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Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego – czyli tzw. fundusze norweskie 
i fundusze EOG – to forma bezzwrotnej po- 
mocy zagranicznej przyznanej 16 krajom Unii 
Europejskiej przez trzy państwa, które nie są 
członkami UE:

Norwegia 
Islandia  
Liechtenstein. 

Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy 
EOG jest łącznie 16 krajów Unii Europejskiej:  
12 państw, które przystąpiły do wspólnego 
rynku w latach 2004 i 2007, oraz Hiszpania, 
Portugalia, Grecja i Chorwacja.

Polska rozpoczęła korzystanie z tych 
środków wraz ze swoim wejściem do Unii 
Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem 
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
(UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). 

W zamian za pomoc finansową państwa-
-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku 
wewnętrznego Unii Europejskiej.

FuNduSzE NOrWeSKie OrAZ eUrOPeJSKieGO 
OBSZArU GOSPODArcZeGO

Obszary tematyczne  
otrzymujące wsparcie z funduszy: 

 › bioróżnorodność i ochrona środowiska

 › oszczędzanie energii i jej odnawialne źródła

 › społeczeństwo obywatelskie

 › rozwój społeczny i regionalny

 › kulturowe dziedzictwo

 › badania naukowe i stypendia

 › Schengen i sprawy wewnętrzne

 › godna praca i dialog trójstronny

 › innowacje w zakresie zielonych technologii

Norwegia

Islandia

Liechtenstein

Portugalia

Hiszpania

estonia

Łotwa

Litwa

Polska

Słowacja

czechy

Słowenia

Bułgaria

chorwacja

Grecja
cyprMalta

rumuniaWęgry
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Na początku 2013 r. Ministerstwo rozwoju  regionalnego ogłosiło nabór wniosków w trybie 
konkursowym na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego 
przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców. 
Możliwe było uzyskanie dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2009–2014. Wówczas burmistrzowie Arkadiusz Kosiński (Brwinów), 
Jerzy Wysocki (Milanówek) oraz Małgorzata Stępień-Przygoda (Podkowa Leśna) podjęli decyzję 
o zacieśnieniu dotychczasowej współpracy i przygotowaniu wspólnego wniosku trzech gmin. 

Na konkurs złożono 85 wniosków z całej Polski. 
Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego otrzy-
mało początkowo 15 najwyżej ocenionych 
projektów. Projekt „Podwarszawskie 
Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności 
obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów poprzez współpracę w zakresie 
polityki społecznej, kształtowania 
przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej  
i komunikacji” znalazł się na miejscu 16., czyli na  
1. miejscu listy rezerwowej. W 2014 r. 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
poinformowało o uwolnieniu się dodatkowych 
środków i możliwości uzyskania dotacji. Dzięki 
temu 19 marca 2015 r. Gmina Brwinów, będąca 
liderem partnerstwa Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów, podpisała umowę  
z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju  

i rozpoczęła się realizacja projektu, który 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 

358 245 € (1.491.230 PLN),

co stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych 
projektu tj. kwoty 597 075 €  (2.485.383 PLN).

Program „rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jednostek 
samorządu terytorialnego, dialog  
społeczny oraz współpracę z przedsta- 
wicielami społeczeństwa obywatelskie- 
go” sprzyja rozwiązywaniu problemów 
istotnych dla danego terenu. 

różnego rodzaju problemy społeczne  
i ekonomiczne przekraczają 
granice obszaru jednej jednostki 
samorządu terytorialnego, więc dla 
ich rozwiązywania konieczna jest 
współpraca.

Partnerska 
inicjatywa 
współpracy trzech 
sąsiadujących ze 
sobą gmin została 
zainicjowana 
poprzez wspólne 
wydarzenia 
kulturalne już  
w 2006 r.  
Formalnie  
Podwarszawskie 
Trójmiasto 
Ogrodów (PTO) 
zostało utworzone 
w 2010 r.  W jego 
skład wchodzą:

gmina miejsko- 
-wiejska Brwinów,

miasto Milanówek,

miasto  
Podkowa Leśna.

