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Szanowni Mieszkańcy, 
 

bardzo serdecznie zapraszam na kolejne spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o …”: 

 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej Nr 3                                                                            

przy ul. Głowackiego 47,  

 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 do Zespołu Szkół Nr 2  

przy ul. Okuniewskiej 2. 
 

                                                                                                   Arkadiusz Śliwa 
 

                                                                                         Burmistrz Miasta Sulejówek 
 

 

Szanowni Mieszkańcy, 
Rok 2016 obfitował w ważne wydarzenia dla Sulejówka. Jako pierwsze miasto w Polsce w ramach 
perspektywy UE 2014-2020 podpisaliśmy umowę na budowę tunelu w Alei Piłsudskiego. Inwestycja 
warta ok. 40 mln zł zostanie zrealizowana przez PKP PLK S.A w latach 2019-2020 przy udziale 
finansowym miasta w wysokości ok. 2 mln zł. 30 stycznia PKP PLK ogłosiło przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowej dla tunelu w Alei Piłsudskiego. Równolegle rozpoczęliśmy negocjacje                      
w sprawie budowy tunelu w ul. Przejazd.  
W 2016 r. zrealizowaliśmy inwestycje, których łączna wartość wyniosła ok. 15 mln zł co stanowiło 
blisko 1/5 wydatków miasta ogółem. Pomimo wciąż ogromnych braków w zakresie dróg udało się, 
stosując gospodarską metodę, utwardzić, pokryć kruszywem i wykorytować 3,2 km dróg gruntowych 
oraz pokryć nakładką asfaltową 1,8 km dróg. W związku z pismem PKP PLK dotyczącym braku zgody 
na dalszy zrzut miejskich wód deszczowych do rowu kolejowego rozpoczęliśmy budowę odwodnienia 
południowej części miasta, tak aby wody opadowe kierować do Kanału Wawerskiego. 
Zaprojektowaliśmy dwa duże zbiorniki retencyjne o funkcji rekreacyjnej na Gliniankach, których 
budowę rozpoczniemy w tym roku. Inwestycje w odwodnienie to klucz do odblokowania 
inwestycyjnego miasta i do realizacji wielu potrzebnych inwestycji drogowych w kolejnych latach. 
Rozbudowaliśmy również Przedszkole Miejskie nr 2. 
W kwietniu miasto wspólnie z Uczelnią Łazarskiego zorganizowało Pierwszą Warszawską 
Konferencję Metropolitalną, w której wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli gmin z Mazowsza. 
Konferencja była głosem w dyskusji o możliwości i kształcie współpracy Warszawy i kilkudziesięciu 
gmin podwarszawskich, głównie w zakresie transportu, ale z zachowaniem samodzielności 
poszczególnych gmin. We wrześniu podczas rządowych konsultacji Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju Sulejówek jako jedno z kilkunastu miast w Polsce gościł Ministra Jerzego 
Kwiecińskiego - Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Rozwoju i Środków Europejskich.  
Rok 2016 to również duże sukcesy miasta w zakresie pozyskania środków UE. Jako jedno z kilku 
miast Mazowsza pozyskaliśmy aż 4 mln zł dotacji UE na kompleksową termomodernizację Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Dzięki temu wydatki na ogrzewanie obu 
placówek spadną o 75%, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczymy na inne pilne 

inwestycje miejskie. Udało nam się również odzyskać prawie 5 mln zł, które miasto wydało na budowę 
ul. Jana III Sobieskiego w 2009 r. Dzięki tym środkom w 2016 roku jednorazowo spłaciliśmy dług                  
z tytułu budowy Stadionu, który pierwotnie mieliśmy spłacać do 2020 r. Wcześniejsza spłata pozwoliła 
zaoszczędzić 1,4 mln zł na odsetkach bankowych. Nasz wniosek w ramach instrumentu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zajął 3 miejsce na Mazowszu, co oznacza że do połowy 
2018 r. przy wsparciu środków UE w wysokości prawie 4 mln zł wybudujemy 5,4 km ścieżek 
rowerowych oraz  ciągów pieszo-rowerowych. Jesteśmy bliscy podpisania umowy na dofinansowanie 
w wysokości 20 mln zł na dokończenie budowy systemu wodno-kanalizacyjnego miasta.   
Rok 2016 to też intensywna praca nad uchwaleniem studium uwarunkowań oraz nowych planów 
miejscowych. Szczegółowych informacji udziela Pracownia Urbanistyczna Miasta Sulejówek                           
- tel. 22 76 06 248, e-mail: pracownia@umsulejowek.pl 
 
INWESTYCJE MIEJSKIE I REMONTY  

1) BUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 

W roku 2016 zakończono budowę II etapu Miejskiego Przedszkola nr 2. Budowa II etapu  budynku 
przedszkola obejmowała swoim zakresem 2 oddziały przedszkolne dla 50-ciorga dzieci, zaplecze 
kuchenne wraz z kuchnią, salę wielofunkcyjną oraz plac zabaw. 
Łączna kwota budowy II etapu: 3 565 000 zł. Finalnie zostało wybudowane nowoczesne przedszkole 
mogące przyjąć 200 dzieci. Łączny koszt budowy obydwu etapów w latach 2013-2016 wyniósł około 
7 mln zł. 

