
 

 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SULEJÓWKA 
                                   LUTY 2018   
 

 

Szanowni Mieszkańcy, 
 

bardzo serdecznie zapraszam na kolejne spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o …”: 
 27 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marszałka        

Józefa Piłsudskiego przy ul. Głowackiego 47. W trakcie spotkania przedstawiciele Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych S.A. przekażą informację na temat budowy linii elektroenergetycznej 
400 kV Kozienice-Miłosna oraz rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400 kV Miłosna. 

 28 lutego 2018 r. (środa) o godz. 18.00 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                                   
im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Paderewskiego 29.  
 

                                                                                                   Arkadiusz Śliwa 
 

                                                                                         Burmistrz Miasta Sulejówek 
GLINIANKI 
W dniu 7 lipca 2017 r. została podpisana z Zakładem Usług Hydrotechniczno - Melioracyjnych 
Wojciech Ferenc z siedzibą w Ozimku umowa na zadanie „Budowa zbiorników retencyjnych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku Miejskiego Glinianki”. Termin realizacji zadania 
19.10.2018 r. wartość umowy 7.377.856,00 zł. W roku 2017 r. rozpoczęto prace przygotowawcze 
związane z wycinką drzew i uporządkowaniem terenu, na którym w sumie powstaną trzy zbiorniki 
retencyjne (w tym jeden podziemny) o łącznej powierzchni 2,9 ha (zbiorniki otwarte). Jest to pierwszy 
etap rewitalizacji Glinianek. W grudniu pozyskaliśmy 3,3 mln zł dotacji z NFOŚiGW  
na zagospodarowanie parkowo-rekreacyjne 15 z 19 hektarów całkowitej powierzchni parku.  
Na pozostałych, niezagospodarowanych 4 hektarach burmistrz zaproponował utworzenie Parku 
Miniatur Województwa Mazowieckiego. Pomysł polegał na wydzierżawieniu części Parku 
Glinianki Fundacji Park Miniatur Woj. Mazowieckiego, która za własne środki wybudowałaby park. 
Zakładaliśmy, że park byłby dostępny bezpłatnie dla Mieszkańców Sulejówka. W ramach parku 
Fundacja miała wybudować również m.in. ogólnodostępne: 2 place zabaw, park linowy oraz mini 
marinę dla kajaków. Na sesji 11 stycznia 2018 r. Rada Miasta nie wyraziła woli ustanowienia parku 
miniatur według koncepcji przedstawionej przez burmistrza. Uchwała Rady Miasta była potrzebna  
do podjęcia formalnych negocjacji z Fundacją, podczas których wspólnie z radnymi opracowalibyśmy 
projekt umowy dzierżawy w pełni zabezpieczający interes Miasta, również na wypadek 
niepowodzenia inwestora. Burmistrz wielokrotnie publicznie zapewniał radnych, że włączy ich  
w proces przygotowania umowy dzierżawy z Fundacją i bez ich akceptacji jej nie podpisze. Obecnie 
burmistrz poszukuje nowej formuły na powstanie parku miniatur, ponieważ uważamy, że dzięki 
parkowi, Sulejówek mógłby wykorzystać swój unikalny potencjał związany z turystyką historyczną. 
 

INWESTYCJE MIEJSKIE I REMONTY  
1) BUDOWA I REMONTY DRÓG 
a) Budowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Jana III 

Sobieskiego. Długość ulicy: 680 mb. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia 
jezdni, ścieżki rowerowe, chodnik oraz zjazdy. W celu poprawy bezpieczeństwa zostało 

wykonane jako wyniesione skrzyżowanie z ul. Żeromskiego oraz przejście dla pieszych  
w rejonie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Koszt inwestycji: 2 850 000  zł. 

b) Budowa ulicy Kwiatowej wraz z budową odwodnienia i remontem nawierzchni ulicy 
Idzikowskiego. Zakres inwestycji obejmował budowę ulicy Kwiatowej wraz z kanałem 
deszczowym na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Idzikowskiego. Kanalizacja deszczowa 
została wybudowana także w ul. Idzikowskiego na odcinku od ul. Kwiatowej  
do al. Piłsudskiego. Wykonano także remont nawierzchni bitumicznej ul. Idzikowskiego  
na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Kasprowicza oraz ulicy Kwiatowej na północ  
od ul. Idzikowskiego. Realizacja inwestycji poprawiła połączenie komunikacyjne ze Szkołą 
Podstawową nr 1 oraz Przychodnią Miejską i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 
Koszt inwestycji: 505 000 zł. 

c) Remont nawierzchni dróg gminnych polegający na wykonaniu nakładek asfaltowych 
w ulicach  –  łącznie 16 080,00 m2, czyli 3,28 km.  Łączny koszt prac:1 262 078,40 zł. 
Wykonano nakładki bitumiczne na ulicach:  
- Wyspiańskiego (Świętochowskiego - 3 Maja) – 65 mb, 
- Kościuszki (Jana III Sobieskiego - Batorego) – 210 mb, 
- Wiejska (Kombatantów - Reymonta) – 185 mb, 
- Dębowa (Wrońskiego - Wiejska) – 118 mb, 
- Gen. Rozwadowskiego (dawna I Armii WP) (Dworcowa - Moraczewskiego) - 330 mb, 
- Drobiarska (kanał - Żeromskiego) – 133,5 mb, 
- Fredry (Kombatantów - Reymonta) – 105 mb, 
- Chopina (Łukasińskiego - Żelazna) – 180 mb, 
- Wiśniowa (Paderewskiego - Wspólna) – 375 mb, 
- Grabskiego (Jana III Sobieskiego - Paderewskiego) – 150 mb, 
- Czynu Społecznego (Kutrzeby - Sucharskiego) – 205 mb, 
- Broniewskiego (Paderewskiego - Wspólna) – 284 mb, 
- Popiełuszki (Przejazd - Andersa) – 427 mb, 
- Wodociągowa (al. Piłsudskiego - wjazd do SUW I) – 270 mb, 
- Pułaskiego (Rodziewiczówny - Ogińskiego) – 122 mb.  

