
 

 

 

 

OPISY PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWNANIE MIESZKAŃCÓW MILANÓWKA: 
 
 

PROJEKT NR 1 

Aktywnie w Milanówku o zmianach klimatu. 

OPIS 

Celem projektu jest zwrócenie uwagi i uwrażliwienie mieszkańców Milanówka 
na kwestię postępujących zmian klimatycznych na Ziemi i ich konsekwencje, 
widoczne również na terenie naszego miasta. Budowanie świadomości jest 
ważnym krokiem do zmiany nawyków na bardziej "proklimatyczne". 
Planujemy szereg działań dla mieszkańców Milanówka, które obejmują: 

1. cykliczne spotkania z filmem dokumentalnym o tematyce 
środowiskowej (klimatycznej), otwarte dla wszystkich mieszkańców 
Milanówka 

2. zorganizowanie konkursu fotograficznego dla mieszkańców naszego 
miasta "Wpływ zmian klimatycznych na moją najbliższą okolicę" (trzy 
kategorie wiekowe) 

3. spotkanie z badaczem Arktyki z Instytutu Badań Polarnych, który 
opowie o zmianach klimatycznych widocznych w innych rejonach 
świata (dla uczniów szkół średnich z milanowskich szkół) 

4. zorganizowanie marszu/ biegu na orientację propagującego ruch. 
 
Lokalizacja: Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku, ul. 
Herberta 41 

Szacunkowy koszt ok. 6 500,00 zł.  

PROJEKT NR 2 

Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kościelnej oraz doposażenie placów zabaw przy SP nr 1 i przy ulicy 
Przyszłości 

OPIS 

Projekt ma na celu polepszenie stanu wybranych placów zabaw na terenie 
Milanówka poprzez:  
Modernizację placu zabaw przy ul. Kościelnej poprzez całkowitą wymianę 
sprzętu 
Doposażenie placu zabaw przy SP nr 1 poprzez zakup sprzętu pozwalającego 
na poprawę sprawności ruchowej dzieci 
Doposażenie placu zabaw przy ulicy Przyszłości  
 
Lokalizacja:  

• ul. Kościelna (przy Teatrze Letnim) 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im Księdza Piotra Skargi, ul. Królewska 69,  

• ul. Przyszłości 

Szacunkowy koszt ok. 124 000,00 zł.  

  



 

 

 

PROJEKT NR 3 

Świąteczna iluminacja na skrzyżowaniu ulic Ludnej i W.Polskiego, od strony ul. Ludnej 

OPIS 

Skrzyżowanie ul. W.Polskiego z ul. Ludna to jedno z najbardziej uczęszczanych 
skrzyżowań w mieście. Przy skrzyżowaniu znajduje się osiedle bloków oraz 
lokalny sklepik, drogi ze skrzyżowania prowadzą do wielu istotnych punktów 
w mieście, tj. np. cmentarza, szkoły podstawowej nr 3, czy do Urzędu Miasta. 
Ta część miasta rozwija się, a miłą zachętą do osiedlania się w tym miejscu 
byłaby świąteczna iluminacja. Wybrany projekt LEŚNA SOWA 2D Przewieszka 
uliczna, szerokość 6.3m, wysokość 1.3 m, idealnie wpisująca się w charakter 
miasta-ogrodu. Sowę planujemy umieścić na latarniach. 
 
Lokalizacja: ul. Ludna, na początku, przy skrzyżowaniu z ul. W.Polskiego 

Szacunkowy koszt  ok. 6 000. zł.  

