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 Narodowe Święto Niepodległości – każdego roku 11 listopada Miasto organizuje 
uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości 
rozpoczynają się w samo południe przy Kopcu Współtwórców Niepodległej wspólnym 
odśpiewaniem Hymnu Państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańcy mają
również możliwość podziwiania patriotycznego zjazdu motocykli pn. MOTOParada 
Niepodległości oraz zabytkowej motoryzacji. Po południu na Skwerze Niepodległości
odbywa się uroczysty Capstrzyk Niepodległości z udziałem Wojska Polskiego, pocztów 
sztandarowych, orkiestry, harcerzy i zuchów, przedstawicieli władz rządowych i 
samorządowych, szkół, jednostek, instytucji i organizacji pozarządowych. W
uroczystościach niezawodnie uczestniczy także rzesza mieszkańców Sulejówka, w tym 
wiele rodzin z dziećmi. Na zakończenie kolumna marszowa przechodzi ulicami miasta do 
kościoła na uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny i Miasta. Po mszy organizowany 
jest koncert okolicznościowy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z 
towarzyszeniem solistów.

 tematyczne pikniki rodzinne – Miasto organizuje także różnego rodzaju pikniki 
związane z działaniami profilaktycznymi m.in. Piknik Bezpieczeństwa i Zdrowia, pikniki
ekologiczne, piknik edukacyjny „Zmień nawyki, nie klimat", Eko-Piknik Glinianki,
piknik rodzinny „Gdy bezpiecznie jest wokoło wówczas wszystkim jest wesoło”.

 uroczystości patriotyczne – do stałych uroczystości miejskich organizowanych przez 
Miasto należą: 3 maja – uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 1 
sierpnia – uroczyste obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
organizowane przy Pomniku Poległych Żołnierzy Armii Krajowej Harcerskiego 
Batalionu „Zośka” oraz 15 września – uroczyste obchody rocznicy pacyfikacji 
Mieszkańców Miłosny, Cechówki i Długiej Szlacheckiej organizowane przy Pomniku 
Ofiar II Wojny światowej.

 rajdy rowerowe na orientację – Miasto organizuje każdego roku wiosenny i jesienny 
rajd rowerowy, w którym średnio bierze udział około 1000 uczestników - mieszkańców 
Sulejówka i okolicznych miejscowości. Trasa wyznaczona zostaje za pomocą punktów 
kontrolnych, które należy odnaleźć w terenie przy pomocy mapy. Na punktach 
kontrolnych znajdują się do wykonania zadania intelektualne, sportowe lub 
zręcznościowe. Na zakończenie Rajdu wszyscy uczestnicy otrzymują medale i biorą 
udział w losowaniu nagród rzeczowych. Organizowane jest również ognisko połączone z 
tradycyjnym pieczeniem kiełbasek. 

 Jarmark Bożonarodzeniowy – Miasto organizuje w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
wydarzenie, podczas którego można nie tylko kupić oryginalne prezenty i ozdoby, czy 
spróbować różnych smakołyków, ale też skorzystać z licznych atrakcji towarzyszących
(m.in. warsztaty robienia stroików i ozdób choinkowych, warsztaty zdobienia pierników, 
występy kolędowo-pastorałkowe, wizyta świętego Mikołaja).

Miejski Dom Kultury 
Miejski Dom Kultury w Sulejówku prowadzi 

wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania 
kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa 
kulturowego. Głównym celem działalności MDK jest 
przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. 

MDK realizuje wydarzenia o różnym charakterze i dla 
różnych grup odbiorców, w tym koncerty i uroczystości

KULTURA

Od  2012  r.  działalność  kulturalną  w  Sulejówku  koordynuje  Miejski  Dom  Kultury  z  siedzibą  w 

Sulejówku. MDK prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki i 

nauki  oraz  zachowania  dziedzictwa  kulturowego.  W  Sulejówku  odbywają  się  różne  imprezy  i 

wydarzenia otwarte, takie jak: koncerty i przedstawienia teatralne, spotkania z historią, inscenizacje 

historyczne,  konferencje,  pikniki  plenerowe,  imprezy  tematyczne  dla  dzieci,  projekcje  filmowe, 

spotkania z książką, miejskie konkursy o różnej tematyce.

