
 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SULEJÓWKA 

                           KWIECIEŃ 2019   
 

 

Szanowni Mieszkańcy, 
 

bardzo serdecznie zapraszam na kolejne spotkania z cyklu „Porozmawiajmy o …”: 
 23 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pierwszego 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego przy ul. Idzikowskiego 2a, 

 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 18.00 do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku                
przy ul. Świętochowskiego 15/17.  
 

                                                                                                   Arkadiusz Śliwa 
 

                                                                                         Burmistrz Miasta Sulejówek 
Szanowni Mieszkańcy, 

Rozpoczęliśmy nową 5-letnią kadencję samorządową. Przed nami nie tylko kontynuacja już 
rozpoczętych dużych projektów infrastrukturalnych, ale przede wszystkim nowe wyzwania związane 
z dalszą poprawą jakości, estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Najbliższe lata będą 
prawdopodobnie ostatnimi, w których Sulejówek będzie mógł w pełni czerpać ze środków unijnych. 
Jesteśmy jednak do tego dobrze przygotowani. Dzięki dotacjom UE do 2021 roku nasze miasto, jako 
jedno z nielicznych w Polsce, zostanie w pełni zwodociągowane i skanalizowane. Priorytetem na 
najbliższą kadencję będzie intensywna budowa systemu odwodnienia, która umożliwi budowę wielu 
ważnych dróg. Za kilka miesięcy zakończy się budowa ul. Okuniewskiej wraz z odwodnieniem, które 
odbierze wody opadowe z północnej części miasta. Będziemy aktywnie wnioskowali o dotacje 
rządowe z nowopowstałego Funduszu Dróg Samorządowych. Stanowi on szansę na realizację wielu 
ważnych i kosztownych inwestycji drogowych. Już wkrótce rozpocznie się budowa najważniejszej 
inwestycji w historii miasta – budowa tunelu w al. Piłsudskiego. Rozpoczęliśmy projektowanie tunelu                                
w ul. Przejazd, jego budowa jeszcze w tej kadencji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania 
z zewnątrz. Wyzwaniem na najbliższe lata będzie dalsza sukcesywna rozbudowa infrastruktury 
przedszkolnej oraz bazy oświatowej. Rozpoczęliśmy projektowanie basenu na działce przy                               
ul. Paderewskiego. Na jego budowę wystąpimy o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Ambitnym 
planem jest również utworzenie w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego kompleksu administracyjno-
kulturalnego wraz z rynkiem stanowiącego docelową siedzibę urzędu i większości jednostek 
miejskich, w tym Miejskiego Domu Kultury. Jego powstanie jeszcze w tej kadencji jest uzależnione 
od pozyskania dotacji zewnętrznych. Najbliższe lata to dalszy rozwój nowopowstałej lokalnej 
komunikacji autobusowej. Chcemy, aby rozkłady jazdy i trasy autobusów L były jeszcze bardziej 
dostosowane do oczekiwań Mieszkańców.                                                                                                    
Szanowni Mieszkańcy, jestem przekonany że wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem przyczynimy 
się do dalszego dynamicznego rozwoju naszego pięknego miasta. Licząc na otwartą współpracę                  
ze wszystkimi życzę Wam wszelkiej pomyślności!  
 

BILET METROPOLITALNY 
Wszystkim posiadaczom Biletu Metropolitalnego przypominamy o konieczności okazania kopii 
pierwszej strony zeznania PIT za 2018 rok, w którym wskazano adres w Sulejówku. W tym celu 

zapraszamy do Okienka Metropolitalnego w holu dworca Sulejówek-Miłosna w terminie                                             
do 30 czerwca b.r. Posiadacz biletu metropolitalnego, który w terminie do 30 czerwca b.r. nie okaże 
1 strony PIT za 2018 r. (lub równoważnego potwierdzenia uzyskanego w Urzędzie Skarbowym)                   
od dnia 1 lipca b.r. utraci możliwość doładowania biletu w punktach obsługi ZTM.   
Pamiętaj – Twój podatek PIT buduje drogi, przedszkola i szkoły w Sulejówku! 

 Jeśli jesteś Mieszkańcem Sulejówka tj. na dzień 31 grudnia roku podatkowego, jest on 
miejscem Twojego zamieszkania – rozliczając się z podatku dochodowego od dochodów 
osobistych (PIT), wskaż w zeznaniu podatkowym miejsce, w którym mieszkasz. Wskaż 
Sulejówek. 

 Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Jego część zostaje 
przekazana do gminy, w której został rozliczony PIT- prawie 40% podatku PIT każdego 
Mieszkańca Sulejówka trafia do budżetu miasta. Rozliczając PIT w Sulejówku 
współfinansujesz: lepsze drogi, edukację dzieci, sport i kulturę, pomoc społeczną. 

 Aby Twój PIT zasilił budżet Sulejówka nie musisz być osobą na stałe zameldowaną w mieście 
- wystarczy w PIT zadeklarować adres zamieszkania w Sulejówku!  

