne sposoby odkrywali bogactwo języka polskiego.
■

Fot.: Organizatorzy

Dzień Języka
Ojczystego
w Jawtach

Kilkuset wiernych z obu suskich parafii
przeszło 23 marca ulicami Susza w dorocznej drodze krzyżowej

Fot.: Facebook/Grzegorz Zalewski

Droga Krzyżowa ulicami
miasta

Fot.: Organizatorzy

Okres przygotowań do Świąt Wielkanocnych to
szczególna okazja do poznania przez dzieci polskich tradycji świątecznych. W szkole w Babiętach odbyły się Wielkanocne warsztaty, na które
zostali zaproszeni również rodzice. Celem spotkania było tworzenie okazji do poznawania tradycji
związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz zacieśnianie więzi emocjonalnych między dziećmi.

Fot.: Organizatorzy

23 uczniów ze szkół Gminy Susz wzięło udział 6
marca br. w gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom.” Eliminacje odbyły się siedzibie
suskich strażaków.
Uczniowie rywalizowali złożony z 30 pytań.
w trzech kategoriach wieNa powiatowym etapie
kowych: klasy I – VI szkoły turnieju Gminę Susz będą
podstawowej, klasa 7 i 2-3 reprezentować:
gimnazjalna oraz szkoły Szkoły Podstawowe:
ponadgimnazjalne. Ich wie- I -Tomasz Szałkowski - SP
dzę na temat pożarnictwa w Suszu
sprawdzał specjalny tekst, II -Maria Pytlorczyk - SP

9

Karnawał w SP w Kamieńcu
W sobotnie popołudnie 3 lutego sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Kamieńcu zamieniła się
w zaczarowaną krainę pełną wróżek, czarodziejów, księżniczek, kowbojów, biedronek, motylków
i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek.
Liczne konkursy, rozgrywki i czekające na dzieci niespodzianki nikomu nie pozwoliły się nudzić.
Atmosfera podczas zabawy była fantastyczna,
dzieci chętnie bawiły się przy muzyce, a ogromne zainteresowanie wzbudziła nauka zumby przy
dźwiękach przebojów znanych i lubianych przez
dzieci.

Fot.: Organizatorzy

PrzeglądSuski

Blisko 200 mieszkańców Susza i okolic przeszło 4 stycznia br.
w orszaku z kościoła św. Rozalii do sanktuarium św. Antoniego

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Orszak Trzech Króli
w Suszu

10 Sport
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Projekt #GminaSusznaSaharze

Gwiazdy podczas zawodów
Susz Triathlon 2018

Test z Sahary na piątkę

Fot.: Urząd Miejski w Suszu

Mariusz Augustyniak wrócił z morderczego, pustynnego ultramaratonu Runmageddon Sahara,
gdzie w ogólnej klasyfikacji wśród prawie 50 zawodników zajął 5 miejsce. Po powrocie z wyprawy
rozmowę ze sportowcem przeprowadził Cezary
Oracki.
Witamy z powrotem. Od- z wyniku sportowego, czuję
począłeś już po Saharze?
też dużą wewnętrzną satysTak, już jest dobrze. fakcję. Pamiętaj, że nie wieWczoraj nawet lekko tre- działem dokładnie, czego
nowałem. Choć wciąż czuję się na tej Saharze spodziesię niewyspany po swojej wać. Wierzyłem mocno, że
przygodzie życia, bo pod- podołam i ciężko trenowaczas tych kilku dni na Sa- łem przez ponad dwa mieharze spałem zaledwie kil- siące, żeby się przygotokanaście godzin. Zrobiłem wać, ale nie wiedziałem do
sobie na kalkulatorze takie końca, do czego.
ciekawe
podsumowanie.
Byłbym
niepoważny,
W ciągu 5 dni w Maroku gdybym nie czuł respektu
w samolotach i autokarach przed takim wyzwaniem,
spędziłem około 34 godzin, gdybym nie miał wątpliwospałem zaledwie połowę ści. Ale pokonałem te obatego czasu, a trasę 100 km wy. Przekonałem sam siepokonałem w około 12 go- bie, że dam radę. I dałem.
dzin. To były morderczo To bardzo fajne uczucie.
męczące dni nie tylko pod- Twój start wywołał w Suczas biegu.
szu i okolicach napraw-

Fot.: Organizatorzy

Najbliższe zawody Susz Triathlon 2018 odbędą
się w dniach 22-24 czerwca 2018 roku. Podczas
tej największej imprezy sportowej w regionie również i tym razem nie zabraknie muzycznej scenie
gwiazd, które zagrają specjalnie dla zawodników,
kibiców i mieszkańców Gminy Susz.

Zorganizowany
przez Gminę Susz oraz
Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu projekt
#GminaSusznaSaharze obejmował dwumiesięczny cykl przygotowań w CSiR oraz
5-dniowy pobyt w Maroku.