Oprócz standardowej  działalności  Miejski  Dom Kultury  prowadzi  również  reprezentacyjne  zespoły 

artystyczne Miasta  Sulejówek,  które  zapewniają  oprawę muzyczną podczas  uroczystości  miejskich 

oraz  promują  Miasto  w  powiecie,  województwie  jak  i  w  przestrzeni  ogólnopolskiej  oraz 

międzynarodowej:

1.  MŁODZIEŻOWA  ORKIESTRA  DĘTA 

„AKORD”.  Orkiestra  OSP  Sulejówek  została  założona  w  1929  roku  przez  kapelmistrza  Stanisława 

Drążka  w  ówczesnej  Cechówce.  Składała  się  z  ponad  czterdziestu  osób,  głównie  z  miejscowej 

młodzieży. 15 września 1939 roku niemieccy żołnierze spalili remizę strażacką z całym jej dobytkiem i 

instrumentami orkiestry. Po tym wydarzeniu orkiestra zamilkła na wiele lat. W okresie powojennym 

bezskutecznie  podejmowano  próby  jej  odtworzenia.  Jednak  dopiero  po  siedemdziesięciu  latach 

wiosną 1999 roku po wielu staraniach Zarząd OSP pod przewodnictwem prezesa pułkownika Henryka 

Zająca podjął decyzję o utworzeniu na nowo Orkiestry Dętej. Utworzenia orkiestry „od zera" podjęli 

się wspólnie kapelmistrz mjr rez. Edward Myśliwczyk i  chor.  Marek Nowicki, doświadczeni muzycy 

orkiestr wojskowych. Ogłoszono nabór. Wyremontowano stare instrumenty muzyczne otrzymane w 

latach siedemdziesiątych w spadku po orkiestrach wojskowych oraz zakupiono nowe. Dziś orkiestra 

wraz  z  uczącą  się  młodzieżą  liczy  ponad  20  osób.  Koncertuje  w  kościołach,  szkołach,  podczas 

uroczystości  patriotycznych  i  miejskich,  na  festynach,  ślubach,  uroczystościach  strażackich  oraz 

konkursach orkiestr dętych. Nazwę „Akord” przyjęła w 2004 roku. Orkiestra poszerza swoje horyzonty 

o coraz to nowszy repertuar, co sprzyja szybkiemu rozwojowi. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku rozpoczęła swoją działalność 15
listopada 1950 roku. Zalążek 
księgozbioru liczył wtedy 580 pozycji. 
Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna 
mieści się przy ulicy Wrońskiego 1 – w
zabytkowej Willi Ułanka (1929-1934) 
oraz posiada dwie filie: Nr 1, przy ulicy 
Świętochowskiego 15/17 w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz Nr 2, 
przy ul. Idzikowskiego bl. 3.
Biblioteka gromadzi i udostępnia 
materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla wszystkich grup użytkowników: książki 
naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci oraz oferuje 
bezpłatny dostęp do internetu. Księgozbiór liczy sobie prawie 48 tys. woluminów i jest 
stale uaktualniany. Pod koniec 2019 roku w Bibliotece zarejestrowanych było 1 922 
czytelników, odnotowano niemal 15 tys. odwiedzin. 
Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Wszystkie rodzaje zbiorów są 
zarejestrowane w katalogu online, który jest dostępny poprzez stronę 
www.mbpsulejowek.pl. Czytelnicy dzięki temu, w łatwy i szybki sposób, mogą także 
rezerwować i dokonać prolongaty wypożyczonych pozycji.

Celem Biblioteki, oprócz obsługi 
bibliotecznej mieszkańców miasta 
Sulejówek, jest  także zaspokajanie 
potrzeb czytelniczych i 
informacyjnych oraz 
upowszechnianie wiedzy i rozwoju 
kultury. Biblioteka współpracuje z 
lokalnymi instytucjami: 
przedszkolami, szkołami prowadząc 
lekcje biblioteczne i zajęcia dla 
dzieci. Organizuje warsztaty, nie 
tylko dla najmłodszych a także 
spotkania autorskie promujące 
literaturę oraz z twórcami kultury: 
fotografami, podróżnikami, artystami. 