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 
W 2018 roku uruchomiliśmy lokalną publiczną komunikację autobusową. Linie L47 i L48 powstały 
przy współpracy z warszawskim ZTM. Od 2020 r. ZTM planuje zmienić zasady współpracy                                 
z podwarszawskimi gminami w zakresie obsługi linii lokalnych. Dotychczasowe przetargi na 
wyłonienie przewoźników w ramach poszczególnych linii gminnych zostaną zastąpione jednym 
przetargiem obejmującym wszystkie gminy podwarszawskie. Co to oznacza w praktyce? Przede 
wszystkim ZTM liczy na zwiększenie konkurencji na rynku i tym samym na obniżenie cen przewozów 
– nowy przetarg obejmie okres aż 8 lat. Po drugie poprawie ma ulec jakość i komfort taboru 
autobusowego. Po trzecie system nadzoru nad jakością przewozów ma być ujednolicony                                            
i skuteczniejszy niż dotychczas. Obecnie analizujemy potrzeby zmiany tras obu linii L na terenie 
Sulejówka. Będziemy też dążyć do tego, aby od nowego roku częstotliwość obu linii L w godzinach 
szczytu była wyższa. 
 

ODPADY KOMUNALNE 
Od 1 stycznia b.r. obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Niestety są one prawie 
o 100% wyższe od dotychczasowych opłat. Powodem wzrostu cen jest tzw. „kryzys śmieciowy”, który 
dotknął cały obszar Warszawy i gmin podwarszawskich. Zgodnie z obecnymi przepisami gminy są 
jedynie pośrednikiem w systemie zbiórki odpadów, gdyż wyłaniając w przetargu firmę prywatną 
muszą dostosować się do cen dyktowanych przez rynek. System gospodarowania odpadami                              
w gminach musi się samofinansować – oznacza to, że koszty, które gmina płaci wyłonionej                                   
w przetargu firmie zewnętrznej za odbiór odpadów powinny zostać w całości sfinansowane przez 
Mieszkańców. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i szokowego wzrostu obciążeń dla 
Mieszkańców w trybie pilnym podjęliśmy prace nad zmianą systemu pobierania opłat za śmieci. 
Rozważamy zastąpienie obecnego systemu „od gospodarstwa domowego” na inny. Ostateczną 
decyzję podejmie Rada Miasta w drodze uchwały. Niezależnie od tego wspólnie z innymi 
podwarszawskimi gminami prowadzimy z Ministerstwem Środowiska i Marszałkiem Województwa 
dialog na temat możliwych dróg rozwiązania kryzysu śmieciowego. Ponadto informujemy,                                     

że właściciele nieruchomości, którzy nie otrzymali zawiadomień Burmistrza Miasta o zmianie 
wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, powinni skontaktować się z Referatem 
Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami, ul. Dworcowa 55, pokój 14, tel. (22) 76 06 256. 



Zawiadomienia te na przełomie stycznia i lutego dostarczane były pod adresy wskazane                                     
w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieodebranie 
zawiadomienia, pomimo dwukrotnego awizowania, nie zwalnia właścicieli z obowiązku uiszczania 
opłaty według obecnie obowiązującej stawki.  
 

REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH 
W 2019 r. będą kontynuowane następujące inwestycje oraz projekty dofinansowane                             
ze źródeł zewnętrznych: 

1. Budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z odwodnieniem w ul. Czynu Społecznego                   
na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Przejazd oraz ul. Paderewskiego                                          
na odc. do Al. Piłsudskiego do ul. Orlej. 

2. Kompleksowa budowa ul. Paderewskiego na odc. od ul. Legionów                                                 
do Al. Piłsudskiego – Wykonawca będzie kontynuował prace w zakresie budowy 
kanalizacji deszczowej oraz prace związane z robotami drogowymi – do końca lipca 2019 r.  
Inwestycja  dofinansowana ze środków w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej, którego dysponentem jest Wojewoda Mazowiecki w kwocie 1,13 mln zł.  

3. Budowa ciągów pieszo – rowerowych w ul. Armii Krajowej  - na odc. od Ronda im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego do ul. Łukasińskiego. Planowany termin zakończenia robót                                 
– do końca lipca 2019 r. Inwestycja dofinansowana ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  w ramach projektu pn. Wybierzmy rower                         
– Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa zintegrowanego 
systemu dróg rowerowych w Sulejówku.  

4. Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1 oraz nowej siedziby Miejskiego Domu 
Kultury.  

5. Budowa odwodnienia  m.in. ul. Żeromskiego (od kanału do ul. Batorego), ul. Baryłki, 
ul. Jałowcowej, ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Pogodnej do granicy Miasta,                              
ul. Mińskiej na odc. od ul. 3-go Maja do ul. Świętochowskiego. Budowa kolektora 
odwadniającego w Al. Piłsudskiego na odc. ul. Jana III Sobieskiego do ul. Harcerskiej.   

6. Remont boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – inwestycja dofinansowana                               
ze środków Ministerstw Sportu i Turystyki w kwocie 0,2 mln zł. 

7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II                  
- w ramach projektu zostanie zaprojektowana i wybudowana kanalizacja sanitarna i/lub 
wodociągowa  w brakujących odcinkach ulic: Chełmońskiego, Twardowskiego, Długiej, 
Łomżyńskiej, Szklarniowej, Granicznej, Francuskiej, Chodkiewicza, Łąkowej, Sikorskiego, 
Dzikiej, Jana III Sobieskiego, Jaśminowej. Wartość pozyskanego dofinansowania                       
ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – ok. 10,99 mln zł.  

8. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – inwestycja 
dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego  w wysokości 0,39 mln zł.  

9. Rekultywacja terenów zielonych utworzenie Parku Miejskiego Glinianki – planowane 
jest rozpoczęcie II –ego etapu utworzenia Parku Glinianki w ramach którego zaprojektowane 
i wykonane będą m.in. nasadzenia parkowe, mała architektura oraz nowe ciągi 
komunikacyjne. Inwestycja dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko w kwocie do 3,35 mln zł. 

W 2018 roku, poza inwestycjami opisanymi w „Informacji dla Mieszkańców – Wrzesień 2018” 
została przeprowadzona rewitalizacja ulic. W jej ramach wykonano: 

a) Nakładki asfaltowe 
ulica Małachowskiego - długość 212 mb, powierzchnia 1 060 m2 
ulica Solskiego - długość 413 mb, powierzchnia 2 065 m2 
ulica 3 Maja - długość 130 mb, powierzchnia 650 m2 
ulica Hallera - długość 240,5 mb, powierzchnia 1 322,8 m2 
ulica Osiedlowa - długość 180 mb, powierzchnia 900 m2 
ulica Piaskowa - długość 91,5 mb, powierzchnia 457,5 m2 
ulica Francuska (odc. Jaśminowa/Starych Dębów) - długość 185,0 mb, powierzchnia 832,5 m2 
ulica Szklarniowa (odc. Kasztanowa / Poziomkowa) - długość 217,0 mb, powierzchnia 1 085 m2 
ulica Jodłowa - długość 173,0 mb, powierzchnia 865,0 m2 
ulica Żeromskiego (odc. Drobiarska/kanał wawerski) - długość 392 mb, powierzchnia 1 764 m2 
ulica Andersa (Popiełuszki- Okrzei) - długość 115,0 mb, powierzchnia 575,0 m2 
ulica Skłodowskiej (Pocztowa-Wiejska) - długość 158,0 mb, powierzchnia 825,4 m2 wraz                                   
z odtworzeniem ulicy Pocztowej po robotach kanalizacyjnych o powierzchni 180,0 m2 
ulica Poznańska (odc. Narutowicza/Sienkiewicza) - długość 152,5 mb, powierzchnia 533,8 m2 
ulica Dąbka - długość 100,0 mb, powierzchnia 600,0 m2 
ulica Kopernika  (Narutowicza-Kochanowskiego) - długość 123,0 mb, powierzchnia 615,0 m2 
ulica Kochanowskiego (Kopernika-Hallera) - długość 144,0 mb, powierzchnia 792,0 m2 
ulica Poniatowskiego (Reymonta/Poprzeczna) – długość 176 mb, powierzchnia 968 m2 
Łączna długość 3 202,5 mb, powierzchnia 15 091 m2 - koszt 1 460 200,33 zł 

b) Korytowanie i tłuczniowanie ulic 
ulica Armii Krajowej - długość 179 mb, powierzchnia 984,5 m2 
ulica Zielona - długość 182 mb, powierzchnia 910 m2 
ulica Kochanowskiego - długość 145 mb, powierzchnia 797,5 m2 
ulica Kopernika - długość 125 mb, powierzchnia 625 m2 
ulica Czynu Społecznego - długość 710 mb, powierzchnia 3 905 m2 
ulica Bogusławskiego - długość 325,5 mb, powierzchnia 1 627,5 m2 
ulica Kolejowa - długość 202 mb, 1 010 m2 
ulica Kilińskiego - długość 104 mb, powierzchnia 520 m2 
ulica Dąbka - długość 100 mb, powierzchnia 600 m2 

ulica Popiełuszki odc. Andersa/Kutrzeby – długość 54 mb, powierzchnia 189 m2 
Łączna długość 2 126,5 mb, powierzchnia 11 168,5 m2 - koszt 862 341,19 zł 
 

FINANSE MIASTA 
Budżet Miasta Sulejówek na 2019 rok został uchwalony 27 grudnia 2018 roku  
i przedstawia się następująco: 
dochody – 110.914.750,07 zł., wydatki – 121.314.750,07 zł. 
przychody – 13.896.080,00 zł. (planowane zaciągnięcie kredytów) 
rozchody – 3.496.080,00 zł. (wykup papierów wartościowych – obligacji i spłaty kredytów i pożyczki)  
Na inwestycje miejskie została zaplanowana kwota 27.404.605,94 zł. 
Szczegółowe dane w zakresie budżetu i jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Sulejówek www.bip.sulejowek.pl   

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


Zadłużenie Miasta Sulejówek wg stanu na dzień  31 grudnia 2018 r. Łączna wielkość pozostałego 
zadłużenia miasta Sulejówek, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 41.467.000,00 zł., 
natomiast odsetki od zaciągniętych zobowiązań stanowią kwotę  4.944.370,07 zł. 

