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Peter Milczyn
Poseł do Parlamentu Prowincji Ontario z okręgu Etobicoke-Lakeshore w Toronto.
eter Milczyn został wybrany do Parlamentu Prowincji Ontario w 2014 i pełni funkcję Parlamentarnego
Asystenta Ministra Rozwoju Gospodarki, Zatrudnienia
i Infrastruktury, ze specjalizacją w rozwoju infrastruktury Ontario.
Jest również przewodniczącym Toronto Caucus i wiceprzewodniczącym Komitetu Finansów i Spraw Gospodarczych.
Peter Milczyn urodził się w Kanadzie. Jego rodzice Wiesław Milczyn (inżynier, absolwent AGH) i Maria Graf-Milczyn (dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego) wyemigrowali do Kanady z Polski. Milczyn
wychował się w Mimico, gdzie chodził do różnych lokalnych szkół: Saint Leo, David Hornell, Islington, Etobicoke
Collegiate Institute i Mimico High School. Studiował architekturę na University of Toronto, gdzie otrzymał dyplom B.
Arch. w 1989.
Krótko po studiach założył swoją własną firmę PZM Design. Jako właściciel prowadził wiele projektów publicznych i prywatnych. Znajomość urbanistyki poprawdziła go
w kierunku polityki.
Peter jest od wielu lat związany z Partią Liberalną. Już w
wieku czternastu lat udzielał się jako ochotnik w Etobicoke Lakeshore Liberal Association w kampanii wyborczej
na szczeblu ogólnokrajowym dla lokalnego posła Kena
Robinsona za rządów Pierre Elliota Trudeau. Udzielał się
również w kampaniach Jesse Flisa w Parkdale High Park i
w różnych kampaniach prowincionalnych. Podczas kampanii o przywództwo Partii Liberalnej Peter był aktywnym
poplecznikiem Jeana Chretiena. Na szczeblu prowincionalnym popierał w różnych kampaniach o przywództwo takie osoby jak Joe Cordiano, Greg Sorbara, Dalton
McGuinty i Kathleen Wynne.
W roku 1990 ubiegał się i wygrał stanowisko prezydenta
Etobicoke Lakeshore Federal Liberal Riding Association.
Pełnił tę funkcję do 1993 roku.
W 1991 roku po raz pierwszy ubiegał się o fotel radnego
miasta Etobicoke. Uzyskał trzecie miejsce w trudnej kampanii, ale przez następne trzy lata udzielał się społecznie i
uzyskał silne poparcie w Mimico i New Toronto.
Jego pierwsza kadencja jako radnego miasta Etobicoke
rozpoczęła się w 1994 roku. Po amalgamacji City of Toronto, Peter Milczyn był wybierany na radnego we wszystkich wyborach od roku 2000 do 2014. Jego kariera radnego dla mieszkańców południowego Etobicoke trwa już
17 lat.
W czasie swoich kadencji był szefem Toronto’s Planning
and Growth Comittee, służył przez osiem lat jako komisarz TTC, członek City of Toronto Executive Committee
i również jako członek „BUILD Toronto”. Zawsze walczył
o interesy mieszkańców Etobicoke: m.in. popierał rozbudowę publicznego transportu, dostępnego budownictwa mieszkaniowego dla rodzin w Etobicoke-Lakeshore i
w całej prowincji. Główne jego osiągnięcia jako radnego
miejskiego to założenie trzech zrzeszeń lokalnych biznesów (Business Improvement Areas): Mimico- By–the-Lake, Mimico Village i ShoptheQueensway.com., rozbudowa
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wybrzeża Etobicoke (Humber Bay Shores), plan rozwoju
Etobicoke City Centre/Westwood/Six Points, międzynarodowy konkurs na renowację Nathan Phillips Sqaure przed
Urzędem Rady Miasta oraz miejska, telefoniczna linia obsługi klientów „311” udostępniająca mieszkańcom Toronto usługi miejskie w trybie 24/7.
Ze względu na swoje doświadczenie w dziedzinie architektury i urbanistyki Peter jest zapraszany w charakterze
wykładowcy przez różne szkoły. Wykładał w szkołach architektury University of Toronto, Ryerson University i Harvard Graduate School of Design.
Doświadczenie i wiedza z zakresu ekonomicznego prowadzenia miasta, prawidłowego zarządzania finansami publicznymi i urbanistyki doprowadziła do pierwszej ustawy
Petera Milczyna jako członka Parlamentu Prowincji (MPP)
- Ustawy 39 „An Act to Amend the City of Toronto Act,
2006, the Planning Act and Certain Regulations”. Ta ustawa ma na celu przywrócenie władzy lokalnym gminom,
wzmocnienie urbanistyki miasta i dostarczenie mieszkań
ludziom o niskich zarobkach.
Peter Milczyn jest biegły w języku polskim, francuskim, niemieckim i włoskim oraz ma bliski związek ze społecznością
Etobicoke-Lakeshore. Mieszka w Etobicoke, gdzie z dumą
wychowuje córke Ariannę wraz ze swoją żoną Rose.