Od 2019 roku działa przy Bibliotece Dyskusyjny Klub Książki. Biblioteka włącza się 
również w wiele ogólnopolskich i miejskich wydarzeń.
Dbając o lokalną historię, życia społeczności lokalnych, losów ludzi, by ocalić 
wspomnienia mieszkańców od zapomnienia Biblioteka w partnerstwie z Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Towarzystwem Przyjaciół Sulejówka po 
podjęła się utworzenia Archiwum Społecznego Sulejówka, które mieści się przy 
Bibliotece, przy ul. Wrońskiego. Celem archiwum jest gromadzenie materiałów 
dotyczących lokalnej historii Miasta: ludzi, instytucji i miejsc, ocalenie osobistych 
historii mieszkańców, zapisanie wspomnień, opisanie pamiątek.
Cały czas Biblioteka poszukujemy fotografii i innych materiałów archiwalnych, które 
właściciele zechcieliby udostępnić do digitalizacji, w celu stworzenia cyfrowej bazy
materiałów o ludziach, którzy tworzyli Miasto. Każda historia, każde zdjęcie i najdrobniejsze 
wspomnienie jest ważne.
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EDUKACJA
 W latach 2018-2019 wybudowano siłownie zewnętrzne na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 

oraz na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. 
 W latach 2018-2019 wykonano kompleksowy remont boiska obejmujący przebudowę 

boiska wielofunkcyjnego, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 W latach 2018-2019 wybudowano plac 
zabaw, siłownię zewnętrzną oraz 
miasteczko ruchu drogowego na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 4.  

 W roku 2019 rozbudowano plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 3 w ramach 
programu Otwartych Stref Aktywności 
Ministerstwa Sportu. 
Placówki oświatowe publiczne posiadają 

również bardzo dobrze wyposażone sale do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
biblioteki i świetlice szkolne oraz wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy, tablice 
interaktywne, rzutniki multimedialne i sprzęt audiowizualny. Znaczną część środków 
pozyskano na te działania z budżetu Unii Europejskiej. Na szczególną uwagę zasługuje wykaz 
realizowanych przez Miasto Sulejówek projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków 
unijnych: 
 W latach 2011-2012 zrealizowano projekt dot. 

indywidualizacji procesu nauczania i 
wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych z Miasta Sulejówek. Projekt został 
dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 
0,3 mln zł. 

 W latach 2012-2014 zrealizowano projekt w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
dot. wyrównywania szans edukacyjnych i 
zmniejszenia dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 1844 uczennic i uczniów 
wszystkich szkół 
publicznych. Projekt 
został dofinansowany ze 
środków unijnych w 
wysokości 2,05 mln zł. 

 W latach 2017-2019 
zrealizowano projekt z 
zakresu rozwoju u 1990 
uczniów sulejóweckich 
szkół kompetencji kluczowych oraz postaw niezbędnych na rynku pracy. Projekt został 
dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 2,52 mln zł.  
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wycieczki edukacyjne, lekcje muzealne, seanse filmowe i wyjazdy na basen. W ramach całodniowego pobytu 
uczestnicy mają zapewniony obiad oraz materiały do zajęć.  Akcja „Lato w mieście’’ od wielu lat cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców, o czym świadczy coroczny wzrost liczby 
uczestników. Realizacja akcji dofinansowana jest ze środków budżetu Miasta Sulejówek oraz ze źródeł 
zewnętrznych. 