Lp. Nazwa inwestycji 

Wielkość 
zaciągniętych 

kredytów 
(pożyczek) [zł] 

Pozostało do spłaty 
na dzień  31.12.2018 
r. raty + odsetki [zł] 

2019 
[zł] 

2020 
[zł] 

2021 
[zł] 

2022 
[zł] 

1.  Kredyt z 2015 r. 3 000 000,00 1 228 670,73 620 834,22 607 836,51   

2. Pożyczka z 2015 r. 3 067 000,00 1 257 241,05 635 396,23 621 844,82   

3.  Kredyt z 2016 r. 4 213 400,00 4 497 231,42 942 761,47 921 097,43 899 418,04 877 776,01 

4.  Kredyt z 2016 r. 2 200 000,00 2 367 160,48 498 949,46 486 202,72 473 429,45 460 669,45 

5. Kredyt z 2017 r. 4 213 400,00 4 794 350,50 112 708,44 634 081,84 619 977,17 606 294,63 

6.  Kredyt z 2017 r. 10 600 000,00 11 947 710,11 262 880,00 1 576 198,94 1 542 618,72 1 509 758,72 

7.  Kredyt z 2018 r. 4 213 400,00 4 687 602,40 85 532,03 85 532,02 634 611,93 623 378,95 

8.  Pożyczka z 2018 r. 6 600 000,00 7 671 003,38 156 230,14 144 001,08 841 281,65 831 802,74 

9.  Kredyt z 2018 r. 6 000 000,00 6 944 000,00 165 000,00 165 000,00 455 156,25 436 562,50 

 Łącznie: 44 107 200,00 45 394 970,07 3 480 291,99 5 241 795,36 5 466 493,21 5 346 243,00 
 

2023 
[zł] 

2024 
[zł] 

2025 
[zł] 

2026  
[zł] 

2027 
[zł] 

2028 
[zł] 

2029 
[zł] 

2030 
[zł] 

        

        

856 178,47        

447 909,40        

591 761,76 577 447,69 563 623,38 553 009,02 535 446,57    

1 476 898,72 1 444 398,83 1 411 178,73 1 378 318,72 1 345 458,73    

612 145,94 1 097 076,74 526 591,60 516 441,59 506 291,60    

826 862,10 1 619 036,07 1 103 424,35 1 072 225,21 801 025,21 98 988,80 91 633,43 84 492,60 

419 062,50 390 312,50 1 358 593,75 1 334 375,00 1 312 750,00 303 687,50 302 750,00 300 750,00 

5 230 818,89 5 128 271,83 4 963 411,81 4 854 369,54 4 500 972,11 402 676,30 394 383,43 385 242,60 
 

Obligacje gminne 

Nazwa inwestycji Kwota obligacji 
Pozostało do spłaty  

na dzień 31.12.2018 r. 
2019 

Obligacje 2010 r.                                                               
Projekt i budowa przychodni, budowa ul. 
Szekspira, spłata pożyczek i kredytów 

8 000 000,00 zł 1 016 400,00 zł 1 016 400,00 zł 

Łącznie: 8 000 000,00 zł 1 016 400,00 zł 1 016 400,00 zł 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

1. PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. 
Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które 
powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych 
domowych piecach. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz 

termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Adresatami 
programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego,                                    
lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą 
oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego                  
i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować                         
o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane                                                
z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym 
beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. 
Maksymalna kwota dotacji 
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, 
od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. 
Program przewiduje dofinansowania m.in. na: 
 wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł 

ciepła, spełniających wymagania programu, 
 docieplenie przegród budynku, 
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), 
 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
Formy dofinansowania: 
 dotacja 
 pożyczka 

Terminy: 
 Realizacja programu: lata 2018-2029 r. 
 Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. 
 Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r. 

Warunek podstawowy: 

 dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła 
spełniające wymagania programu, 

 dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania 
programu. 

Wszelkich informacji udziela:   
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7  
  00-893 Warszawa, tel. 22 504 41 42,  
- Wydział Zamiejscowy Siedlce ul. Asłanowicza 18,  tel. 25 640 43 61, 
- Urząd Miasta Sulejówek przy ul. Reymonta 43 wejście od ul. Gdańskiej, pokój 113  
  tel. 22 76 06 242 
 

2. DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ PIECÓW Z BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK 
Informujemy, że 2 maja 2019 r. rusza nabór wniosków na wymianę źródła ogrzewania, w ramach 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Sulejówek. Do ubiegania się o dotację, uprawnione 
są osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami/użytkownikami wieczystymi budynków               
i lokali mieszkalnych, położonych na terenie Miasta Sulejówek. Dotacja obejmuje wymianę 
istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, na paliwo ekologiczne, w tym na: 
1) ogrzewanie gazowe, spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC; 



2) kotły na biomasę, spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC; 
3) kotły na węgiel, spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC; 
4) ogrzewanie elektryczne, spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC; 
5) ogrzewanie olejowe, spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC. 
Dotacja będzie wynosić: 
1) dla kotłów na gaz, olej, prąd spełniających wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 

2009/125/EC – 4 000,00zł brutto; 
2) dla kotłów na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 

2009/125/EC –  3 000,00 zł brutto. 
Program nie obejmuje wymiany pieca gazowego na nowszy gazowy. Szczegółowe informacje 
dotyczące zasad udzielania dotacji zamieszczone są w regulaminie udzielania dotacji celowej                          
z budżetu Miasta Sulejówek na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji 
dla Miasta Sulejówek, dostępnym na stronie www.sulejowek.pl w zakładce Czyste powietrze. 
Dofinansowanie realizowane będzie do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych                            
w budżecie Miasta na 2019 rok. 
 