ParTNErzy 
PrOJeKTU
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W skład gminy Brwinów wchodzi, oprócz miasta 
będącego siedzibą władz,15 sołectw: Biskupice, 
Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, 
Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Otrębusy, 
Parzniew oraz oddzielone od zwartego obszaru 
gminy, leżące za Podkową Leśną: Owczarnia, 
Terenia oraz Żółwin.

Aktywna i stawiająca na rozwój – tak można 
określić gminę Brwinów, która przeznaczała 
w ostatnich latach na inwestycje od 25% do 
nawet 50% budżetu. Brwinów buduje sieci 
wodociągowo-kanalizacyjne, rozbudowuje 
bazę oświatową, sportową i kulturalną. Zrea-
lizowane w ostatnich latach inwestycje to 
m.in. rewitalizacja parku miejskiego, remont 
zabytkowego dworku Zagroda w Brwinowie 
i dworu Toeplitzów w Otrębusach, budowa 
przedszkola po północnej stronie Brwinowa, 
gimnazjum w Otrębusach, boiska w Parzniewie, 

świetlicy w Owczarni. Od 2012 r. Brwinów jest 
wyróżniany tytułem Gmina Fair Play.

Najważniejsze daty z historii Brwinowa:

 › II w. p.n.e.–IV w. n.e. rozkwit starożytnego  
    ośrodka hutniczego: żelazo wytapiano  
    w dymarkach, których liczne ślady odkrywają  
    dziś archeolodzy na terenie gminy Brwinów

 › 1406 r. – pierwsza wzmianka pisemna  
    o istniejącej parafii Brwinów

 ›  1845 r. – przejazd pierwszego pociągu Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej, utworzenie 
przystanku jest impulsem do rozwoju wsi 
Brwinów i okolicznych miejscowości 

 › 1927 r. – utworzenie gminy Letnisko Brwinów

 › 12 września 1939 r. – bitwa pod Brwinowem

 ›  1950 r. – nadanie praw miejskich

BrwINów LiDer PrOJeKTU 

Pół godziny – tyle czasu zajmuje dotarcie 
z Warszawy do Brwinowa autostradą A2 
lub pociągiem Kolei Mazowieckich. Ze stolicy 
prowadzi tu także droga wojewódzka 
numer 719, przedłużenie Alej Jerozolimskich.  
Do miejscowości w południowej części gminy 
dojechać można kolejką WKD. 

13-tysięczne miasto Brwinów, z tradycją 
przedwojennego letniska i willową zabudową, 
zachowuje swój charakterystyczny klimat. 
Powstają tu nowoczesne, kameralne osiedla 

mieszkaniowe. Nowych mieszkańców przycią- 
ga spokój, zieleń, piękno obszarów chronionego 
krajobrazu i dobre połączenia ze stolicą. Gmina 
Brwinów inwestuje w infrastrukturę sportową.
Powiększa się sieć ścieżek rowerowych, przy 
szkołach powstały kompleksy boisk, prężnie 
działa żółwiński „orlik”. Kończy się budowa 
hali sportowej w standardzie pasywnym  
w Brwinowie. W planach na 2017–2018 jest re- 
mont pałacu w parku miejskim, budowa przed- 
szkola w Otrębusach, świetlicy w Domaniewie.

dOBrE MieJSce DO ZAMieSZKANiABrwINów GMiNA MieJSKO-WieJSKA
Powierzchnia: 69,16 km kw. 
Liczba ludności:  24 348 (miasto: 12 551, tereny wiejskie: 11 797) 

Burmistrz:  Arkadiusz Kosiński

www.brwinow.pl 
facebook.com/Brwinow

 

