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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami 

28.10.2020 – 27.11.2020 

Między XXXV a XXXVII Sesją Rady Miasta Milanówka 

 

W okresie od 28 października do 30 listopada odbyłem liczne rozmowy z mieszkańcami. Rozmowy 
dotyczyły nieruchomości, dróg i bieżących osobistych problemów, z którymi się na co dzień zmagają.  
 
2 listopada otrzymaliśmy dofinansowanie 3 125 000 zł na przetworzenie OPS w Milanowskie 
Centrum Usług Społecznych. 
 
3 listopada podpisałem dokumentację przetargową inicjującą postępowanie przetargowe na 
przebudowę ul. Spółdzielczej.  
 
3 listopada byłem gościem Radia Bogoria w comiesięcznej audycji „Milanówek w Radio Bogoria”. 
Rozmawialiśmy m.in. o funkcjonowaniu Urzędu Miasta w czasie pandemii, o otrzymanym 
dofinansowaniu na Milanowskie Centrum Usług Społecznych, jak również o realizowanych i 
planowanych inwestycjach. 
 
Tego samego dnia odbyło się spotkanie w sprawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Teatru 
Letniego. 
 
4 listopada rozmawiałem z F-Ma Trei w sprawie inwestycji mieszkaniowej na terenie Mifamu. 
 
Tego dnia przeprowadziłem również rozmowę z panią Dorotą Bembnistą dotyczącą potencjalnej 
sprzedaży gminie Milanówek nieruchomości przy ul. Krakowska 13. 
 
5 listopada przekazałem kwarcowe generatory ozonu WGL-30GC do Akademii Jerzyków, Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej.  
 
6 listopada otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 8 milionów złotych na Rewitalizację Willi 
Waleria w Milanówku - stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej.  
 
11 listopada obchodziliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji wraz z 
przewodniczącym Rady Miasta panem Kamilem Bialikiem oraz radnymi – Krzysztofem Ołpińskim i 
Hubertem Jarkiem złożyłem w imieniu milanowskiej społeczności wieniec przed Pomnikiem 
Bohaterów.  
 
Kilka godzin później miałem przyjemność poprowadzić bardzo skromną, lecz uroczystą Galę XIV edycji 
nagrody Milanowskiego Liścia Dębu. W tym roku nagrodzeni zostali: pani dr. Ewa Kolecka (za 
wieloletnią działalność społeczną i troskliwą opiekę medyczną okazaną mieszkańcom Milanówka) i 
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śp. Pan Tadeusz Kuldanek (za działalność społeczną i edukacyjną na rzecz historii Miasta Milanówka 
oraz propagowanie jego dziedzictwa kulturowego).  
 
13 listopada rozmawiałem z panem profesorem Niemczykiem (klinika otolaryngologii) – w sprawie 
inwestycji na terenie naszego miasta filii kliniki otolaryngologii. 
 
16 listopada odbyło się spotkanie dotyczące kolejnych kroków związanych z szeroko pojętą 
rewitalizacją Willi Waleria z zewnętrznym finansowaniem z tzw. środków norweskich. 
 
17 listopada rozpoczęła się budowa oświetlenia na ul. Marzeń.  
 
18 listopada zakończona została praca nad plenerową szachownicą. W przyszłości planowane jest 
tam organizowanie partyjek online z naszymi miastami partnerskimi.  
 
20 listopada spotkałem się z panem Józefem Węgreckim, członkiem zarządu ds. operacyjnych PKN 
Orlen. Spotkanie dotyczyło zagospodarowania i przetwarzania odpadów zielonych i RDF na paliwo 
gazowe (tzw. zielony gaz). 
 


