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Ile pokoleń może czerpać z pełnionych przez
starodrzew Milanówka usług ekosystemowych,
ile wspomnień i historii skrywają, ilu gatunkom
dały schronienie i ile jeszcze wciąż mogą nam
dać od siebie, pozostaje zagadką, ale
świadomość dobroci, jaką od nich
otrzymaliśmy, każe nam chronić ich
dobrodziejstwa tak długo, jak będzie to
możliwe.
mgr inż. Marta Melon „Starodrzew i nie-ludzcy mieszkańcy
Milanówka”



I OGRODY LEŚNE
czyli jak wzmocnić bioróżnorodność

• Drzewa na wagę złota – 8 argumentów

• Specjalista od drzew

• Gatunki drzew - rodzime a inwazyjne

• Drzewa a inwestycje budowlane

• Liście to nie śmieci – 6 innych rozwiązań

• Nowa estetyka, czyli porządek zgodny z naturą

• Łąka kwietna zamiast trawnika – 4 korzyści

• Wybór roślin wmiejscachmało nasłonecznionych

• Polecane odporne na suszę roślinyw ogrodach leśnych

• Nawozy naturalne

• Ogrodzenia



Ostatnie lata pokazują, że letnie miesiące są
bardzo skąpe w opady i poważnym problemem
staje się niedobór wody, którą moglibyśmy
wykorzystać do nawadniania ogrodów. Coraz
częściej zdarza się, że gminy zalecają
ograniczenie zużycia wody latem, np. poprzez
powstrzymanie się od podlewania trawników.
mgr inż. Dominik Taraska „Retencja wody – konieczność naszych
czasów”



II WODA
czyli jak ją zatrzymać

• Susza i podtopienia

• Wybory konsumenckie

• Retencja wody – 5 sposobów

• Nawierzchnie



Europejska Agencja Środowiska opublikowała nowy
raport o zanieczyszczeniu powietrza w UE i okolicznych
krajach. W niektórych polskich miastach średnioroczne
stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu
stanowi 900 proc. unijnej normy.

Polska jest w czołówce krajów, w których powietrze jest
najbardziej zanieczyszczone.

W UE z powodu smogu umiera blisko pół miliona ludzi
rocznie. W Polsce - ok. 50 tys.

Dominika Wantuch „Smogu naszego powszedniego. Polska
nadal rakotwórczym centrum Europy”, Gazeta Wyborcza
30.09.2021



III POWIETRZE 
czyli jak poprawić jego czystość

• Smog w Polsce i Milanówku

• Źródła smogu

• Jak poprawić czystość powietrza –
zmiany w 3 obszarach

• Ogrzewanie domów

• Kominki

• Spalanie w ogrodzie



Przestań marnować energię i paliwa kopalne na 
częste koszenie trawników, grabienie liści, 
pakowanie tej całej biomasy w plastikowe worki i 
wywożenie na wysypiska śmieci. Załóż 
przydomowy kompostownik i naucz się, jak 
przyrządzać dobrej jakości kompost. A jak już to Ci 
się uda, wykorzystaj ten kompost do uprawy 
najwspanialszych, organicznych warzyw. A jeżeli 
nie masz miejsca nawet na najmniejszy warzywnik, 
wysyp ten kompost pod najbliższe drzewo.

Łukasz Nowacki „Permakultura – nowa nadzieja”



IV ODPADY
czyli jak je minimalizować

• Stosujmy Zasadę 5R

• Kompostujmy wszelkie odpadki
organiczne

• Dzielmy się nadmiarowym jedzeniem

• Śmieciw przestrzeni publicznej



Działając razem, możemy uczynić nasze 
miasto neutralne klimatycznie oraz 
zwiększyć jego odporność na skutki 
zmiany klimatu.
Dr hab. Zbigniew Karaczun „Milanówek wobec zmiany 
klimatu”
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