PROJEKT NR 4 

Odpoczywaj aktywnie — w zdrowym ciele zdrowy duch 

OPIS 

Projekt zakłada poprawienie infrastruktury służącej do aktywnego, 
rodzinnego wypoczynku na świeżym powietrzu na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Milanówku, w tym budowę siłowni zewnętrznej (montaż 
8 urządzeń do ćwiczeń) oraz doposażenie istniejącego placu zabaw w 
zewnętrzny stół do ping-ponga. 
Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej, edukacja 
prozdrowotna poprzez zabawę oraz integracja społeczna, w ramach której 
uczniowie i rodzice naszej szkoły oraz okoliczni mieszkańcy będą mogli 
nawiązywać znajomości i zacieśniać więzi podczas aktywnego wypoczynku. 
Wszystkie planowane urządzenia do ćwiczeń oraz stół ping-pongowy spełniają 
rygorystyczne normy, są przebadane i atestowane, zgodnie z instrukcją mogą 
być użytkowane przez dzieci od 130 cm wzrostu. Wśród urządzeń znajdą się 
m.in.: wioślarz, prasa nożna podwójna oraz Gymnastic Station (drabinki i 
drążki do podciągania) służące wzmacnianiu poszczególnych partii 
mięśniowych oraz poprawie ogólnej kondycji ćwiczących. Ze względu na różne 
stopnie trudności z siłowni będą mogły korzystać również osoby o niskiej 
sprawności ruchowej i sile oraz osoby starsze. 
Poprawienie infrastruktury do aktywnego wypoczynku i integracji społecznej 
jest szczególnie ważne w okresie popandemicznym, gdzie możemy 
zaobserwować wyraźny spadek sprawności fizycznej wśród ludzi, a 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży, oraz rozluźnienie więzi społecznych. 
Budowa siłowni z pewnością zaradzi tym problemom. 
 
Lokalizacja: Teren przy Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Milanówku 

Szacunkowy koszt ok. 86 000,00 zł.  

  



 

 

 

PROJEKT NR 5 

Przebudowa i udostępnienie do powszechnego użytku placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2. 

OPIS 

Obecnie plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 nie jest dostępny dla osób 
spoza terenu szkoły, oferuje bardzo niewiele urządzeń i nie jest dostosowany 
do potrzeb dzieci z różnych grup wiekowych. 
Projekt zakłada modernizację placu zabaw - wyposażenie  
w różnorodne sprzęty oraz udostępnienie do powszechnego użytku przy 
jednoczesnym odgrodzeniu od pozostałego terenu szkoły. 
Plac zabaw będzie oferował bezpieczne podłoże i zostanie wykonany przy 
użyciu nowoczesnych, ekologicznych materiałów. 
Liczne sprzęty zadowolą gusta każdego - mogą pojawić się większa  
i mniejsza zjeżdżalnia, klasyczne huśtawki i huśtawki typu gniazdo, karuzela, 
piaskownica, linowy małpi gaj, bujaki, tablice edukacyjne,  
a nawet trampoliny. Niektóre z wymienionych urządzeń nadają się do użytku 
przez dzieci z niepełnosprawnościami. 
Oczywiście nie zabraknie zadbanej zieleni, ławek i koszy na śmieci. 
Realizacja projektu umożliwi korzystanie z placu zabaw przez dzieci  
w różnym wieku - uczniów i ich młodsze rodzeństwo nie tylko w czasie 
otwarcia szkoły. Zwiększenie liczby urządzeń pozwoli na jednoczesne 
korzystanie z terenu przez większą liczbę osób, a dostępność dla osób 
postronnych umożliwi integrację małych mieszkańców okolicy i będzie dla 
nich istotną atrakcją, ponieważ brakuje takich miejsc w północnej części 
Milanówka. 
 
Lokalizacja: ul. Literacka 20, Milanówek 

Szacunkowy koszt ok. 150 000,00 zł.  

PROJEKT NR 6 

Świąteczne iluminacje na ulicy Ludnej – Sowy na latarniach 

OPIS 

Ul. Ludna to jedna z bardziej uczęszczanych tras w mieście. Łączy Milanówek 
z sąsiednim Grodziskiem Mazowieckim. W okresie zimowym brakuje na niej 
kolorów. Idealnym ożywieniem tego miejsca byłyby świąteczne iluminacje. 
Wybrany projekt 10 sów idealnie wpisuje się w charakter miasta-ogrodu. 
Sowy planujemy umieścić na latarniach. 
 
Lokalizacja: ul. Ludna 

Szacunkowy koszt ok. 30 000,00 zł.  

