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1. Wstęp 

 

Niniejszy dokument jest aktualizacją strategii przyjętej przez Radę Miejską w Brwinowie 

uchwałą nr LVII.633.4014 z dnia 28 października 2014 r. W ramach projektu 

„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania 

przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” została wykonana aktualizacja i 

dostosowanie Strategii poszczególnych gmin w obrębie PTO do „Zintegrowanej Strategii 

rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.  

Aneks zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez Lokalne Badania Społeczne na 

terenie gminy Brwinów, przedstawienia misji Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów oraz 

proponowany zakres modyfikacji celów strategii i kierunków działań rekomendowanych 

przez autorów „Zintegrowanej Strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz 

wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta 

Ogrodów”. 
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1.1.Proces tworzenia aktualizacji strategii 

 
 

Prace nad przygotowaniem niniejszej Strategii prowadzone były w ramach projektu 

„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania 

przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, dofinansowanego  

z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. „Celami Projektu są 

podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz budowa mechanizmów Partnerstwa  

w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów, wykraczających poza obszar pojedynczej 

gminy. Oczekiwanym rezultatem jest opracowanie dokumentów strategicznych 

określających optymalne kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego, dokumentacji 

projektowej najbardziej kluczowych kwestii dot. rozwiązania problemów wodno-

melioracyjnych (w tym inwentaryzacji urządzeń wodnych i kompleksowego uregulowania 

 gospodarki wodnej), na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych oraz 

poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych (w tym na terenie stref 

inwestycyjno-mieszkaniowych oraz sieci ścieżek rowerowych), rewitalizacji kluczowych 

terenów zielonych oraz rozwiązania kluczowych problemów i usług społecznych (w tym 

cmentarza, przedszkola, szkoły, stref rekreacji i innych) oraz docelowo wzmocnienie 

instytucjonalne Partnerstwa, w tym poprzez udział licznych partnerów społecznych…”1. 

  

Aktualizacja „Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Brwinów na 

lata 2014-2020” została opracowana na podstawie kilkuetapowych, wzajemnie 

powiązanych i rozłożonych w czasie działań. Pierwsze prace nad założeniami dokumentu 

                                                 
1 Źródło: http://www.trojmiasto-ogrodow.eu/ 
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zostały zrealizowane podczas cyklu warsztatów, przeprowadzonych w pierwszej połowie 

roku 2015. Kompleksową diagnozę możliwości współpracy i perspektyw rozwojowych 

obszaru PTO zawiera dokument „Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”2. 

 Kolejnym etapem była realizacja dużych, przekrojowych badań społecznych obszaru 

PTO. Pomiar opinii mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów został 

zrealizowany w formie cyklu badawczego, polegającego na zastosowaniu różnych, 

wzajemnie komplementarnych metod i technik badawczych (ilościowych i jakościowych), 

zgodnie z zasadą triangulacji metodologicznej. Takie podejście pozwoliło na uzyskanie 

możliwie pełnej wiedzy i, w konsekwencji, przyczyniło się do sformułowania trafnych 

wniosków i rekomendacji z badań. Badania ilościowe pozwoliły na uzyskanie „twardych" 

danych opisujących sytuację społeczną obszaru PTO za pomocą liczb, procentów  

i wskaźników. Z kolei badania jakościowe zostały przeprowadzone przy użyciu „miękkich”, 

„rozumiejących” metod. Uzyskany obraz jest wielowątkowy, wielopłaszczyznowy, a także  

– ze względu na możliwość zestawienia i porównania opinii różnych grup respondentów  

– wieloperspektywiczny („zasada WWW”). 

Zrealizowany cykl badawczy składał się z następujących elementów: 

� Analiza danych zastanych (desk research); 

� Badanie ilościowe; 

� Badanie jakościowe. 

 

                                                 
2„Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”, 
dokument zawierający syntezę informacji zebranych podczas warsztatów strategicznych przeprowadzonych 
17 i 24 kwietnia 2015 r. oraz 8 maja w Podkowie Leśnej, Milanówku i Brwinowie, moderowanych przez 
Grzegorza Dziarskiego i Mirosława Olczaka. Opracowanie uwzględnia również wnioski z warsztatów 
diagnostycznych, przeprowadzonych 7 kwietnia 2015 r. 
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Analiza danych zastanych (desk research) 

 Analiza danych zastanych (desk research) jest metodą, która została zastosowana  

w początkowej fazie badania i posłużyła m.in. integracji oraz syntezie dostępnych 

informacji, związanych z przedmiotem badań. W tym celu skorzystano z dostępnych źródeł 

informacji: danych statystycznych (np. Bank Danych Lokalnych i inne źródła GUS, 

Statystyczne Vademecum Samorządowca, Państwowa Komisja Wyborcza, System 

Informacji Oświatowej MEN, powiatowe i wojewódzki urząd pracy), dokumentów 

strategicznych i programowych, raportów, analiz i innych podobnych opracowań. Tę część 

Analizy Danych Zastanych należy potraktować jako etap przygotowawczy, który dostarczył 

tzw. tła badawczego i przyczynił się do skonstruowania optymalnych narzędzi badawczych 

(PAPI, FGI). Tam gdzie to możliwe dane gmin z obszaru PTO (Brwinów, Milanówek, Podkowa 

Leśna) były analizowane w szerszym ujęciu – na tle analogicznych wskaźników dla 

województwa mazowieckiego i ogólnopolskich. 