Rynek w Brwinowie, widok z lotu ptaka 
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Milanówek powstał na przełomie XIX i XX w. 
w wyniku parcelacji ziemi należącej do Michała 
Lasockiego. W 1901 r. Milanówek znalazł się 
na trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 
Utworzenie tu przystanku znacząco wpłynęło 
na dalszy rozwój miasta. W latach 20. i 30. 
Milanówek doczekał się swojej świetności. 
Dogodny dojazd z Warszawy, doskonałe warunki 
klimatyczne, duży kompleks leśny i stosunkowo 
niski koszt działek przyciągnął zamożnych 
warszawiaków, którzy zaczęli budować  
w Milanówku domki letniskowe. Na początku 
przyjeżdżali do spokojnego podwarszawskiego 
miasteczka na weekendy, jednak z czasem 
zaczęli budować tu okazałe wille i osiedlać 
się na stałe. Milanówek wówczas mocno się 
rozbudował, a dzięki Centralnej Doświadczalnej 
Stacji Jedwabniczej miasto rozwinęło się także 
pod względem gospodarczym. 

Najważniejsze daty z historii Milanówka:

 › 1899 r. – pierwsza parcelacja majątku w celu  
    utworzenia Letniska Milanówek

 › 1901 r. – utworzenie w Milanówku  
    przystanku Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

 › 1924 r. – początki jedwabnictwa  
    – rodzeństwo Henryk i Stanisława 
    Witaczkowie zakładają Centralną  
    Doświadczalną Stację Jedwabniczą (CDSJ)

 › 1944 r. – na plebanii kościoła św. Jadwigi  
    przechowywana jest (9.09.1944–17.10.1945) 
    urna z sercem Fryderyka Chopina,  
    wywieziona z płonącej Warszawy

 › 1951 r. – Milanówek otrzymuje prawa  
    miejskie

MILaNówEK PArTNer PrOJeKTU 

Milanówek to miasteczko, które kojarzy się  
z jedwabiem, krówkami, a także z truskawkami 
z piosenki autorstwa Wojciecha Młynarskiego.

Najstarsza część miasta charakteryzuje się 
willową architekturą czasów przedwojennych 
oraz 200-letnim starodrzewem. Niepowtarzalny 
klimat nadaje miastu kilkaset willi i domów let-
niskowych powstałych na przełomie XIX i XX w.  
Milanówek od zawsze przyciągał znanych 
aktorów, muzyków, pisarzy, dziennikarzy czy 

ludzi biznesu. Dobrze rozwinięta polityka 
kulturalna miasta uatrakcyjnia mieszkańcom 
spędzanie wolnego czasu. Wystawy dzieł 
lokalnych artystów, Festiwal Otwarte Ogrody  
i Święto Miasta w klimacie lat 20. i 30. ożywiają 
spokojne na co dzień miasto. 

Dobry mikroklimat i proekologiczna polityka 
miasta dają olbrzymi komfort mieszkania  
i wypoczynku.

KLIMaTyczNE MiASTecZKOMILaNówEK GMiNA MieJSKA

Powierzchnia: 13,52 km kw. 
Liczba ludności:  15 970 

Burmistrz:  Wiesława Kwiatkowska

www.milanowek.pl 
facebook.com/milanowekmiastoogrod

Skwer im. Adama Bienia w Milanówku
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Podkowa Leśna jest miastem ogrodem 
położonym na Równinie Łowicko-Błońskiej, 
na terenie Lasów Młochowskich, z których 
do dziś przetrwała tylko część położona  
na północ od Młochowa, między Nadarzynem  
i Podkową. Miasto jest położone na płd.- 
-zach. od Warszawy, w odległości ok. 25 km 
w linii prostej od jej centrum, a także 7 km od 
Pruszkowa i 9 km od Grodziska Maz. Swobodną 
komunikację zapewnia linia kolei dojazdowej 
WKD (3 przystanki) i droga wojewódzka nr 719.

