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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami
19.04.2021 – 21.05.2021
Między XLIII a XLIV Sesją Rady Miasta Milanówka

W czasie od ostatniej Sesji odbyłem wiele rozmów z mieszkańcami. Podczas rozmów poruszane były
głównie sprawy prywatne Milanowian, w tym także tematy nieruchomości, kanalizacji oraz remontów i
odwodnień ulic. Oprócz tego:
21 kwietnia podpisałem umowę na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Krakowskiej.
22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi w naszym mieście zorganizowane zostało wiele wydarzeń. Osobiście
wziąłem udział w zorganizowanej przez Urząd Miasta i Ogrodnika Miejskiego akcji rozdawania sadzonek
bzów i grabów. Akcja była dużym sukcesem i przyciągnęła rzeszę mieszkańców. Podobne wydarzenie
odbyło się 29 kwietnia. Z tego miejsca przesyłam podziękowania dla Straży Miejskiej, która zabezpieczała
miejsce obu akcji, pilnowała przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz rozdawała przybyłym
mieszkańcom bezpłatne maseczki.
26 kwietnia spotkałem się z przedstawicielem Fundacji Joanny Radziwiłł. Rozmawialiśmy o możliwości
nawiązania współpracy.
Od 27 kwietnia do 5 maja przebywałem na izolacji domowej w związku z kontaktem z osobą zakażoną
koronawirusem.
3 maja obchodziliśmy wyjątkową, bo 230. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. W związku ze
wspomnianą wcześniej izolacją, niestety nie wziąłem udziału w uroczystościach rocznicowych, ale godnie
reprezentował mnie tam mój zastępca, Ryszard Raban.
6 maja spotkałem się z nowym prezesem Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego (MTE), panem
Wojciechem Kłosińskim. Rozmowa dotyczyła bieżących spraw Społecznej Szkoły Podstawowej.
Tego samego dnia wziąłem udział w I posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grodzisku
Mazowieckim
12 maja ogłoszone zostały wyniki I etapu ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI
w.”. Nasza inwestycja pod nazwą „Przebudowa i adaptacja budynku przedszkola na Żłobek Publiczny
Akademia Jerzyków w Milanówku” zajęła 3 miejsce (spośród 465 realizacji z całej Polski).
14 maja wziąłem udział w uroczystym otwarciu „Męskiej Szopy” - nowego miejsca integracji
międzypokoleniowej w Milanówku. Obiekt z plenerową siłownią znajduje się przy ul. Inżynierskiej 3a. Z
tego miejsca raz jeszcze składam serdeczne gratulacje pani kierownik Krystynie Kott za utworzenie tego
wyjątkowego miejsca dedykowanego nie tylko seniorom, ale też młodszym mieszkańcom naszego miasta.
strona 1/2
Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20
miasto@milanowek.pl | www.milanowek.pl

18 maja rozpoczął się remont ulicy Krakowskiej.
21 maja podpisana została umowa na przełomową i długo wyczekiwaną inwestycję – modernizację
milanowskiego targowiska miejskiego.
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