 

Badanie ilościowe  

Kwestionariuszowe badania techniką PAPI (Paper and Pen Interview) zostały 

przeprowadzone na próbie N=1581 osób. Zrealizowana została próba losowa, 

reprezentatywna dla populacji mieszkańców obszaru PTO (Brwinów, Milanówek, Podkowa 

Leśna) w wieku 15+. Była to próba adresowa, losowana techniką random route (tzw. 

ustalonej ścieżki). Ze względu na lokalny charakter badania dokonano niezależnego 

warstwowania każdej gminy na rejony statystyczne. Udział wylosowanych adresów  

w rejonie statystycznym odpowiada liczbie mieszkań w danym rejonie statystycznym  

w stosunku do liczby wszystkich mieszkań w gminie. W ramach rejonu statystycznego 

dokonano losowania prostego mieszkań z rozkładu równomiernego bez zawracania. 

Operatem losowania była baza adresowa TERYT, prowadzona przez GUS. Ankieterzy 
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odwiedzali co drugie gospodarstwo domowe, licząc od wylosowanego punktu startowego. 

W każdym gospodarstwie w badaniu wzięła udział 1 osoba. Pomiar został przeprowadzony 

w ramach tzw. wiązek realizacyjnych, odpowiadających liczbie wylosowanych punktów 

startowych. Średni czas trwania wywiadu nie przekroczył 40 minut. Zrealizowana próba 

odzwierciedla strukturę badanej populacji ze względu na płeć, wiek oraz miejsce 

zamieszkania (gmina, podział miasto/wieś). Badanie ilościowe zostało zrealizowane  

w sierpniu i wrześniu roku 2015. 

 

Badanie jakościowe 

W ramach cyklu badawczego przeprowadzone zostały również 3 Zogniskowane 

Wywiady Grupowe (FGI), po 1 w każdej z gmin obszaru PTO (Brwinów, Milanówek, Podkowa 

Leśna). Badanie jakościowe posłużyło uzupełnieniu i pogłębieniu informacji  

z wcześniejszych badań ilościowych. Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) polegały na 

przeprowadzeniu przez 2 moderatorów dyskusji z zaproszonymi wcześniej respondentami. 

Każdy z wywiadów trwał ok. 140-150 minut. Dyskusja została przeprowadzona według 

opracowanego wcześniej scenariusza, czasami zawierającego także dosłowną treść pytań, 

a jej przebieg był rejestrowany (obraz i dźwięk). W każdym ze spotkań grupowych wzięło 

udział 8-11 respondentów reprezentujących zarówno środowiska JST (nie więcej niż  

3 osoby), jak i NGO. Wywiady zostały zrealizowane we wrześniu 2015 roku3.  

 

 

 

                                                 
3 „Opracowanie strategii współpracy w dziedzinie świadczenia usług społecznych dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (tj. gmin Brwinów, Milanówek 
i Podkowa Leśna) oraz lepszego dostosowania usług w tym zakresie do zmian demograficznych. Raport  
z badań ilościowych i jakościowych”, Lokalne Badania Społeczne, 2015 
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2. Wyniki badań dla obszaru PTO 

  

Na koniec roku 2014 obszar PTO zamieszkiwało ponad 45 tys. osób, co stanowiło 

przeszło 0,8 proc. mieszkańców województwa mazowieckiego. Liczba ludności badanego 

terytorium zwiększyła się o przeszło 11 proc. w latach 2005-2014. Najwyższy wzrost  

– w liczbach bezwzględnych - odnotowany został w gminie Brwinów, zwłaszcza na 

obszarach wiejskich, które są rejonem osiedlania się nowych mieszkańców i rozwoju 

zabudowy jednorodzinnej. Wskaźnik gęstości zaludnienia jest wysoki na tle regionu  

i zarazem wyższy od średniej ogólnopolskiej. Obszar PTO charakteryzuje się relatywnie 

niskim udziałem ludności w wieku produkcyjnym i zarazem wysokim odsetkiem osób  

w wieku poprodukcyjnym (na tle wskaźników regionalnych i ogólnokrajowych). Obydwa te 

zjawiska charakteryzują się pewną dynamiką: udział osób w wieku produkcyjnym spada, 

natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym systematycznie się zwiększa. 

Podregion warszawski zachodni, do którego należy obszar PTO ma wskaźniki PKB na 

głowę mieszkańca, których wartości przewyższają średnią ogólnopolską, a jednocześnie 

niższe od regionalnych. W związku z powyższym z dużym prawdopodobieństwem można 

stwierdzić, że poziom rozwoju gospodarczego obszaru PTO jest ponadprzeciętnie wysoki  

w skali kraju, lecz nie dorównuje wysokiej średniej dla województwa mazowieckiego. 

Aktywność gospodarcza mieszkańców obszaru PTO jest relatywnie wysoka na tle 

województwa mazowieckiego, a także w porównaniu do wskaźników ogólnopolskich. 

Dotyczy to zarówno liczby podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w przeliczeniu na liczbę ludności. 

Warto zwrócić uwagę na charakterystyczną cechę obszaru PTO, związaną  

z sytuacją ekonomiczną miejscowej ludności. Chodzi tu mianowicie o kwestię dużego 
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zróżnicowania dochodów w powiązaniu z wysokimi kosztami utrzymania i niską jakością 

miejsc pracy na rynku lokalnym. To rozwarstwienie dotyczy nie tylko kwestii 

ekonomicznych, ale również wiąże się z okresem zamieszkiwania w poszczególnych 

gminach, a więc dotyczy podziału na „starych” i „nowych” mieszkańców. 