 
Zestawienie zbiorcze dot. organizacji akcji „Lato w mieście” 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Termin 01.07-23.08 01.07-22.08 29.06-14.08 27.06-12.08 26.06-11.08 25.06-10.08 01.07-14.08 
Liczba 
uczestników 220 279 280 332 378 429 446 

Budżet 
Miasta 0,00 0,00 136.391,95 209.998,41 209.026,54 153.973,26 168.187,71 

Dotacja 
zewnętrzna 132.129,53 181.786,54 16.821,00 0,00 46.521,00 115.869,15 176.577,58 

Łączny koszt 132.129,53 181.786,54 153.212,95 209.998,41 255.547,54 269.842,41 344.765,29 
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TURYSTYKA / REKREACJA
 

PARK GLINIANKI  
W samym sercu Sulejówka, na blisko 
20 ha terenu znajduje się Park 
Glinianki – Nowe Serce Sulejówka. Na 
początku XX wieku funkcjonowała tu 
kopalnia gliny. Teren parku Glinianki 
ma swoje tradycje. Już w latach 20, 30-
tych ub. wieku miał on charakter błoni 
z otwartymi murawami o nielicznych 
zaroślach oraz z grupami bądź 
pojedynczymi drzewami. Woda w 
gliniankach była dość głęboka i czysta, 
nadająca się do kąpieli. Był to teren niezwykle atrakcyjny dla różnych form wypoczynku 
codziennego i świątecznego. Odbywały się tu festyny, zabawy, rodzinne pikniki, kąpiele 
wodne i słoneczne, gry sportowe na murawach itp. Takim jeszcze był ten teren krótko po 
wojnie, po czym został zalesiony, a Glinianki stopniowo zarastały tworząc teren bardziej 
niekorzystny dla wypoczynku. Nie mniej jednak Glinianki w dalszym ciągu przedstawiają duże 
wartości potencjalne dla parku miejskiego o rozwiniętym programie rekreacyjno-sportowym. 
W związku z tym Miasto zaplanowało wykorzystać te walory i stworzyć Park tematyczny w 

całości poświęcony Polsce i jej 
walorom przyrodniczym, historycznym 
i kulturalnym. 

W 2018 roku miasto wybudowało dwa 
duże zbiorniki retencyjne o funkcji 
rekreacyjnej. Powstała też 
nowoczesna infrastruktura parkowa. A 
już w połowie 2020 roku zakończony 
będzie drugi etap budowy parku. 
Powstanie m.in. duży plac zabaw, 
nowe alejki parkowe, stanowiska do 
grillowania i ognisk, strefa street 

Workuto i łąka kwietna. Pojawi się również mnóstwo nowych drzew i krzewów. W kolejnych 
etapach prac planowana jest budowa muszli koncertowej oraz skate parku. Park stanowić 
będzie piękną wizytówkę miasta. Już teraz jest to jeden z największych i najatrakcyjniejszych 
parków Mazowsza. Docelowo w sąsiedztwie parku pojawi się również kawiarnia oraz park 
linowy. 

 

TURYSTYKA / REKREACJA
 

PARK GLINIANKI  
W samym sercu Sulejówka, na blisko 
20 ha terenu znajduje się Park 
Glinianki – Nowe Serce Sulejówka. Na 
początku XX wieku funkcjonowała tu 
kopalnia gliny. Teren parku Glinianki 
ma swoje tradycje. Już w latach 20, 30-
tych ub. wieku miał on charakter błoni 
z otwartymi murawami o nielicznych 
zaroślach oraz z grupami bądź 
pojedynczymi drzewami. Woda w 
gliniankach była dość głęboka i czysta, 
nadająca się do kąpieli. Był to teren niezwykle atrakcyjny dla różnych form wypoczynku 
codziennego i świątecznego. Odbywały się tu festyny, zabawy, rodzinne pikniki, kąpiele 
wodne i słoneczne, gry sportowe na murawach itp. Takim jeszcze był ten teren krótko po 
wojnie, po czym został zalesiony, a Glinianki stopniowo zarastały tworząc teren bardziej 
niekorzystny dla wypoczynku. Nie mniej jednak Glinianki w dalszym ciągu przedstawiają duże 
wartości potencjalne dla parku miejskiego o rozwiniętym programie rekreacyjno-sportowym. 
W związku z tym Miasto zaplanowało wykorzystać te walory i stworzyć Park tematyczny w 
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PARK IM. MARIANA JONKAJTYSA 
Park towarzyszący Szkole Podstawowej nr 1 nosi od 2009 r. imię Mariana Jonkajtysa, który 