Turniej Halowej Piłki Nożnej
Szkół Podstawowych
Fot.: Organizatorzy

21.02.2018 r. w Hali Sportowej CSiR Susz przeprowadzony został Turniej Piłki Nożnej Szkół
Podstawowoych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suszu. W zawodach wzięło udział 7
drużyn z 6 szkół podstawowych: SP Kisielice, SP
Piotrkowo, SP Kamieniec, SP Jawty Wielkie, SP
Babięty oraz dwie drużyny gospodarzy reprezentujące SP Susz.
Turniej podzielony został na dwie grupy z których
po dwa najlepsze zespołu przechodziły do półfnałów a następnie wygrane z tych meczów do finału.
Rozegrane zostały także mecze o miejsce trzecie
i piąte.
Miejsce I zdobyła drużyna SP Susz, wygrywając
w finale z SP Jawty Wielkie, na III miejscu uplasowała się druga drużyna SP Susz. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został Kamil Koper a najlepszym bramkarzem Bartek Stańczyk - obaj reprezentujący SP Susz.

dę duże zainteresowanie. Czułeś te „+10% do
mocy”, o których mówiłeś
tuż przed wyjazdem?
Ojej, zdecydowanie tak.
Czułem i czuję nadal. Już
w trakcie wyścigu docierały
do mnie sygnały o wsparciu
wielu mieszkańców, o tym,
że mocno trzymają za mnie
kciuki. To była duża motywacja, dzięki której wal-

mają kilka cyferek mniej
(śmiech). W swojej kategorii wiekowej nie miałem
konkurencji.
Ale oprócz zadowolenia

czyłem z całych sił na trasie. Ale prawdziwą skalę
zainteresowania poczułem
tuż po powrocie, kiedy zobaczyłem te setki polubień
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Jak dziś, po paru dniach
powrotu, kiedy opadły już
pierwsze emocje, Ty sam
oceniasz swój występ?
Jestem
zadowolony.
W żadnym z etapów nie
zająłem miejsca niższego
niż 5, drugi etap zakończyłem nawet na 4 pozycji.
Wyprzedzili mnie jedynie
bardzo mocni ultrasi, którzy w dodatku w metryce

i przeczytałem dziesiątki komentarzy w mediach
społecznościowych, kiedy
odebrałem masę osobistych
gratulacji. Super sprawa.
Ciągle jestem w lekkim
szoku, że przybrała taką
skalę. Nie jestem za dobry
w opisywaniu swoich emocji, więc pozwól, że tylko serdecznie podziękuję
wszystkim, którzy mi kibicowali. Dzięki Wam wiem,
że cała ta moja mordęga
była po coś!
To my dziękujemy. Dostarczyłeś nam wielu emocji i utwierdziłeś w przekonaniu, że naprawdę
„chłopaków z Susza nic
nie rusza!”. Poza tym fajnie jest oglądać flagę z herbem Susza na tle saharyjskich wydm…
Też mi się podoba ten
widok (uśmiech). Mam
jeszcze sporo ciekawych
zdjęć – będę je sukcesywnie
wrzucał na fanpage „XRunners Susz - Sen o Saharze”.
Flaga z Rozalką przebiegła
ze mną wszystkie etapy,
a w nocy ozdabiała mój
namiot. W podstawowym
wyposażeniu była też „czapeczka szczęścia” oraz proporczyk z pozdrowieniami
od Jurka Dudka…
Używałem tych gadżetów, bo czułem, że tak trzeba. Po prostu, bez wsparcia
Susza nie byłoby mnie na
Runmageddon Sahara. Cały
czas miałem tego świadomość i dlatego starałem
się robić wszystko, żeby
było jasne, kogo reprezentuję podczas tego wyścigu.
Gmina i jej mieszkańcy byli
na Saharze jakby razem ze
mną. I razem zdaliśmy ten
test na piątkę. ■
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Aktywnie uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych
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Bieg Tropem Wilczym

Fot.: Wojciech Laskowski/ DigiEye

my do Policji i OSP w Suszu
za zabezpieczenie trasy, do
ZUK Susz za pomoc logistyczną, do Harcerskiego
Klubu Ratowniczego w Suszu i rowerzystów Epidemii
Cyklozy MTB Susz za prowadzenie i zakończenie wyścigu, a także do wszystkich,
którzy w inny sposób przyczynili się do organizacji
biegu - mówi Kamil Jędrzejewski z CSiR.
Specjalne podziękowania należą się Zespołowi
Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, który po raz
kolejny przygotował pyszne posiłki i napoje dla zawodników. Organizatorem
głównym zawodów była
Fundacja Wolność i Demokracja, a lokalnym - Centrum Sportu i Rekreacji im.
Jana Pawła II w Suszu. ■