 

2) BUDOWA I REMONTY DRÓG 
a) Budowa ulicy Głowackiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Narutowicza. Długość ulicy: 

850 mb. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia jezdni, chodników oraz 
zjazdów. Ponadto usunięte zostały kolizje z siecią gazową oraz teletechniczną, 
przestawiono także sześć słupów niskiego napięcia, których lokalizacja nie spełniała 
wymagań określonych w przepisach. Inwestycja znacząco poprawiła komfort jazdy                            
i bezpieczeństwo poprzez budowę ronda u zbiegu ulic Głowackiego, Kopernika i Tetmajera 
oraz wykonanie dwóch progów zwalniających w rejonie skrzyżowania z ulicą Kilińskiego. 
Koszt inwestycji: 1 728 477  zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu Państwa                    
w wysokości 50%. 

mailto:pracownia@umsulejowek.pl


 
 

b) Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bema i Armii Krajowej. Budowa ronda 
doprowadziła do poprawy obsługi komunikacyjnej na skrzyżowaniu ulic Bema i Armii 
Krajowej. W roku 2014 miasto wprowadziło na przedmiotowym skrzyżowaniu ruch okrężny 
poprzez wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Już wówczas zapowiadano, że jest to 
pierwszy, lecz nie ostatni krok do poprawy bezpieczeństwa i przejezdności w tym miejscu. 
W roku 2016 udało się osiągnąć efekt końcowy. Koszt inwestycji: 421 864 zł. 

 

 

 

c) Remont nawierzchni jezdni Placu Czarnieckiego wraz z wykonaniem ogrodzenia placu 
zabaw, zmianą stałej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie strefy zamieszkania oraz 
wykonaniu remontu części kanalizacji deszczowej. Łączny koszt:  297 155 zł. 

d) Przeprowadzono remont ul. Południowej na odc. Żelazna / Narutowicza o długości 410 
mb i szerokości 4,5 m. Prace polegały na położeniu warstwy wyrównawczo – profilującej                
o gr. 5 cm wraz z regulacją infrastruktury podziemnej. Koszt prac: 100.000 zł. 

e) Wykonanie nakładek asfaltowych w ulicach – łącznie 6400 m2. Łączny koszt prac:  
502.440 zł. 

 ul. Hotelowa odc. Szklarniowa / Trakt Brzeski – 60 mb, 

 ul. Wyspiańskiego odc. Orzeszkowej / Świętochowskiego – 190 mb, wyłożenie rowu                        
z prefabrykatów oraz wykonanie 70 mb przepustów pod zjazdami, 

 ul. Lubelska odc. Sienkiewicza / Krakowska – 150 mb, wykonanie dwóch wpustów 
ulicznych oraz koryta z elementów prefabrykowanych, 

 ul. Reja odc. Poprzeczna / Tesco – 210 mb, wykonanie koryta z elementów 
prefabrykowanych, 

 ul. Kilińskiego odc. Księdza Ignacego Skorupki / Głowackiego – 70 mb, 

 ul. Starych Dębów odc. Berlinga / Czynu Społecznego – 450 mb,                                     
wykonano 7 przykanalików oraz koryto z elementów prefabrykowanych, 

 ul. Solskiego odc. Rondo Sieradzkiego „Śwista” / Przybyszewskiego – 70 mb, 

 ul. Szklarniowa odc. Hotelowa / Kasztanowa – 160 mb, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Utwardzenie dróg gruntowych  kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0-63 mm 
wraz z korytowaniem i wywozem urobku. 

     Wytłuczniowano łącznie 17 250 m2, położono 1700 m2  płyt MON. Łączny koszt prac: 956.991 zł 
 

 ul. Drobiarska odc. Podleśna / Żeromskiego -780 mb, 

 ul. Kościuszki odc. Jana III Sobieskiego w kier. południowym - 210 mb, 

 ul. Wiejska odc. Kombatantów / Reymonta - 185 mb, 

 ul. Wyspiańskiego odc. Szosowa / Świętochowskiego - 65 mb, 

 ul. Dębowa odc. Wrońskiego / Wiejska - 120 mb, 

 ul. I Armii Wojska Polskiego odc. Dworcowa / Moraczewskiego - 330 mb, 

 ul. Wiśniowa odc. Paderewskiego / Wspólna 370 mb wraz z wbudowaniem 64 mb 
kanalizacji  deszczowej, 3 studni rewizyjnych oraz 2 przykanalików, 

 ul. Rataja odc. od nr 7-13 korytowanie 340 mb, od Traktu Brzeskiego do nr 7 płyty MON 
490 szt. płyt, 

 ul. Andersa odc. Okrzei / Czynu Społecznego - 650 mb, 

 ul. Grabskiego odc. Jana III Sobieskiego / Paderewskiego - 170 mb. 
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3) BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
a) Budowa kanalizacji deszczowej w południowej części miasta w związku z brakiem 

zgody PKP na dotychczasowy zrzut wód deszczowych z ulic miejskich do kanału 
kolejowego. Zadanie rozpoczęto od budowy odwodnienia w ul. I Armii Wojska Polskiego. 
Koszt inwestycji: 334.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. W 2017 r. 
planowane jest wykonanie kanałów deszczowych w ulicach: Alei Piłsudskiego, 
Wodociągowej, Orlej i Paderewskiego. 

b) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina. Inwestycja pozwoliła na odprowadzenie 
wody deszczowej w wybudowanej ulicy Głowackiego do ulicy Przybyszewskiego. Koszt 
inwestycji: 204.200 zł. 

c) Budowa odwodnienia rejonu ulic Żelaznej, Polnej i Południowej. Zadanie polegało na 
budowie kanału deszczowego wraz z pompownią w ulicy Południowej i wpięcie kanału do 
rowów w ulicy Narutowicza. Rowy odwadniające w ulicy Żelaznej zostały włączone w kanał 
deszczowy w ulicy Południowej. Koszt inwestycji: 455.000 zł. 

d) Budowa odwodnienia ulicy Jodłowej. 
Wykonano dwa odcinki odwodnienia ulicy 
Jodłowej, które zostały włączone do 
kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta 
oraz  w ulicy Poprzecznej. Koszt inwestycji: 
72.262 zł. 

 

 

 

 

4) BUDOWA OŚWIETLENIA 
a) Oświetlenie ulicy Cichej na odcinku od ul. Kraszewskiego do Grabińskiej. 
b) Uzupełnienie oświetlenia na ul. 3 Maja na odcinku od ul. Miłej do ul. Wąskiej. 

c) Uzupełnienie oświetlenia  
na ul. Dobrzańskiego. 

d) Oświetlenie ulicy Drobiarskiej  
od ul. Żeromskiego do ul. Szklarniowej. 

e) Oświetlenie ulicy Orlej na odcinku                                  
od ul. Wspólnej do ul. Wodociągowej. 

f) Oświetlenie ulicy Sasankowej. 
g) Oświetlenie ulicy Koszalińskiej na odcinku                  

od ul. Kraszewskiego do ul. Grabińskiej. 
Wszystkie punkty zostały wykonane w technologii LED. Łączna kwota inwestycji: 334 935 zł. 
W roku 2017 miasto będzie kontynuowało rozbudowę sieci oświetlenia. 
 

5) BUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO 
W roku 2016 kontynuowano, rozpoczętą rok wcześniej, budowę monitoringu miejskiego. W roku 
ubiegłym zamontowano 11 kamer podłączonych poprzez istniejącą sieć światłowodową do centrum 
monitoringu znajdującego się w Komisariacie Policji w Sulejówku. Łączna kwota inwestycji: 127 000 
zł. Aktualnie do systemu monitoringu w mieście podłączonych jest 19 kamer. Celem poprawy 
bezpieczeństwa miasto w roku 2017 planuje dalszy rozwój sieci. 
 

 

 

6) REMONT BOISKA SPORTOWEGO PRZY 
GIMNAZJUM NR 2  
UL. NARUTOWICZA 10  

W roku 2016 został wykonany remont boiska 
sportowego na terenie Gimnazjum nr 2.  W ramach 
remontu wykonano wymianę nawierzchni boiska ze 
sztucznej trawy oraz wyremontowano piłkochwyty. 
Koszt inwestycji wyniósł: 408 000 zł. 
 
 

7) REMONT OGRODZENIA PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 3 

W roku 2016 został dokończony remont ogrodzenia od strony ulicy Kopernika. Koszt remontu  w roku 
2016 wyniósł 78 000 zł. Była to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2015. Całkowita wartość 
zadania wyniosła 135 000 zł. 
 



 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

1) Trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań. Wyłożenie do publicznego wglądu 

dokumentu może nastąpić najwcześniej w czerwcu 2017 r., zaś uchwalenie będzie możliwe  

najwcześniej we wrześniu 2017 r.   

2) W styczniu 2016 r. Wojewoda Mazowiecki złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie na obowiązujący od 4 listopada 2014 r. miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Sulejówek – etap pierwszy (Uchwała                  
nr LXIII/442/2014 z dnia 9 października 2014 r.).Plan ten obejmował blisko 700 ha, w tym 
Sulejówek centralny po obu stronach torów wraz z osiedlem przy Placu Czarnieckiego, 
Miłosnę  bez części na północ od ulicy Baryłki i Żelaznej, Zorzę, część Żurawki i Ratajewa, 
Szkopówkę oraz Wolę Grzybowską. W dniu 11 maja br. zapadł wyrok w Wojewódzkim 
Sądzie Administracyjnym w Warszawie unieważniający plan w całości. Miasto odwołało się 
od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) składając w sierpniu 2016 r. 
skargę kasacyjną. Rada Miasta Sulejówek uchwałą nr XXIX/264/2016 z dnia 24 listopada 
2016 r. zobowiązała Burmistrza do wycofania skargi złożonej do NSA. Skarga została 
wycofana w dniu 29 grudnia. W dniu 17 stycznia 2017 r. NSA umorzył postępowanie                          
w sprawie. Oznacza to, że, na obszarze objętym unieważnionym planem powróciły ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Sulejówka z 2008 r. 
(Uchwała nr 150/XXV/08 Rady Miasta Sulejówek z 26 czerwca 2008 r.). W październiku 
2016 r. Rada Miasta Sulejówek podjęła szereg uchwał intencyjnych w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach, na 
których obowiązywał unieważniony plan. Prace nad ich sporządzaniem zostały właśnie 
podjęte. Trwają również prace nad zmianą studium. Na stronie internetowej miasta 
będziemy zamieszczać na bieżąco informacje na temat tworzonego dokumentu. Zależy 
nam, by studium powstało z jak największym udziałem mieszkańców, dlatego zachęcamy 
do śledzenia tych informacji, komentowania  i  dyskusji.  Przewidujemy, że formalne 
wyłożenie do publicznego wglądu nastąpi w okolicach wakacji. Uchwalenie będzie 
możliwe  najwcześniej we wrześniu 2017 r.   