CZIPOWANIE PSÓW Właściciele psów, którzy zamieszkują na stałe na terenie Miasta Sulejówek, 
mogą skorzystać z możliwości ich elektronicznego oznakowania na koszt Miasta w gabinecie 
weterynaryjnym „Usługi Weterynaryjne”, zlokalizowanym w Sulejówku przy ul. Słowackiego 28,                     
tel. 791 110 830.  
 

PROMOCJA, EDUKACJA, KULTURA 

W 2018 r. w Sulejówku odbyło się wiele imprez i uroczystości a do najciekawszych można zaliczyć: 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” – 4 marca 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.  
Imieniny Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - Uroczystość na Jego cześć odbyła się w Pałacu 
dla Seniora. Udostępnił w dn. 18 marca swe piękne i nowoczesne wnętrza na organizację wystawy 
ponad 70 obrazów olejnych będących wiernym odzwierciedleniem zachowanych fotografii 
portretowych legionistów z lat 1914–1918 oraz 158 kartek imieninowych dla Marszałka 
przygotowanych przez uczestników konkursu „Kartka dla Marszałka” jak i koncertu zespołu Varsovia 
Brass Quintet z gościnnym występem tenora Piotra Rafałko, autora zaprezentowanych obrazów. 
VII Rajd Rowerowy na Orientację pn. „Na wiosennym szlaku”- 22 kwietnia w samo południe ze 
stadionu miejskiego w trasę wyruszyło 306 zespołów tj. łącznie 1086 uczestników - Mieszkańców 
Sulejówka i okolicznych miejscowości. Trasa prowadziła głównie przez teren poligonu będącego                   
w użytkowaniu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie Wesołej.  
Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka - 26 maja na Stadionie Miejskim z okazji Dnia Dziecka. 
Wręczono nagrody dla zwycięzców IV Miejskiego Konkursu Talentów. Podczas wieczornej zabawy 
tanecznej na scenie zagościły zespoły: Zespół Fleciki, Zespół Pieśni i Tańca Kasianecka, 
Międzypokoleniowy Zespół Teatralny Razem, Wrzosowianie, Cała Praga Śpiewa, Wiejska 
Speckapela z Cieksyna, Staynia – Międzypokoleniowy Klub Piosenkowy, Młodzieżówka z Sulejówka 
oraz Kapela Lipy.                                                                                                                                                                           
XI  Bieg  Marszałka  –  9 czerwca kilkuset biegaczy wzięło udział w biegu zorganizowanym przez 
Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka. Bieg nawiązuje do tradycji uświetniania imienin Józefa 
Piłsudskiego  marszami  Sulejówek - Belweder, których w latach 1927-1939 odbyło się 13. Następny 

bieg już 8 czerwca 2019 r. Więcej informacji na www.biegmarszalka.pl 
Piknik plenerowy z okazji Święta Miasta - 9 czerwca na targowisku miejskim odbyło się wielkie 
muzyczne wydarzenie. Na scenie pojawiły się prawdziwe legendy gatunku: Jacek Stachursky                              
z zespołem, zespół BOYS, D-BOMB oraz zespół Felivers! Kilka tysięcy osób zgromadzonych pod 
sceną bawiło się tańcząc i śpiewając utwory wraz z wykonawcami.  
Dzień Marszałka - Święto Miasta Sulejówek - 13 czerwca. Uroczystość zorganizowana została                 
na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości 
przez Polskę, 95. rocznicy przekazania Józefowi Piłsudskiemu dworku Milusin przez Żołnierzy 
Niepodległej Polski oraz 70. rocznicy powstania Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. Organizację uroczystości wsparły Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A. - partner sulejóweckich Obchodów 100. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się od Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej                              
i Hejnału Miasta Sulejówek odegranego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Akord pod batutą majora 
Edwarda Myśliwczyka. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Arkadiusz Śliwa, który podkreślił                       
w swym przemówieniu, że rozwój Miasta Sulejówek jest nierozerwalnie związany z Niepodległością 
Polski jak to pokazało ostatnie 100-lecie. Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Elżbieta 
Lanc w swym przemówieniu podkreśliła, że cieszy ją fakt, że miasto pielęgnuje swoje dziedzictwo 
historyczne i kulturowe. Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Teresa Wargocka w swoim 
przemówienia nawiązała do heroicznej walki Narodu Polskiego o odzyskanie Niepodległości. Tytuły 
honorowe „Zasłużony dla Miasta Sulejówek” dla Polowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
„Orle Gniazdo” Sulejówek, Stanisława Buczka, Janusza Zygmunta Dowjata, Ewy Dybowskiej, 
Stanisława Januszewskiego (pośmiertnie), Elżbiety Kałużyńskiej, Aleksandry Poźlewicz,  Elżbiety 
Smagi, Mirosława Krzysztofa Smosarskiego,  Grażyny Szareckiej i Jacka Zalewskiego wręczył 
Przewodniczący Rady Miasta Daniel Dąbrowski. Głównym punktem uroczystości był koncert 
„Mazowsze - Niepodległej” w wykonaniu Chóru, Baletu i Orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego pod dyrekcją Jacka Bonieckiego.  