Siatkarski weekend
Gdynia oraz Pomorze Masters. Trzecie miejsce w kategorii +50 zdobył reprezentujący Gminę Susz, zespół
Inter Marine Masters Gdynia-Kamieniec. Wręczono
także specjalne wyróżnienia
dla najstarszych zawodników, które otrzymali 66-latkowie: Jerzy Walczak i Paweł Donarski. ■

Fot.: Organizatorzy

W dniach 9-11.02.2018 r. w hali Centrum Sportu
i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu odbył się
IV Międzynarodowy Karnawałowy Turniej Piłki
Siatkowej Mężczyzn i Kobiet Oldbo`y Susz 2018
o Puchar Burmistrza Susza. Oprócz dziewięciu zespołów z naszego kraju w suskim turnieju, już po
raz drugi, udział wzięła również drużyna Polessie
Białoruś.
W turnieju wzięła udział emocji emocjonujące. Ostajedna drużyna kobieca tecznie zwycięzcami zo(Lejdis) i dziewięć drużyn stały zespoły Inter Marine
męskich - trzy drużyny
w kategorii +40 i sześć drużyn w kategorii +50. Uroczystego otwarcia turnieju
dokonali w sobotę o godz.
14.00: Zastepca Burmistrza
Susza Zdzisław Zdzichowski oraz dyrektor CSIR Jarosław Piechotka.
Turniejowe mecze, rozgrywane do dwóch wygranych setów, były bardzo
zacięte i pełne sportowych

Klasyfikacja
generalna kobiet

1. Daniel Mikielski
2. Paweł Moskal
3. Przemysław Belka
4. Maciej Jedowski
5. Karol Kaliś
6. Krzysztof Wierzbowski
7. Michał Kołecki
8. Oskar Bogacki
9. Radek Skolasiński
10. Maciej Szarko

1. Dagmara Mejka
2. Natalia Nikel
3. Grażyna Bulik
4. Marta Misiak
5. Anna Sławińska
6. Izabela Antczak
7. Natalia Rodak
8. Izabela Konarzewska
9. Joanna Dembińska
10. Elżbieta Petrykowska

Fot.: Wojciech Laskowski/ DigiEye

Klasyfikacja
generalna open

Drużynowe mistrzostwa
w tenisie stołowym
28 lutego 2018 r. w hali CSiR w Suszu odbyły się
mistrzostwa województwa w drużynowym tenisie
stołowym w ramach igrzysk młodzieży szkolnej.
W turnieju wzięło udział 13 najlepszych szkół
z całego województwa, m.in. z Olsztyna, Mrągowa, Ostródy, Działdowa, Gołdapi oraz Susza.
Świetnie w zawodach wypadli uczniowie Szkoły
Podstawowej w Suszu, zdobywając III miejsce
w województwie wśród dziewcząt i chłopców.
Organizatorem turnieju było Warmińsko-Mazurski
Związek Sportowy w Olsztynie, CSiR Susz oraz
Szkoła Podstawowa w Suszu.
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Punktualnie o godzinie 11:00 w niedzielę 4 marca br. na linii startowej biegu „Tropem Wilczym”
stanęło 180 zawodników. Organizowany w Suszu
po raz trzeci bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych
cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród
biegaczy - pula 180 pakietów startowych została wykupiona już na kilka dni przed planowanym
startem.
Niedzielna trasa wio- waleryjskiego w Suszu,
dła ulicami naszego miasta prezentująca
żołnierskie
ze startem i metą przy hali obozowisko, w którym rozCSiR. Każdy uczestnik za- brzmiewały partyzanckie
wodów otrzymał pamiąt- pieśni i krzątali się członkowy medal oraz okolicz- kowie grupy w historycznościowa koszulkę. Mimo nym umundurowaniu. Remroźnej pogody imprezie konstruktorzy przygotowali
towarzyszyła świetna at- również ekspozycję broni
mosfera.
z czasów II wojny światoZmaganiom sportowym wej. Budowę obozowiska
w Suszu towarzyszyła wsparło Nadleśnictwo Susz.
specjalna ekspozycja hiOrganizacja biegu Trostoryczna, przygotowana pem Wilczym była możliwa
przez Oddział Terenowy dzięki współpracy wielu
im. 5 Wileńskiej Brygady osób, służb i instytucji.
- Podziękowania kierujeAK Polskiego Klubu Ka-
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Finałowe mecze wyłoniły zwycięzcę rozgrywek

Nieudana inauguracja
rundy wiosennej Unii

Suska Liga Futsalu zakończona

Fot.: TV Concordia Elbląg

W sobotę 17 marca 2018 r. rozpoczęła się runda wiosenna rozgrywek 4 ligi, w której zespół Unii
Susz zmierzył się na wyjeździe z Concordią Elbląg. Mecz odbył się na sztucznej murawie oraz
w bardzo niedogodnych warunkach (mróz oraz
porywisty wiatr) i zakończył się porażką drużyny
z Susza 1:0.
Natomiast kolejny mecz 17 kolejki IV ligi Zatoka
Braniewo-Amex-Bączek Unia Susz ze względu na
zły stan boiska w Braniewie został przeniesiony
na 18.04.2018 r. (środa) na godz. 17:00.
W rozgrywkach 4 ligi grupy warmińsko-mazurskiej
zespół z Susza zajmuje obecnie 5. miejsce z dorobkiem 28 punktów.

