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Milanówek 

Planowanym przez Milanówek innowacyjnym działaniem jest budowa kompleksu basenowego z 
pasywnym budynkiem zaplecza i Centrum Edukacji Ekologicznej z pomieszczeniami do zabiegów 
terapeutycznych, ćwiczeń grupowych oraz prowadzenia szkoleń.  

Grant przyznany w ramach projektu parasolowego został 
wykorzystany na nawiązanie wymiany doświadczeń i wiedzy z 
partnerem norweskim, w tym organizację trzydniowej wizyty 
studyjnej w Norwegii oraz rewizyty w Milanówku, podczas 
której norwescy goście mogli zapoznać się ze specyfiką 
lokalnych warunków społecznych, ekonomicznych i 
środowiskowych. Przeanalizowano też najbardziej wrażliwe 
aspekty prowadzenia inwestycji z zakresu efektywności 
energetycznej i wykorzystania OZE oraz opracowano 
koncepcję funkcjonalno-technologiczną planowanego 
ekologicznego kompleksu rekreacyjno- wypoczynkowego. 
Koncepcja ta nie tylko będzie stanowić podstawę do 
wdrożenia projektu pilotażowego, ale i bazę dla innych miast 
i gmin planujących realizację podobnych przedsięwzięć. 
Działaniom tym towarzyszyła szeroka kampania promocyjno-
informacyjna skierowana do mieszkańców miasta i okolic. 

W ramach mikroprojektu Milanówek nawiązał współpracę z norweską gminą Frogn, która realizuje 
obecnie projekt budowy interaktywnego basenu oraz hali sportowej w mieście Drøbak. W dniach 12-
14 grudnia 2016 r. przedstawiciele Milanówka odwiedzili Frogn, gdzie omówili z gospodarzami temat 
optymalizacji procesu projektowego, wyboru najkorzystniejszych rozwiązań technologicznych (w tym 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii) oraz koncepcji oprawy audio-wizualnej poszczególnych 
stref basenu. Oprócz części teoretycznej gospodarze z gminy Frogn zapewnili dwie wizje lokalne na 
terenie budowy basenu oraz szpitala Ullerud helsebygg. 

Wiedza pozyskana podczas wizyty pomogła w rozpoczęciu prac nad opracowaniem koncepcji 
funkcjonalno-technologicznej strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie obecnego kąpieliska 
miejskiego. Koncepcja ta została następnie omówiona podczas rewizyty norweskich partnerów w 
Milanówku w dniach 6-8 lutego 2017 r. Norwescy goście przedstawili jeszcze raz projekt budowy 
basenu Drøbaksbadet og Frognhallen, wdrażając pracowników magistratu w poszczególne etapy 
realizacji oraz rozwiązania technologiczno-funkcjonalne. Opowiedzieli też o systemie certyfikacji 
BREEAM-NOR, który jest stosowany we wszystkich inwestycjach prowadzonych przez gminę Frogn. 
Jest to wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko, będący obecnie 
jednym ze standardów w branży nieruchomości w Europie i na świecie. Następnego dnia 
przedstawiciele gminy Frogn wzięli udział w wizji lokalnej terenu kąpieliska miejskiego oraz spotkali 
się z autorem koncepcji i wizualizacji kompleksu rekreacyjnego, do którego wnieśli wiele cennych, 
praktycznych uwag. 

 

 

 

 

 

 