Lato w Mieście - w okresie od 25 czerwca do 10 sierpnia zorganizowane zostały bezpłatne 
półkolonie dla 429 dzieci w wieku 6-13 lat. Uczestnicy mieli zapewnione m.in.: zajęcia rekreacyjne, 
edukacyjne i warsztatowe, wycieczki wyjazdowe, wyjazdy na basen i wyżywienie. W okresie 
półkolonii przeprowadzone zostały również zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i warsztatowe                            
pn. „Sulejówecka Akademia Przyrody – letni warsztat przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych 
z Sulejówka” w ramach projektu pn.: „Równy start w przyszłość - rozwój u uczniów sulejóweckich 
szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy” współfinansowanego                         
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
74. 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. Następnie ks. Antoni Czajkowski proboszcz 
parafii Przemienienia Pańskiego odprawił mszę św., a Burmistrz Miasta wystąpił z okolicznościowym 
przemówieniem. Następnie zaprezentowano kilka tekstów źródłowych i wierszy z okresu powstania 
oraz pocztówek od uczniów dla uczestniczki powstania Pani Alicji Zdanowicz. Uroczystość zakończył 
krótki koncert pt.: „W hołdzie Powstaniu Warszawskiemu” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry 
„AKORD” pod dyrekcją majora Edwarda Myśliwczyka oraz wspólne śpiewanie piosenek 
powstańczych.        .                                         



79. rocznica pacyfikacji Mieszkańców Miłosny, Cechówki i Długiej Szlacheckiej - 15 września 
przy pomniku Ofiar II Wojny Światowej odbyły się obchody 78 Rocznicy Pacyfikacji Mieszkańców 
Długiej Szlacheckiej, Cechówki i Miłosny z udziałem Pocztów Sztandarowych, przedstawicieli 
środowisk kombatanckich, harcerzy Hufca ZHP i ZHR, delegacji organizacji społecznych i instytucji 
oraz Mieszkańców Sulejówka. Po uroczystej Mszy Świętej, odprawionej przez ks. wikarego 
Sebastiana Lisa, Burmistrz Miasta Arkadiusz Śliwa wygłosił przemówienie. Następnie odbył się Apel 
Poległych ku czci zamordowanych Mieszkańców Sulejówka odczytany przez Wojciecha Drozdka                    
z ZHR oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem. Obchody uświetnił występ artystyczny dzieci                                
z Przedszkola Miejskiego nr 2, a uroczystość zakończył koncert w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej „AKORD” działającej przy MDK w Sulejówku pod dyr. majora E. Myśliwczyka. 
79. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 16 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 w Miejskim Domu Kultury wyświetlony został film pt. „Cios w plecy”.                                      
Po filmie wykład wygłosił Burmistrz Miasta Arkadiusz Śliwa, po którym rozpoczął się panel 
dyskusyjno-wspomnieniowy, w którym o swoich wspomnieniach z „wywózki” opowiedziała Pani Zofia 
Wolanin. 
III Bieg „Cichociemni 44” – 29 września Burmistrz Sulejówka współorganizował bieg na cześć  
91 Cichociemnych uczestników Powstania Warszawskiego. Na starcie stanęło kilkudziesięciu 
zawodników. Trasa licząca siedem tysięcy dwieście metrów rozpoczynała się na terenie Leśniczówki 
Wola Grzybowska i biegła przez poligon wojskowy do Ossowa.   
VIII Rajd Rowerowy na Orientację pn. „Na jesiennym szlaku” – 30 września na odprawę startową 
stawiło się 875 uczestników. Rajd rozpoczął się niepodległościowym przejazdem rowerowym trasą    
o długości około 8 km w zwartej grupie zabezpieczonej przez służby porządkowe i informacyjne.                    
Po powrocie na teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na uczestników czekały pokazy                                  
i widowiska: widowisko bicyklowe ukazujące XIX wieczną historię rozwoju roweru, pokaz musztry 
konnej oraz władania białą bronią w wykonaniu Stowarzyszenia Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz główna inscenizacja batalistyczna przedstawiająca wydarzenia z lat 1915-1920, które 
miały miejsce w rejonie Sulejówka. Na zakończenie Rajdu wszyscy uczestnicy otrzymali 
okolicznościowe medale. Odbyło się ognisko połączone z tradycyjnym pieczeniem kiełbasek. 
Sponsorem generalnym Rajdu były Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - partner sulejóweckich 
Obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Narodowe Święto Niepodległości - w niedzielę 11 listopada obchodziliśmy 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się przy Kopcu Współtwórców 
Niepodległej u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Paderewskiego o godz. 12.00 wspólnym odśpiewaniem 
Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa                             
do hymnu". Burmistrz wraz z Zastępcą wyeksponowali Flagę Rzeczypospolitej Polskiej – dar 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta AKORD 
pod dyrekcją majora Edwarda Myśliwczyka. Następnie gościnnie wystąpili polscy uczniowie                             
z Gimnazjum w Podbrzeziu na Litwie, którzy zaśpiewali „Marsz Pierwszej Brygady” oraz „Walc 
Wileński”. Mieszkańcy mieli również możliwość podziwiania patriotycznego zjazdu motocykli pn. 
MOTOParada Niepodległości zorganizowanego przez Fundację Jednym Śladem. W tym roku                 
w paradzie udział wzięła rekordowa liczba maszyn - ponad 800. Po raz pierwszy w Sulejówku 
podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości członkowie grupy Retro Cars Masovia 
zrzeszającej właścicieli zabytkowej motoryzacji zorganizowali Spotkanie Klasycznej Motoryzacji                    

