altanki), amfiteatru, dwóch placów zabaw dla dzieci małych i tematycznego placu zabaw, „Skate
Park”, ścianki wspinaczkowej, dwóch ścieżek edukacyjnych opisujących: florę i faunę wodną oraz
geologię i historię miasta, siłowni plenerowych „Street workout” oraz w przyszłości pawilonów
wielofunkcyjnych. Miasto planuje uzyskać dofinansowanie UE na w/w inwestycję.
OŚWIETLENIE ULIC
Do końca br. zostanie wykonane w technologii LED oświetlenie odcinków ulic Drobiarskiej, Orlej,
Dobrzańskiego, 3 Maja i Cichej.
MONITORING MIEJSKI
Trwa projektowanie kolejnego etapu budowy monitoringu wizyjnego miasta. Realizowana jest
instalacja kamer w okolicach stacji kolejowej Sulejówek, Zespołu Szkół nr 1 oraz parkingu przy stacji
kolejowej Sulejówek Miłosna.
MIEJSKIE PRZEDSZKOLA
Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Paderewskiego
Miasto planuje w latach 2016-2017 modernizację oraz rozbudowę przedszkola o dodatkowe
8 oddziałów przedszkolnych wraz z zapleczem.
Budowa II etapu budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 ul. Szosowej
Do 31 lipca br. zostanie zakończona budowa II etapu budynku przedszkola obejmującego swoim
zakresem 2 oddziały przedszkolne dla 50-ciorga dzieci, zaplecze kuchenne wraz z kuchnią
oraz wielofunkcyjny plac zabaw.
SŁUŻBA ZDROWIA
SPZOZ w Sulejówku zamknął rok 2015 dodatnim wynikiem finansowym. Zakupiono nowy
specjalistyczny sprzęt medyczny wykorzystywany do leczenia pacjentów, którzy złożyli deklaracje
wyboru lekarza i pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPZOZ: USG, EKG, spirometr.
Wykonano remont gabinetów i klatki schodowej w Miejskiej Przychodni nr 2 przy ul. Armii Krajowej.
Ponadto wyremontowano i wyposażono nowy jednostanowiskowy gabinet stomatologii. Zakupiono
nowoczesny unit stomatologiczny, co pozwoli na rozszerzenie zakresu świadczeń o zabiegi
chirurgiczne, porady ortodontyczne, a w przyszłości implantologię. Dzięki temu pacjenci mogą
korzystać z tanich i wysokiej jakości komercyjnych (nieobjętych finansowaniem NFZ) świadczeń
stomatologicznych. W 2015 roku na I piętrze w Miejskiej Przychodni nr 1 uruchomiony został punkt
zaopatrzenia medycznego, który ułatwia pacjentom dostęp do zlecanych przez lekarzy materiałów
medycznych. W maju 2016 rozpoczęły się prace budowlane w Miejskiej Przychodni nr 1 w Sulejówku
mające na celu wydzielenie powierzchni pod aptekę.
ŹRÓDEŁKA WODY PITNEJ W SZKOŁACH
Wiosną w szkołach zainstalowano zakupione przez MZWiK poidełka z czystą i darmową wodą.
Zachęcajmy dzieci do korzystania z wysokiej jakości wody, stale monitorowanej i kontrolowanej.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SULEJÓWKA
CZERWIEC 2016
Szanowni Mieszkańcy,
bardzo serdecznie zapraszam na kolejne spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o …”:
 4 lipca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 do Ochotniczej Straży Pożarnej
przy ul. Świętochowskiego 15/17,
 5 lipca 2016 r. (wtorek) o godz. 18.00 do Miejskiego Domu Kultury
przy ul. Bogusławskiego 14a.
Arkadiusz Śliwa
Burmistrz Miasta Sulejówek
OCHRONA ŚRODOWISKA
 W 2015 r. spółka Eko-Inwestycja zakończyła realizację projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej
gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów”, w ramach którego zostało
wykonane 34 km sieci kanalizacyjnej na terenie Sulejówka, zaś miejska oczyszczalnia ścieków
została gruntowanie zmodernizowana. Projekt o łącznej wartości 42,2 mln zł został
dofinansowany ze środków UE w wysokości 26,3 mln zł (w tym 19,4 mln zł dla Sulejówka).
 W styczniu 2016 r. Urząd Miasta zakończył realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek”, w ramach którego zostało wybudowanych 6 km
sieci kanalizacyjnej na terenie Ratajewa i Stacji Uzdatniania Wody II o łącznej wartości
12,7 mln zł, z dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 7,9 mln zł.
Jednym z obowiązków wynikających z w/w umów o dofinansowanie jest osiągnięcie tzw. efektu
ekologicznego wyrażonego w postaci liczby osób podłączonych do nowo wybudowanej sieci.
Podłączenie do sieci wszystkich mieszkańców pozwoli uniknąć zwrotu części dotacji UE,
co w konsekwencji przyczyni się do utrzymania wysokości taryf za dostawę wody i odbiór
ścieków na dotychczasowym poziomie. Należy też pamiętać, że dzięki podłączeniu do sieci
gospodarstwo domowe ponosi znacznie niższe koszty odbioru nieczystości.
Jednocześnie przypominamy, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. właściciele nieruchomości mają obowiązek
podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a funkcjonariusze Straży
Miejskiej kontrolują posesje pod kątem prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych.
Dlatego też apelujemy do Mieszkańców posiadających możliwości techniczne
o niezwłoczne podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
 Zanim włożysz odpady do pieca, pamiętaj że paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele
szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany. Najgorsze
skutki przynosi spalanie tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna,
torebek foliowych, gumy, szmat i butów. Z ustawy o opadach jasno wynika, że palenie śmieci

możliwe jest tylko w spalarniach opadów, lub we współspalarniach. Piece domowe nie są
przystosowane do spalania materiałów tego typu. Podczas spalania śmieci w piecach
domowych, emitowane są szkodliwe substancje, a kominy często zapychają się sadzą, co może
skończyć się zaczadzeniem albo zapaleniem przewodu kominowego. Szczególnie wrażliwe na
działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska!