d) Remont polegający na utwardzeniu dróg gruntowych kruszywem łamanym 
dolomitowym frakcji 0-63 mm wraz z korytowaniem i wywozem urobku. 
Wytłuczniowano łącznie 15 853,00 m2, czyli 3,18 km. Łączny koszt prac: 1 169 354,85 zł.  
Wykorytowano ulice: 
- Osiedlowa (parking - Piaskowa) – 180 mb, 
- Jodłowa – 173 mb, 
- Żeromskiego (Drobiarska - do kanału) – 387 mb, 
- Szklarniowa (Czynu Społecznego - wjazd na osiedle) – 152,5 mb, 
- Szklarniowa (Kasztanowa - Poziomkowa) – 255 mb, 
- Piaskowa (Sobieskiego - Osiedlowa) – 91,5 mb, 
- Hallera (Kraszewskiego - Narutowicza) - 240,5 mb, 
- Hotelowa (Szklarniowa - do granic Miasta) – 105 mb, 
- Drobiarska (Szklarniowa – do zakrętu) – 110 mb, 
- Małachowskiego (Świętochowskiego - Armii Krajowej) – 212 mb, 
- 3 Maja (Łukasińskiego - Pogodna) – 130 mb, 
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- Skłodowskiej (Pocztowa - Wiejska) – 158 mb, 
- Poniatowskiego (Reymonta - Poprzeczna) – 176 mb, 
- Solskiego (Przybyszewskiego - Żelazna) – 413 mb, 
- Kilińskiego (Bema - Głowackiego) – 99 mb, 
- Wodociągowa (al. Piłsudskiego - wjazd do SUW I) – 270 mb. 

 
               Nakładka asfaltowa na ul. Wiśniowej                               Budowa ul. Paderewskiego 
 

e) W celu lepszego skomunikowania nowo powstałych dróg gminnych w rejonie Żurawki 
wykonało dwa przepusty nad rowem odwodnieniowym w ciągu ulicy Spokojnej oraz ulicy 
bez nazwy w rejonie ulicy Chodkiewicza. Wartość robót 30 000 zł.  

f) Wykonano odcinek chodnika w rejonie sklepu Biedronka przy al. Piłsudskiego. Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich dzięki budowie chodnika będzie mógł wyznaczyć przejście dla 
pieszych, które znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych w rejonie sklepu. Wartość 
robót: 44 895 zł. 

 

W 2018 roku planujemy: 
 budowę ulic: Wspólnej, Kutrzeby, Długiej, Wareckiej, Reja, Nałkowskiej,  
 remonty nawierzchni dróg gminnych polegające na wykonaniu nakładek 

asfaltowych, 
 utwardzenie dróg gruntowych kruszywem łamanym dolomitowym. 

 

       2)   SIEĆ WOD-KAN 
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, w 2017 roku łącznie wybudował sieć 
wodociągową o długości 0,7162 km, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,0744 km a także 
rozbudował układ technologiczny Stacji Uzdatniania Wody II przy ul. Okuniewskiej 1 o dostawę  
i montaż filtrów o średnicy f1800 mm i f2100 mm ciśnieniowych  pośpiesznych ze złożem 
katalitycznym. W 2018 roku MZWiK będzie kontynuował budowę brakujących fragmentów sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej.  

 

Urząd Miasta w ramach realizacji projektu unijnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Miasta Sulejówek etap II” wykona: 

 sieć wodociągowo-kanalizacyjną w ulicach: Czereśniowa (odc. ul. Mariańska  
– ul. Drobiarska), Czynu Społecznego (odc. ul. Malinowa – ul. Kolbego), Malinowa (odc. 
ul. Mariańska – ul. Drobiarska), Sasankowa (odc. ul. Szklarniowa - granice Miasta), 
Świętojańska (odc. ul. Wspólna – ul. Wodociągowa), łącznik między ul. Miodową  
i ul. Truskawkową i łącznik od ul. Paderewskiego,  

 sieć sanitarną w ulicach: Poziomkowa (odc. ul. Krzywa – ul. Szklarniowa), Sosnowa  
(odc. ul. Wspólna – ul. Wodociągowa), 

 sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią w ul. Żeromskiego. 
 

3) BUDOWA ODWODNIENIA 
a) Miasto kontynuowało budowę kanalizacji deszczowej w południowej części Miasta. W roku 

ubiegłym  podpisano umowę i realizowano budowę kolektorów deszczowych w ulicach: Orlej 
na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wodociągowej, Wodociągowej od ul. Orlej  
do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wodociągowej do zbiorników 
retencyjnych zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Jana III 
Sobieskiego. Budowa odwodnienia w południowej części Miasta umożliwi w przyszłości 
utwardzenie wielu dróg, których budowa nie była możliwa z uwagi na brak odbiornika wód 
opadowych,  

b) zakończono budowę trzeciego i za razem ostatniego etapu odwodnienia rejonu ulic Żelazna, 
Polna, Południowa,  

c) budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Poniatowskiego na odcinku od ul. Poprzecznej  
do ul. Reymonta,  

d) budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Skłodowskiej. Wykonano kanał deszczowy w ulicy 
Skłodowskiej i włączono do kanalizacji w ulicy Reymonta, 

e) budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Łukasińskiego,  
f) budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Małachowskiego z włączeniem                                                          

w ul. Świętochowskiego, 
g) wykonanie umocnionego rowu odwaniającego w ulicy Weneckiej na długości około 220m  

na południe od ul. Francuskiej. 
W roku 2017 Miasto wykonało dokumentację projektową odprowadzenia wód deszczowych  
z terenu osiedla Plac Czarnieckiego. Projekt przewiduje zrzut wód deszczowych do kanału 
deszczowego który będzie wykonany w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637.  
Całkowity koszt wykonania zadań odwodnieniowych wyniósł: 2 060 000 zł. 
W 2018 roku będą kontynuowane prace budowy odwodnienia południowej części Miasta  
oraz odwodnienia w ulicach Narutowicza, Kochanowskiego i Kopernika.  
 

