BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka
z działalności od 24 czerwca 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r
W czasie od ostatniej Sesji Rady Miasta Zorganizowane zostały wydarzenia istotne dla historii miasta
Milanówka:
o Upamiętnienie rocznicy tragicznej śmierci oficerów Armii Krajowej
o Uroczystości upamiętniające 76 rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego
• 76 rocznica tragicznej śmierci Żołnierzy Armii Krajowej i zniszczenia magazynu broni obwodu
„Bażant” w Milanówku
Podpisałem umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pieniądze uzyskane na mocy
tej umowy umożliwiły rozpoczęcie renowację Willi Waleria.
Do dyspozycji Straży Miejskiej oddany został nowy samochód Opel Combo, co pozwoli Strażnikom
szybciej i skuteczniej reagować dbając o bezpieczeństwo mieszkańców
W związku z programem Maluch Plus 29 lipca gościliśmy panią Minister Marlenę Maląg i panią Minister
Barbarę Sochę z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Jest to kolejna już wizyta władz szczebla centralnego w Milanówku.
W czasie wizyty poruszaliśmy temat pozyskiwania kolejnych środków na funkcjonowanie żłobka.
Podpisałem umowę, która rozpoczyna budowę infrastruktury sanitarnej na ulicach Feliksa
Dzierżanowskiego i Jana Szczepkowskiego. Prace na ulicy Szczepkowskiego już ruszyły.
Podpisałem umowę o współpracy z gminą Brwinów, której celem jest przebudowa ulicy Mieszka I w
Owczarni i ulicy Owczarskiej w Milanówku, na odcinku od linii kolejowej WKD do skrzyżowania z ul.
Marii Konopnickiej.
Zakończyliśmy pomyślnie remont ulic Kochanowskiego i Dembowskiej.
Na mocy porozumienia z Podkową Leśną do OSP w Milanówku trafi nowy wóz strażacki. Serdecznie
dziękuję burmistrzowi Podkowy Leśnej panu Arturowi Tusińskiemu za ten gest.
Promesę na ten samochód już odebraliśmy w MSWiA, w sobotę odbędzie się o symboliczne
przekazanie w czasie Sesji Rady Miasta w Podkowie Leśnej.
Mieszkańcy Milanówka świętowali 50-lecie istnienia miejskiego kąpieliska. Za organizację imprez, w
których licznie uczestniczyli mieszkańcy, dziękuję MCK. Dziękuję również MCK-owi za aktywność w
prowadzenia działań kulturalnych i animacji w czasie wakacji na terenie kąpieliska. Odsłonięta została
pamiątkowa tablica, dokumentująca to wydarzenie.
Aktualnie trwają dwie wystawy objęte moim patronatem honorowym. Obie są umiejscowione przy
Teatrze Letnim Pierwsza dotyczy 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, druga to prezentacja prac w ramach
konsultacji społecznych z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięci Rodzinnej i Milanowskiego Towarzystwa
Letniczego a dotyczących Ławeczki Marszałka Piłsudskiego w Milanówku.
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Odbyło się również posiedzenie Komisji Urbanistycznej, przedmiotem jej prac były zmiany w planie
zagospodarowania przestrzennego dotyczące budowy nowej szkoły nr 2.
Komisja jednogłośnie zaakceptowała niezbędne zmiany.
Odznaczyłem funkcjonariusza Straży Miejskiej, który wykazał się wzorową postawą i bohatersko
uratował rodzinę z płonącego budynku. Inspektor Mariusz Rasztawicki otrzymał dyplom i nagrodę
pieniężną.
Jednocześnie dodaję, że w terminie od 10 do 23 sierpnia przebywałem na urlopie wypoczynkowym.
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