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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami 

15.04 – 26.05.2022 

  Między LX a LXIII Sesją Rady Miasta Milanówka 

 

W czasie od LX Sesji odbyłem wiele rozmów z mieszkańcami, podczas których poruszane były głównie 

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

Oprócz tego: 

22 kwietnia celebrowaliśmy w Milanówku Dzień Ziemi. Z tej okazji w naszym mieście odbyła się akcja 

rozdawania sadzonek mieszkańcom. Podobnie jak w zeszłym roku akcja przyciągnęła tłum 

Milanowian. Do odbioru były sadzonki tui, świerku oraz pnącza kwitnącego. Mieszkańcy, którzy 

przyjechali po sadzonkę jednośladem mogli go od razu oznakować w specjalnie przygotowanym na 

ten dzień punkcie Straży Miejskiej.  

28 kwietnia wziąłem udział w ostatnim pożegnaniu pierwszego Burmistrza Miasta Milanówka, pana 

Ryszarda Szadkowskiego.  

5 maja otrzymaliśmy informację o kolejnym ogromnym dofinansowaniu, które zdobyliśmy. 

3 307 268, 22 zł zostaną przeznaczone na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w 

Milanówku. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach naboru do Programu Ministra Rodziny i 

Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne".  

10 maja wziąłem udział w uroczystym podpisaniu umowy na rozbudowę drugiego toru kolejki WKD z 

Podkowy Leśnej do Grodziska Maz.  

11 maja miałem przyjemność w imieniu Prezydenta RP wręczyć pięciu parom z Milanówka medale za 

50 lat Pożycia Małżeńskiego.  

13 maja podpisałem umowę na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego przez 

zagospodarowanie terenów zielonych", na który Gmina Milanówek pozyskała 10 mln złotych. Umowa 

dotyczy wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych opinii i pozwoleń umożliwiających wykonanie robót i realizację inwestycji pod nazwą 

"Zagospodarowanie Parku im. Michała Lasockiego". 

17 maja podpisana została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Gombrowicza. Inwestycja 

realizowana jest w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki, w ulicy 

Gombrowicza i ulicy Grudowskiej". 
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19 maja uczestniczyłem w „Drugim śniadaniu z kulturą” zorganizowanym przez MCK, w ramach 

kolejnego projektu jednoczącego Gminy należące do Stowarzyszenia MAZOVIA. Takie spotkanie to 

wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i rozwoju współpracy między instytucjami kultury.  

20 maja odbyła się akcja rozdawania darmowych sadzonek mieszkańcom. Tym razem Milanowianie 

mogli odebrać sadzonki modrzewia i olchy. Drzewka zostały przekazane miastu nieodpłatnie przez 

Nadleśnictwo Chojnów.  

23 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku odbyła się konferencja prasowa z udziałem 

Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotra Glińskiego, 

dyrektora Instytut Książki – Dariusza Jaworskiego oraz dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Milanówku – Elżbiety Abramczuk-Kalinowskiej. Konferencja dotyczyła wyników II naboru wniosków 

do konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021–2025”, stanowiącego element Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Jednym z beneficjentów programu jest Miejska Biblioteka Publiczna w 

Milanówku, która z sukcesem aplikowała o dotację na budowę nowego obiektu bibliotecznego. 

Dofinansowanie w ramach programu wyniesie 2 250 000 zł. 

25 maja wziąłem udział w obchodach Powiatowego Dnia Strażaka w Grodzisku Mazowieckim. 


