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Sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka za okres od 17 września do 16 

października. 

 

Odbyło się blisko 70 spotkań z mieszkańcami dotyczących ich spraw 

indywidualnych oraz inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej miejskiej. 

Spotkania dotyczyły najczęściej dróg, odwodnienia i kanalizacji. Spotkania  

te nie odbywały się wyłącznie w tradycyjne dni przyjęć interesantów tj, środy, 

ale w innych terminach również, po ustaleniu telefonicznym poprzez sekretariat.  

16 września wziąłem udział w uroczystym spotkaniu w nowopowstałym domu 

opieki dla seniorów – Willi Milanówek – Rezydencji Seniora. Efektem tego 

spotkania było kolejne – 30 września w czasie którego ustalono formy 

współpracy między Rezydencją Seniora a naszym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. Procentuje to już zajęciami tanecznymi w tamtejszej Sali, którą 

mamy udostępnianą nieodpłatnie. 

18 września w czasie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników 

WKD udzielono  absolutorium zarządowi oraz omówiono efekty modernizacji 

infrastruktury WKD w roku 2018. W czasie spotkania panem Tomaszem 

Treterem z WKD w dniu 19 września omówiono m.in. kwestię dodatkowych 

składów wahadłowych z Podkowy Leśnej do Milanówka. Zwiększy to liczbę 

połączeń naszego miasta, do już istniejących dojdzie możliwość 

skomunikowania się ze składami jadącymi na linii Warszawa-Grodzisk-

Warszawa.   

20 września podpisałem 3 umowy na dofinansowanie inwestycji w Milanówku: 

PSZOK, program Maluch+ oraz zakupu lekkiego samochodu dla OSP 

Milanówek. 

23 września w Hotelu 500 odbył się organizowany przez Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Kongres Rozwoju, kluczową kwestią była 

dezaprobata dla podziału województwa mazowieckiego na dwa: warszawskie  

i mazowieckie. Doprowadzi to jak wynika z ustaleń, do pogłębienia 

dysproporcji cywilizacyjno-infrastrukturalnej między Warszawą a resztą gmin 

dzisiejszego województwa.  Milanówek byłby z Warszawą podobnie jak 

wszystkie samorządy powiatów stycznych z Stolicą, w tej samej grupie 
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dochodowej, co znacznie zmniejszyłoby szanse na środki zewnętrzne bądź 

ograniczyło dofinansowanie w projektach do najniższych (50%). 

25 i 26 września uczestniczyłem w Forum Partnerstwa Prywatno-Publicznego  

w Płocku. Omawiano tam dobre praktyki w tym zakresie, w szczególności 

projekty, które udało się zrealizować z powodzeniem, w których zarówno 

planowany efekt został osiągnięty przy akceptacji sposobu rozliczenia  

bez kwestionowania przez organy nadzoru nad jednostkami samorządu 

terytorialnego.  

24 września doszło do spotkania z panem Filipem Gawlińskim specjalizującym 

się w pozyskiwaniu grantów na odnowę zabytków i ich adaptację na działania 

kulturalne i społeczne. Rozmowa dotyczyła działań wokół Walerii i Teatru 

Letniego. Pan Gawliński wyraził chęć nawiązania współpracy z władzami 

miasta i wejście we wspólny projekt odnośnie obu nieruchomości. Zbiegło się to 

z całkiem innymi działaniami. Odnośnie Teatru Letniego, dotarła do mnie drogą 

e-mailową, listem podpisanym przez osobę fizyczną informacja, w której 

piszący podnosi rzeczowość ekspertyzy, na podstawie której wystąpiono  

o pozwolenie na rozbiórkę Teatru Letniego. Jak wynika z pisma, istnieją 

uzasadnione przypuszczenia, że mogło dojść do działania „z góry założoną tezą” 

a sam budynek nie jest w stanie wykluczającym jego remont. Analizujemy jakie 

kroki podjąć w związku z tą informacją.   

29 września doszło do podpisania realizacji projektu II nitki Linii Kolejowej 

WKD – uzupełnienie na całym brakującym odcinku od Warszawy. 

Dobudowanie drugiego toru znacznie usprawni komunikację tym środkiem 

transportu.  

8 października podpisałem mowę z WFOŚ na dofinansowanie sprzętu dla OSP 

Milanówek.  

Doszło do dwóch spotkań z osobami dzierżawiącymi od nas teren na 

targowisku. W czasie pierwszego 30 września, w Sali Ślubów, omawiane były 

plany zadaszenia targowiska, problemy natury sanitarnej (śmieci, toaleta) oraz 

inne kwestie nurtujące handlujących na targowisku. W wyniku dyskusji 

zaplanowano na 7 października kolejne spotkanie już na targowisku. W jego 

efekcie podjęto kroki zmian estetycznych na targowisku (wygląd toalety), 

monitorowany jest też wywóz nieczystości z śmietników.  
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Wraz z panią Anetą Majak ustalono, iż Wigilia miejska dla osób samotnych 

i potrzebujących odbędzie się na identycznych zasadach jak w 2018 roku. 

Rozpoczęto pozyskiwanie sponsorów i darczyńców.  

2 października gościła w Urzędzie Miasta pani minister Wanda Zwinogrodzka, 

wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Skontaktował się z urzędem przedstawiciel firmy upoważniony do kontaktu  

z Milanówkiem w sprawie nabycia nieruchomości (Turczynek) w celu adaptacji 

i prowadzenia w willach Domu Seniora. Po potwierdzeniu, że nadal istnieje 

możliwość zbycia nieruchomości, zapowiedział powrót z potencjalnym 

inwestorem. 

10 października spotkali się samorządowcy z terenu powiatu grodziskiego. 

Podobne spotkania będą odbywać się regularnie w przyszłości w celu 

usprawnienia przepływu informacji i doświadczeń, w szczególności wspólnych 

inwestycji i przedsięwzięć m.in. komunikacji publicznej.  

11 października w urzędzie gościli przedstawiciel PKP – Daniel Boruchalski  

i przedstawiciele Dyrekcji Regionalnej.  Rozmawiano na temat kształtu 

przyszłego dworca w Milanówku, funkcji jakich oczekują mieszkańcy, 

poprawienia schodów do tunelu (uzupełnienia zjazdu). Ważnym elementem 

rozmowy było przywrócenie stanu ulic i nasadzeń po inwestycji budowy 

kolektora wód opadowych.  

15 października gościliśmy przedstawicieli firmy Orange, rozmowa dotyczyła 

inwestycji światłowodowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa, z uzyskanych informacji wynika, że 3 180 gospodarstw 

domowych w Milanówku jest w zasięgu łączy światłowodowych, w trakcie 

realizacji jest inwestycja na poszerzenie o kolejne 2 880 gospodarstw. 

 

Z poważaniem 

Burmistrz Miasta Milanówka 

Piotr Remiszewski 