3) Gotowe są  projekty planów miejscowych dla części Żurawki – część I i III (obszar położony 
między ulicami Żeromskiego, Czynu Społecznego, Przejazd, Jana III Sobieskiego, 
Kościuszki i Batorego).  

4) Wprowadzane są poprawki do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części Miłosny – etap pierwszy wynikające z uwzględnienia 
uwag zawartych w rozstrzygnięciu Wojewody Mazowieckiego i w wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego z dnia 10 czerwca 2016 r. W opracowaniu jest również etap trzeci 
planu dla północnej części Miłosny. Ww. plany będą mogły być wyłożone do publicznego 
wglądu, kiedy prace nad nowopowstającym studium będą bardziej zaawansowane.                         
Ich uchwalenie  będzie możliwe po zatwierdzeniu nowego studium. 

5) Został uchwalony plan miejscowy dla działek o nr 16 i 17 w obrębie 54 (teren Księży 
Marianów). Plan przeszedł pomyślnie przez nadzór prawny Wojewody Mazowieckiego. 
 

 
 
 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

1) W ramach realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 
Sulejówek” w 2016 r. odebrano bezpłatnie od mieszkańców Miasta 47,671 Mg wyrobów 
zawierających azbest. Odbiór zabezpieczonych odpadów azbestowych z nieruchomości 
realizowany jest bezpłatnie. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami 
przyjmuje wnioski w tym zakresie przez cały rok. 

2) ZANIM WŁOŻYSZ ODPADY DO PIECA PAMIĘTAJ:  
Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają 
się w sposób niekontrolowany. Spalanie w kotłach centralnego ogrzewania tworzyw 
sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek foliowych, gumy, szmat                     
i butów – JEST ZABRONIONE!!! 

3) Miasto Sulejówek przygotowuje wniosek o dofinansowanie do wymiany indywidualnych 
źródeł ciepła (kotłów). Kwota dofinansowania wynosi  do  75 % kosztów 
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł. Miasto na bieżąco będzie udostępniało 
informacje o możliwych dofinansowaniach dla osób fizycznych dotyczących m.in. zakupu                 
i montażu kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła itp. Szczegółowe 
informacje o naborach będą dostępne na stronie www.sulejowek.pl 

4) Posiadanie psa to nie tylko przyjemności, ale również obowiązki, które są wyznaczane 
przepisami prawa zarówno ogólnopolskiego jak i miejscowego. Ich znajomość i oczywiście 
przestrzeganie, pozwolą nam żyć w zgodzie ze społeczeństwem i uniknąć kar. Aby zapobiec 
niebezpiecznym zdarzeniom należy wyprowadzać swojego psa zawsze na smyczy, a psy 
agresywne dodatkowo w kagańcu. Psa można zwolnić ze smyczy jedynie w miejscach mało  
uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem, że ma on kaganiec. Za brak smyczy lub 
kagańca podczas spaceru z psem możemy zapłacić do 500 zł. mandatu. Pamiętaj również, 
że sprzątanie po swoim pupilu to obowiązek. Sprzątanie po psiaku sprawi, że dookoła nas 
będzie czyściej i przyjemniej oraz pozwoli uniknąć nałożenia mandatu wynoszącego od 20 
do 500 złotych. Możesz do tego wykorzystać zwykłą torebkę lub rękawicę foliową, tekturkę 
lub pakiet higieniczny dostępny w punktach sprzedaży. Nie zapomnij: zaszczepić psa 
przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym oraz uzyskać zezwolenie, gdy posiadasz 
psa rasy agresywnej. WAŻNE! W przypadku zaginięcia psa, prosimy o zgłaszanie tego faktu 
na adres srodowisko@umsulejowek.pl  lub pod tel. 22 76 06 255. Powyższa informacja 
ułatwi sprawne odnalezienie właściciela, w przypadku gdy pies błąka się na terenie 
Sulejówka i zostanie zgłoszony przez innego mieszkańca. 
 