mieszkał w sąsiadującym z nim domu. 
Ten reżyser, aktor, poeta i plastyk 
przeszedł w dzieciństwie gehennę 
wywiezienia w 1940 r. z całą rodziną 
do Kazachstanu. Po latach działając w 
Związku Sybiraków stał się piewcą 
martyrologii Polaków na nieludzkiej 
ziemi. W Sulejówku jako społecznik i 
osoba publicznego zaufania miał duży 
wkład w przemiany ustrojowe od 1989 
r. oraz odrodzenie się samorządu 
terytorialnego. Park w 2004 r. został 

ustanowiony uchwałą Rady Miasta Sulejówek jako „naturalna pracownia przyrodnicza 
służąca edukacji ekologicznej”. W latach 2016 – 2017 dzięki dofinansowaniu ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
zakupione zostały urządzenia infrastruktury terenowej służące do edukacji ekologicznej, w 
tym 66 szt. tablic edukacyjnych, 40 szt. paneli ekspozycyjnych, 72 szt. modeli 
ekspozycyjnych, 13 szt. ekspozycji edukacyjnych, 10 gier edukacyjnych o tematyce 
przyrodniczej, zegar fenologiczny, 3 kosze na śmieci, 2 stojaki rowerowe oraz tablica 
informacyjna z przebiegiem ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej. Nowo utworzona ścieżka 
tematycznie połączyła wiele zagadnień i przez to pozwala w sposób syntetyczny spojrzeć 
dziecku na świat i odejść od szufladkowego segregowania wiedzy. 

W 2018 r. wybudowano na terenie 
Parku siłownię zewnętrzną wraz z 
placem zabaw oraz infrastrukturą 
towarzyszącą, w szczególności 
zamontowano dziewięć urządzeń 
siłowni zewnętrznej, ogrodzony 
sprawnościowy plac zabaw składający 
się z trzech urządzeń  
sprawnościowych, 4 ławki oraz dwa 
stoły gry w warcaby oraz szachy. 
Inwestycja przeznaczona jest do celów 
wypoczynku i rekreacji. Połączenie siłowni zewnętrznej z placem zabaw dla dzieci umożliwi 
aktywną formę spędzania czasu przez dzieci i ich rodziców.  
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1) plac zabaw, siłownia zewnętrzna 
oraz miejsce rekreacyjno-
wypoczynkowe na terenie 
Miejskiego Stadionu; 

2) plac zabaw, siłownia zewnętrzna, 
boisko do piłki plażowej oraz 
miejsce rekreacyjno-
wypoczynkowe z częścią 
historyczną przy ul. Tramwajowej; 

3) miejsce rekreacyjno-
wypoczynkowe przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej; 

4) siłownia zewnętrzna z obiektami 
małej architektury przy Szkole  
Podstawowej  nr  2  im.  Stefana  
Czarnieckiego; 

5) siłownia zewnętrzna z obiektami 
małej architektury przy Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych   im.   
Ignacego   Jana   Paderewskiego; 

6) plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna z obiektami małej architektury w rejonie stacji 
kolejowej PKP Sulejówek Miłosna przy stawie „Kolejniak”; 

7) plac  zabaw,  siłownia  zewnętrzna, miasteczko ruchu rowerowego z obiektami małej 
architektury na terenie Szkoły Podstawowej  nr  4; 

8) siłownia zewnętrzna i plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz na terenie Pl. 
Czarnieckiego. 
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TRANSPORT 