Blisko 40 proc. badanych pozytywnie ocenia jakość życia w swoich gminach, 

natomiast odmienną opinię na ten temat formułuje 4 na 100 uczestników pomiaru. Do 

największych atutów obszaru PTO ankietowani zaliczają możliwość przebywania w ciszy  

i spokoju, a także korzystania z miejscowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

Postrzeganą zaletą jest również lokalizacja blisko Warszawy. 

Zestawienie postrzeganych mankamentów życia na obszarze PTO pokazuje, jak dużą 

wagę mieszkańcy przywiązują do kwestii infrastruktury drogowej i transportu publicznego 

(możliwości podróżowania do stolicy, a także przemieszczania się w okolicy miejsca 

zamieszkania). 5 spośród 8 najczęściej występujących kategorii odpowiedzi jest związanych 

z komunikacją i transportem. 

63 proc. badanych na obszarze PTO jest zadowolonych z działalności władz swoich 

gmin. Najwyższe oceny mieszkańców zyskuje działalność samorządów związana  

z zapewnieniem bezpieczeństwa, obsługą klientów załatwiających sprawy w urzędach miast 

lub gmin, a także utrzymaniem czystości i porządku. Na kolejnych miejscach wymieniano 

budowę i utrzymanie obiektów sportowych, a także placówek oświatowych. Relatywnie 

niskie oceny formułowano w odniesieniu do sfery związanej z komunikacją i transportem 

(oceniano jakość komunikacji publicznej, inwestycje oraz stan infrastruktury drogowej),  

a także przyciąganie inwestorów tworzących miejsca pracy. 

Najczęściej wskazywanym priorytetem inwestycyjnym są inwestycje drogowe,  

a także remonty i utrzymanie istniejącej infrastruktury drogowej, jak również wspieranie 

transportu i komunikacji publicznej. Tę informację należy potraktować jako kolejny sygnał 
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świadczący o wadze, jaką mieszkańcy przywiązują do kwestii związanych z możliwością 

przemieszczania się. 

Oferta spędzania czasu wolnego dla młodzieży na obszarze PTO oceniana jest  

w sposób umiarkowanie negatywny lub ambiwalentny. Przede wszystkim zwracano uwagę 

na zbyt małą liczbę propozycji bezpłatnych, brak kina, natomiast pozytywnie postrzegane są 

możliwości uprawiania sportu (boiska, ścieżki rowerowe…). Oferta spędzania czasu wolnego 

dla seniorów zebrała raczej negatywne oceny i jest postrzegana jako niewystarczająca.  

W opinii badanych brakuje przede wszystkim bezpłatnych lub dostępnych cenowo 

propozycji. 

Zdecydowana większość uczestników badania deklaruje poczucie związku ze swoją 

gminą. 83 proc. badanych wiąże przyszłość - własną i swojej rodziny - z aktualnie 

zamieszkiwaną gminą. Przeszło połowa uczestników pomiaru deklaruje, że tacy ludzie, jak 

oni mają wpływ na bieg spraw lokalnych. Niemal co trzeci mieszkaniec obszaru PTO 

podziela pogląd, że „większości ludzi można zaufać”, co można uznać za relatywnie wysoki 

wynik, biorąc pod uwagę wskaźniki ogólnopolskie. Blisko 70 proc. badanych mieszkańców 

obszaru PTO ocenia swoje relacje z sąsiadami jako zadowalające. 

63 proc. badanych podejmowało przynajmniej jedną z form aktywności 

obywatelskiej. Najczęściej występujące przejawy zaangażowania to korzystanie z czynnego 

prawa wyborczego, udział w spotkaniach z przedstawicielami samorządu terytorialnego,  

a także popieranie inicjatyw społecznych w sprawach lokalnych. ¾ badanych mieszkańców 

obszaru PTO czytało lub przeglądało jakąkolwiek gazetę lokalną (o zasięgu gminnym lub 

powiatowym) w okresie ostatniego roku. Przeszło 7 na 10 badanych deklaruje uczestnictwo 

w ostatnich wyborach lokalnych, które odbyły się jesienią roku 2014. Rzeczywista 

frekwencja w wyborach samorządowych na obszarze PTO jest nieco niższa od 

deklarowanej, lecz relatywnie wysoka na tle regionu i kraju. Najwyższy poziom aktywności 
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wyborczej odnotowany został w Podkowie Leśnej. 7 proc. ankietowanych mieszkańców 

obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów deklaruje działalność w przynajmniej 

jednej organizacji pozarządowej, przy czym wskaźnik ten jest nieco niższy od analogicznych 

danych ogólnopolskich. 

Udział klientów pomocy społecznej w strukturze ludności obszaru PTO jest znacząco 

niższy w porównaniu do danych regionalnych i ogólnokrajowych. Najmniej osób 

korzystających ze świadczeń z systemu pomocy społecznej jest w populacji mieszkańców 

Podkowy Leśnej. Również udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym na obszarze PTO jest znacznie niższy w porównaniu do analogicznych 

wskaźników regionalnych i ogólnokrajowych. Najbardziej korzystną sytuację odnotowano  

w Podkowie Leśnej, zaś na tle pozostałych JST negatywnie wyróżnia się gmina Brwinów. 