Orzeł Ulnowo przed rundą
wiosenną
Zawodnicy Orła Ulnowo zagrali ostatnie mecze
sparingowe przed wznowieniem rozgrywek klasy
A. W marcu br. Orzeł zmierzył się z Iskrą Narzym,
wygrywając 2:1. Natomiast z KS Iskra Smykówko
drużyna z Ulnowa przegrała 3:2.
W nowym sezonie zespół zasilą dwaj dwaj nowi
zawodnicy: Mariusz Wenderski (transfer z Osy
Ząbrowo) i Piotr Szagała (z Unii Susz). Drużynę
w tej rundzie prowadzą: Paweł Klimek oraz Piotr
Szagała.
Obecnie w rozgrywkach klasy A, warmińsko-mazurskiej grupy II zespół zajmuje 6. miejsce z 17
punktami.

sędziego nastąpiło uroczyste zakończenie rozgrywek
z udziałem Zastępcy Burmistrza Susza Zdzisława Zdzichowskiego oraz dyrektora
CSiR Jarosława Piechotki.
Każda z drużyn otrzymała
pamiątkowy puchar i oprawione zdjęcie zespołu, a zawodnicy pierwszych trzech
zespołów otrzymali także
medale oraz nagrody rzeczowe.
SLF ma też swoich pojedynczych
bohaterów:
najlepszego zawodnika –
Zbigniewa Marchlewskiego (United Chicken) oraz

KLASYFIKACJA KOŃCOWA SUSKIEJ LIGI
FUTSALU 2017/2018
1. GAJEREK
2. UNITED CHICKEN
3. AUTO HANDEL PASZYNIN
4.
AUTO
HANDEL
TRANS CARS
5. MOTO TRANS
6. EMILIANOWO
7. JUNIORZY GKS WIKIELEC
8. CAŁY CZAS DO PRZODU
9. AFIDECOR KISIELICE
10. BARAŃSKI DRZWI
11. DRV IŁAWA
12. DĄBEREK
13. JAWTY WIELKIE
14. ALICANTE
15. IKADER REDAKI
16. ORZEŁ ULNOWO

Fot.: www.infoilawa.pl

Zwycięzcą rozgrywek Suskiej Ligi Futsalu
2017/2018 została drużyna Gajerka. Drugie miejsce wywalczył zespół United Chicken, a na trzecim
miejscu podium znalazł się Auto Handel Paszynin.
Ostateczne rozwiązania najlepszego bramkarza –
zapadły w ostatnią sobotę, Piotra Puwalskiego (AH
podczas pełnych emocji Paszynin). Królem strzelfinałowych meczów SLF, ców został Krystian Staniec
które oglądało kilkuset kibi- z Emilianowa, zdobywca 21
ców. Po ostatnim gwizdku bramek.

Gratulujemy drużynowym i indywidualnym
zwycięzcom i serdecznie
dziękujemy zawodnikom
wszystkich 16-tu drużyn,
którzy przez kolejne dzie-

sięć weekendowych kolejek
suskiej ligi z pasją i zaangażowaniem rywalizowali
w hali Centrum Sportu i Rekreacji. ■

Tenisowy TOP-12

Fot.: Organizatorzy

Zaproszenie na zawody

dów zostali uhonorowaniu
nagrodami, upominkami,
statuetkami i medalami.
Łącznie w zawodach wzięło
udział 39 tenisistów z gmin:
Susz,
Sztum,
Zalewo,
Dzierzgoń i Prabuty.
Organizatorem turniejów
było CSiR w Suszu oraz
SKS „Amator”. ■

Fot.: Organizatorzy

3 marca w hali CSiR w Susz odbył się finałowy turniej TOP-12 w tenisie stołowym edycji 2017/2018.
Po dramatycznych, wy- 4 - Kacprzak Jakub
równanych i stojących na 5 - Kleina Dariusz
wysokim poziomie poje- 6 - Dańczyszyn Dariusz
dynkach klasyfikacja jest 7 - Komorowski Kacper
następująca:
8 - Adameczek Stanisław
1 - Czuba Adam
9 - Siemianowski Robert
2 - Żółtowski Andrzej
10 - Iwicki Piotr
3 - Szczegielniak Andrzej
Finaliści cyklu zawo-

