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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka  

od 31 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. 

31 stycznia odbyłem spotkanie z Wojewodą Mazowieckim, panem Konstantym Radziwiłłem.  

W czasie rozmowy omówiliśmy kwestie związane z: 

• komunalizacją gruntów na rzecz Miasta Milanówka,  

• wsparciem budowy infrastruktury drogowej z udziałem środków Funduszu Dróg 

Samorządowych 

• wsparciem modernizacji i przebudowy strażnicy OSP Milanówek 

• poszukiwaniem nowych rozwiązań w zagospodarowaniu odpadów zielonych 

• współfinansowaniem rewitalizacji Willi Waleria 

31 stycznia wręczyłem naszym mieszkańcom medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 

(Złote Gody - 50 lat).  

3 lutego odbyłem spotkanie z Marszałkiem Województwa, panem Adamem Struzikiem.  

W czasie rozmowy omówiliśmy kwestie związane z: 

• modernizacją strażnicy OSP Milanówek 

• pozyskaniem środków na rewitalizację Willi Waleria 

• pozyskaniem środków na rewitalizację Zespołu Willowego Turczynek,  

ze środków dla których operatorem jest samorząd Województwa Mazowieckiego 

• przebudową skrzyżowania w pasie drogi W 719 z ul. Brwinowską. Inwestycja miałaby 

być prowadzona przez samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiatu 

Grodziskiego oraz gminy: Milanówek, Podkowa Leśna i Brwinów.  

• współpracy przy organizacji wydarzeń artystycznych, w szczególności promujących 

region w odwołaniu do historii Milanówka (np. cykl koncertów „Tu serce moje”  

z muzyką Fryderyka Chopina) 

3 lutego odbyłem spotkanie z Przedstawicielem Fundacji Radośni, panią Agnieszką Izdebską. 

Rozmowa dotyczyła wspierania działań związanych z wsparciem osób z zdiagnozowanym 

spektrum autyzmu. Główną kwestią jest stworzenie możliwości do adaptacji takich osób do 

samodzielnego życia. 

4 lutego  odbyłem się kolejne spotkanie otwarte z mieszkańcami Milanówka, spotkanie odbyło 

się na osiedlu TBS.  

5 lutego odbyłem spotkanie z nowopowstałym Stowarzyszeniem Wspólnota Milanówka,  

w tym z jego Prezesem Marią Ołpińską.  

5 lutego odbyłem spotkanie z przedstawicielem redakcji Ekspresu Zachodniego. 
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5 lutego odbyłem spotkanie z Kierownikiem OPS-u panią Krystyną Kott. rozmawialiśmy  

o zagrożeniu realizacji programów z udziałem środków zewnętrznych, realizowanych przez 

OPS, wynikającym z bezczynności Rady Miasta w sferze zmian uchwały budżetowej na rok 

2020. 

Zmiany te są niezbędne w celu rozdysponowania środków do dokonywania bieżących płatności 

w ramach tych projektów.  

6 lutego odbyłem spotkanie z Prezesem TBS. Rozmawialiśmy o programie mieszkaniowym, 

rozwoju budownictwa w tym systemie, oraz udziału Milanówka w tym programie. 

6 lutego odbyłem spotkanie z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr  

1 w Milanówku. Wysoka frekwencja jasno pokazuje, że takie spotkania są najlepszą formą 

komunikacji z mieszkańcami. W czasie spotkanie informowałem o działaniach prowadzonych 

w tym rejonie miasta oraz rozmawiałem o nurtujących mieszkańców kwestiach. 

8 lutego odbyły się XXV Mistrzostwa Milanówka w Brydżu Sportowym Parami o Puchar 

Burmistrza (Klub Jedwabnik). To cykliczna impreza, znakomicie promująca miasto.  

10 lutego odbyłem spotkanie robocze ze Starostą Powiatu Grodziskiego, Burmistrzem 

Brwinowa, przedstawicielami Burmistrza Podkowy Leśnej dotyczące wspólnej inwestycji, 

przebudowy skrzyżowania u zbiegu drogi W 719 i ul. Brwinowskiej.  

12 lutego odbyłem spotkanie z członkami Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz 

Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 

14 lutego odbyłem spotkanie z dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych panem Mariuszem Frankowskim  

25 lutego wręczyłem w Klubie Seniora, sprzęt sportowy do realizacji działań prozdrowotnych 

prowadzonych w środowisku seniorskim.  

26 lutego wziąłem udział w Gali wręczenia nagród w ramach pierwszego ogólnopolskiego 

konkursu  Innowacyjny Samorząd. Uroczystość miała miejsce w  Ministerstwie Rozwoju,  

a nasz projekt innowacyjny dotyczący medycyny szkolnej . Gala była świetną okazją do 

zapoznania się z innymi innowacyjnymi działaniami samorządów, z których niektóre na pewno 

będziemy chcieli implementować na grunt milanowski. Milanówek został finalistą  

w kategorii gminy miejskie 

26 lutego ponownie spotkałem się z przedstawicielką Fundacji Radośni, panią Agnieszką 

Izdebską 

27 lutego ponownie spotkałem się z mieszkańcami TBS. 

28 lutego spotkałem się Prezesem spółki „Jedwab  Polski” panem  Jerzym Dmochowskim 
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W czasie między XVII a XXI Sesją Rady Miasta Milanówka odbyłem liczne spotkania  

z mieszkańcami w czasie cotygodniowych przyjęć interesantów (środy) jak również w inne dni 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez sekretariat.  

 