Jako najbardziej dotkliwe problemy społeczne wymieniano alkoholizm, starzenie się 

społeczeństwa, przestępczość pospolitą i bezrobocie. Badani mieszkańcy obszaru PTO  

w trudnych sytuacjach życiowych zwróciliby się o pomoc do swoich przyjaciół lub 

znajomych, następnie – do sąsiadów, a także członków swojej rodziny. Na pierwszych 

miejscach wymieniane są osoby, z którymi łączą naszych rozmówców relacje nieformalne, 

natomiast zdecydowanie rzadziej wskazywano instytucje, do których można zwrócić się  

o pomoc. 7 na 100 uczestników pomiaru korzystało z różnych form pomocy, oferowanych 

przez instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe (osobiście lub ktoś z ich rodziny). 
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3. Wyniki badań jakościowych dla gminy Brwinów 

 

Zrealizowane badania jakościowe miały na celu określenie sytuacji społecznej gmin z 

obszaru PTO. Dyskusja grupowa objęła m.in. następujące obszary tematyczne: szeroko 

rozumianą ocenę jakości życia, opis aktywności społecznej mieszkańców, ocenę 

perspektyw rozwojowych i planów inwestycyjnych, jak również charakterystykę lokalnej 

polityki społecznej i ranking miejscowych problemów społecznych. Poniżej przedstawione 

są wnioski z przeprowadzonego badania mieszkańców gminy Brwinów 
 
 

Rysunek 1. Mocne i słabe strony życia w gminie Brwinów 
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 Respondenci reprezentujący gminę Brwinów identyfikują znacznie więcej atutów niż 

mankamentów, związanych z jakością życia na poziomie lokalnym. Badani zwracają uwagę 

na duże zróżnicowanie miejscowej społeczności – ze względu na specyficzny podział 

terytorialny (część wiejskich obszarów gminy nie graniczy bezpośrednio z miastem 

Brwinów), rozwarstwienie dochodów i – przede wszystkim – okres zamieszkiwania  

w gminie. Ten podział na „starych” i „nowych” mieszkańców wydaje się być cechą 

charakterystyczną terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dużych aglomeracji 

miejskich („sypialnia Warszawy…”). Co istotne, badani postrzegają tę niejednorodność  

w kategoriach bogactwa, istotnego zasobu, czy potencjału rozwojowego. Innymi słowy, 

przeważa opinia, że osiedlanie się nowych mieszkańców w okolicy powoduje więcej 

skutków pozytywnych niż zagrożeń. Respondenci zauważają ich dodatni wpływ na 

funkcjonowanie lokalnej społeczności („powiew świeżości…”, „oni zauważyli pewne zasoby, 

które były ukryte, których my już nie dostrzegaliśmy (…) odczarowali pewne miejsca, jak na 

przykład park…”). Z drugiej strony liczna grupa nowych mieszkańców pracuje i spędza czas 

wolny w Warszawie, zatem nie uczestniczy w życiu społecznym gminy. Jednocześnie wielu 

nowych mieszkańców korzysta z lokalnych usług publicznych, przyczyniając się w ten 

sposób do podniesienia ich jakości („oni mają konkretne oczekiwania…”, „nakręcają 

koniunkturę, są odbiorcami różnych usług…”). Podsumowując ten wątek, respondenci  

z gminy Brwinów postrzegają relacje „starych” i „nowych” mieszkańców w kategoriach 

współpracy i równowagi („chociaż ci starzy, zasiedziali mieszkańcy są takim autorytetem, 

fundamentem…”). 

 Badani bardzo pozytywnie oceniają atmosferę i relacje międzyludzkie (np. pomoc 

sąsiedzką), szeroko rozumianą aktywność społeczną (m.in. sformułowano opinię, że 

wprowadzenie funduszu sołeckiego przyczyniło się do aktywizacji mieszkańców obszarów 
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wiejskich, zatem pożądane byłoby wprowadzenie podobnych instrumentów w mieście, np. 

budżetu partycypacyjnego), w tym oddolne inicjatywy mieszkańców i otwartą, zdaniem 

naszych rozmówców, postawę miejscowych władz („zachęta…”, „przyzwolenie…”, 

„nieścinanie”). Respondenci widzą swoją gminę jako rozwijającą się, przy czym rozwój ten 

postrzegają jako uporządkowany i zaplanowany („wcześniej przez wiele lat nic się nie 

działo, a teraz się dzieje…”, „ludzie mają zaufanie do władz (…) rozumieją ich cele…”, 

„spokojnie czekamy, bo mamy pewność, że prędzej, czy później te plany zostaną 

zrealizowane…”). 

 Jako mankamenty najczęściej wymieniano konkretne inwestycje, oczekujące na 

realizację lub miejsca o niewykorzystanym potencjale. Nieco rzadziej prezentowano 

krytyczne opinie na temat działalności części miejscowych organizacji pozarządowych,  

a także niewystarczającej – zdaniem badanych - współpracy z innymi gminami (bardzo 

pozytywne oceny dotyczyły jednak współdziałania w ramach PTO i LGD). 

