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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami 

03.03 – 30.03.2022 

  Między LVI a LIX Sesją Rady Miasta Milanówka 

 

W czasie od LVI Sesji odbyłem wiele rozmów z mieszkańcami. Podczas których poruszane były głównie 

ich sprawy osobiste, ale także tematy budynków komunalnych, przebudowy ulic czy budowy 

kanalizacji. 

Oprócz tego: 

10 marca odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds. Uchodźców, dotyczące 

koordynacji działań prowadzonych przez punkt na Hali Sportowej nr 2 (przy Szkole Podstawowej nr 1) 

oraz współdziałania Gminnego Zespołu z wyższymi szczeblami administracji samorządowej.  

13 marca wziąłem udział w meczu charytatywnym „Pomagamy Ukrainie”, który odbył się na stadionie 

Milanu Milanówek. Zebrane podczas wydarzenia pieniądze (w kwocie 3 240,00 zł) zostały wpłacone w 

formie darowizny na konto Gminy Milanówek na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 

przybywającym do naszego miasta.  

15 marca odbyło się trzecie już spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds. Uchodźców, 

podczas którego zapadła decyzja o likwidacji punktu tymczasowych noclegów uchodźców ze strażnicy 

OSP i o całkowitym przeniesieniu na Halę Sportową nr 2. 

17 marca wspólnie z dyrektor CUS panią Krystyną Kott i Kierownikiem Referatu Oświaty panią Bożeną 

Ciesielką, uczestniczyłem w spotkaniu integracyjnym dla rodzin uchodźców z Ukrainy. W trakcie 

spotkania przedstawiona została oferta edukacyjna, jak i możliwości wsparcia w zakresie pomocy 

społecznej, jakie oferuje CUS.  

18 marca spotkałem się z dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, panią Elżbietą Abramczuk-

Kalinowską. Rozmawialiśmy o możliwościach rozbudowy biblioteki w Milanówku  

 22 marca odbyło się kolejne spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds. Uchodźców. 

Wspólnie zdecydowaliśmy o całkowitej likwidacji do dnia 10 kwietnia punktu przyjmowania uchodźców 

na Hali Sportowej nr 2. W sytuacjach awaryjnych OSP uchodźcy będą kwaterowani w strażnicy OSP 

(maks. 10 osób) oraz w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (przy ul. Kościuszki 116) .  

23 marca wziąłem udział w ostatnim pożegnaniu Honorowego Obywatela Milanówka Ryszarda 

Witkowskiego. W pięknej uroczystości pogrzebowej, zorganizowanej w podniosłej oprawie wojskowej, 
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udział wzięli także reprezentanci milanowskich jednostek, szkół oraz stowarzyszeń. Pan Witkowski 

spoczął na Cmentarzu Powązkowskim.  

24 marca spotkałem się z prezesem MPWIK. Rozmawialiśmy o rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej 

w Milanówku.  

30 marca wziąłem udział w uroczystej gali VI edycji konkursu „Perły Mazowsza”.  

 

Ponadto, wszczęta została procedura przetargowa na: 

1. Termomodernizację dwóch budynków Szkół Podstawowych w Milanówku 
2. Projekt i budowę budynku strażnicy OSP w Milanówku w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku” w formule zaprojektuj i 

wybuduj.  

 


