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                                  PAŹDZIERNIK 2017   
 

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

18 października 2017 r. (środa) o godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej Nr 1 przy  
ul. Idzikowskiego 2a – prezentacja koncepcji tunelu w Al. Piłsudskiego 
25 października 2017 r. (środa) o godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej Nr 4 przy  
ul. Narutowicza 10 (sala gimnastyczna).                                                        

 
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym Straż Miejska  
w Sulejówku serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie pod hasłem 
„Rozsądne ogrzewanie” promujące czyste i ekonomiczne ogrzewanie 
naszych domów, które odbędzie się 21.10.2017 r. o godz. 13:00  
na ul. Reymonta (teren Miejskiego Obiektu Sportowego). 
 

ZANIM WŁOŻYSZ ODPADY DO PIECA PAMIĘTAJ, ŻE: 
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!!! NIE TRUJMY SIEBIE I SĄSIADÓW!! Informujemy, że w nadchodzącym sezonie 
grzewczym Straż Miejska rozpocznie cykliczne niezapowiedziane kontrole palenisk przy 
wykorzystaniu specjalistycznej aparatury pomiarowej. 

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad prawidłowej segregacji. Firma odbierająca 
odpady od października 2017 r. dokonywać będzie kontroli wywiązywania się z w/w obowiązku.   
W przypadku przekazania odpadów niezgodnie z przyjętymi 
zasadami segregacji, na worek zawierający niewłaściwie 
posegregowane odpady zostanie naklejona następująca 
informacja→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ → 
O zaistniałej sytuacji przedsiębiorca będzie informował Urząd 
Miasta. W przypadku powtórzenia się faktu złej segregacji podjęte zostaną procedury, których 
konsekwencją będzie naliczenie wyższej opłaty za odbiór odpadów (tj. opłaty jak w przypadku 
przekazywania odpadów zmieszanych). 
Mieszkańcy, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami i korzystają z KSIĄŻECZKI  
DO OPŁAT, proszeni są o jej odbiór w UM przy  ul. Dworcowej 55, pok. 14, po wcześniejszym 
telefonicznym zamówieniu pod nr  tel. /22/ 76 06 256.  
Przypominamy również, że odbiór zabezpieczonych odpadów azbestowych spod nieruchomości 
realizowany jest bezpłatnie. Wnioski złożone do końca roku 2017 r. realizowane będą w trzecim 
kwartale 2018r. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną zrealizowane  
w zależności od posiadanych środków.  

LATO W MIEŚCIE 
Bezpłatne półkolonie odbywały się w Gimnazjum nr 2 oraz w Zespole Szkół nr 1 od 26 czerwca  
do 11 sierpnia 2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.30. W półkoloniach uczestniczyło 
łącznie 378 dzieci w wieku 6-12 lat, średnio 189 dzieci dziennie w każdej ze szkół. W ramach 
wypoczynku uczestnicy mieli zapewnione zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i warsztatowe, opiekę 
fachowej i doświadczonej kadry, wycieczki wyjazdowe, wyjazdy na basen, wyżywienie oraz materiały 
do zajęć. Od 3 lipca do 11 sierpnia w ramach półkolonii warsztaty językowo-kulturowe poprowadzili 
wolontariusze z Serbii, Rumunii, Tunezji, Rosji, Turcji, Chin, Indonezji i Jordanii, którzy zostali 
skierowani do Sulejówka przez międzynarodowe stowarzyszenie studentów AIESEC. 
 
PROJEKTY UNIJNE 
1.   W ramach projektu pn.„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej w Sulejówku – etap I”  wykonywane  są prace termomodernizacyjne w budynku  
SP nr 3 oraz w  budynku szkoły ZSP przy ul. Paderewskiego 29 (prace rozpoczną się  
w październiku b.r.). Wartość inwestycji wynosi ponad 6 mln zł, z czego dotacja z RPO WM 2014 
- 2020 wynosi niespełna  3,8  mln zł.  

2.  Trwa procedura przetargowa w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- 
ściekowej – etap II”. Łącznie do końca 2019 r. zostanie wybudowane  
7 km sieci wodociągowej oraz ok. 11 km sieci kanalizacji sanitarnej. 

3. W sierpniu br. wniosek pn. „Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie parku 
miejskiego Glinianki” złożony do dofinansowania UE w ramach Działanie 2.5 POiIŚ uzyskał 
pozytywną ocenę merytoryczną II stopnia. Oznacza to pozyskanie przez miasto środków  
w wysokości ok. 3,3 mln zł na zagospodarowanie terenu wokół nowopowstających zbiorników 
retencyjnych na terenie Parku Miejskiego Glinianki. 