 

Wśród priorytetów inwestycyjnych respondenci z tej gminy wskazali potrzebę: 

 

• utworzenia domu kultury z salą widowiskową (powstanie takiego obiektu jest 

planowane w niedawno przejętym przez gminę od SGGW Pałacu Wierusz-

Kowalskich),  

• Centrum Integracji i Pomocy Społecznej (dzienny pobyt, integracja osób 

niepełnosprawnych, przestrzeń dla inicjatyw społecznych i działalności organizacji 

pozarządowych),  

• budowy nowego obiektu dla miejscowej biblioteki,  

• uporządkowania rynku, który powinien stać się miejscem spotkań, 

• inwestycji w infrastrukturę drogową czy placówki edukacyjne.    
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4. Misja Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

 

 11 czerwca roku 2010 burmistrzowie gminy Brwinów, miasta Milanówek i miasta 

Podkowa Leśna podpisali porozumienie o powołaniu Podwarszawskiego Trójmiasta 

Ogrodów. Umowa przewidywała współpracę na rzecz podniesienia jakości życia 

mieszkańców poprzez wspólne działania w takich sferach życia, jak gospodarka 

komunalna, kultura, sport, turystyka, oświata, bezpieczeństwo publiczne, profilaktyka 

społeczna, ochrona środowiska naturalnego i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Warto 

zaznaczyć, że porozumienie było konsekwencją wcześniejszej współpracy zainteresowanych 

JST, zainicjowanej w roku 2006 przez wspólne wydarzenia kulturalne4. 

 Równoprawnymi właścicielami marki „PTO” są trzy wspomniane jednostki 

samorządu terytorialnego, które mogą udzielać zgody na jej wykorzystywanie innym 

podmiotom (np. przedsiębiorcom lub organizacjom pozarządowym). „…Znak słowno-

graficzny Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów został prawnie zastrzeżony 15 czerwca 

2011 roku w Urzędzie Patentowym (…) Logo może się pojawiać zarówno na materiałach 

drukowanych do celów informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych, biznesowych, jak  

i podczas imprez oraz wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych. Regulamin używania znaku 

PTO dostępny jest w każdym z trzech Urzędów Gmin…”5. 

 Prace nad przygotowaniem niniejszej Strategii prowadzone były w ramach projektu 

„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego 

Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania 

                                                 
4 Źródło: http://www.trojmiasto-ogrodow.eu/ 
 
5 Broszura „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Sąsiedzka Współpraca Mieszkańców i Partnerstwo 
Samorządów”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Podkowa Leśna, 2013 
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przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, dofinansowanego  

z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. „Celami Projektu są 

podwyższenie jakości życia mieszkańców oraz budowa mechanizmów Partnerstwa  

w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów, wykraczających poza obszar pojedynczej 

gminy. Oczekiwanym rezultatem jest opracowanie dokumentów strategicznych 

określających optymalne kierunki rozwoju obszaru funkcjonalnego, dokumentacji 

projektowej najbardziej kluczowych kwestii dot. rozwiązania problemów wodno-

melioracyjnych (w tym inwentaryzacji urządzeń wodnych i kompleksowego uregulowania 

 gospodarki wodnej), na rzecz zwiększenia intermodalności połączeń komunikacyjnych oraz 

poprawy dostępności do Warszawy i głównych tras krajowych (w tym na terenie stref 

inwestycyjno-mieszkaniowych oraz sieci ścieżek rowerowych), rewitalizacji kluczowych 

terenów zielonych oraz rozwiązania kluczowych problemów i usług społecznych (w tym 

cmentarza, przedszkola, szkoły, stref rekreacji i innych) oraz docelowo wzmocnienie 

instytucjonalne Partnerstwa, w tym poprzez udział licznych partnerów społecznych…”6. 

 W najprostszym ujęciu Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów jest obszarem 

funkcjonalnym, który charakteryzuje się pewną specyfiką i odrębnością. Wspólne cechy 

tego obszaru obejmują nie tylko kwestie przestrzenne, czy infrastrukturalne, ale również  

– a może przede wszystkim – dziedzictwo historyczne i kulturowe, a także walory 

przyrodniczo-krajobrazowe. „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów to przykład obszaru 

funkcjonalnego złożonego z sąsiadujących, niewielkich ośrodków miejskich o przenikającej 

się zabudowie, głównie jednorodzinnej oraz otaczających je terenów wiejskich położonych 

na skraju dwóch powiatów: pruszkowskiego i grodziskiego, w południowo-zachodnim 

paśmie Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego…”7.  

                                                 
6 Źródło: http://www.trojmiasto-ogrodow.eu/ 
7 Broszura „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów. Sąsiedzka Współpraca Mieszkańców i Partnerstwo 
Samorządów”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Podkowa Leśna, 2013 
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5. Cele strategiczne i kierunki działań 

 
Oprócz wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków  działań 

przedstawionych  w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na 

lata 2014-2020” autorzy niniejszego aneksu na podstawie przeprowadzonych badań 

rekomendują następujące kierunki działań dla gminy Brwinów w ramach obszaru PTO. 

 
Rekomendowane działania dla gminy Brwinów w ramach obszaru PTO 

Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań, obszar PTO jest niejednorodny,  

a poszczególne gminy mają zróżnicowane atuty, problemy i szanse rozwojowe. Chociaż 

gminy obszaru PTO posiadają wiele cech wspólnych, to występują między nimi istotne 

różnice. To wewnętrzne zróżnicowanie jest wartością i zarazem istotnym zasobem 

rozwojowym. Wspólne przedsięwzięcia na obszarze PTO nie muszą być realizowane w 

sposób identyczny w każdej z gmin, natomiast mogą być wzajemnie powiązane i 

komplementarne. Oznacza to m.in. wymianę usług społecznych między partnerami, a tam, 

gdzie to możliwe – realizację wspólnych przedsięwzięć.  