Przez  miasto  przebiega  droga 

wojewódzka nr 637 Warszawa – Węgrów, droga wojewódzka nr 638 Warszawa – Sulejówek, 
a także droga krajowa nr 2 Świecko – Terespol.  Atutem połączenia Sulejówka są główne 
połączenia  komunikacyjne  przebiegające  w  kierunku  wschód  -  zachód.  Przez  miasto 
przechodzi  linia  kolejowa  nr  E-20  o  znaczeniu  międzynarodowym Berlin  –  Warszawa  – 
Moskwa, wykorzystywana także do ruchu lokalnego na trasie Warszawa – Mińsk Mazowiecki 
– Siedlce. Już niebawem często zamykany przejazd kolejowo-drogowy zastąpi tunel w Alei 
Piłsudskiego, który usprawni komunikację w mieście.  Szybka Kolej Miejska łączy miasto 
bezpośrednio z Lotniskiem Chopina w Warszawie. Na terenie miasta zlokalizowane są dwa 
przystanki  osobowe:  Sulejówek  i  Sulejówek  -  Miłosna.  Transport  zbiorowy przewozowy 
realizowany jest  przez linie  SKM, KM oraz 173 oraz dodatkowo przez linie komunikacji 
wewnętrznej  L47  i  L48. Władze  Sulejówka  namówiły  również  władze  Warszawy  do 
wprowadzenia Biletu Metropolitalnego, czyli systemu dopłat do biletów okresowych ZTM. 
Dzięki temu mieszkańcy prawie wszystkich podwarszawskich gmin płacą znacznie mniej w 
obrębie 1 i 2 strefy ZTM. 

W  2018  r.  w  przejściu  podziemnym  w  Sulejówku  powstał  Mural  Niepodległościowy 
przypominający  najważniejszych  mieszkańców  naszego  miasta,  na  czele  z  Marszałkiem 
Józefem Piłsudskim, którzy przyczynili się do sukcesu niepodległościowego zrywu po 123 
latach niewoli.

W  efekcie  współpracy  Samorządu  Województwa  Mazowieckiego,  miasta  stołecznego 
Warszawy oraz 6 podwarszawskich gmin (Józefów - lider projektu, Sulejówek, Wiązowna, 
Halinów, Otwock, Karczew) w konkursie ogłoszonym w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych wybrano do realizacji projekt „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju 
komunikacji niskoemisyjnej”, dzięki któremu na terenie w/w gmin powstała sieć połączonych 
ze sobą ścieżek rowerowych, o łącznej długości 49,12 km. W ramach realizacji Projektu na 
terenie Miasta Sulejówek powstało: 5,5 km ścieżek rowerowych (ul. Czynu Społecznego, ul. 
Kutrzeby,  ul.  Paderewskiego,  ul.  Armii  Krajowej  i  ul.  Długa),  0,33  km  ciągów  pieszo-
rowerowych  oraz  3,69  km  chodników.  Wartość  dotacji  z  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wyniosła ok. 3,7 mln zł.

 ZBIOROWE  ODPROWADZANIE  ŚCIEKÓW  I 

DOSTARCZANIE WODY

Zadania  dotyczące  bieżącego  i  nieprzerwanego  zaspokajania  zbiorowych  potrzeb 
mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wykonuje Miejski 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku.

Obecnie MZWiK w Sulejówku eksploatuje ponad: 127 km sieci wodociągowej, 121 km sieci 
kanalizacji  sanitarnej  z  37 przepompowniami,  25  km  sieci  kanalizacji  deszczowej  z  8 
przepompowniami.  Dostawę  wody dla  mieszkańców  zapewniają  dwie  Stacje  Uzdatniania 
Wody (SUW), korzystające z siedmiu ujęć podziemnych. Zakład świadczy usługi dla blisko 
5500 odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Odprowadzane od nich ścieki bytowe są 
oczyszczane w mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni Ścieków.

Zakład  nieustannie  dąży  do  podnoszenia  jakości 

świadczonych  usług  w  zakresie  produkcji  wody i  oczyszczania  ścieków,  z  zachowaniem 
najwyższej  dbałości  o  środowisko  naturalne,  odpowiadając  tym  samym  na  oczekiwania 
klientów. 

SUW I  -  powstała  w 1996 roku, rozbudowana w 2012 roku oraz SUW II –  oddana do 
użytkowania w 2016 roku, w procesie uzdatniania wody wykorzystują technologię opartą na 
klasycznym jednostopniowym procesie filtracji. Sumaryczna wydajność wynosi ponad 4000 
m3/dobę.