  



 

 

 

PROJEKT NR 7 

Kamień z tablicą upamiętniający kolejkę EKD Milanówku 

OPIS 

Do 1972 roku funkcjonowała otwarta w 1936 roku trasa EKD Milanówek-
Podkowa Leśna. Pod adresem ul. Warszawska 36 mieściła się poczekalnia kolejki. 
W zeszłym, 2021 roku, obchodziliśmy 85. rocznicę utworzenia tej trasy. Fakt jej 
powstania jest dla historii naszego miasta bardzo ważny. Dzięki funkcjonowaniu 
EKD w Milanówku, będącym wtedy popularnym letniskiem, znacząco rozwinęła 
się turystyka. Przyjeżdżali tu artyści, w tym pisarze często później opisujący 
piękno miasta w swoich dziełach. Rozwijała się także infrastruktura, powstały 
punkty gastronomiczne oraz inne ważne dla rozwoju miasta miejsca. 
Pod adresem Warszawska 36 znajdował się również dworcowy punkt 
przyjmowania rannych przywożonych z Warszawy i Pruszkowa, zorganizowany 
przez dr. Franciszka Bohdanowicza, którego w pracy wspierały siostry PCK. 
Fakt funkcjonowania kolejki w naszym mieście powinien być oficjalnie 
eksponowany w przestrzeni miejskiej, np. w formie proponowanego kamienia z 
tablicą. 
Na tablicy będzie widniał napis: W tym miejscu w latach 1936-1972 znajdowała 
się poczekalnia kolejki EKD na trasie Milanówek-Podkowa Leśna. 
Kamień zostanie ustawiony na fragmencie torów WKD. Całość zajmie max. 3 m2 
 
Lokalizacja: Teren przy restauracji LoveMe, ul. Warszawska 36 

Szacunkowy koszt ok. 25 000,00 zł.  

PROJEKT NR 8 

Plac zabaw 

OPIS 

Ogrodzenie placu zabaw (zgodnie z przepisami), wyłożenie taranem i 
doposażeniem istniejącej infrastruktury urządzeń zabawowych nowymi 
 
Lokalizacja: ul. Dembowskiej 1 (za budynkiem) 

Szacunkowy koszt ok. 60 000,00 zł.  

PROJEKT NR 9 

Świąteczne iluminacje – 3 metrowa wiewiórka 

OPIS 

Ulica Warszawska to jedna z bardziej charakterystycznych ulic w centrum 
naszego miasta. Świąteczne iluminacje w postaci 3 metrowej wiewiórki z 
pewnością zachęcą do spacerów i spowodują, że również zimą centrum 
Milanówka będzie magiczne. 
Wiewiórka idealnie wpisuje się w krajobraz i charakter tego miejsca, a nowa 
świąteczna dekoracja uzupełni te, które co roku zimową porą pojawiają się na 
milanowskich ulicach.  
 
Lokalizacja: ul. Warszawska 32, Milanówek 

Szacunkowy koszt ok. 35 000,00 zł.  



 

 

 

PROJEKT NR 10 

Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Milanówek 

OPIS 

Celem projektu jest zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla 
jednostki OSP Milanówek. 
Powodem zakupu wyżej wymienionego pojazdu jest potrzeba wymiany 
istniejącego pojazdu marki Volkswagen który jest z 1993r czyli w przyszłym roku 
będzie miał 30 lat. Niestety stan blacharski oraz układ napędowy 
prawdopodobnie nie pozwoli aby ten pojazd przeszedł kolejne badanie 
techniczne, tym samym zostanie wycofany z podziału bojowego jednostki. 
Samochód kwatermistrzowski w naszej jednostce wielokrotnie udowodnił swoją 
przydatność, dla przykładu: podczas pandemii dostarczał żywność dla osób 
objętych izolacją, transporty płynów do dezynfekcji dla szkół oraz instytucji 
użytku publicznego oraz transporty między punktami pomocowymi, podczas 
wojny na Ukrainie odbył kilkadziesiąt transportów z pomocą żywnościową oraz 
pomagał podczas transportów uchodźców między punktami pomocowymi. 
Kryterium ogólnodostępności jest spełnione ponieważ samochód służyć będzie 
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, pełnił będzie pomoc dla mieszkańców 
naszej gminy którzy akurat potrzebują pomocy straży pożarnej, ta pomoc jest 
udzielana bezpłatnie (zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej). 
Pojazd będzie wyposażony w: sygnalizację pojazdu uprzywilejowanego, 
radiotelefon, przestrzeń ładunkową typu „blaszak” 
 
Lokalizacja: ul. Warszawska 18, Milanówek 

Szacunkowy koszt ok. 150 000,00 zł.  

 