W związku z tym warto również rozważyć możliwość segmentacji gmin należących 

do tego obszaru i zastosowania specyficznych, dostosowanych do ich indywidualnych 

potrzeb instrumentów wsparcia (np. gminne specjalizacje w ramach obszaru PTO). 

Profilowanie niektórych działań sprzyjałoby ich skuteczności i – co za tym idzie – mogłoby 

generować szczególnie silne impulsy rozwojowe. 

 

Do wspólnych kierunków działań, które mogą być realizowane w ramach partnerstwa i pod 

marką PTO należą m.in.: 
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� transport drogowy i komunikacja publiczna; 

� promocja, komunikacja społeczna; 

� gospodarka komunalna; 

� sport; 

� kultura; 

� edukacja; 

� turystyka; 

� polityka społeczna; 

� mieszkalnictwo komunalne i socjalne; 

� ochrona środowiska naturalnego (w tym wspólne przedsięwzięcia w obszarze 

odnawialnych źródeł energii, a także efektywności energetycznej); 

� ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego; 

� podnoszenie jakości życia mieszkańców; 

� poprawa standardu świadczonych usług publicznych; 

� zagospodarowanie przestrzenne; 

� rozwój gospodarczy i wspieranie przedsiębiorczości; 

� zwiększenie dostępu do technologii teleinformatycznych (w tym internetu); 

� bezpieczeństwo publiczne. 

 

„Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” zakłada 

realizację następujących działań z podziałem na 3 osobne, choć wzajemnie powiązane 

kategorie które będą uzupełnieniem przyjętych działań w ramach wyznaczonych celów 

strategicznych. 

 

 



              

 

    19 
 

 

 

Integracja, zwiększenie spójności społecznej 

 

Tabela 1. Proponowane działania na rzecz integracji i zwiększenia spójności społecznej 

Działanie Grupy docelowe Potencjalni realizatorzy 
działania integrujące „starych” i „nowych” 

mieszkańców, np. otwarte wydarzenia 
kulturalne, rozrywkowe, sportowe; 

rozwiązania przestrzenne, sprzyjające 
tworzeniu relacji międzyludzkich  

– miejsca spotkań: skwery, place zabaw, 
miejsca odpoczynku i rekreacji; konkursy 
dla dzieci i młodzieży na tematy związane 

z lokalną historią i dziedzictwem 
kulturowym 

„starzy” i „nowi” 
mieszkańcy, 

dzieci i młodzież 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe 

działania na rzecz integracji 
międzypokoleniowej i włączenia seniorów 

do głównego nurtu życia, np. tworzenie 
klubów seniora, miejsc dziennego pobytu 

dla osób starszych, rozwój UTW, 
podnoszenie jakości usług opiekuńczych, 
skierowanych do osób starszych (w tym 

wykorzystanie usług sąsiedzkich  
i wolontariatu); projekty 

międzypokoleniowe, edukacja na rzecz 
zmiany sposobu postrzegania osób 

starszych 

seniorzy, dzieci  
i młodzież 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne (np. 

sąsiedzkie), 
przedsiębiorcy… 

poprawa jakości i dostępności oferty 
lokalnych usług publicznych (np. 

edukacja, kultura, sport), bardziej 
skuteczna komunikacja tej oferty 
mieszkańcom, stworzenie nawyku 

korzystania z oferty lokalnej 

mieszkańcy 
obszaru PTO 

gminy obszaru PTO, 
organizacje pozarządowe 

tworzenie wspólnych lub wzajemnie 
komplementarnych usług publicznych  

mieszkańcy 
obszaru PTO 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 
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w trzech gminach obszaru PTO, np. 
transport i komunikacja, kultura, sport, 

rozrywka, polityka społeczna (np. 
utworzenie Centrum Integracji Społecznej 

dla obszaru PTO), opieka medyczna, 
budowa wspólnego cmentarza, wspólne 
inwestycje w odnawialne źródła energii 

(np. instalacje fotowoltaiczne) 

organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy… 

utworzenie „Karty Mieszkańca PTO”, 
uprawniającej do zniżek podczas 

korzystania z miejscowej oferty usług 
publicznych (np. sportowych, 

kulturalnych…) i niepublicznych (np. 
punkty gastronomiczne) � ukazanie 

mieszkańcom twardych korzyści  
z zamieszkiwania na obszarze PTO  
i współpracy partnerskiej, tworzenie 
poczucia wyjątkowości i elitarności 

mieszkańcy 
obszaru PTO 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy… 

tworzenie wspólnych wydarzeń dla 
obszaru PTO, np. imprez kulturalnych lub 
sportowych pod marką PTO, o lokalnym  

i ponadlokalnym zasięgu (np. cykle 
koncertów muzyki klasycznej lub 

rozrywkowej, cyklicznie odbywające się  
w ośrodkach kultury, właściwych dla  

3 gmin partnerskich, wspólne imprezy 
sportowe, np. turnieje o mistrzostwo PTO 

w różnych dyscyplinach sportu) 

mieszkańcy 
obszaru PTO,  

w tym np. dzieci  
i młodzież, 
seniorzy… 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne (np. 

sąsiedzkie), 
przedsiębiorcy… 

prowadzenie kampanii społecznych  
i wizerunkowych obszaru PTO, np. 