4) BUDOWA OŚWIETLENIA 
W roku 2017 zrealizowano budowę oświetlenia w ulicach: Klonowa na wschód  
od ul. Słowackiego, Tramwajowa na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Klonowej, Wrocławska  
na południe od ul. Kraszewskiego, Olszyny na odcinku od ul. Maczka do ul. Francuskiej, Mysia, 
Krzywa w rejonie skrzyżowania z ul. Poziomkową, Szklarniowa na odcinku około 150 m. na południe  
od ul. Czynu Społecznego, Ks. Twardowskiego, Malinowa, Kraszewskiego – sięgacz od głównego 
ciągu do posesji 100B, łącznik ulicy Kutrzeby z parkingiem przy PKP Sulejówek Miłosna, 
Jaśminowa na odcinku od ul. Czynu Społecznego do pierwszej zabudowy.  
Został wykonany remont i uzupełnienie oświetlenia  w ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Polnej 
do granicy Miasta. Większość punktów oświetleniowych zostało wykonanych w technologii LED. 
Łączna kwota inwestycji: 367 500 zł. 
 

     5)   TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
Dnia 10.01.2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie nr RPMA.0402.00-14-5306/16-00 
projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku – etap 
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bez nazwy w rejonie ulicy Chodkiewicza. Wartość robót 30 000 zł.  

f) Wykonano odcinek chodnika w rejonie sklepu Biedronka przy al. Piłsudskiego. Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich dzięki budowie chodnika będzie mógł wyznaczyć przejście dla 
pieszych, które znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych w rejonie sklepu. Wartość 
robót: 44 895 zł. 

 

W 2018 roku planujemy: 
 budowę ulic: Wspólnej, Kutrzeby, Długiej, Wareckiej, Reja, Nałkowskiej,  
 remonty nawierzchni dróg gminnych polegające na wykonaniu nakładek 

asfaltowych, 
 utwardzenie dróg gruntowych kruszywem łamanym dolomitowym. 

 

       2)   SIEĆ WOD-KAN 
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku, w 2017 roku łącznie wybudował sieć 
wodociągową o długości 0,7162 km, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,0744 km a także 
rozbudował układ technologiczny Stacji Uzdatniania Wody II przy ul. Okuniewskiej 1 o dostawę  
i montaż filtrów o średnicy f1800 mm i f2100 mm ciśnieniowych  pośpiesznych ze złożem 
katalitycznym. W 2018 roku MZWiK będzie kontynuował budowę brakujących fragmentów sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej.  

 

Urząd Miasta w ramach realizacji projektu unijnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Miasta Sulejówek etap II” wykona: 

 sieć wodociągowo-kanalizacyjną w ulicach: Czereśniowa (odc. ul. Mariańska  
– ul. Drobiarska), Czynu Społecznego (odc. ul. Malinowa – ul. Kolbego), Malinowa (odc. 
ul. Mariańska – ul. Drobiarska), Sasankowa (odc. ul. Szklarniowa - granice Miasta), 
Świętojańska (odc. ul. Wspólna – ul. Wodociągowa), łącznik między ul. Miodową  
i ul. Truskawkową i łącznik od ul. Paderewskiego,  

 sieć sanitarną w ulicach: Poziomkowa (odc. ul. Krzywa – ul. Szklarniowa), Sosnowa  
(odc. ul. Wspólna – ul. Wodociągowa), 

 sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią w ul. Żeromskiego. 
 

3) BUDOWA ODWODNIENIA 
a) Miasto kontynuowało budowę kanalizacji deszczowej w południowej części Miasta. W roku 

ubiegłym  podpisano umowę i realizowano budowę kolektorów deszczowych w ulicach: Orlej 
na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Wodociągowej, Wodociągowej od ul. Orlej  
do al. Piłsudskiego, al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wodociągowej do zbiorników 
retencyjnych zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania al. Piłsudskiego z ul. Jana III 
Sobieskiego. Budowa odwodnienia w południowej części Miasta umożliwi w przyszłości 
utwardzenie wielu dróg, których budowa nie była możliwa z uwagi na brak odbiornika wód 
opadowych,  

b) zakończono budowę trzeciego i za razem ostatniego etapu odwodnienia rejonu ulic Żelazna, 
Polna, Południowa,  

c) budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Poniatowskiego na odcinku od ul. Poprzecznej  
do ul. Reymonta,  

d) budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Skłodowskiej. Wykonano kanał deszczowy w ulicy 
Skłodowskiej i włączono do kanalizacji w ulicy Reymonta, 

e) budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Łukasińskiego,  
f) budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Małachowskiego z włączeniem                                                          

w ul. Świętochowskiego, 
g) wykonanie umocnionego rowu odwaniającego w ulicy Weneckiej na długości około 220m  

na południe od ul. Francuskiej. 
W roku 2017 Miasto wykonało dokumentację projektową odprowadzenia wód deszczowych  
z terenu osiedla Plac Czarnieckiego. Projekt przewiduje zrzut wód deszczowych do kanału 
deszczowego który będzie wykonany w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637.  
Całkowity koszt wykonania zadań odwodnieniowych wyniósł: 2 060 000 zł. 
W 2018 roku będą kontynuowane prace budowy odwodnienia południowej części Miasta  
oraz odwodnienia w ulicach Narutowicza, Kochanowskiego i Kopernika.  
 

4) BUDOWA OŚWIETLENIA 
W roku 2017 zrealizowano budowę oświetlenia w ulicach: Klonowa na wschód  
od ul. Słowackiego, Tramwajowa na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Klonowej, Wrocławska  
na południe od ul. Kraszewskiego, Olszyny na odcinku od ul. Maczka do ul. Francuskiej, Mysia, 
Krzywa w rejonie skrzyżowania z ul. Poziomkową, Szklarniowa na odcinku około 150 m. na południe  
od ul. Czynu Społecznego, Ks. Twardowskiego, Malinowa, Kraszewskiego – sięgacz od głównego 
ciągu do posesji 100B, łącznik ulicy Kutrzeby z parkingiem przy PKP Sulejówek Miłosna, 
Jaśminowa na odcinku od ul. Czynu Społecznego do pierwszej zabudowy.  
Został wykonany remont i uzupełnienie oświetlenia  w ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Polnej 
do granicy Miasta. Większość punktów oświetleniowych zostało wykonanych w technologii LED. 
Łączna kwota inwestycji: 367 500 zł. 
 