 
 

ZMIANA NAZW ULIC 
W dniu 24 listopada 2016 r. uchwalą Rady Miasta na wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
zostały zmienione nazwy trzech ulic: ul. Marcelego Nowotki zmieniła nazwę na ul. Rotmistrza 
Witolda Pileckiego, ul. Jana Krasickiego na ul. Biskupa Ignacego Krasickiego, ul. Zygmunta 
Berlinga na ul. Księdza Jerzego Popiełuszki. Zmiany te nastąpiły po wejściu w życie ustawy                   
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.  

 
 
 
 

http://www.sulejowek.pl/
mailto:srodowisko@umsulejowek.pl
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FINANSE MIASTA 
Budżet Miasta Sulejówek na 2017 rok został uchwalony 29 grudnia 2016 roku  
i przedstawia się następująco: 
dochody – 82.528.612,00 zł, wydatki – 93.128.612,00 zł 
przychody – 14.813.400,00 zł (planowane zaciągnięcie kredytów) 
rozchody – 4.213.400,00 zł (wykup papierów wartościowych – obligacji  i spłaty kredytów                  
i pożyczki)  
Na inwestycje miejskie została zaplanowana kwota 17.417.115,00 zł 
Szczegółowe dane w zakresie budżetu i jego realizacji dostępne są na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Sulejówek www.bip.sulejowek.pl   
 

Mieszkasz w Sulejówku – złóż PIT  

do Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim! 

To nic nie kosztuje, a wystarczy w formularzu rocznym zadeklarować  

Sulejówek jako miejsce zamieszkania! 

Rozliczenie PIT-U to obowiązek,  
jednak tylko od Ciebie – Mieszkańcu Sulejówka 

zależy, czy 40% Twoich pieniędzy wróci do naszego Miasta! 
 

„PRAWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU”  
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Sulejówek a Kalinowski Wojciński 
Korzybski Kancelarią Radców Prawnych sp.j., Mieszkańcy Miasta mogą korzystać z bezpłatnych 
porad prawnych, świadczonych przez prawników Kancelarii w ramach akcji „Prawnik Pierwszego 
Kontaktu”, które będą się odbywały w budynku Urzędu Miasta Sulejówek przy pl. Dworcowej 
55, sala nr 2, w każdy piątek w godzinach 11.00 – 13.00 do 31 grudnia 2017 r. W celu ustalenia 
godziny spotkania prosimy o kontakt telefoniczny, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 
pod numerem tel. 22 652 31 15. Wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw karnych i o wykroczenia. 
Serdecznie zapraszamy. 
 

 „DARMOWA POMOC PRAWNA” 
Od 2016 r. funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej, będącej rezultatem wejścia w życie 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatnej 
pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, z którymi Powiat Miński zawarł umowy 
o świadczenie usług prawnych. Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są: 
młodzież do 26 roku życia, osoby powyżej 65 roku życia, osoby, którym przyznano świadczenie 
z pomocy społecznej, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywiołowej, 
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej. 
Uprawnieni Mieszkańcy mogą korzystać z porad prawnych w budynku Przychodni Miejskiej 
Nr 2 w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej 21 na II piętrze, od poniedziałku do piątku                                      
w godzinach 8.00 - 12.00, więcej informacji www.sulejowek.pl 
 

