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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Milanówka między sesjami 

27.09.2022 – 25.10.2022 

  Między LXX a LXIII Sesją Rady Miasta Milanówka 

 

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

sprawy osobiste oraz tematy dróg. 

Oprócz tego: 

27 września obchodziliśmy 83. Rocznicę powstania Służby Zwycięstwu Polski. W imieniu władz miasta 

w obchodach uczestniczył Zastępca Burmistrza, Marcin Bąk.  

2 października wziąłem udział w XXII rocznicy otwarcia Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego KSN AW 

w Milanówku.  

W dniach 3-7 października uczestniczyłem w wyjeździe studyjnym w Brukseli.  

4 października został ogłoszony przetarg na zadanie "Projekt i wykonanie prac budowlanych  

w zakresie modernizacji kładki dla pieszych w okolicy ul. Przejazd w Milanówku w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja kładki dla pieszych nad torami kolejowymi na ulicy Przejazd” 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

8 października wziąłem udział w Dniu Otwartym w Starym Kinie - nowej filii Milanowskiego Centrum 

Kultury.  

Tego dnia w Milanówku także gościliśmy Intbau Norway - naszego norweskiego partnera projektu  

pn. "Rewitalizacja Willi Waleria w Milanówku – stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji 

kulturalnej.  

10 października wraz z moim Zastępcą wziąłem udział w inauguracji roku akademickiego 

Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

11 października podpisana została umowa na budowę Centrum Bezpieczeństwa.  

Tego samego dnia w Milanowskim Klubie Seniora wspólnie z panią dyrektor Centrum Usług 

Społecznych, Krystyną Kott zainaugurowaliśmy akcję „Październik miesiącem seniora”, w ramach 

której prowadzone są spotkania dla Seniorów dotyczące ich bezpieczeństwa. Akcja organizowana jest 

przez Urząd Miasta i Centrum Usług Społecznych we współpracy ze Strażą Miejską, Policją oraz 

Stowarzyszeniem RES. 
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11 października także uczestniczyłem wraz z moim Zastępcą w spotkaniu konsultacyjnym Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD Zielone Sąsiedztwo.  

13 października podpisałem umowę na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Willi Waleria w 

Milanówku – stworzenie interdyscyplinarnego miejsca edukacji kulturalnej”. 

13 i 14 października w milanowskich szkołach podstawowych odbyły się oficjalne pasowania uczniów 

klas pierwszych.   

14 października wręczone zostały także nagrody dla nauczycieli milanowskich placówek 

oświatowych. Nagrody wręczał Sekretarz Miasta, Sebastian Litewnicki.  

15 października miało miejsce zakończenie sezonu rowerowego Sekcji Turystyki Rowerowej 

działającej przy MCK oraz parapetówka retro w Starym Kinie. Dzień później odbyły się uroczystości 

odpustowe ku czci św. Jadwigi Śląskiej. We wszystkich tych wydarzeniach Burmistrza Miasta 

reprezentował Sekretarz Sebastian Litewnicki.  

17 października odbyło się spotkanie Kapituły Liścia Dębu, podczas której wybrano tegorocznych 

laureatów. Oficjalne ogłoszenie osób wyróżnionych oraz wręczenie statuetek planowane jest na 11 

listopada.  

19 października odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie WKD poświęcone: podwyższeniu kapitału 

zakładowego Spółki oraz ustaleniu celów zarządczych dla Zarządu Spółki.  

 

  