     5)   TERMOMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  
Dnia 10.01.2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie nr RPMA.0402.00-14-5306/16-00 
projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Sulejówku – etap 



I” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego                   
na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”. W ramach projektu Miasto  
uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie do 3 799 606,48 zł., koszt całej inwestycji 
wyniesie 6 021 432,48 zł. W 2017 r.:  

 wykonano kompleksową termomodernizację 4 budynków A, B, C, D stanowiących kompleks 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku, 

 rozpoczęto termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku. 
W ramach realizacji projektu wykonano w budynkach szkół: modernizację instalacji c.o., 
modernizację oświetlenia, wymianę okien, ocieplenie stropu, modernizację c.w.u., montaż systemów 
ogniw fotowoltaicznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wentylację mechaniczną z rekuperacją. 
Dzięki realizacji projektu koszty ogrzewania w/w budynków zostaną obniżone o ponad 60%.  
 

     6)   REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  
Wykonano remont ogrodzenia budynku komunalnego przy ul. Krasickiego 33 za kwotę 32 287,76 
zł. Wykonano termomodernizację oraz remont instalacji elektrycznej w 4 budynkach komunalnych 
przy ulicy Łukasińskiego 10/1, 10/2, 10/3 oraz przy ul. Sejmowej 24.  
Łączna kwota robót: 287 502,16 zł. 
 

 
Termomodernizacje: budynku komunalnego i Szkoły Podstawowej nr 3 

 

     7)   TUNELE 
Budowa tunelu w al. Piłsudskiego i ul. Przejazd 

 Trwa projektowanie tunelu w al. Piłsudskiego. Zgodnie z informacjami inwestora – PKP 
PLK S.A – rozpoczęcie budowy nastąpi w 2019 roku po uzyskaniu wszystkich 
wymaganych uzgodnień i pozwoleń.  

 W lutym 2018 r. ma zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie projektanta tunelu  
w ul. Przejazd. 
 

     8)   MONITORING 
W roku 2017, wzorem lat ubiegłych, został rozbudowany system monitoringu wizyjnego Miasta. 
Zamontowano 8 kamer w 5 nowych punktach rejestracji, tj. ul. Okuniewska/ul. Emilii Plater,  
ul. Kopernika przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Narutowicza/ul. Kopernika, ul. Paderewskiego przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz parking przy ulicy Okrzei. Koszt rozbudowy wyniósł 
114 832,80 zł. 
 
 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
Dnia 23 listopada 2017 r. Rada Miasta Sulejówek uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulejówek. Wojewoda Mazowiecki w terminie 
ustawowym, nie zgłosił zastrzeżeń do uchwalonego dokumentu. W związku z wejściem w życie 
nowego studium wznowiono procedury oczekujących w kolejce planów miejscowych. Są to  
m.in. projekty planów miejscowych dla Żurawki część I i III (rejon między ulicami Żeromskiego, 
Batorego, Kościuszki, Jana III Sobieskiego, Przejazd i Czynu Społecznego), Miłosny północnej – etap 
1 i 3 (obszar na północ od ulicy Baryłki i Żelaznej), centrum po południowej stronie torów kolejowych 
(obszar między torami kolejowymi a ulicą Jana III Sobieskiego i Piaskową).  
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Żurawki – część I i część  III 
będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach 14 luty - 6 marca 2018 r. Uwagi do projektów będzie 
można składać do 20 marca 2018 r., zaś 26 lutego (w poniedziałek) o godzinie 18.00 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych przy ul. Paderewskiego 29 odbędzie się dyskusja publiczna nad ustaleniami 
przyjętymi w obu planach.    
W dalszej kolejności wyłożone zostaną do wglądu projekty planów dla północnej części Miłosny  
– etap I i III  oraz projekt planu dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów 
kolejowych. Bardzo prawdopodobne jest, o ile nie będzie konieczności ponownego wykładania 
projektów do publicznego wglądu, że będą one gotowe do uchwalenia jeszcze przed wakacjami.  
O terminach wyłożenia do wglądu poszczególnych projektów będziemy informować poprzez 
obwieszczenia, w prasie oraz na stronie internetowej Miasta. W opracowaniu są też projekty 
planów miejscowych m.in.  dla Żurawki część II oraz dla północno – wschodniego rejonu Nowej 
Żurawki (rejon od ulicy Przejazd w kierunku wschodnim do torów, lasu i do ulicy Czynu Społecznego), 
dla obrębu 48 z częścią Żurawki (rejon między ulicami Mariańską, Żeromskiego, Batorego, 
Kościuszki, Sobieskiego, Piaskową oraz al. Piłsudskiego) dla Ratajewa zachodniego – część IV 
(między Traktem Brzeskim a ulicą Szklarniową w rejonie ulicy Sasankowej i Rzemieślniczej). 
Przewidujemy, że uchwalenie tych planów miejscowych nastąpi jesienią w tym roku lub na początku 
roku 2019 r. 
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na kolejne projekty planów miejscowych  
– m.in. dla południowej części Miłosny i dla Zorzy. Ich uchwalenie jednak będzie możliwe dopiero 
w przyszłym roku, gdyż procedura planistyczna trwa ponad rok.  
 

ZMIANY NAZW ULIC 
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dnia 13 grudnia 2017 r. Wojewoda 
Mazowiecki wydał dwa zarządzenia zastępcze dotyczące zmiany nazw ulic położonych w Mieście 
Sulejówek. W wyniku działań zastępczych Wojewody uległy zmianie nazwy następujących ulic: 

 1 Armii Wojska Polskiego na Gen. Tadeusza Rozwadowskiego, 
 Leona Kruczkowskiego na Niepodległości. 

Informujemy, że zmiany nazw ulic wynikające z realizacji postanowień ustawy dekomunizacyjnej nie 
wymagają od Mieszkańców zmian dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Dokumentów 
będzie można używać tak długo, aż stracą ważność. Ponadto pisma oraz postępowania sądowe 
i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia  
w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy 
są wolne od opłat. 
 



I” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego                   
na lata 2014 - 2020 w ramach Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”. W ramach projektu Miasto  
uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie do 3 799 606,48 zł., koszt całej inwestycji 
wyniesie 6 021 432,48 zł. W 2017 r.:  

 wykonano kompleksową termomodernizację 4 budynków A, B, C, D stanowiących kompleks 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku, 

 rozpoczęto termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku. 
W ramach realizacji projektu wykonano w budynkach szkół: modernizację instalacji c.o., 
modernizację oświetlenia, wymianę okien, ocieplenie stropu, modernizację c.w.u., montaż systemów 
ogniw fotowoltaicznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wentylację mechaniczną z rekuperacją. 
Dzięki realizacji projektu koszty ogrzewania w/w budynków zostaną obniżone o ponad 60%.  
 

     6)   REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  
Wykonano remont ogrodzenia budynku komunalnego przy ul. Krasickiego 33 za kwotę 32 287,76 
zł. Wykonano termomodernizację oraz remont instalacji elektrycznej w 4 budynkach komunalnych 
przy ulicy Łukasińskiego 10/1, 10/2, 10/3 oraz przy ul. Sejmowej 24.  
Łączna kwota robót: 287 502,16 zł. 
 

 
Termomodernizacje: budynku komunalnego i Szkoły Podstawowej nr 3 

 

     7)   TUNELE 
Budowa tunelu w al. Piłsudskiego i ul. Przejazd 

 Trwa projektowanie tunelu w al. Piłsudskiego. Zgodnie z informacjami inwestora – PKP 
PLK S.A – rozpoczęcie budowy nastąpi w 2019 roku po uzyskaniu wszystkich 
wymaganych uzgodnień i pozwoleń.  

 W lutym 2018 r. ma zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie projektanta tunelu  
w ul. Przejazd. 
 

     8)   MONITORING 
W roku 2017, wzorem lat ubiegłych, został rozbudowany system monitoringu wizyjnego Miasta. 
Zamontowano 8 kamer w 5 nowych punktach rejestracji, tj. ul. Okuniewska/ul. Emilii Plater,  
ul. Kopernika przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Narutowicza/ul. Kopernika, ul. Paderewskiego przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz parking przy ulicy Okrzei. Koszt rozbudowy wyniósł 
114 832,80 zł. 
 
 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
Dnia 23 listopada 2017 r. Rada Miasta Sulejówek uchwaliła nowe Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulejówek. Wojewoda Mazowiecki w terminie 
ustawowym, nie zgłosił zastrzeżeń do uchwalonego dokumentu. W związku z wejściem w życie 
nowego studium wznowiono procedury oczekujących w kolejce planów miejscowych. Są to  
m.in. projekty planów miejscowych dla Żurawki część I i III (rejon między ulicami Żeromskiego, 
Batorego, Kościuszki, Jana III Sobieskiego, Przejazd i Czynu Społecznego), Miłosny północnej – etap 
1 i 3 (obszar na północ od ulicy Baryłki i Żelaznej), centrum po południowej stronie torów kolejowych 
(obszar między torami kolejowymi a ulicą Jana III Sobieskiego i Piaskową).  
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Żurawki – część I i część  III 
będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach 14 luty - 6 marca 2018 r. Uwagi do projektów będzie 
można składać do 20 marca 2018 r., zaś 26 lutego (w poniedziałek) o godzinie 18.00 w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych przy ul. Paderewskiego 29 odbędzie się dyskusja publiczna nad ustaleniami 
przyjętymi w obu planach.    
W dalszej kolejności wyłożone zostaną do wglądu projekty planów dla północnej części Miłosny  
– etap I i III  oraz projekt planu dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów 
kolejowych. Bardzo prawdopodobne jest, o ile nie będzie konieczności ponownego wykładania 
projektów do publicznego wglądu, że będą one gotowe do uchwalenia jeszcze przed wakacjami.  
O terminach wyłożenia do wglądu poszczególnych projektów będziemy informować poprzez 
obwieszczenia, w prasie oraz na stronie internetowej Miasta. W opracowaniu są też projekty 
planów miejscowych m.in.  dla Żurawki część II oraz dla północno – wschodniego rejonu Nowej 
Żurawki (rejon od ulicy Przejazd w kierunku wschodnim do torów, lasu i do ulicy Czynu Społecznego), 
dla obrębu 48 z częścią Żurawki (rejon między ulicami Mariańską, Żeromskiego, Batorego, 
Kościuszki, Sobieskiego, Piaskową oraz al. Piłsudskiego) dla Ratajewa zachodniego – część IV 
(między Traktem Brzeskim a ulicą Szklarniową w rejonie ulicy Sasankowej i Rzemieślniczej). 
Przewidujemy, że uchwalenie tych planów miejscowych nastąpi jesienią w tym roku lub na początku 
roku 2019 r. 
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na kolejne projekty planów miejscowych  
– m.in. dla południowej części Miłosny i dla Zorzy. Ich uchwalenie jednak będzie możliwe dopiero 
w przyszłym roku, gdyż procedura planistyczna trwa ponad rok.  
 

ZMIANY NAZW ULIC 
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dnia 13 grudnia 2017 r. Wojewoda 
Mazowiecki wydał dwa zarządzenia zastępcze dotyczące zmiany nazw ulic położonych w Mieście 
Sulejówek. W wyniku działań zastępczych Wojewody uległy zmianie nazwy następujących ulic: 

 1 Armii Wojska Polskiego na Gen. Tadeusza Rozwadowskiego, 
 Leona Kruczkowskiego na Niepodległości. 

Informujemy, że zmiany nazw ulic wynikające z realizacji postanowień ustawy dekomunizacyjnej nie 
wymagają od Mieszkańców zmian dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Dokumentów 
będzie można używać tak długo, aż stracą ważność. Ponadto pisma oraz postępowania sądowe 
i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia  
w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy 
są wolne od opłat. 
 