4. We wrześniu br. Miasto uzyskało od WFOŚiGW wstępną promesę przyznania dofinansowania  
w kwocie 613 082 zł do wymiany indywidualnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych. 
Środki pochodzą ze źródeł krajowych, których dysponentem jest WFOŚiGW w Warszawie.  

 
STUDIUM I PLANY MIEJSCOWE/ PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
29.09 br. upłynął termin składania uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 8 września odbyła się dyskusja publiczna nad projektem 
studium. Uwagi złożone do projektu studium zostaną rozpatrzone przez Burmistrza w drodze 
zarządzenia do 20 października. Poprawione studium wraz z listą uwag, których Burmistrz  
nie uwzględnił zostanie przekazane do zatwierdzenia Radzie Miasta. Jeśli wojewoda w ciągu 30 dni 
od uchwalenia studium nie wniesie do niego zastrzeżeń i tym samym studium zacznie obowiązywać 
to wówczas możliwe będzie dokończenie czekających w kolejce projektów planów miejscowych,  
tj. m.in. dla północnej części Miłosny – etap I i III oraz dla Żurawki – etap I i III. Przewidujemy,  
że projekty te zostaną wyłożone do publicznego wglądu z początkiem przyszłego roku.  
Trwają prace nad planem miejscowym dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów 
kolejowych (część II i III). Uchwalenie dokumentu będzie możliwe w połowie przyszłego roku.  
Wybrano wykonawcę miejscowych planów zagospodarowania dla Żurawki - część II, północno-
wschodniego rejonu nowej Żurawki (rejon przy stacji PKP od torów do ul. Czynu Społecznego),  
dla obrębu geodezyjnego nr 48 z częścią Żurawki oraz dla Ratajewa zachodniego – część IV. 
Przewidujemy, że uchwalenie tych planów miejscowych nastąpi jesienią przyszłego roku lub  
na początku roku 2019 r.  



      

UWAGA!!!: Wkrótce zakupimy tzw. foto pułapki, które będą rozmieszczane w różnych częściach 
Miasta tj. lasach, skrzyżowaniach dróg, skwerach, parkach itp., w których zaobserwowaliśmy 
wzmożone podrzucanie odpadów bytowych. Urządzenia będą  w pełni mobilne. Dzięki zastosowaniu  
podczerwieni będą miały zastosowanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki temu będzie można 
dokonać identyfikacji osób podrzucających śmieci do lasu czy miejsca, które nie są do tego 
przeznaczone. Wszystkie ujawnione przypadki niszczenia mienia publicznego jak i nielegalnego 
podrzucania śmieci będą zgłaszane na Policję. 
 
Trwa akcja bezpłatnego czipowania psów. Właściciele psów, którzy zamieszkują na stałe  
na terenie Miasta Sulejówek, mogą skorzystać z możliwości ich elektronicznego oznakowania  
na koszt Miasta w gabinecie weterynaryjnym „Nasz Weterynarz” przy ul. Szkolnej 1 w Sulejówku,  
tel. 601 817 766.  
W przypadku zaginięcia psa lub kota, prosimy o zgłaszanie tego faktu na adres 
srodowisko@umsulejowek.pl lub pod nr (22) 76 06 255. Powyższa informacja ułatwi sprawne 
odnalezienie właściciela, w przypadku gdy zwierzę błąka się na terenie Sulejówka a zostanie 
odnalezione. 
 
