
Liczba głosów oddanych przez internet 164 82,8%

Liczba głosów nie ważnych w głosowaniu internetowym 1 0,5%

Liczba głosów oddanych poprzez wypełnienie ankiety podczas spotkań Burmistrza z mieszkańcami 34 17,2%

Liczba głosów ogółem

1. Czy jest Pani/Pan? Liczba głosów %

Mieszkańcem Milanówka 122 61,6%

Mieszkańcem okolicznych gmin 72 36,4%

Żadne z powyższych 2 1,0%

Brak odpowiedzi 2 1,0%

2. W jakim jest Pan/Pani przedziale wiekowym: Liczba głosów %

Poniżej 18 15 7,6%

18-24 33 16,7%

25-34 53 26,8%

35-44 48 24,2%

45-54 25 12,6%

55-64 13 6,6%

Powyżej 65 9 4,5%

Brak odpowiedzi 2 1,0%

3. Z jakiego źródła dowiedział/a się Pan/Pani o spotkaniu? Liczba głosów %

Informacja na stronie miasta www.milanowek.pl 45 22,7%

Informacja na profilu miatsa na portalu Facebook 99 50,0%

Plakat na mieście 8 4,0%

Od znajomego, rodziny 32 16,2%

Brak odpowiedzi 4 2,0%

GrodziskNews.pl 16 8,1%
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wpr24.pl 3 1,5%

Proponowane Google 1 0,5%

Internet 1 0,5%

Zobaczyłem 1 0,5%

4. Który z wariantów koncepcji zagospodarowania najbardziej odpowiada Panu/Pani potrzebom? Liczba głosów %

Wariant 1 67 33,8%

Wariant 2 25 12,6%

Wariant 3 33 16,7%

Wariant 4 52 26,3%

Wariant z Funduszy Norweskich 1 0,5%

Brak odpowiedzi 21 10,6%

5. Czy uważa Pan/Pani, że powinien być to kompleks o rozbudowanej funkcjonalności Liczba głosów %

Tak 161 81,3%

Nie 18 9,1%

Nie mam zdania 16 8,1%

Brak odpowiedzi 3 1,5%

6. Proszę wskazać rozwiązania jakie wg Pana/Pani powinny znaleźć się na omawianym terenie (można wskazać kilka zaznaczając X) Liczba głosów %

Basen kryty 110 55,6%

Basen odkryty 153 77,3%

Lodowisko 117 59,1%

Zagospodarowanie terenu zielenią, w tym nowe nasadzenia drzew i krzewów 97 49,0%

Dodatkowe atrakcje wodne takie jak np.. Różne zjeżdżalnie, plac zabaw w brodziku dla dzieci, bicze wodne i gejzery, masażery karku itp.. 128 64,6%

Sauny 73 36,9%

Tężnie solankowe 53 26,8%

Natryski 110 55,6%

Strefa gastronomii 115 58,1%

Przebieralnie i szafki ubraniowe oraz depozytowe 147 74,2%

Leżaki 107 54,0%

Boiska (do gry w siatkówkę, badmintona, hokeja na rolkach) 116 58,6%

Sala wielofunkcyjna / fitness 42 21,2%



Mała architektura (ławki, kosze na śmieci, lampy, stojaki na rowery itp.) 150 75,8%

Brak odpowiedzi 6 3,0%

Zwiększenie bezpieczeństwa 1 0,5%

Możliwość zapraszania artystów kabaretowych 1 0,5%

Plaża, miejsca zacienione 1 0,5%

Szachownice i miejsca do gry w planszówki 1 0,5%

Wir wodny, sztuczna rzeczka do pływania na pontonach 1 0,5%

Oraz inne odpowiedzi mieszkańców

Jako, ze basen to tylko nierealna kielbasa przedwyborcza, warto pomyslec o czyms co ma szanse powstac np. park z placem zabaw, budynek wyremontowac i przeznaczyc 

na mdk. 

7. Jeśli posiada Pan/Pani sugestie dot. zagospodarowania obszaru Basenu Miejskiego prosimy o ich zaproponowanie w poniższym polu:

Basen kryty w Grodzisku "trzeszczy w szwach", tory są rezerwowane przez szkoły i kluby. Mało miejsca dla zwykłego pływaka. Pływalnia między Pruszkowem a 

Grodziskiem na pewno nie świeciłaby pustkami. Basen kryty w przeciwieństwie do otwartego można funkcjonuje cały rok.

gmina ma pilniejsze wydatki niż basen: drogi, kanalizacja , odwodnienie. Mamy blisko na basen do grodziska i na stawy.