OCHRONA ŚRODOWISKA 
Miasto przeprowadziło nabór wniosków na wymianę pieców w gospodarstwach domowych w ramach 
projektu przewidzianego do dofinansowania przez WFOŚiGW. Z uwagi na to, że fundusz przesłał  
do Urzędu Miasta promesę na dofinansowanie dopiero w październiku 2017 r. mieliśmy czas  
na zorganizowanie tylko 1 przetargu. Niestety przetarg musieliśmy unieważnić z uwagi na to, że firmy 
złożyły oferty zawierające istotne błędy. Będziemy ubiegać się o środki w ramach kolejnego naboru, 
który planowany jest wiosną 2018 r. O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej 
Miasta www.sulejowek.pl. Dziękujemy Mieszkańcom za ogromne zaangażowanie w ramach 
zeszłorocznego naboru.  
Straż Miejska prowadzi systematyczne kontrole pieców w prywatnych budynkach. Zorganizowaliśmy 
2 pokazy prawidłowego palenia w piecach (metodą „od góry”, a nie „od dołu”). To zły sposób palenia 
węgla metodą „od dołu” jest główną przyczyną smogu, gdyż większość szkodliwych substancji 
zamiast wypalać się w piecu szybko ulatnia się do atmosfery.  
Planujemy instalację czujnika jakości powietrza w Sulejówku.  
Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 162/17 z dnia 24.10.2017 r. przyjął tzw. uchwałę 
antysmogową, wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy  
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z przyjętą uchwałą  
od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich 
wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających 
biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna). Uchwała zawiera 
również obostrzenia dotyczące wymiany kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. „kopciuchów”,  
które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012.  
Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest  
do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze 
spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja 
techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego 
jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa  
lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo 
jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu  
czy parametrach i składzie. 
Pomimo zapewnienia przez Miasto odbioru odpadów z każdej posesji w dalszym ciągu zaśmiecane 
są miejsca publiczne śmieciami bytowymi. Miejsca te, w których pojawia się ten problem będą objęte 
fotorejestracją. Wszystkie naruszenia prawa związane z umieszczaniem swoich śmieci bytowych                           
w miejscach do tego nieprzeznaczonych będą zgłaszane na Policję. 
 

SŁUŻBA ZDROWIA 
 Na początku 2017 r. w Miejskiej Przychodni nr 1 przy ul. Idzikowskiego rozpoczęła 

działalność apteka, która zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej i zapewnia wpływy 
finansowe dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku.  

 Zostały wykonane prace zagospodarowania terenu Miejskiej Przychodni nr 2 przy ul. Armii 
Krajowej.  

 Pod koniec 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie z funduszy unijnych informatyzacji 
oraz wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w SPZOZ w Sulejówku. 

Wartość projektu wyniosła 1 178 036,56 zł. Inwestycja została wykonana. Obecnie trwa 
wdrażanie systemu i szkolenia dla pracowników.  

 W 2017 r. SPZOZ zawarł kontrakt na dalsze świadczenie usług w zakresie Nocnej                             
i Świątecznej Pomocy Lekarskiej. Kontrakt będzie obowiązywał do 2022 r.  
 

OŚWIATA 
Dobiegły końca prace związane z wdrożeniem reformy edukacji na terenie Sulejówka. Najważniejsze 
zmiany w miejskiej oświacie wynikające z reformy systemu edukacji:  
1. Nowy ustrój szkolny - Gimnazjum nr 2 przy ul. Narutowicza zostało przekształcone                                            
w ośmioklasową Szkołę Podstawową nr 4.  
2. Nowa podstawa programowa - wg niej uczyć się będą uczniowie kl. I, IV i VII, z nowych bezpłatnych 
podręczników.  
3. Opieka przedszkolna – zapewniono miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych                         
w szkołach dla około 680 dzieci w wieku 3-6 lat.  
Dzieci 6 - letnie objęte zostały subwencją oświatową tak jak uczniowie szkół.  
Miasto pozyskało z rezerwy oświatowej na dostosowanie szkół do reformy kwotę 500 634,00 zł. 
 

„PRAWNIK PIERWSZEGO KONTAKTU”  
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem 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”,                       
w  Urzędzie Miasta Sulejówek przy pl. Dworcowej 55, sala nr 2, w każdy piątek w godzinach 
11.00–13.00 do 31 grudnia 2018 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” 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają także adwokaci i radcowie prawni, w ramach zawartej przez 
Powiat Miński 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 
 

