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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami 

27.08.2020 – 23.10.2020 

Między XXXI a XXXV Sesją Rady Miasta Milanówka 

 

W okresie między 27 sierpnia a 23 października odbyłem wiele rozmów i spotkań z 

mieszkańcami. Podczas rozmów poruszane były tematy m.in.: nieruchomości, kanalizacji, 

remontów ulic, a także instalacji światłowodowych. 

Ostatnie dwa tygodnie to również podejmowanie decyzji związanych profilaktyką oraz 

wdrażaniem procedur  związanych z minimalizowaniem skutków pandemii Covid-19 zarówno 

w Urzędzie Miasta jak  również jednostka podległych. Jesteśmy w stałym kontakcie z 

grodziskim SANEPID-em, stosujemy się do zaleceń, jak zapewne Państwu wiadomo, sytuacja 

jest dynamiczna. 

Wprowadzone w Urzędzie Miasta procedury w żaden sposób nie wpływają na ciągłość i 

terminowość jego pracy.  

Poniżej wybrane inne moje aktywności.  

1 września i 6 października gościłem na antenie Radia Bogoria w ramach comiesięcznego 

programu „Milanówek w Radio Bogoria”. Rozpoczęcie roku 2020/2021 w milanowskich 

szkołach, bieżące inwestycje w mieście i problem z odwodnieniem po intensywnych opadach 

deszczu – to niektóre z tematów, które zostały poruszone w czasie tych dwóch audycji. 

28 sierpnia, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w Urzędzie przy ul. Spacerowej 

odbyło się spotkanie z dyrektorami milanowskich placówek oświatowych i panią Haliną 

Sankowską, szefową grodziskiego sanepidu. Omawiane na nim były zasady powrotu uczniów 

do szkół w czasie panującej pandemii. Dyrektorzy placówek posiadają liczne bezpośrednie 

kontakty na zasadach „gorącej linii” i pełną zgodę na kontaktowanie osobiste z panią 

Sankowską przez całą dobę.  

29 sierpnia miałem zaszczyt uczestniczyć w Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna, podczas której 

wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Milanówkiem panem Kamilem Bialikiem oraz prezesem 

zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej – panem Sławomirem Baczkowskim, odebrałem oficjalnie 

z rąk Burmistrza Artura Tusińskiego i radnych miasta Podkowa Leśna promesę na wóz strażacki 

dla milanowskiej OSP. 



 
strona 2/4 

 
Urząd Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20 

www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl 
 

1 września odbyłem wideokonferencję z sekretarzem stanu Ministerstwa Klimatu i 

Środowiska, panem Jackiem Ozdobą. Dotyczyła ona innowacyjnych pomysłów na 

zagospodarowanie odpadów, w szczególności odpadów zielonych. Tego samego dnia wziąłem 

udział w miejskich obchodach 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 

3 września spotkałem się z Arturem Tusińskim, burmistrzem Podkowy Leśnej. Rozmowa 

dotyczyła możliwości korzystania przez Podkowę Leśną z naszego PSZOK-u.  

Od 4 do 6 września odbywało się wiele wydarzeń w ramach XV edycji Festiwalu Otwarte 

Ogrody. Osobiście uczestniczyłem w wydarzeniach organizowanych przez: 

• Polski Komitet Pomocy Społecznej (Centrum Promocji Zdrowia Seniorów PKPS), 

• KSN AW w Milanówku (Twórczość uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej KSN 

AW), 

• Ośrodek Pomocy Społecznej (II rocznica Klubu Seniora), 

• Fundację Radośni – Odczarujmy Autyzm (Inny Skrawek Świata), 

• panią Martę Galińską („Kapelusze na Letnisku)”. 

Na zakończenie jubileuszowej edycji wziąłem udział w Narodowym Czytaniu „Balladyny” 

organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Milanówku, miałem zaszczyt wcielić się 

w rolę Skierki. Uważam, ze aktywność samorządowców w życiu kulturalnym, to nie tylko 

konieczność i obowiązek, ale również kreowanie i wskazywanie postaw promujących 

zaangażowanie w lokalne życie wspólnoty samorządowej.  

W dniach 7-10 września reprezentowałem Milanówek na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. 

Uczestniczyłem w wielu interesujących panelach, obecność na takim Forum w charakterze 

zaproszonego gościa, to z jednej strony docenienie Milanówka jako jednostki samorządowej, 

bowiem tylko niewielu wójtów, burmistrzów i prezydentów jest tam zapraszanych, z drugiej 

jest to trudna do przecenienia szansa na nawiązanie kontaktów osobistych z osobami 

decyzyjnymi na politycznej mapie Polski.   

13 września wręczyłem nagrody uczestnikom Mistrzostw Milanówka w tenisie ziemnym. A 

następnie w Urzędzie przy ul. Spacerowej obejrzałem zrealizowany w technologii VR 360 

stopni 3D film „Wiktoria 1920”, powstały w ramach „Wirtualnego Teatru Historii 

‘Niepodległa’” 

16 września podpisana została umowa na usunięcie azbestu na budynku przy ul. Ogrodowej. 

16 września spotkałem się z panem Ryszardem Madziarem, Szefem Gabinetu Politycznego, 

wiceprezesa Rady Ministrów pana Jacka Sasina. Rozmowa dotyczyła możliwości otrzymania 

środków na przetwarzanie odpadów zielonych na paliwo stałe i nawóz naturalny. 
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17 września w Pruszkowie uczestniczyłem w zgromadzeniu wspólników TBS, a także odbyłem 

spotkanie w sprawie projektu budowy rond. Również tego dnia złożeniem wieńca pod 

Pomnikiem Bohaterów (przy pl. Starzyńskiego) uczciłem 81. rocznicę napaści Armii Czerwonej 

na Polskę. 