 Urząd Miasta przypomina, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są
do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w tym nie pozostawiania ich bez nadzoru
i zapewnienia ochrony przez zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi. Właściciele
lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta na terenie publicznym, jak również
do dopilnowania nadzoru nad zwierzęciem. Prosimy o zgłaszanie faktu zaginięcia psa na
adres srodowisko@umsulejowek.pl lub pod nr (22) 76-06-255. Powyższa informacja ułatwi
sprawne odnalezienie właściciela, w przypadku gdy pies błąka się na terenie Sulejówka
i zostanie zgłoszony do Urzędu przez innego mieszkańca.
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 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. W dniu 11 maja br. zapadł wyrok
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie unieważniający plan w całości.
Wyrok nie jest prawomocny, a Miasto zamierza się od niego odwołać do Naczelnego Sądu
Administracyjnego, którego orzeczenie ostatecznie zadecyduje o dalszych losach planu.
Do momentu rozstrzygnięcia NSA w/w plan obowiązuje.
 Obecnie, przy wsparciu firmy zewnętrznej, trwają prace nad projektem planu miejscowego
dla Żurawki (obszar położony między ulicami Żeromskiego, Czynu Społecznego, Przejazd,
Sobieskiego, Kościuszki i Batorego).
UMOWA NA BUDOWĘ TUNELU W ALEI PIŁSUDSKIEGO PODPISANA
25 kwietnia br. podpisano trójstronną umowę na budowę tunelu w Alei Piłsudskiego. Umowa
pomiędzy PKP PLK S.A., Województwem Mazowieckim oraz Miastem Sulejówek zakłada,
że całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 30 mln zł, zaś wkład własny miasta to ok. 1,2 mln zł.
Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2020 roku. Inwestycja będzie realizowana przez PKP
PLK S.A. Do końca września br. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu
technicznego. Inwestorem jest spółka PKP PLK, która odpowiedzialna jest
za przeprowadzenie wszystkich postępowań przetargowych, wyłonienie wykonawców dokumentacji
technicznej oraz samej budowy, należyty nadzór nad inwestycją. Miasto oraz MZDW pełnią funkcje
partnerów, którzy wspomagają PKP PLK S.A w zakresie przygotowania optymalnego wariantu
przebudowy układu drogowego wokół tunelu. Harmonogram budowy tunelu zakłada realizację
w okresie 3-4 lat od podpisania umowy. Należy jednak mieć na uwadze, że tunel w Sulejówku
znajduje się na jednej z najbardziej uczęszczanych tras kolejowych w Polsce (relacja Paryż

- Moskwa), co może pogorszyć płynność procesu inwestycyjnego z uwagi na ograniczoną możliwość
czasowego zamykania ruchu kolejowego w trakcie budowy. W celu minimalizacji tego ryzyka miasto
podjęło już odpowiednie starania w PKP PLK S.A.
DOM SPOKOJNEJ JESIENI
W grudniu 2015 r. nastąpiła zmiana dzierżawcy terenu przy ul. Krasińskiego (przy Stadionie
Miejskim), na którym powstaje „Dom Spokojnej Jesieni”. Dzierżawcą została firma, która należy
do właściciela prowadzącego już działalność związaną z opieką nad osobami starszymi w Markach.
Według informacji inwestora pierwsi pensjonariusze mają zamieszkać w nim pod koniec br.
DROGI PUBLICZNE GMINNE
 Budowa ulicy Głowackiego na odc. od 3 Maja do Ronda Śwista. Wybrano wykonawcę
- firmę Dowbud C, która rozpoczęła prace. Planowe zakończenie inwestycji - 31 października br.
 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bema. Wybrano wykonawcę
– firmę Dowbud C, która rozpocznie prace po zakończeniu roku szkolnego. Planowe zakończenie
inwestycji - 15 września br.
 W br. planowany jest remont ulicy Paderewskiego na odc. od ul. Grabskiego
do ul. Sobieskiego.
 W br. wykonany zostanie remont części ulic na terenie Placu Czarnieckiego.
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
W ramach projektu partnerskiego „Wybierzmy rower” trwa procedura uzyskiwania pozwoleń
na budowę dróg rowerowych w Sulejówku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap 1 obejmujące ulice: Paderewskiego, Grabskiego,
Dworcową, Armii Krajowej.
ODWODNIENIE MIASTA
 Odwodnienie rejonu ulic Żelaznej, Polnej i Południowej - planowe zakończenie budowy
II etapu odwodnienia - 30 września br.
 Odwodnienie ulicy Jodłowej - roboty budowlane są w toku, planowe zakończenie–31 sierpnia br.
 Odprowadzenie wód opadowych z ulicy Głowackiego do kanalizacji deszczowej w ulicy
Szekspira – planowe zakończenie - 30 września br.
 W br. w ramach zadnia „Budowa kanalizacji deszczowej południowej części Miasta” zostanie
wykonana kanalizacja deszczowa w ul. I Armii Wojska Polskiego.
PARK MIEJSKI GLINIANKI
Wykonano koncepcję przestrzenną oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania
pt. „Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki” obejmującego
obszar dawnej kopalni gliny o łącznej powierzchni 19,3976 ha. Projekt obejmować będzie budowę:
dwóch akwenów wodnych stanowiących zbiorniki retencyjne miejskiego systemu odprowadzania
wód opadowych i roztopowych, ścieżek parkowych i urządzeń parkowych (ławki, kosze na śmieci,