promujących lokalną historię  
i dziedzictwo kulturowe, 

proekologicznych, wspierających zdrowy 
styl życia, promujących aktywność 

społeczną i współpracę między ludźmi, 
tworzących poczucie przynależności  
i dumy z bycia mieszkańcem PTO… 

mieszkańcy 
obszaru PTO 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy… 
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działania edukacyjne, w ramach systemu 
i poza systemem edukacji: 

wychowywanie młodych i zachęcanie 
starszych mieszkańców do współpracy, 

tolerancji, kultury kompromisu, myślenia 
w kategoriach dobra wspólnego, 

przełamywania wzajemnych stereotypów 
(przedsięwzięcia polegające na pracy 

grupowej, zbiorowej realizacji zadań)… 

„starzy” i „nowi” 
mieszkańcy, 

dzieci i młodzież, 
seniorzy… 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne (np. 

sąsiedzkie)… 

promowanie dziedzictwa kulturowego  
i historycznego obszaru PTO, np. wspólne 

wydawnictwa, mapy, foldery, imprezy 
tematyczne, konkursy… 

„starzy” i „nowi” 
mieszkańcy, 

dzieci i młodzież, 
seniorzy… 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne (np. 

sąsiedzkie)… 
wspólna oferta, promocja i infrastruktura 

turystyczna (we współpracy z LGD 
„Zielone Sąsiedztwo”), np. inwestycje  

w nowe obiekty noclegowe lub 
gastronomiczne, podniesienie standardu 

dotychczasowych usług, oznakowanie 
szlaków, ścieżek rowerowych i atrakcji 

turystycznych, tworzenie wspólnych, 
innowacyjnych produktów turystycznych… 

mieszkańcy 
obszaru PTO 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne (np. 

sąsiedzkie), 
przedsiębiorcy… 

promowanie ciekawych ludzi i ich 
inicjatyw („ambasadorowie”, wizytówka 

obszaru PTO), np. konkursy, przyznawanie 
odznaczeń za wybitne osiągnięcia  

w różnych sferach życia, przyciąganie 
znanych osób zamieszkujących na 

obszarze PTO do współpracy na rzecz 
lokalnej społeczności, cykliczne 

spotkania z ciekawymi ludźmi we 
wszystkich gminach obszaru PTO… 

mieszkańcy 
obszaru PTO 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne (np. 

sąsiedzkie), 
przedsiębiorcy… 

promocja społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR): konkursy („dobry 

pracodawca”, „firma odpowiedzialna 
społecznie”), rankingi, wydarzenia 

przedsiębiorcy 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje 
pozarządowe… 
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integrujące środowisko przedsiębiorców, 
sponsoring istotnych społecznie działań 

przez miejscowy biznes… 
tworzenie wspólnych mediów i systemu 

komunikacji dla obszaru PTO, m.in. 
wspólny portal internetowy PTO, profile 

na portalach społecznościowych, zakładki 
PTO na stronach gminnych (tę kwestię 

szerzej opisano w jednym z poprzednich 
rozdziałów) 

mieszkańcy 
obszaru PTO, 

instytucje 
publiczne, 

organizacje 
pozarządowe, 
przedsiębiorcy 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO… 

tworzenie forów tematycznych w różnych 
sferach życia, stała współpraca między 

odpowiednimi instytucjami, ich 
komórkami lub jednostkami podległymi, 

jak również pracownikami, łączenie 
organizacji pozarządowych i środowisk 

biznesowych z trzech gmin obszaru PTO, 
np. ośrodków kultury, jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej, NGO, 
przedsiębiorców � cykliczne spotkania, 

wymiana informacji i doświadczeń, 
kreowanie wspólnych przedsięwzięć, 

integracja w ujęciu horyzontalnym  
i wertykalnym… 

instytucje 
publiczne, 

organizacje 
pozarządowe, 
przedsiębiorcy 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy… 

Źródło: opracowanie własne 
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Zwiększenie poziomu aktywności i partycypacji społecznej 

 

Tabela 2. Proponowane działania na rzecz zwiększenia poziomu aktywności i partycypacji 

społecznej 

Działanie Grupy docelowe Potencjalni realizatorzy 
edukacja obywatelska, 

upowszechnianie wiedzy 
obywatelskiej (w miejscowych 

placówkach oświatowych i poza 
nimi), np. konkursy, szkolenia, 

kampanie społeczne (na rzecz wiedzy 
i aktywności obywatelskiej, 

promujące udział w wyborach, 
działalność w organizacjach 
pozarządowych, wolontariat, 

pomaganie innym…), promowanie 
roli samorządów szkolnych, 

upowszechnianie takich rozwiązań, 
jak młodzieżowe rady gmin 

dzieci i młodzież, 
seniorzy, inne grupy 

mieszkańców… 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe 

stworzenie partycypacyjnego modelu 
zarządzania gminami obszaru PTO, 
włączanie mieszkańców w proces 

podejmowania ważnych decyzji, np. 
coroczny budżet partycypacyjny  

w każdej gminie, zwiększenie puli 
środków w ramach funduszu 

sołeckiego na obszarach wiejskich 
gminy Brwinów, upowszechnienie 

społecznych konsultacji w ważnych 
sprawach publicznych, 
partycypacyjny model 

wypracowywania lokalnych 
dokumentów strategicznych, 
spotkania z mieszkańcami, 

mieszkańcy obszaru 
PTO 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe 
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wzmocnienie kanałów komunikacji 
bezpośredniej z mieszkańcami (np. 
media społecznościowe, fora i grupy 
dyskusyjne, możliwość zadawania 

pytań burmistrzom i radnym…) 
zwiększenie stopnia wykorzystania 

finansowych i niefinansowych 
mechanizmów współpracy JST i NGO 

(np. zwiększenie puli środków  
i zakresu zadań powierzanych lub 

wspieranych ze środków publicznych, 
realizowanych przez NGO, 

korzystanie z takich instrumentów, 
jak np. inicjatywa lokalna, 

przeznaczona dla grup 
nieformalnych) 

gminy obszaru PTO, 
organizacje 

pozarządowe, grupy 
nieformalne 

gminy obszaru PTO, 
organizacje pozarządowe 

Źródło: opracowanie własne 

 

Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

 

Tabela 3. Proponowane działania na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

Działanie Grupy docelowe Potencjalni realizatorzy 
zwiększenie stopnia integracji, 

aktywności społecznej i poczucia 
dobra wspólnego jako działania 
sprzyjające m.in. podniesieniu 

poczucia bezpieczeństwa; rozwój 
pomocy sąsiedzkiej, zmiana 

zachowań mieszkańców w obszarze 
współpracy z policją, zwłaszcza 

informowania o zaobserwowanych 
zagrożeniach 

mieszkańcy obszaru 
PTO 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne (np. 

sąsiedzkie)… 

zacieśnienie współpracy między 
partnerami, wzajemne wspieranie się 

(np. wspólny lobbing, zajmowanie 

mieszkańcy obszaru 
PTO 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe, 
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stanowisk w kwestiach 
bezpieczeństwa), budowanie koalicji 

wokół problemu, wspólne 
przedsięwzięcia, wymiana 

informacji… 

grupy nieformalne (np. 
sąsiedzkie)… 

rozbudowa i poprawa jakości sieci 
monitoringu wizyjnego w gminach 

obszaru PTO (zwłaszcza w miejscach 
postrzeganych jako najbardziej 

niebezpieczne), zwiększenie liczby 
patroli policyjnych (zwłaszcza w 

Podkowie Leśnej) 

mieszkańcy obszaru 
PTO 

gminy obszaru PTO, 
policja 

edukacja z zakresu przeciwdziałania 
różnym zagrożeniom, np. kampanie 
społeczne skierowane do różnych 

grup odbiorców, w tym dzieci  
i młodzieży (zapobieganie przemocy 

rówieśniczej, rozwiązywanie 
konfliktów, promocja aktywnego 

spędzania wolnego czasu, 
ostrzeganie przed 

niebezpieczeństwami, jak używanie 
alkoholu, narkotyków, dopalaczy…), 

do seniorów (ostrzeganie przed 
niebezpieczeństwami, jak kradzieże 

metodą „na wnuczka”)… 

dzieci i młodzież, 
seniorzy, inne grupy 

mieszkańców… 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe 

poprawa jakości i dostępności oferty 
z zakresu zagospodarowania czasu 

wolnego oraz profilaktyki uzależnień: 
zajęcia pozalekcyjne, zwiększenie 

liczby konkursów na organizację tego 
rodzaju zajęć i puli środków 

przeznaczonych na ich realizację, 
wspieranie świetlic i klubów 

młodzieżowych, oferta kulturalna, 
rozrywkowa i sportowa, aktywne 

działania z zakresu pedagogiki ulicy, 

dzieci i młodzież… 
Stowarzyszenie „PTO”, 

gminy obszaru PTO, 
organizacje pozarządowe 
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streetworkingu, wykorzystanie 
rozwiązań opartych na 

wolontariacie… 
działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa drogowego: poprawa 
jakości infrastruktury drogowej  

z uwzględnieniem rozwiązań 
sprzyjających bezpieczeństwu (np. na 

przejazdach przez linię WKD, na 
najbardziej niebezpiecznych 

skrzyżowaniach i uczęszczanych 
ciągach komunikacyjnych), 

spowalnianie ruchu, rozbudowa 
ścieżek rowerowych, kampanie na 

rzecz bezpieczeństwa drogowego (np. 
skierowane do dzieci i młodzieży, 

promujące bezpieczne zachowania 
na drogach, przeciwdziałające 

piractwu drogowemu, czy 
prowadzeniu pojazdów pod wpływem 

alkoholu…) 

mieszkańcy obszaru 
PTO 

Stowarzyszenie „PTO”, 
gminy obszaru PTO, 

organizacje pozarządowe 

Źródło: opracowanie własne 

 
 
6. Zakończenie 

 

„Zintegrowana Strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” oraz 

zaktualizowane strategie wszystkich trzech gmin PTO mają na celu identyfikację 

problemów społecznych występujących na terenie gmin PTO, z uwzględnieniem problemów 

charakterystycznych dla poszczególnych gmin. Przeprowadzone badania przez Lokalne 

Badania Społeczne uwidaczniają różnice w poszczególnych gminach ale także podkreślają 

wspólne płaszczyzny do działania w celu jeszcze skuteczniejszego rozwiązywania 
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problemów społecznych. Wymienione dokumenty zawierają proponowane kierunki działań 

które zdaniem autorów wymienionych dokumentów przyczynią się do zwiększenia poziomu 

identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzmocnienia tożsamości lokalnej i 

aktywności społecznej, a także wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Jednym z warunków 

osiągnięcia sukcesu w realizacji wspomnianych celów jest silna i powszechna integracja 

mieszkańców gmin PTO oraz współdziałanie wszystkich instytucji, osób i podmiotów 

działających w zakresie polityki społecznej na terenie gmin obszaru PTO . 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej 
                    w Brwinowie 

                                                                                                                     /-/Sławomir Rakowiecki 
 