na terenie Centrum Rozwoju Edukacji w Sulejówku, w którym wzięło udział ponad 70 samochodów 
zabytkowych. Przy Pomniku Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego głos zabrał Burmistrz Miasta 
Arkadiusz Śliwa, Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek oraz Kamil Wichrowski asystent Posłanki                    
na Sejm RP Teresy Wargockiej, który odczytał okolicznościowy list. Stricte wojskowym elementem 
był Niepodległościowy Apel Pamięci. Po potrójnej salwie kompanii honorowej długi orszak gości, 
władz samorządowych, sulejóweckich instytucji i organizacji złożył pod Kopcem Współtwórców 
Niepodległej kwiaty. Następnie kolumna marszowa wraz z kompanią honorową Wojska Polskiego 
przeszła ulicami miasta do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, gdzie o godz. 18.00 
rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, którą w intencji Ojczyzny i Miasta odprawił ks. proboszcz                    
dr hab. Krzysztof Kietliński. Muzyczną oprawę zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska 
Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego pod batutą kpt. Łukasza Kukulskiego, która wystąpiła w roli 
podwójnej: uczestniczyła w liturgii, a później towarzyszyła kwartetowi wokalnemu w pięknym 
koncercie. Razem z orkiestrą w kościele uczestniczyła kompania honorowa 1. Warszawskiej Brygady 
Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Warszawy Wesołej. Po mszy świętej odbył się koncert 
okolicznościowy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z towarzyszeniem solistów: 
Remigiusz Łukomski – bas, Dariusz Pietrzykowski – tenor, Bernadetta Grabias – mezzosopran, 
Aleksandra Okrasa-Wachowska – sopran. Koncert poprowadził Tomasz Szuran wprowadzając 
uczestników w kontekst historyczny i muzyczny poszczególnych utworów. Na zakończenie kwartet 
solistów wykonał „Marsz Pierwszej Brygady”. 
151. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego - w czwartek 6 grudnia do Sulejówka zawitał 
Marszałek Polski Józef Piłsudski, w którego rolę wcielił się Andrzej Precigs - polski aktor teatralny, 
filmowy i głosowy. Sala Ochotniczej Straży Pożarnej zamieniła się w prawdziwą salę teatralną.                   
Na scenie wystawiony został monodram Tomasza Lerskiego, zatytułowany „Ja, który nigdy przed 
nikim nie stawałem na baczność. Rzecz o Józefie Piłsudskim”. Oprawę wokalną spektaklu zapewnił 
Piotr Rafałko – tenor, przy dźwiękach fortepianu (Małgorzata Piszek) i skrzypiec (Wiktoria 
Charczenko). Na zakończenie Marszałek rozdał wszystkim zgromadzonym dzieciom „Cynamonowe 
Suchary Marszałka” - ulubione łakocie Piłsudskiego, które wypiekane są przez lokalną cukiernię 
według oryginalnej receptury udostępnionej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego. 
Gwiazdka przed Ratuszem - w niedzielę 16 grudnia po raz pierwszy odbyło się świąteczne 
wydarzenie pod hasłem "Gwiazdka przed Ratuszem". W tym wyjątkowym przedświątecznym czasie 
budynek Urzędu Miasta stał się tłem dla pięknej, bajkowej scenerii. Główną atrakcją, którą 
zainicjowała Grupa Społeczników Miejskich, było wspólne ubieranie Choinki Niepodległości. Kolejną 
atrakcją był Jarmark Bożonarodzeniowy czyli doskonałe miejsce dla tych, którzy pragnęli swojej 
rodzinie i najbliższym ofiarować coś wyjątkowego. Zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi fani 
rękodzieła mogli miło spędzić czas i doskonalić swe umiejętności podczas warsztatów robienia ozdób 
choinkowych i stroików bożonarodzeniowych oraz ozdabiania pierników w sali ślubów Urzędu Miasta. 
Najliczniejszą i najwierniejszą  publiczność zgromadziły wzruszające występy kolędowe dzieci                          
z Miejskiego Przedszkola Nr 2 oraz naszej rodzimej „Młodzieżówki z Sulejówka”, która w tym roku 
przygotowała specjalny występ jasełkowy. Po oficjalnym odpaleniu Choinki Niepodległości nadszedł  
czas na przybycie najbardziej oczekiwanego gościa tego wieczoru. Święty Mikołaj ku radości 
zgromadzonych dzieci przekazał łącznie 300 szt. świątecznych paczek.                                                                          
II Plenerowa Roztańczona Noc Sylwestrowa – 31 grudnia Mieszkańcy powitali nowy rok podczas 
plenerowej zabawy sylwestrowej zorganizowanej na Stadionie Miejskim. Uczestnicy zabawy mogli 
potańczyć przy muzyce zespołu E-mail oraz Dj. Juko, obejrzeć widowiskowy pokaz fajerwerków, 
wysłuchali też życzeń od Burmistrza Arkadiusza Śliwy. 