FINANSE MIASTA 
Budżet Miasta Sulejówek na 2018 rok został uchwalony 28 grudnia 2017 roku  
i przedstawia się następująco: 
dochody – 112.195.130,68 zł., wydatki – 124.795.130,68 zł. 
przychody – 16.813.400,00 zł. (planowane zaciągnięcie pożyczki i kredytów) 
rozchody – 4.213.400,00 zł. (wykup papierów wartościowych – obligacji i spłaty kredytów i pożyczki)  
Na inwestycje miejskie została zaplanowana kwota 40.285.261,32 zł. 
Szczegółowe dane w zakresie budżetu i jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Sulejówek www.bip.sulejowek.pl   
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PROMOCJA, EDUKACJA, KULTURA 
W 2017 r. w Sulejówku odbyło się wiele imprez i uroczystości, których wymiar daleko wykraczał poza 
lokalne granice, a do najciekawszych z nich można zaliczyć: 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” - 26 lutego kilkuset 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.  
V Rajd Rowerowy na Orientację pn. „Na wiosennym szlaku” - 23 kwietnia w samo południe  
ze stadionu miejskiego w trasę wyruszyły 203 zespoły tj. łącznie 700 uczestników - Mieszkańców 
Sulejówka i okolicznych miejscowości. Trasa prowadziła głównie przez teren poligonu będącego  
w użytkowaniu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie Wesołej. Przez cały czas słońce 
towarzyszyło spragnionym militarnej przygody rowerzystom. 
VI Eko-Piknik Glinianki - 13 maja w ramach corocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi  
przy stadionie miejskim odbyła się akcja pn. „Czysty Sulejówek”, podczas której sprzątano Park 
Glinianki oraz inne tereny w Sulejówku. Za każdy worek wypełniony zebranymi w ramach akcji 
odpadami uczestnicy odbierali sadzonki krzewów. Łącznie wydano 300 szt. sadzonek. Podczas 
sprzątania terenów uczestnicy mogli znaleźć również atrakcyjne nagrody rzeczowe. W akcji 
sprzątania udział wzięło około 90 Mieszkańców Sulejówka. Na zakończenie odbył się eko-piknik, 
podczas którego promowano edukację ekologiczną i zdrowy styl życia. 
I Charytatywny Rajd Samochodowy Szlakiem Wielkiego Gościńca Litewskiego - 19 maja  
ze skweru Niepodległości w Sulejówku wystartował I charytatywny, samochodowy Rajd Szlakiem 
Wielkiego Gościńca Litewskiego. Zebranych powitali: Burmistrz Miasta Sulejówek Arkadiusz Śliwa 
oraz Wicestarosta Powiatu Mińskiego – Krzysztof Płochocki. W rajdzie wzięły udział załogi 
samochodowe i motocyklowe, najbardziej charakterystyczny był samochód i szare mundury Związku 
Piłsudczyków z Gdańska. 
Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka - 27 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                                     
III Miejskiego Konkursu Talentów. Podczas wieczornej zabawy tanecznej na scenie zagościły 
zespoły: Staynia, Cała Praga Śpiewa z Warszawy, Wiejska Spec Kapela z Cieksyna, Młodzieżówka 
z Sulejówka oraz zespół CzessBand. Na zakończenie wystąpił zespół BIG BIT, który wykonał 
przeboje z repertuaru zespołu The Beatles.  
X Bieg Marszałka - 10 czerwca kilkuset 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 9 czerwca 2018 r. Więcej informacji na www.biegmarszalka.pl 
Piknik plenerowy z okazji Święta Miasta Sulejówek - 10 czerwca na targowisku miejskim odbyło 
się wielkie muzyczne wydarzenie. Na scenie wystąpiły zespoły: Defis, The Kroach z Sulejówka, 
SAMI, E-MAILL, Everflow i SoftChili oraz Kosmokwaki i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz 
Gimnazjum nr 2. 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 przypomniał o 13-letniej 
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współpracy z estońskim Viimsi, 11-letniej współpracy z francuskim Bourg la Reine i oznajmił,  
że za chwilę będzie podpisane partnerstwo z Podbrzeziem na Wileńszczyźnie. W imieniu Pana 
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Radna Województwa Mazowieckiego 
Bożena Żelazowska wręczyła Medal Pamiątkowy Pro Masovia dla Miasta Sulejówek. 
Przewodniczący Rady wręczył tytuły honorowe „Zasłużony dla Miasta Sulejówek” nadane przez Radę 
Miasta Sulejówek. Na zakończenie odbył się koncert Orkiestry Wojskowej z Warszawy pod batutą 
majora Artura Czereszewskiego. Orkiestrze towarzyszyli soliści Teatru Roma Damian Aleksander 
oraz Marta Wiejak. Sporo emocji podczas koncertu zagwarantował też Janusz Radek  
- charyzmatyczny wokalista i aktor, obdarzony głosem o oryginalnej, niepowtarzalnej barwie  
i ogromnej skali. Orkiestra Wojskowa po raz kolejny swą oprawą muzyczną zagwarantowała 
najwyższy poziom rocznicowych obchodów.  

 

Lato w Mieście - w okresie od 26 czerwca do 11 sierpnia zorganizowane zostały bezpłatne półkolonie 
dla ponad 378 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 Serbii, Rumunii, Tunezji, Rosji, Turcji, Chin, Indonezji i Jordanii.  
73. 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”. Uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie pieśni i piosenek z Powstania 
Warszawskiego prowadzonych przez Chór Kameralny Miasta Sulejówek pod dyrekcją Michała 
Śmigielskiego.   
II Bieg „Cichociemni 44” - 5 sierpnia Burmistrz Sulejówka współorganizował bieg na cześć  
91 Cichociemnych uczestników Powstania Warszawskiego. Na starcie stanęło ponad stu trzydziestu 
zawodników. Trasa licząca siedem tysięcy dwieście metrów rozpoczynała się w Sulejówku i biegła 
przez poligon wojskowy do Ossowa.   
Piknik rodzinny - 10 września teren stadionu miejskiego został podzielony na kilka stref, w których 
można było skorzystać z różnych darmowych atrakcji. W strefie zabaw dla najmłodszych dzieci mogły 
m.in. wykonać magnes, stworzyć mydełko, zrobić wielkie bańki mydlane, wypróbować długopis 3D, 
zaprojektować grę planszową. Korty Tenisowe Sulejówek udostępniły mini boisko do tenisa oraz 
mobilną ściankę do tenisa. Trenerzy Victorii Sulejówek poprowadzili na boisku rodzinne animacje 
sportowe. Ku radości dzieci MZWiK w Sulejówku przygotował stanowisko z wodą oraz orzeźwiający 
prysznic. W strefie zdrowotnej Mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych  
u różnych lekarzy specjalistów. Główną atrakcją wydarzenia był towarzyski mecz piłkarski pomiędzy 
Reprezentacją Artystów Polskich a Reprezentacją Samorządu Sulejówka. Mecz zakończył się 
wynikiem 6:3 dla gospodarzy. 
78. 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 78 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 i dzieci. Wojskową 