INWESTYCJE MIEJSKIE 
1. Tunel w Alei Piłsudskiego – trwa proces projektowania obiektu. Zgodnie z harmonogramem 
wstępna wersja projektu budowlanego zostanie opracowania do końca b.r. 
2. Tunel w ul. Przejazd – przewidywany termin podpisania umowy pomiędzy Miastem, Powiatem 
Mińskim  i PKP PLK na wykonanie projektu budowlanego to koniec października b.r. 
3. Budowa ulicy Wspólnej. Aktualnie Miasto jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę.  
W roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej. Prace nad budową 
drogi mają zakończyć się do 18.08.2018 r. Wartość podpisanej umowy: 2 639 580 zł brutto. 
4. Budowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Idzikowskiego. Wykonano 
nawierzchnię jezdni oraz chodnika na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Idzikowskiego, wybudowano 
kanalizację deszczową na w/w odcinku oraz w ulicy Idzikowskiego na odcinku od ul. Kwiatowej  
do Al. Piłsudskiego, a także wyremontowano nawierzchnię ul. Idzikowskiego na odcinku Piłsudskiego 
– Kasprowicza oraz w ul. Kwiatowej na północ od ul. Idzikowskiego. Aktualnie do wykonania 
pozostała budowa studni deszczowej w Al. Piłsudskiego. Wartość podpisanej umowy 496 914,19 zł. 
Na budowę ulicy Kwiatowej Miasto uzyskało dofinansowanie UE w wysokości 197 370,47 zł . 
5. Budowa ulicy Długiej. Wykonano dokumentację projektową budowy ulicy Długiej na odcinku  
od ul. Armii Krajowej do ul. Świętochowskiego. Budowa ulicy rozpocznie się w październiku b.r. 
6. Budowa ulicy Wareckiej. Wykonujemy dokumentację projektową budowy ulicy Wareckiej  
na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Kraszewskiego. Projekt będzie przewidywał wykonanie 
nawierzchni jezdni oraz odwodnienia ulicy. 
7. Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Żeromskiego. Trwają 
prace inwestycyjne. Planowy termin zakończenia prac – koniec października b.r.  
8. Budowa zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Parku 
Miejskiego Glinianki. W lipcu br. została podpisana umowa z firmą Zakład Usług Hydrotechniczno 
- Melioracyjnych Wojciech Ferenc. Realizacja zadania przewidziana jest do października 2018 r. 
Wartość robót: 7 447 856,00 zł. 
9. Miasto w systemie zaprojektuj i wybuduj zleciło wykonanie odwodnienia następujących ulic: 

a) Skłodowskiej – w tym roku planowane jest wykonanie kanału deszczowego wraz wpustami 
ulicznymi od strony ulicy Wiejskiej oraz od ulicy Pocztowej. Powyższe rozwiązanie pozwoli 
kompleksowo rozwiązać problem wody deszczowej na tym obszarze.  
b) Poniatowskiego – w tym roku planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami  
na odcinku od ul. Reymonta do ul. Poprzecznej, 
c) 3 Maja – w tym roku planowane jest wykonanie odwodnienia od ul. Pogodnej do ul. Łukasińskiego 
d) Małachowskiego – odwodnienie w całej ulicy zostało wykonane,  
e) Żeromskiego – poprawienie systemu odwodnienia ulicy Żeromskiego na odcinku od ul. Moniuszki 
– Sobieskiego i włączenie kanalizacji deszczowej w ulicę Sobieskiego zostały wykonane. 
f) Wykonano kanał deszczowy w ulicy Kopernika łączący system kanalizacji deszczowej w ulicy 
Narutowicza z kanalizacją deszczową w ulicy Głowackiego. Takie rozwiązanie ma przeciwdziałać 
zalewaniu ulicy Narutowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kopernika. 
g) Do końca listopada zostanie wykonane odwodnienie ulicy Weneckiej na odcinku około 150 m  
na południe od ulicy Francuskiej. Będzie to system umocnionego rowu otwartego z włączeniem  
w rów w ulicy Francuskiej. 
h) Miasto zleciło wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód deszczowych z terenu  
Pl. Czarnieckiego. Projekt przewiduje zebranie wód deszczowych z terenu osiedla i ich zrzut  
do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Okuniewskiej. Realizacja zadania możliwa będzie  
po wybudowaniu kanału deszczowego w drodze wojewódzkiej co jest planowane przez MZDW  
w przyszłym roku.  
10. Miasto podpisało umowy na uzupełnienie oświetlenia w Mieście w ulicach: Klonowej, Krzywej, 
Mysiej, Olszyny, Szklarniowej, Tramwajowej, Wrocławskiej, Malinowej, ks. Twardowskiego  
i Jaśminowej. Wartość robót: 332 807,50 zł brutto. Termin realizacji do 15.12.2017 r. 
11. Miasto kontynuuje rozbudowę sieci monitoringu, w roku bieżącym sieć powiększy się o monitoring 
rejonu szkół: SP 2, SP 3, SP 4 i ZSP. Wartość robót: 121 470,00 zł brutto. Dzięki stale 
rozbudowywanej sieci monitoringu udało się wykryć sprawców wandalizmu oznakowania pionowego 
uszkodzonego .  
 
GOSPODARKA KOMUNALNA 
W bieżącym roku planujemy wytłuczniowanie i wykorytowanie łącznie ok. 3 km dróg gruntowych 
oraz wykonanie ponad 3 km nakładek asfaltowych. 
Trwa termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Łukasińskiego oraz ul. Sejmowej.  
 
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 199 916 zł. 
 