PROMOCJA, EDUKACJA, KULTURA 

W 2016 r. w Sulejówku odbyło się wiele imprez, których wymiar daleko wykraczał poza lokalne 
granice, a do najciekawszych z nich można zaliczyć: 
II Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” - 28 lutego 400 biegaczy i liczne grono 
kibiców wspólnie oddało hołd bohaterom, którzy działali w powojennym podziemiu 
niepodległościowym i antykomunistycznym, pokonując dystans 1963 m. Na wszystkich, którzy 
ukończyli bieg na mecie czekały brawa, gratulacje oraz piękne pamiątkowe medale.  
I Warszawska Konferencja Metropolitalna - 8 kwietnia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie 
Burmistrz Sulejówka współorganizował konferencję pt. „Ustawa metropolitalna - wyzwania, szanse  
i zagrożenia dla rozwoju aglomeracji warszawskiej”. W swoim wystąpieniu Burmistrz Sulejówka 
podkreślił, iż integracja metropolitalna powinna dotyczyć głównie organizacji transportu publicznego 
na terenie aglomeracji, z zachowaniem jak największej samodzielności gmin podwarszawskich.  
III Rajd Rowerowy na Orientację pn. „Na wiosennym szlaku” - 17 kwietnia w samo południe ze 
stadionu miejskiego w trasę wyruszyło łącznie 169 zespołów tj. 640 uczestników - mieszkańców 
Sulejówka i okolicznych miejscowości. Trasa została wyznaczona za pomocą 39 punktów 
kontrolnych, które należało odnaleźć w terenie przy pomocy mapy.  
Reforma polskiego systemu oświaty - 21 kwietnia w Izbie Pamięci Rodziny Grabskich w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku pani Teresa Wargocka Wiceminister Edukacji Narodowej 
oraz Poseł na Sejm RP podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu omówiła 
przygotowania do reformy oświaty i wyczerpująco odpowiedziała na liczne pytania dyrektorów szkół 
oraz mieszkańców Sulejówka. 
Uroczyste „Spotkanie z historią” – zorganizowane przez Miejski Dom Kultury 23 kwietnia z okazji 
1050-lecia chrztu Polski.  
V Eko-Piknik - 7 maja w ramach corocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi przy stadionie 
miejskim odbył się piknik, podczas którego sprzątano Park Glinianki, uprzątnięte zostały również 
okolice ul. Klonowej i Las Bułhaka. Łącznie zebrano aż cztery kontenery odpadów. Podczas pikniku 
miała miejsce wystawa prac złożonych w konkursie plastycznym związanym tematycznie z hasłem 
Dnia Ziemi „Palący temat – Niska emisja!”, a dla  najmłodszych przygotowane były konkursy i zabawy 
ekologiczne. Całość akcji zwieńczył poczęstunek przy ognisku. 
Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka - 28 maja na stadionie miejskim zgromadziły się licznie całe 
rodziny z Sulejówka i okolic, dla których przygotowano całą masę atrakcji. Na scenie przez cały dzień 
swoje talenty prezentowały dzieci i młodzież z Sulejówka. Wręczono nagrody dla zwycięzców                                     
II Miejskiego Konkursu Talentów. Wieczorną zabawę taneczną rozpoczął zespół „Młodzieżówka  
z Sulejówka” przy akompaniamencie zespołu CzessBand. Głównym punktem był koncert Kapeli 
Czerniakowskiej, która wykonała przeboje z repertuaru na stałe zapisanego w historii polskiej muzyki 
rozrywkowej. 
IX Bieg Marszałka - 11 czerwca prawie tysiąc biegaczy wzięło udział w biegu zorganizowanym przez 
Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka. Bieg Marszałka nawiązuje do tradycji uświetniania imienin Józefa 
Piłsudskiego marszami Sulejówek-Belweder, których w latach 1927-1939 odbyło się aż 13. Następny 
bieg już 10 czerwca 2017 r. Więcej informacji na www.biegmarszalka.pl 
Piknik plenerowy z okazji Święta Miasta Sulejówek - z tej okazji 11 czerwca na targowisku 
miejskim odbyło się wielkie muzyczne wydarzenie pn. DISCOpolowanie. Na scenie pojawiły się 
prawdziwe legendy gatunku: król disco polo zespół Akcent, zespół MIG, zespół The Lovers oraz 

http://www.bip.sulejowek.pl/
http://www.sulejowek.pl/
http://www.biegmarszalka.pl/


BOBI! Kilka tysięcy osób zgromadzonych pod sceną bawiło się tańcząc i śpiewając utwory  
wraz z wykonawcami.  
Dzień Marszałka - Święto Miasta Sulejówek - 13 czerwca w rocznicę przekazania Marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu Dworku Milusin w Sulejówku przez żołnierzy Wojska Polskiego, Mieszkańcy 
obchodzili święto Miasta. Burmistrz Sulejówka w swoim przemówieniu nawiązał do bogatej historii 
miasta i planów na przyszłość. Po okolicznościowych przemówieniach pozostałych znamienitych 
gości, Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Burmistrz Miasta wręczyli tytuły 
honorowe „Zasłużony dla Miasta Sulejówek” nadane przez Radę Miasta Sulejówek. Po wręczeniu 
odznaczeń zebrani wysłuchali koncertu pt. „Przestrach na złe sprawy ludzkiego żywota” w wykonaniu 
Miejskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Michała Śmigielskiego.   

 

