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Bogusław Milusz będzie nowym wiceprezydentem Elbląga,
przedstawił go na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Witold Wróblewski.
Podjąłem decyzję, aby wiceprezydentów nie było więcej niż dwóch. Dziś przedstawiam Państwu
Bogusława Milusza, który będzie wiceprezydentem do spraw społecznych. Bogusław Milusz ma
duże doświadczenie samorządowe i zawodowe, szczególnie w zarządzaniu oświatą. Był
nauczycielem, trenerem sportowym, przez siedem lat był dyrektorem w szkole w Nowakowie,
która świetnie radzi sobie z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej. W latach 2006-2010
był radnym Rady Miejskiej i przewodniczącym Komisji Oświaty - przedstawiał profil Bogusława
Milusza prezydent Wróblewski
Będę odpowiadał za sprawy społeczne. Jednym z głównych moich zainteresowań będzie sport,
sport to ja. Natomiast w naszym mieście ta dziedzina kuleje, nie ma, zwłaszcza wśród
młodzieży, nawyków i mody na sport, chciałbym się tym zająć - mówił Bogusław Milusz.
Prezydent Wróblewski odniósł się również do pytań dziennikarzy dotyczących obsadzenia
stanowiska Sekretarza Miasta i ewentualnego powołania doradców. - Chcę dokładnie przyjrzeć
się strukturze i funkcjonowaniu Urzędu, ponieważ zmieniła się ona przez ostatnich parę lat.
Dopiero wtedy będę podejmował decyzję organizacyjne. Trudno również przesądzić o
powołaniu pełnomocników czy doradców, chociaż przede wszystkim będę się posiłkował pracą
Urzędu Miejskiego - mówił prezydent

Bogusław Milusz, nota biograficzna:
• wiek: 43 lata
• rodzina: żona Izabela, córka Natalia uczennica gimnazjum,
• wykształcenie: wyższe magisterskie - AWF Gdańsk, mgr wychowania fizycznego, trener II
klasy piłki koszykowej, ponadto ukończone podyplomowe studia z zakresu organizacji i
zarządzania oświatą, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, informatyki.
• działalność zawodowa: nauczyciel w szkole sportowej, wychowawca w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym, trener koszykówki zespołów młodzieżowych w SP 11 Elbląg i MKS
Truso Elbląg, zespołów odnoszących liczne sukcesy sportowe, trener wojewódzkich kadr
młodzieżowych w koszykówce, dyrektor szkoły. Aktualnie dyrektor Zespołu Szkół w Nowakowie,
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szkoły która jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Realizacja projektów EFS w ramach działania 9.4, 9.5, 9.1.1, 9.1.2,
• działalność publiczna: organizacja ogólnopolskich turniejów w koszykówce, w tym
międzynarodowego festiwalu koszykówki dla najmłodszych - Elbasket, praca w
stowarzyszeniach na rzecz sportu młodzieżowego w Elblągu - Okręgowy Związek Koszykówki,
sędzia koszykówki, członek Szkolnego Związku Sportowego, kadencja radnego 2006-2010.
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