Oczyszczalnia  Ścieków  po 

rozbudowie i modernizacji w roku 2015 uzdatnia ścieki dopływające kanalizacją sanitarną z 
miasta  Sulejówek  oraz  posiada  punkt  zlewny  do  odbioru  ścieków  dowożonych  taborem 
asenizacyjnym. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, w której wykorzystywana 
jest  technologia  metodą  osadu  czynnego,  pozwalająca  na  redukcję  zanieczyszczeń 
organicznych  oraz  zawiesin  z  jednoczesnym  biologicznym  usuwaniem  pierwiastków 
biogennych – azotu i fosforu. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z terenu Gminy Sulejówek i 
części  Gminy  Halinów.  Przepustowość  oczyszczalni  w  okresie  bezdeszczowym  wynosi 
Q=2950 m3/d, a w okresie opadów i roztopów Q=3188 m3/d.

Blisko 99% mieszkańców korzysta z systemów zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

W zakresie edukacji ekologicznej Zakład aktywnie włącza się w promowanie picia wody z 
kranu. W ramach tej akcji zostały ufundowane na terenie miasta i w szkołach specjalne pijki-
źródełka.  Pracownicy  uczestniczą  również  w  życiu  lokalnej  społeczności  podczas 
organizowanych  na  terenie  miasta  piknikach,  zapewniając  świeżą  wodę  do  picia. 
Odpowiadając na zainteresowanie ze strony młodzieży szkolnej Zakład organizuje wycieczki 
edukacyjne po swoich obiektach. 

MZWiK w Sulejówku kładzie duży nacisk na rozwój technologii informatycznych, starając 
się dostosować Zakład do wymagań rynku i klientów. W roku 2018 wdrożony został nowy 
system do obsługi rozliczeń z naszymi odbiorcami.  Planowana jest  również w przyszłości 
modernizacja oprogramowania do zarządzania systemem obsługi stacji  uzdatniania wody i 
oczyszczalni ścieków, a także wdrożenie programu do zarządzania infrastrukturą techniczną 
(GIS).



38 39

SŁUŻBA ZDROWIA
Podstawow  opiek  medyczn  nad  mieszka cami  Sulejówka  sprawuje  Samodzielny  Publicznyą ę ą ń  

Zak ad Opieki Zdrowotnej w Sulejówku, który sk ada si  z dwóch placówek medycznych:ł ł ę

• Przychodni Miejskiej nr 1 przy ul. Idzikowskiego 7b, tel.: 

(22) 783-10-45

• Przychodni Miejskiej nr 2 przy ul. Armii Krajowej 21, tel.: (22) 783-55-06

Zespó  posiada poradnie  specjalistyczne i pracownie diagnostyczne, w których zatrudniona jestł  

wykwalifikowana kadra medyczna, lekarska, piel gniarska, diagnostów i rehabilitantów. Wiod cymę ą  

celem Zespo u jest utrzymanie wysokiej jako ci us ug medycznych i promowanie zdrowia wł ś ł  

zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań 

pacjentów. Prowadzone s  dzia ania edukacyjne i szkoleniowe z zakresu profilaktyki i promocjią ł  

zdrowia.

SPZOZ  d y  do  zapewnienia  godnychąż  

warunków i  rozwoju na przysz o .  Aby wype ni  t  misj  podj to  ogromny trud zmianył ść ł ć ę ę ę  

wizerunku SPZOZ w Sulejówku. Przychodnie s  modernizowane i remontowane, znoszone są ą 

bariery  architektoniczne  dla  osób  niepe nosprawnych.  Doskona y  nadzór  nad  sprz temł ł ę  

medycznym i wyposa eniem oraz systematyczna kontrola infrastruktury poprawiaj  bezpiecze stwoż ą ń  

zarówno pacjentów jak i pracowników. Zatrudniony personel, w d eniu do doskona o ci wciąż ł ś ąż 

podnosi swoje kwalifikacje bior c udzia  w ró nych szkoleniach.ą ł ż  

SPZOZ  w  Sulejówku  jest  sprawnie  i  kompetentnie  zarz dzany.  Dysponuje  nowoczesną ą 

technologi , stosuje nowoczesne metody, dzi ki którym mo e zaoferowa  szereg us ug wysokieją ę ż ć ł  