Lato w Mieście - w okresie od 27 czerwca do 12 sierpnia zorganizowane zostały bezpłatne półkolonie 
dla ponad 332 dzieci w wieku 6-13 lat. Uczestnicy mieli zapewnione m.in.: zajęcia rekreacyjne, 
edukacyjne i warsztatowe, wycieczki wyjazdowe, wyjazdy na basen i wyżywienie. W ramach 
półkolonii odbyły się również warsztaty językowo-kulturowe, które poprowadzili wolontariusze 
AIESEC z Kirgistanu, Wietnamu, Maroka, Hongkongu, Meksyku i Nigerii.  
I Bieg „Cichociemni 44” - 1 sierpnia Burmistrz Sulejówka współorganizował bieg na cześć  
91 Cichociemnych uczestników Powstania Warszawskiego. Bieg rozpoczął się przy pomniku 
Poległych Żołnierzy AK Harcerskiego Batalionu „Zośka” w Sulejówku  złożeniem wieńców                                    
i odśpiewaniem hymnu narodowego, a zakończył w Ossowie w powiecie wołomińskim przy 
cmentarzu żołnierzy polskich poległych w walce z bolszewikami w 1920 roku.  
72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia kombatanci, harcerze oraz 
mieszkańcy zgromadzeni przed pomnikiem upamiętniającym „Poległych Żołnierzy Armii Krajowej 
Harcerskiego Batalionu „Zośka” – Mieszkańców Miłosny i Sulejówka” po raz kolejny zatrzymali się  
w zadumie, aby uczcić pamięć bohaterów sierpnia 1944 roku. Punktualnie o godzinie „W” zawyły 
syreny Ochotniczej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Złożenie wieńców poprzedziła modlitwa  
w intencji powstańców. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej „AKORD”. Wspólne śpiewanie pieśni powstańczych z zespołem „Młodzieżówka                                   
z Sulejówka” zakończyło uroczystość.   
Piknik plenerowy pn. „Gdy bezpiecznie jest wokoło wówczas wszystkim jest wesoło”                                
- 10 września na stadionie miejskim na uczestników czekało wiele atrakcji: pokazy umiejętności oraz 
sprzętu służb odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa społecznego, symulatory  
m.in. dachowania i zderzeń, a dla najmłodszych m.in. konkursy oraz pokazy edukacyjne. Duże 
zainteresowanie wywołała symulacja wypadku drogowego. Główną atrakcją wydarzenia był 
towarzyski mecz piłkarski pomiędzy Reprezentacją Artystów Polskich a Reprezentacją Samorządu 
Sulejówka i Sponsorów. Na zakończenie odbył się pokaz plenerowy filmu „Wakacje Mikołajka”. 
Konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” - 12 września 
Sulejówek powitał nie lada gościa - pana Jerzego Kwiecińskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Rozwoju. Minister Kwieciński w bardzo syntetyczny i inspirujący sposób przedstawił główne założenia 
"Strategii". Burmistrz Sulejówka stwierdził, że idealnym wdrożeniem „Strategii” na poziomie 
Sulejówka jest pomysł miasta na utworzenie „Stacji Polska” pierwszego w Polsce innowacyjnego 
parku tematycznego w całości poświęconego Polsce i jej walorom przyrodniczym, historycznym                          
i kulturalnym. 
77. rocznica pacyfikacji Mieszkańców Miłosny, Cechówki i Długiej Szlacheckiej - 15 września 
przy pomniku Ofiar II Wojny Światowej odbyła się uroczystość upamiętniająca najtragiczniejsze 

wydarzenie w dziejach naszego Miasta, kiedy to 77 lat temu – 15 września 1939 r. wczesnym 
rankiem, żołnierze Wehrmachtu w odwecie za postrzelenie niemieckiego oficera rozstrzelali                         
96 mieszkańców Miłosny, Zorzy, Cechówki i Długiej Szlacheckiej w tym kobiety, dzieci, mężczyzn                 
i starców. 
77. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - jak co roku, 17 września  Sulejówek  uczcił 
pamięć zesłanych na Syberię. Wśród delegacji składającej wieńce pod tablicą poświęconą  
ś.p. Marianowi Jonkajtysowi oraz pod Krzyżem Sybiraka na cmentarzu w Sulejówku obecni byli 
kombatanci oraz samorządowcy. Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani obejrzeli 
wyświetlony w Miejskim Domu Kultury film pt. „17 września. Portret jednego dnia”. 
Inscenizacja historyczna „Zabójstwo generała Wernera von Fritscha” - 18 września na Skwerze 
Pamięci w Sulejówku mieszkańcy i goście mieli okazję uczestniczyć w żywej lekcji historii  
w wykonaniu członków Stowarzyszenia Historyczno-Edukacyjnego im. 7 Pułku Lansjerów 
Nadwiślańskich i Konnej Grupy Rekonstrukcji Historycznych Kresy. 
IV Rajd Rowerowy na Orientację pn. „Na jesiennym szlaku” - 2 października ze stadionu 
miejskiego w trasę wyruszyło łącznie 212 zespołów tj. 726 uczestników. Na zakończenie Rajdu 
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. Odbyło się również ognisko połączone  
z tradycyjnym pieczeniem kiełbasek.   
Akt erekcyjny Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - 9 listopada na miejskim Skwerze 
Niepodległości w Sulejówku odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego kompleksu Muzeum 
Józefa Piłsudskiego oraz wmurowania aktu w kamień węgielny. Sygnatariuszami byli: prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicepremier, minister 
kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego Jacek 
Rusiecki, dyrektor muzeum – Krzysztof Jaraczewski, burmistrz Sulejówka Arkadiusz Śliwa i prezes 
austriackiego koncernu PORR Karl-Heinz Strauss.   
Narodowe Święto Niepodległości - uroczyste obchody 11 listopada w Sulejówku jak co roku były 
spontanicznym, rodzinnym spotkaniem mieszkańców. W ciągu dnia na terenie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych piknik i koncert pod hasłem Niepodległościówka zorganizowało Muzeum Józefa 
Piłsudskiego. Głównym punktem były tradycyjne, wieczorne uroczystości miejskie, które rozpoczęły 
się mszą św. w intencji Ojczyzny i Miasta. Centralnym obiektem wieczornego apelu był jak zawsze 
Kopiec Współtwórców Niepodległej. Wsparty zaś na szabli Marszałek Polski Józef Piłsudski  
z pomnika symbolicznie świętował wspólnie z mieszkańcami, wpatrując się z dumą w kompanię 
honorową.  
Święty Mikołaj już jest wśród nas… - 6 grudnia na zaproszenie Arkadiusza Śliwy - Burmistrza 
Miasta Sulejówek i Tadeusza Hankiewicza – Dyrektora Miejskiego Domu Kultury Mikołaj zawitał do 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, by złożyć najmłodszym świąteczne życzenia i wręczyć słodkie 
upominki. Przybycie Mikołaja poprzedził spektakl pt. „Halo, Halo, Mikołaju” w wykonaniu Agencji 
Artystycznej Moc.Art. 
II Jarmark Bożonarodzeniowy - 18 grudnia na terenie Urzędu Miasta rozstawione zostały 
stanowiska z wyrobami rękodzielniczymi, ozdobami i prezentami. Nie zabrakło wspólnego 
kolędowania oraz występów lokalnych artystów. Najmłodsi uczestnicy w towarzystwie szalonych  
i świątecznych Elfów przenieśli się do magicznej Fabryki Świętego Mikołaja. Całemu wydarzeniu 
towarzyszyła wyjątkowa atmosfera przybliżająca magię Świąt Bożego Narodzenia. Największym 
zainteresowaniem cieszyło się rozstrzygnięcie miejskiego konkursu ekologicznego „Eko-Sulejówek” 
finansowanego ze środków WFOŚiGW. Do konkursu łącznie złożonych zostało 169 prac.  



