BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami
24.05.2021 – 25.06.2021
Między XLIV a XLV Sesją Rady Miasta Milanówka

W czasie od ostatniej Sesji odbyłem wiele rozmów z mieszkańcami. Podczas rozmów poruszane były głównie
sprawy prywatne Milanowian, w tym także temat kanalizacji, remontów ulic oraz instalacji światłowodowej.
Oprócz tego:
30 maja wziąłem udział w zorganizowanym przez Urząd Miasta Dniu Dziecka. Wydarzenie przyciągnęło na
urzędowy parking dużą rzeszę mieszkańców, a przygotowane atrakcje cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem. Raz jeszcze dziękuję za wsparcie partnerom wydarzenia – Ochotniczej Straży Pożarnej,
Miejskiej Bibliotece Publicznej, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Straży Miejskiej.
31 maja uczestniczyłem w uroczystości zakończenia I edycji projektu Rozwój usług społecznych w Gminie
Milanówek. Wraz z panią Kierownik Krystyną Kott wręczyłem pamiątkowe dyplomy oraz prezenty
najaktywniejszym uczestnikom oraz osobom prowadzącym zajęcia organizowane w ramach projektu.
7 czerwca wziąłem udział w spotkaniu online z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
Jakubem Lewickim.
8 czerwca wziąłem udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy.
9 oraz 25 czerwca miałem zaszczyt wręczyć czterem parom pamiątkowe medale z okazji jubileuszu 50-lecia ich
małżeństw.
W dniach 14-18 czerwca przebywałem na urlopie.
21 czerwca ogłoszony został termin rozpoczęcia kolejnego sezonu na milanowskim Kąpielisku Retro. Basen
rusza w sobotę 3 lipca.
22 czerwca spotkałem się z panią Krystyną Kott, Kierownikiem OPS. Rozmawialiśmy o przekształceniu OPS w
Milanowskie Centrum Usług Społecznych.
24 czerwca udzieliłem wywiadu dla internetowego miesięcznika „Samorząd Miejski”, wydawanego przez
Związek Miast Polskich.
Tego samego dnia uczestniczyłem w oficjalnym zakończeniu roku klas 8. Szkoły Podstawowej nr 1, w czasie
którego złożyłem podziękowanie odchodzącej ze stanowiska dyrektor pani Annie Sawwidis.
25 czerwca wziąłem udział w zakończeniu roku klas 8. Szkoły Podstawowej nr 2, podczas którego złożyłem
podziękowanie odchodzącej ze stanowiska, wieloletniej dyrektor Szkoły, pani Mariannie Frej.
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