18 września podpisałem umowę na zaprojektowanie i wykonanie pierwszego parkingu “Parkuj 

i jedź” zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej, pomiędzy ulicami Brzozową i Smoleńskiego. 

18 września spotkałem się Szefem Biura Politycznego w Ministerstwie Kultury, rozmawialiśmy 

o aktywności Milanówka w sferze pozyskiwania środków na rewitalizację zabytków zarówno 

w kontekście już prowadzonych działań jak i planów na przyszłość. 

21 września podpisałem umowę z Polskim Związkiem Działkowców Rodzinnego Ogrodu 

Działkowego “Milanówek” na udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadania – 

remont instalacji elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego   

“Milanówek” przy ul. Partyzantów 2 w Milanówku. 

22 września w ramach akcji “Susza nas rusza” przekazałem do Szkoły Podstawowej nr 3 i do 

“Akademii Jerzyków” zbiorniki na deszczówkę. 

22 września odbyło się spotkanie z jedną instytucji zainteresowanych zakupem od miasta 

zespołu willowego Turczynek. Dodam, że są zainteresowane dwie osoby (podmioty), aby 

przybliżyć tę kwestię, zaleciłem doprowadzenie do spotkania tych osób z Radnymi. Będzie to 

sposobność do przedstawienia ich wizji na zagospodarowanie i uratowanie tych 

nieruchomości.   

23 września odbyła się narada dotycząca budżetu Milanówka zarówno odnosząca się do 

tegorocznego budżetu jak i planowanie budżetu na 2021 rok. 

25 września przekazałem do Specjalistycznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku 

Mazowieckim 6 sztuk nowego sprzętu specjalistycznego, sfinansowanego z budżetu Miasta 

Milanówka. Sprzęty zostały przekazane na ręce pani dyrektor Krystyny Płukis i ordynatora 

Oddziału Kardiologii – pana Janusza Bednarskiego. 

25 września – Spotkanie w Starostwie Powiatu Grodziskiego. Rozmowa dotyczyła budowy 

rond i budowy kanalizacji w ulicy Kwiatowej w Milanówku.  

27 września wziąłem udział w miejskich uroczystościach rocznicowych - 81. rocznica 

utworzenia Służby Zwycięstwu Polski. 

28 września –Spotkanie w Urzędzie w Michałowicach dotyczyło doprecyzowania partnerstwa 

inwestycyjnego w związku z COVID-19.  
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28 września – spotkanie w biurze Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwator Zabytków, 

dotyczyło najważniejszych kwestii związanych z Milanówkiem (inwestycje drogowe, 

rewitalizacja zabytków, inwestycje np. szkoła nr II).  

1 października spotkałem się z projektantem Targowiska. 

2 października spotkałem się z Burmistrzem Grodziska Mazowieckiego, Grzegorzem 

Benedykcińskim. W spotkaniu uczestniczył również prezes MPWiK, Piotr Ambroziak. 

Poruszana była kwestia kanalizacji w aglomeracji, do której należą Milanówek, Grodzisk Maz. 

i Podkowa Leśna.  

3 października uczestniczyłem w oficjalnym zakończeniu sezonu rowerowego 2020, podczas 

którego wręczyłem medale i puchary dla najaktywniejszych członków Sekcji Turystyki 

Rowerowej Milanówek. 

11 października złożyłem kwiaty przy tablicy upamiętniającej Michała Lasockiego, w 82. 

rocznicę śmierci założyciela naszego miasta. 

19 października spotkałem się z pierwszym burmistrzem Miasta Milanówka, panem 

Ryszardem Szadkowskim, rozmawialiśmy o obecnej sytuacji w mieście, jak wspominałem 

zawsze byłem i jestem otwarty na wszelkie uwagi i sugestie, które bezpośrednio mogą 

wpływać na rozwój miasta. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem przyznałem honorowy patronatem nad dwoma 
wydarzeniami. 
 

Pierwszym honorowym patronatem objąłem Warsztatami Fotografii Muzycznej - wydarzenie 
o lokalnym zasięgu skierowane do mieszkańców Milanówka. Warsztaty poprowadzi znany i 
nagradzany fotograf Jan Bebel. 
 

Drugi honorowy patronat objąłem nad Ogólnopolskim Turniejem Tańca Towarzyskiego o 
Puchar Trójmiasta Ogrodów. To wydarzenie o regionalnym zasięgu, które odbywa się pod 
zwierzchnictwem Federacji Polskiego Towarzystwa Tanecznego i ma charakter punktowy i 
klasyfikacyjny, co gwarantuje udział profesjonalnych par tanecznych. Wydarzenie ma szansę 
na wpisanie w kalendarz imprez tanecznych na najbliższe lata. Dzięki działaniom sportowym 
miasto uczestniczy w życiu mieszkańców i tworzy korzystne postawy. Promocja miasta poprzez 
sport i rekreację to doskonały i skuteczny element promocyjny o bardzo wysokim potencjale. 
  
Jednoczenie zgodnie z Uchwałą nr 148/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012 r. 
w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka, wyraziłem zgodę na 
wykorzystanie herbu Miasta na materiałach informacyjno–promocyjnych związanych z 
realizacją w/w wydarzeń. 


