BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami
14.09.2021 – 19.10.2021
Między XLIX a L Sesją Rady Miasta Milanówka

W czasie od XLIX Sesji odbyłem wiele rozmów z mieszkańcami. Podczas rozmów poruszane były głównie ich
sprawy osobiste, ale także tematy ich nieruchomości, przebudowy ulic czy budowy odwodnienia.
Oprócz tego:
20 września uczestniczyłem w Samorządowym Spotkaniu w Puszczy Kampinowskiej. Takie spotkania są
doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat wyzwań z jakimi zmagają się lokalne wspólnoty.
21 września spotkałem się z dyrektorem Centrum Usług Społecznych, panią Krystyną Kott. Rozmawialiśmy o
otwarciu Centrum Ruchu Seniora.
27 września obchodziliśmy 82. rocznicę Powstania Państwa Podziemnego. Wraz ze zgromadzonymi
mieszkańcami złożyłem kwiaty pod pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego oraz pod tablicą pamiątkową na
skwerze im. Adama Bienia.
30 września uczestniczyłem w spotkaniu Rady Nadzorczej TBS.
1 października spotkałem się z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, panią Elżbietą AbramczukKalinowską. Rozmawialiśmy o bieżącym funkcjonowaniu placówki.
3 października wziąłem udział w obchodach 21. rocznicy otwarcia Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego KSN
AW w Milanówku.
6 października gościliśmy w Milanówku pana Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i
Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcina Podsędka. Wspólnie podpisaliśmy
umowę o dofinansowanie termomodernizacji milanowskich dwóch szkół podstawowych - SP1 i SP3. Otrzymana
w ramach "Programu Regionalnego na lata 2014-2020" dotacja wynosi 3 114 336,82 zł.
7 października wziąłem udział w oficjalnym przekazaniu placu budowy firmie, która zrealizuje przebudowę
dworca kolejowego w Milanówku. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to jesień przyszłego roku.
8 października spotkałem się z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej. Rozmawialiśmy o zacieśnieniu
współpracy między powiatową a milanowską jednostką OSP.
Tego samego dnia wziąłem udział w uroczystym zakończeniu Dnia Sportu Mazovia 2021 w Centrum Sportu w
Błoniu. Nasze miasto z powodzeniem reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 (pływanie) i Szkoły
Podstawowej nr 1 (piłka nożna).
9 października uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu sezonu rowerowego 2021 przez Sekcję Turystyki
Rowerowej przy MCK, podczas którego wręczyłem okolicznościowe puchary, medale i inne nagrody.
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13 października otrzymaliśmy z Budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach „Instrumentu wsparcia
zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” dofinansowanie w kwocie 4 mln
złotych. Dzięki zdobytemu wsparciu zbudujemy nową strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku.
Tego samego dnia spotkałem się z mieszkankami, które zgłosiły inicjatywę stałego upamiętnienia w naszym
mieście zmarłego Dariusza Biernackiego.
14 października uczestniczyłem w uroczystym ślubowaniu i pasowaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2,
a następnie wręczyłem wyróżnionym nauczycielom Nagrody Burmistrza.
Tego samego dnia spotkałem się z Komendantem Straży Miejskiej. Rozmowa dotyczyła bieżącego
funkcjonowania jednostki i działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście.
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