Uważam, że Milanówek zyskałby bardzo dużo, gdyby miał urządzoną tężnie solankową. Okoliczne gminy takiej tężni nie mają, a tężnia w mieście ogrodzie byłaby super 

pomysłem. Bardzo ładna tężnia jest w Konstancinie Jeziorna jest jeden minus jest płatna... Milanówek mógłby uruchomić bezpłatną tężnie dla wszystkich tak jak Grodzisk 

Mazowiecki zrewitalizował Stawy Walczewskiego. 

w każdym z wariantów brakuje prawdziwego parkingu

Pływalnia kryta powinna powstać w innym miejscu. To co powinno się znaleźć przy ulicy Sportowej to basen odkryty z podgrzewaną wodą, z torami do pływania i osobny 

brodzik dla dzieci. Powinniśmy się w miarę wiernie trzymać koncepcji pierwotnej basenu, dbając jednocześnie o to, by standard wykonania i atrakcje uzupełniające 

odzwierciedlały jakość, oczekiwaną od tego typu obiektów w XXI wieku. Jeśli mamy szukać środków i przegrać gigantyczny kompleks ze względu na brak funduszy to 

lepiej zaangażować mniejsze środki na nowoczesny, ogrzewany basen zewnętrzny.

Strefa welleness jakiś masaże relaksacyjne itp itd albo jakieś zajecia sportowe z trenerem - na basenie ale i nie tylko, w grupie i indywidualnie. ale do tego chyba lepszy 

byłby wtedy kryty basen

Koniecznie muszą być powyżej zaznaczone rozwiązania, lecz oprócz tego proponuję wybudowanie największej zjeżdżalni do basenu na Mazowszu, byłaby to ciekawa 

atrakcja dla turystów i przede wszystkim nas mieszkańców.

Najważniejsze jest moim zdaniem aby powstał jak największy basen kryty, na który mogłyby chodzić dzieci z milanowskich szkół oraz wszystkie inne osoby. Basen 

powinien mieć co najmniej 25 metrów długości (a lepiej 50m) i mieć jak najwięcej torów. Basen odkryty też byłoby fajnie żeby był, ale ważniejszy jest kryty, ponieważ 

będzie wykorzystywany przez cały rok. W basenie odkrytym powinna być podgrzewana woda.

wodny plac zabaw dla dzieci - zewnętrzny



Strefa saun z terenem poza budynkiem. Sauny w kilku wariantach.

Uważam, że basen powinien być odkryty, opcjonalnie podgrzewana woda. Wokoło basenu należy stworzyć park z Tężnią, boiskiem,ławkami. Jest to ważny teren 

aktywizacji społecznej miasta Milanówka.

Tor dla panczenistów. Wielu zdobywców medali w łyżwiarstwie szybkim pochodzi z Milanówka

Odpowiada mi propozycja "Innowacyjne zagospodarowanie terenu basenu" proponowane z Funduszy Norweskich. Częsciowo pokrywają się punkty powyższe.

Toalety w budynku.

Bardzo zależy mi na tężniach solankowych.

Uwazam, że najlepszym rozwiązaniem jest połączenie basenu odkrytego z krytym, do tego plac pod sezonowe lodowisko, który latem mógłby służyć, jako parking na 

potrzeby basenów.

Jestem przeciwny budowie basenu bo to są za wysokie koszty dla tak małego miasta

Najważniejsze, żeby było dużo miejsca blisko basenu, aby rozłożyć koc, leżak itp.

Myślę, że priorytetem jest budowa basenu zakrytego bowiem ten w Grodzisku Maz. przestaje być wydolny. Basen odkryty również jest ciekawym pomysłem jednak w 

pewnym stopniu może okazać się, że jego rola zostanie częściowo zostanie przejęta przez kompielisko na Stawach Walczewskiego. Basen kryty dawałby możliwość 

rekreacji przez cały rok i umożliwiał zawiązanie klubów sportowych, które mogłyby rywalizować z klubami z Grodziska oraz zajęć pozalekcyjnych.

Dużo zieleni zagospodarowane ze smakiem i głową

Co do basenu krytego: Interesuje mnie basen dla doroslych do plywania, drugi basen z cieplejsza woda dla dzieci ( np z mala zjezdzalnia) oraz brodzik dla najmlodszych. 

Duza zjezdzalnia w wiekszosci odkryta. Najlepszym wyjsciem wd moich obserwacji jest jedna szatnia koedukacyjna i przebieralnie za zaslonka np., osobne natryski. W 

innym wypadku traci sie duzo miejsca sa przeciagi itd, tak jak beznadziejne rozwiazanie na basenie w grodzisku, zawsze nas zawieje. Dwie duze sauny koedulacyjne sucha 

i mokra. Basen odkryty jeden duzy, drugi dla dzieci plytszy. Koniecznie zjeżdżalnie zewnetrzne jesli sie chce przyciagnac ludzi. Pozdrawiam 

Plac zabaw całoroczny z wodnymi atrakcjami latem jak w grodzisku przy basenie

Przygotowanie miejsc parkingowych 

Basen na dworzu kryty płyta i ciągła filtracja wody ( zasuwany basen)

Załączone w ankiecie warianty zagospodarowania nie są czytelne. Proponuję oddać teren prywatnym inwestorom i dopłacać do biletów dla mieszkańców gminy.

Może całoroczne lodowisko było by dobrym pomysłem.