KALENDARZ IMPREZ – SULEJÓWEK 2019 

Dzień Nazwa / Organizator / Miejsce 

KWIECIEŃ 

2 Spektakl „Żartem. Świat kobiet wg Osieckiej” / Miejski Dom Kultury w Sulejówku / Bistro 13 

6 Spektakl dla dzieci / Miejski Dom Kultury w Sulejówku / Sala widowiskowa OSP 

7 
Msza św. w intencji ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej / Kościół pw. Maryi Matki 
Kościoła w Sulejówku 

10 
KONIZMY - czyli jak koń opanował język polski. Wykładowca: Urszula Kowalczuk / Miejski 
Dom Kultury w Sulejówku / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku 

13 
Spotkanie z podróżnikiem Szczyty Afryki – Robert Gondek „Gabon, Sao Tome - góry, goryle, 
szympansy, mandryle" / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

27 Spotkania z Historią /  Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

MAJ 

3 

Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; uroczyste nadanie Rondu im. 
Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego / Miejski Dom Kultury w Sulejówku  
/ Kościół pw. Maryi Matki Kościoła w Sulejówku oraz Rondo u zbiegu ulic Paderewskiego, 
Legionów oraz bp. Krasickiego 

11 Finał V Miejskiego Konkursu Talentów / Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulejówku 

11 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego o "Buławę Marszałka" /  Miejski Dom 
Kultury w Sulejówku 

15 
Świat na przełomie. Wydarzenia na świecie a sprawa polska. Wykład UTW - prof. Waldemar 
Dziak / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku 

16 Koncert charytatywny - konkurs nakrętkowy / Szkoła Podstawowa nr 4 w Sulejówku 

18 Spotkania z Historią /  Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

19 IX Rajd Rowerowy pn. „Na wiosennym szlaku” / Miasto Sulejówek 

25 Święto Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulejówku  

26 Monodram „Lifting” wyk. Jolanta Żółkowska / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

CZERWIEC 

1 
Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka / Miasto Sulejówek / Stadion Miejski  
w Sulejówku 

1 
VII Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego                  
w Sulejówku 

2 IV Piknik Rodzinny w „Czwórce” / Szkoła Podstawowa nr 4 w Sulejówku 

3 Miting lekkoatletyczny / Szkoła Podstawowa nr 4 w Sulejówku 

8 XII Bieg Marszałka / Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka 

9 XXIX Festyn szkolny / Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulejówku 

13 
Święto Miasta – Dzień Marszałka / Miasto Sulejówek / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych                  
w Sulejówku 

15 
Piknik rodzinny z okazji Święta Miasta Sulejówek / Miasto Sulejówek / Targowisko Miejskie               
w Sulejówku 

24-28 Letnia Akademia Zabawy / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

LIPIEC 

1-31 
Lato w Mieście Sulejówek / Miasto Sulejówek / Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejówku                    
oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Sulejówku 

SIERPIEŃ 

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

1-14 
Lato w Mieście Sulejówek / Miasto Sulejówek / Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejówku oraz 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Sulejówku 

18 
Dzień Pamięci Dzieci Narodzonych i Zgładzonych w hitlerowskim obozie Auschwitz-Birkenau                            
/ Miasto Sulejówek 

31 
Obchody 20-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sulejówku i 5-lecia Chóru Kameralnego 
Miasta Sulejówek / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

WRZESIEŃ 

1 Spektakl: "Sztuki Przetrwania" – premiera / Miejski Dom Kultury w Sulejówku 

2-7 Tydzień otwarty w Miejskim Domu Kultury w Sulejówku 

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

PAŹDZIERNIK 

6 X Rajd Rowerowy pn. „Na jesiennym szlaku” / Miasto Sulejówek 

13 
II Ogólnopolskie "Dyktando u Marszałka" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                                       
im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku 

LISTOPAD 

11 
Narodowe Święto Niepodległości / Miasto Sulejówek / Kościół pw. Maryi Matki Kościoła                     
w Sulejówku oraz Skwer Niepodległości 

14 Święto Szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. I. J. Paderewskiego 

GRUDZIEŃ 

5 Święto Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejówku  

6 
Święto Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku pod hasłem „Rok 100 rocznicy powstania SP3   
w Sulejówku" 

15 Gwiazdka przed Ratuszem / Miasto Sulejówek / Teren przy Urzędzie Miasta Sulejówek 
 

Powyżej wymienione zostały najważniejsze imprezy, które odbędą się w 2019 roku w Sulejówku. 
Pozostałe informacje o imprezach zamieszczane będą na stronie www.sulejowek.pl oraz na stronach 
Organizatorów. 
 

Pamiętaj – Twój podatek PIT buduje drogi, przedszkola i szkoły w Sulejówku! 
 

http://www.sulejowek.pl/