KALENDARZ IMPREZ - SULEJÓWEK 2017 

Dzień Nazwa / Organizator 

LUTY 

26 V edycja Biegu Tropem Wilczym / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

MARZEC 

4 Bieg o złotą podkowę Kasztanki Marszałka / Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” 

8 Dzień Kobiet / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

13 Spotkanie z książką artystyczną / Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku  

25 
Turniej tenisa stołowego / Miejski Koordynator ds. Sportu, Zespół Szkół nr 2  
w Sulejówku 

KWIECIEŃ 

10 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej / Miasto Sulejówek 

22 III Miejski Konkurs Talentów / Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulejówku 

23 V Rajd Rowerowy pn. „Na wiosennym szlaku” / Miasto Sulejówek 

24 Mały Teatr Ilustracji – spektakl Kamishibai / Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku 

MAJ 

3 Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Miasto Sulejówek 

13 V EKO-Piknik Glinianki / Miasto Sulejówek 

19 
Charytatywny Rajd Samochodowy Szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego / 
Stowarzyszenie „Możesz więcej”, LOT WGL  
Start w Sulejówku 

20 Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy / Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku 

20 Piknik Rodzinny / Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku 

27 Festyn szkolny / Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku 

27 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka / Miasto Sulejówek 

28 Piknik Rodzinny / Gimnazjum nr 2 w Sulejówku 

CZERWIEC 

1 Dzień Dziecka / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

2 Miting lekkoatletyczny / Gimnazjum nr 2 w Sulejówku 

4 
XXVII Festyn szkolny „Uczniowie, nauczyciele, rodzice – szkole i miastu” / Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Sulejówku 

8 
Konkurs nakrętkowy (pomoc dla dziecka niepełnosprawnego), koncert charytatywny 
Gimnazjum nr 2 w Sulejówku 

10 
X Bieg Marszałka / Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sulejówku 

10 Piknik rodzinny z okazji Święta Miasta Sulejówek / Miasto Sulejówek 

13 Święto Miasta – Dzień Marszałka / Miasto Sulejówek 

SIERPIEŃ 

1 
Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego / Miejski Dom 
Kultury w Sulejówku 

5 II Bieg „Cichociemni’44” Sulejówek - Ossów 

13 
Dzień Pamięci Dzieci Narodzonych i Zgładzonych w hitlerowskim obozie Auschwitz-
Birkenau / Miasto Sulejówek 

WRZESIEŃ 

10 Piknik Bezpieczeństwa / Miasto Sulejówek 

15 
Uroczystość z okazji rocznicy krwawej pacyfikacji Mieszkańców Miłosny, Zorzy, 
Cechówki / Miasto Sulejówek 

16 
Inscenizacja historyczna „Śmierć generała von Fritscha – wrzesień 1939” / Miejski 
Dom Kultury w Sulejówku 

17 
Wieczornica z okazji Światowego Dnia Sybiraka i agresji Związku Radzieckiego na 
Polskę / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

PAŹDZIERNIK 

8 VI Rajd Rowerowy pn. „Na jesiennym szlaku” / Miasto Sulejówek 

LISTOPAD 

11 Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości / Miasto Sulejówek 

18 
Turniej tenisa stołowego / Miejski Koordynator ds. Sportu, Zespół Szkół nr 2  
w Sulejówku 

GRUDZIEŃ 

6 Mikołaj dla wszystkich dzieci Sulejówka/ Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

10 III Jarmark Bożonarodzeniowy / Miasto Sulejówek 

Powyżej wymienione zostały najważniejsze imprezy, które odbędą się w 2017 roku w Sulejówku. 
Pozostałe informacje o imprezach zamieszczane będą na stronie www.sulejowek.pl oraz na stronach 
Organizatorów. 
 

http://www.sulejowek.pl/

