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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami 

18.07.2022 - 24.08.2022 

  Między LXVII a LXVIII Sesją Rady Miasta Milanówka 

 

W czasie od LXVII Sesji odbyłem rozmowy z mieszkańcami, podczas których poruszane były głównie 

kwestie spraw lokalowych oraz temat stanu i przebudowy ulic. 

Oprócz tego: 

Do 23 lipca przebywałem na urlopie. 

25 lipca została podpisana umowa na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1.  

27 lipca otrzymaliśmy informację o zdobytym w wysokości 999 858,89 złotych dofinansowaniu  

na prace remontowe i konserwatorskie budynku dawnego „Teatru Letniego”. Otrzymane środki dają 

szansę na stworzenie nowej, tak niezbędnej przestrzeni kulturalnej na potrzeby Milanowskiego 

Centrum Kultury. 

30 lipca uczestniczyłem w uroczystościach 78. rocznicy tragicznej śmierci oficerów AK – kpt. 

Zygmunta Dąbrowskiego oraz ppor. Jerzego Kowalskiego.  

1 sierpnia obchodziliśmy 160. rocznicę urodzin założyciela Letniska Milanówek - Michała Lasockiego 

oraz 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 

5 sierpnia spotkałem się z naczelnikiem Poczty Polskiej w Milanówku w sprawie utworzenia w 

naszym mieście Izby Pamięci Środowiska „Mielizna” Obwodu Bażant.  

9 sierpnia odbyło się spotkanie w sprawie budowy w Milanówku pomnika polskiego śpiewaka, 

mieszkańca Milanówka - Stanisława Gruszczyńskiego.  

11 sierpnia wziąłem udział w ostatnim pożegnaniu wyjątkowej i wielce zasłużonej mieszkanki, 

laureatki Milanowskiego Liścia Dębu – pani Anny Kuldanek.  

Tego samego dnia oraz 18 sierpnia miała miejsce cotygodniowa narada koordynacyjna  

dot. termomodernizacji Szkół Podstawowych nr 1 i nr 3. 

11 sierpnia odbyło się również spotkanie z wykonawcą inwestycji Parkuj i Jedź.  

W dniach 13-14 sierpnia uczestniczyłem w obchodach 714. rocznicy nadania praw miejskich naszemu 

miastu partnerskiemu – Lidzbarkowi Warmińskiemu.  
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17 sierpnia spotkałem się z dyrektorem Centrum Usług Społecznych, panią Krystyną Kott. Rozmowy 

dotyczyły współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oraz wystąpienia o środki zewnętrzne 

na utworzenie i prowadzenie Domu Dziennego Senior+. Poruszony został także temat mieszkańca 

Milanówka znęcającego się nad zwierzętami. Dzięki interwencji (będącej reakcją na zgłoszenie 

mieszkańców) przeprowadzonej przez pracownika Urzędu, CUS, milanowską Straż Miejską oraz 

Stowarzyszenie „Pogotowie dla zwierząt”, szczęśliwie udało się uratować dwa psy oraz kilkanaście 

gołębi. 

  

 

 


