
Przemówienie Burmistrza Miasta Sulejówek wygłoszone podczas uroczystości 

miejskich w dniu 13 czerwca 2013 r. 

 

Jak co roku spotykamy się 13 czerwca, aby świętować Dzień Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Od 16 lat w tym dniu obchodzimy Święto Miasta na pamiątkę zamieszkania Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku. Działo się to 91 lat temu, dokładnie 13 czerwca 1923 r. 

W tym roku obchodzimy również okrągłą rocznicę innego, bardzo ważnego dla naszego 

miasta, aczkolwiek trochę zapomnianego wydarzenia – powstania sulejóweckiego samorządu. 

27 marca 1939 r. ówczesny Premier Rządu, a zarazem  Minister Spraw Wewnętrznych 

Felicjan Sławoj – Składkowski podpisał rozporządzenie o wyłączeniu części terenów 

i utworzeniu gminy wiejskiej Sulejówek. Ówczesnym mieszkańcom Sulejówka nie było dane 

długo cieszyć się swoim samorządem. 5 miesięcy później wybuchła II wojna światowa z całym 

tragizmem i okrucieństwami. Później, poprzez długie lata w ustroju komunistycznym nie 

było miejsca dla wolności i samorządności.  

Prawo do samorządu odzyskaliśmy w czasach nam współczesnych w 1990 r. na fali 

przeobrażeń dokonanych w Polsce po 1989 r.  Przez  te ćwierć wieku nasze miasto zmieniło 

się na lepsze, znacznie podniósł się komfort życia.  

Z wielu dokonań naszej wspólnoty samorządowej wymienię dwa: kanalizację i wodociąg. 

Przez ten okres zbudowaliśmy około 100 km sieci kanalizacyjnej i oczyszczalnie ścieków oraz 

120 km sieci wodociągowej i stację uzdatniania wody. Zrealizowaliśmy również  wiele 

innych, ważnych inwestycji. Wiem, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Można by wspomnieć 

o infrastrukturze drogowej, ale w dniu Święta Miasta nie będę poruszał tak drażliwych 

tematów. 

Samorząd Sulejówka, którego 75-cio lecie obchodzimy w tym roku nie zmarnował tych 

ostatnich 25-ciu lat. Pokazaliśmy, że zasługujemy na prawo samostanowienia o sobie i nie 

zmarnujemy kolejnych lat, w których będziemy rozwijać nasze miasto i umacniać naszą 

wspólnotę.  

W dniu naszego, miejskiego święta życzę wszystkim mieszkańcom coraz większej satysfakcji 

z życia w Sulejówku, optymizmu na przyszłość, dumy z naszej małej ojczyzny. Tej dumy 

i radości, która tak pięknie przewija się w wierszach o Sulejówku autorstwa dzieci ze szkół 

podstawowych i młodzieży z gimnazjum, pisanych z okazji tegorocznego święta.  

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy  w tym konkursie uczestniczyli i tak pięknie wypowiadali 

się o naszej małej ojczyźnie. 

Dzisiaj mimo niezbyt sprzyjającej pogody życzę wzruszeń i pięknych wrażeń w dalszej części 

uroczystości i udanej zabawy na targowisku miejskim. Cieszmy się i bawmy, bo to jest nasze, 

sulejóweckie święto. 



 