Asystę Honorową podczas uroczystości pełniła 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza 
Kościuszki oraz Orkiestra Wojskowa w Warszawie. Na zakończenie uroczystości dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 2 w Sulejówku zaprezentowały specjalnie przygotowany okolicznościowy program 
artystyczny. 
Inscenizacja historyczna „Zabójstwo generała Wernera von Fritscha” - 16 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. 
78. 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. Następnie wszyscy zebrani udali się do Miejskiego Domu Kultury 
gdzie wysłuchali wiersza Mariana Hemara – „Liść orzecha” w wykonaniu Dyrektora Miejskiego Domu 
Kultury oraz występu Chóru Kameralnego Miasta Sulejówek pod dyrekcją Michała Śmigielskiego.                
Na zakończenie odbyła się projekcja filmu pt. „Żywe opowieści Sybiraków cz. 1 i 2”, będącego 
wspomnieniami i żywym świadectwem Sybiraków. 
VI Rajd Rowerowy na Orientację pn. „Na jesiennym szlaku” - 8 października mimo niesprzyjającej 
aury ze stadionu miejskiego w Sulejówku w trasę wyruszyło 148 zespołów tj. łącznie 498 uczestników. 
Tym razem Organizator przygotował grę miejską „Zanurz się w bajkach na bike – ach”. Uczestnicy 
mieli okazję przenieść się w świat bajek, magii i wyobraźni, dobrze się pobawić a przy okazji spędzić 
wspólnie czas z rodziną.   
Narodowe Święto Niepodległości - ryk motocyklowych silników rozpoczął w Sulejówku świętowanie 
Dnia Niepodległości 11 listopada. Mieszkańcy mieli możliwość podziwiania patriotycznego zjazdu 
motocykli pn. MotoParada Niepodległości zorganizowanego przez Fundację Jednym Śladem. W tym 
roku udział w paradzie wzięło ponad 320 maszyn. Głównym punktem były tradycyjne, wieczorne 
uroczystości miejskie, które rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny i Miasta. Muzyczną oprawę 
zapewniła Orkiestra Wojskowa z Warszawy pod dyrekcją ppor. Andrzeja Zaręby, która wystąpiła                   
w roli potrójnej: uczestniczyła w liturgii, później towarzyszyła trio wokalnemu w pięknym koncercie,                
a następnie poprowadziła przemarsz paradny i oprawę apelu na Skwerze Niepodległości. Razem                 
z orkiestrą w kościele oraz podczas apelu uczestniczyła kompania honorowa 1 Warszawskiej 
Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Warszawy Wesołej. Obecne były wszystkie poczty 
sztandarowe z Miasta. Ponownie stawili się również kawalerzyści – rekonstruktorzy kultywujący 
tradycje 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Mimo późnej pory w uroczystościach 
niezawodnie uczestniczyła rzesza Mieszkańców Sulejówka, w tym wiele rodzin z dziećmi.    
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… - 9 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. „Tańcząca choinka”. 
I Plenerowa Roztańczona Noc Sylwestrowa na powitanie Jubileuszowego Roku 2018                         
– 31 grudnia po raz pierwszy Mieszkańcy Sulejówka powitali nowy rok podczas plenerowej zabawy 
sylwestrowej zorganizowanej przez Burmistrza Miasta. Uczestnicy zabawy mogli potańczyć przy 
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muzyce zespołów Calibra, Active i Masters, obejrzeć widowiskowy pokaz fajerwerków, wysłuchali też 
życzeń od burmistrza Arkadiusza Śliwy. Nie zabrakło również symbolicznej lampki szampana. 
 

KALENDARZ IMPREZ - SULEJÓWEK 2018 
Dzień Nazwa / Organizator / Miejsce 
LUTY 

21 Inauguracja Uniwersytetu III Wieku / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

25 Koncert Oratoryjny „Suita Sakralna” Grzegorza Duchnowskiego / Miejski Dom Kultury 
w Sulejówku / sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku 

MARZEC 
4 VI edycja Biegu Tropem Wilczym / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

11 Międzynarodowy Dzień Kobiet / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

18 Imieniny Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego / Miasto Sulejówek / sala Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sulejówku 

KWIECIEŃ 

10 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej / Miasto Sulejówek    
/ Kościół pw. Maryi Matki Kościoła w Sulejówku 

21 IV Miejski Konkurs Talentów / Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulejówku 
22 VII Rajd Rowerowy pn. „Na wiosennym szlaku” / Miasto Sulejówek 

MAJ 
2 Turniej Krolfa z okazji Dnia Flagi RP / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

3 Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Miasto Sulejówek          
/ Kościół pw. Maryi Matki Kościoła w Sulejówku 

26 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka / Miasto Sulejówek / Stadion Miejski                           
w Sulejówku 

27 Piknik Rodzinny / Szkoła Podstawowa nr 4 w Sulejówku 
29 Koncert charytatywny dla Huberta / Szkoła Podstawowa nr 4 w Sulejówku 

CZERWIEC 
3 Dzień Dziecka / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 
6 Miting lekkoatletyczny / Szkoła Podstawowa nr 4 w Sulejówku 

9 Piknik rodzinny z okazji Święta Miasta Sulejówek / Miasto Sulejówek / Targowisko 
Miejskie w Sulejówku 

9 XI Bieg Marszałka / Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Sulejówku 

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

13 Święto Miasta – Dzień Marszałka / Miasto Sulejówek  

17 Koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 
25-29 Lato w Mieście Sulejówek / Miasto Sulejówek 

LIPIEC 
2-31 Lato w Mieście Sulejówek / Miasto Sulejówek 

 

SIERPIEŃ 
1-10 Lato w Mieście Sulejówek / Miasto Sulejówek 

1 
Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego / Miejski Dom 
Kultury w Sulejówku / Pomnik Poległych Żołnierzy Armii Krajowej Harcerskiego 
Batalionu „Zośka” w Sulejówku-Miłośnie 

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

WRZESIEŃ 

15 
Uroczystość z okazji rocznicy krwawej pacyfikacji Mieszkańców Miłosny, Zorzy, 
Cechówki oraz inscenizacja historyczna / Miejski Dom Kultury w Sulejówku / pomnik 
Ofiar II Wojny Światowej w Sulejówku 

17 Wieczornica z okazji Światowego Dnia Sybiraka i agresji Związku Radzieckiego                  
na Polskę „17.IX.1939 r.” / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

30 VIII Niepodległościowy Rajd Rowerowy na Orientację „Na jesiennym szlaku” / Miasto 
Sulejówek 

PAŹDZIERNIK 

28 Imieniny Pana Dyrektora - KONCERT ROKU / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

LISTOPAD 

11 
Narodowe Święto Niepodległości – 100 rocznica odzyskania Niepodległości przez 
Polskę / Miasto Sulejówek / Kościół pw. Maryi Matki Kościoła w Sulejówku oraz Skwer 
Niepodległości 

GRUDZIEŃ 
5 Urodziny Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego / Miasto Sulejówek 

9 Mikołaj dla wszystkich Dzieci Sulejówka / Miejski Dom Kultury w Sulejówku / sala 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku 

Powyżej wymienione zostały najważniejsze imprezy, które odbędą się w 2018 roku w Sulejówku. 
Pozostałe informacje o imprezach zamieszczane będą na stronie www.sulejowek.pl oraz na stronach 
Organizatorów. 

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! 
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