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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami
30.11.2020 – 18.12.2020
Między XXXVII a XXXVIII Sesją Rady Miasta Milanówka
1 grudnia byłem gościem comiesięcznej audycji „Dzień Milanówka w Radio Bogoria”. Rozmowa dotyczyła:
otrzymanego dofinansowania na zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Milanówek (przyp. –
10 378 879, 91 zł), realizowanych w mieście inwestycji, planów dot. Willi Waleria i kultury w Milanówku, a także
lodowiska miejskiego.
3 grudnia podpisałem umowę na rozpoczęcie przebudowy na ul. Spółdzielczej.
7 grudnia odbyło się spotkanie online w sprawie planu budowy Szkoły Podstawowej nr 2
9 grudnia spotkałem się z proboszczem Grzegorzem Jaszczykiem.
Tego dnia uczestniczyłem również w spotkaniu w sprawie budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.
W południe wziąłem zdalny udział w posiedzeniu Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania
Przestrzennego Sejmiku Województwa
9 grudnia miałem również zaszczyt być gospodarzem skromnej, z racji obostrzeń, ceremonii wręczenia
odznaczenia Polonia Rediviva naszym wyjątkowym mieszkańcom – Państwu Danucie i Zbigniewowi Kijewskim.
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości (Polonia Rediviva) nadawany jest przez Prezydenta RP jako dowód
wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu Polskiemu i
społeczeństwu. To ogromna duma dla naszego miasta mieć w swojej społeczności takich Mieszkańców.
10 grudnia spotkałem się z panią wiceminister prof. Magdaleną Gawin (Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu, Generalny Konserwator Zabytków). Rozmawialiśmy m.in. o dalszych planach działania
wokół milanowskich zabytków i ochrony naszego lokalnego dziedzictwa. W ramach podziękowań za
zaangażowanie w sprawy naszego miasta oraz za pomoc w ocaleniu i stworzenie możliwości przeprowadzenia
kompleksowej rewitalizacji naszej dumy – Willi Waleria – wręczyłem pani minister medal i dyplom „Zasłużony dla
Milanówka”.
16 grudnia odebrałem wyjątkowy prezent dla naszego żłobka i przedszkoli. Wiodący polski producent sprzętu
AGD, milanowska firma MPM, przekazała 22 oczyszczacze powietrza, które zostaną zainstalowane w tych
placówkach. W ramach wdzięczności za przekazany sprzęt wręczyłem Panu Piotrowi Płochockiemu, właścicielowi
firmy MPM, medal i dyplom „Zasłużony dla Milanówka.
17 grudnia wraz z milanowskimi strażakami odbyłem spotkanie w siedzibie firmy „Szczęśniak” w Bielsku Białej
budującej nowy wóz strażacki, na który otrzymaliśmy promesę od naszego sąsiada – Podkowy Leśnej, w ramach
wygranej akcji pro-frekwencyjnej „Bitwa o wóz”.
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