jako ci. ś
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zarówno pacjentów jak i pracowników. Zatrudniony personel, w d eniu do doskona o ci wciąż ł ś ąż 

podnosi swoje kwalifikacje bior c udzia  w ró nych szkoleniach.ą ł ż  

SPZOZ  w  Sulejówku  jest  sprawnie  i  kompetentnie  zarz dzany.  Dysponuje  nowoczesną ą 

technologi , stosuje nowoczesne metody, dzi ki którym mo e zaoferowa  szereg us ug wysokieją ę ż ć ł  

jako ci. ś

POMOC SPOŁECZNA
Realizacj  zada  w  zakresie  pomocy  spo ecznej  ią ń ł  

bezpiecze stwa  socjalnego  zajmuje  si  Miejski  O rodek  Pomocy  Spo ecznej  z  siedzib  wń ę ś ł ą  

Sulejówku przy ul. wi tochowskiego 4. Statutowe zadania MOPS realizowane s  przez wyp atyŚ ę ą ł  

wiadcze  pieni nych, zasi ki sta e, okresowe i celowe do ywianie dzieci i doros ych, us ugiś ń ęż ł ł ż ł ł  

opieku cze i piel gnacyjne, wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Przydzielane s  tak eń ę ś ą ż  

dodatki mieszkaniowe i piecza zast pcza. Du e znaczenie odgrywa praca socjalna obejmuj caę ż ą  

doradztwo, nadzór i wsparcie psychiczne. O rodek realizuje równie  zadania wynikaj ce z ustawyś ż ą  

o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi oraz z ustawy o pomocy pa stwaź ś ł ń  

w  wychowywaniu  dzieci  poprzez  realizacj  Programu  „Rodzina  500+”  na  terenie  Miastaę  

Sulejówek. 

Od stycznia 2020 r. w Sulejówku przy Pl. Czarnieckiego dzia a Dzienny Dom "Senior +". Wł  

ofercie s  us ugi: edukacyjne, kulturalno-o wiatowe, aktywno ci ruchowej/kinezyterapii, sportowo-ą ł ś ś

rekreacyjne,  terapii  zaj ciowej,  aktywizacji  spo ecznej  i  mi dzypokoleniowej,  socjalne,  w tymę ł ę  

gor cy posi ek, inne formy dostosowane do potrzeb i mo liwo ci uczestników. W Dziennymą ł ż ś  

Domu "Senior+" seniorzy nawi zuj  relacje spo eczne, realizuj  swoje talenty, rozwijaj   formyą ą ł ą ą  

samopomocy. Na co dzie  spotykaj  si  z yczliwo ci  i obecno ci  drugiego cz owieka, coń ą ę ż ś ą ś ą ł  

stanowi najlepsze lekarstwo na osamotnienie i monotonne dni nie tylko w jesieni ycia.ż  

BEZPIECZEŃSTWO

W adze Miasta dbaj  o bezpiecze stwo mieszka ców poprzez realizacj  przedsi wzi  takichł ą ń ń ę ę ęć  

jak:  finansowanie  dzia alno ci  Stra y  Miejskiej,  modernizacja  o wietlenia  ulicznego,ł ś ż ś  

wspó praca z policj , zapewnienie gotowo ci bojowej Ochotniczej Stra y Po arnej, budował ą ś ż ż  

miejskiego sytemu monitoringu, poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego. Miasto w celuń  

zwi kszenia  bezpiecze stwa  ruchu  pojazdów  na  ulicach  buduje  skrzy owania  o  ruchuę ń ż  

okr nym – ronda, montuje progi zwalniaj ce, stawia oznakowania poziome i pionowe drógęż ą  

oraz znaki aktywne wy wietlaj ce pr dko  poruszaj cych si  pojazdów. Dla zapewnieniaś ą ę ść ą ę  

bezpiecze stwa  pieszych  przy  placówkach  o wiatowych  zosta y  wykonane  przej cia  dlań ś ł ś  

pieszych, progi zwalniaj ce typu wyspowego oraz zamontowane tzw. kocie oczka.ą