Najważniejsze daty z historii Podkowy Leśnej:

 › 9 kwietnia 1925 r. powstaje spółka „Miasto- 
    -Ogród Podkowa Leśna”, którą tworzą:  
    Stanisław Lilpop jako właściciel gruntów,  
    konsorcjum „Siła i Światło” oraz Bank  
    Związku Spółek Zarobkowych. Spółka kupiła  
    od Stanisława Lilpopa majątek Podkowa  

    Leśna, a plan miasta wykonał warszawski 
    architekt i urbanista A. Jawornicki

 › 1927 r. – uroczyste otwarcie pierwszego  
    odcinka „Elektrycznych Kolei Dojazdowych”  
    – z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego

 › 1934 r. – Podkowa Leśna otrzymuje status  
    gromady należącej do gm. Helenów. Liczba  
    mieszkańców do końca lat 30. sięga  
    ok. 1700 osób. Są wśród nich artyści  
    i literaci, w tym m.in. J. Iwaszkiewicz, 
    B. Hertz, I. Krzywicka, J. Skotnicki i inni

 › lata II wojny światowej – aktywna  
    działalność konspiracyjna i Mały Londyn

 › 1969 r. – uzyskanie praw miejskich

 › 1981 r. – wpisanie do rejestru zabytków  
    ze względu na niepowtarzalny układ  
    urbanistyczny i zieleń miasta ogrodu

POdKOwa LEŚNa PArTNer PrOJeKTU 

Podkowa Leśna jest atrakcyjnym celem 
wycieczek dla spragnionych świeżego 
powietrza, miłośników przyrody, a także osób 
zainteresowanych przeszłością. W naturalnym, 
leśnym otoczeniu, w latach 20. powstało 
unikalne osiedle, które od początku swego 
istnienia ściąga wiele znanych postaci z życia 
kulturalnego, naukowego i politycznego. 
Architektura miasta daje niepowtarzalną okazję 
poznania stylów w przedwojennym, ale także 
i we współczesnym budownictwie domów 
jednorodzinnych i większych obiektów, takich 

jak kościół pod wezwaniem św. Krzysztofa, 
budynek stacji kolejki WKD Podkowa Leśna 
Główna i dawny Klub Sportowy (kasyno) 
w parku. Podkowa Leśna jest najlepiej 
zachowaną w Polsce realizacją idei miasta 
ogrodu. Ze względu na niepowtarzalny układ 
urbanistyczny, zabudowę i zieleń miasto zostało 
wpisane do rejestru zabytków (22.10.1981). 
Miasto posiada wiele cennych obszarów  
i obiektów przyrodniczych. Najcenniejsze  
z nich objęte zostały ochroną na mocy ustawy 
o ochronie przyrody. 

MIEjScE ATrAKcyJNe TUrySTycZNiePOdKOwa LEŚNa GMiNA MieJSKA

Powierzchnia: 10,13 km kw. (78% powierzchni zajmują lasy) 

Liczba ludności:  3 687  
Burmistrz:  Artur Tusiński

www.podkowalesna.pl  
facebook.com/Urząd-Miasta-Podkowa-Leśna-116735108395848/ 

Zabytkowy Pałacyk Kasyno, siedziba Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
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jednostki samorządu 
terytorialnego:

 › Gmina Brwinów – 
     lider projektu

 › Miasto Milanówek

 › Miasto Podkowa  
     Leśna 

 › Powiat Pruszkowski  
 

administracja publiczna:

 › Starosta Powiatu Pruszkowskiego

 › Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
    w Grodzisku Mazowieckim

 › Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie

 › Powiatowa Stacja Sanitarno- 
    -Epidemiologiczna w Pruszkowie 
 
Instytucje naukowe i wyższe uczelnie:

 › Centrum Doradztwa Rolniczego  
    w Brwinowie

 › Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna  
    im. Zofii i Jonasza Łyko

 › Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna 
    im. Michała Beliny-Czechowskiego  
    w Podkowie Leśnej 
 

Szpitale:

 › Samodzielny Publiczny Specjalistyczny  
    Szpital Zachodni im. Jana Pawła II  
    w Grodzisku Mazowieckim

 › Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
    Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

 › Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera 
    SPZOZ w Pruszkowie 
 
Instytucje ochrony bezpieczeństwa oraz 
utrzymania porządku publicznego:

 › Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie

 › Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
    Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim

 › Komenda Powiatowa Państwowej Straży  
    Pożarnej w Pruszkowie

 › Straż Miejska w Brwinowie

 › Straż Miejska w Milanówku 
 
Ośrodki pomocy społecznej:

 › Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej 
    w Brwinowie

 › Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku

 › Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie  
    Leśnej 
 

wSPółPraca 53 PArTNeróW Instytucje kultury:

 › Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 
    „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

 › Muzeum im. Anny i Jarosława  
    Iwaszkiewiczów w Stawisku

 › Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

 › Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich  
    w Podkowie Leśnej

 › Milanowskie Centrum Kultury

 › Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera  
    w Brwinowie

 › Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

 › Miejska Biblioteka im. Poli Gojawiczyńskiej 
    w Podkowie Leśnej 
 
Organizator publicznego transportu:

 › Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

 
Parafie:

 › Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana  
    w Brwinowie

 › Rzymskokatolicka Parafia św. Krzysztofa  
    w Podkowie Leśnej 
 
Organizacje pozarządowe:

 › Liga Ochrony Przyrody Oddział w Podkowie 
    Leśnej

 › Polski Związek Niewidomych Koło  
    w Pruszkowie

 › Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
    „Zielone Sąsiedztwo”

 › Polski Związek Emerytów i Inwalidów Koło  
    w Brwinowie

 › Polski Związek Emerytów i Inwalidów Koło 
    w Podkowie Leśnej

 › Brwinowskie Stowarzyszenie Rodzin  
    Abstynenckich „Szansa”

 › Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich  
    „Trzeźwi razem”

 › Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 › Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach

 › Ochotnicza Straż Pożarna w Brwinowie

 › Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku

 › Ochotnicza Straż Pożarna w Mosznie

 › Ochotnicza Straż Pożarna w Żółwinie

 › Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców,  
    Nauczycieli i Absolwentów SARNA

 › Stowarzyszenie Nova Podkowa

 › Stowarzyszenie Projekt Brwinów

 › Stowarzyszenie Związek Podkowian

 › Milanowskie Towarzystwo Letnicze  
    (dawniejsza nazwa: Towarzystwo 
    Miłośników Milanówka)

 › Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa

 › Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu  
    Podkowa Leśna

Duża liczba 
partnerów 
oraz ich 
struktura 
zapewniły 
reprezenta-
tywność 
lokalnych 
interesariuszy 
i włączyły ich 
do wspólnego 
działania. 
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Nadszedł czas, w którym gminę sąsiada postrzegamy 
jako partnera dla wspólnych działań poprawiających 
jakość życia całej społeczności obszaru.

– fragment zaproszenia na wspólną sesję rad miejskich Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

“
”

Samorządy tworzące Podwarszawskie 
Trójmiasto Ogrodów zdiagnozowały kilka 
głównych problemów, których skuteczne 
rozwiązanie jest możliwe przy współpracy prze-
kraczającej granice terytorialne pojedynczej 
gminy.

Problemy związane z odwodnieniem obszaru 
PTO 

 › okresowe podtopienia terenów  
    mieszkaniowych, rolnych i upraw leśnych  
    w okresach wysokich opadów

 › brak wody w ciekach wodnych w okresach 
    suchych 

Potrzeba usprawnienia komunikacji  

 › niewystarczająca sieć połączeń pomiędzy 
    centrami miejskimi a terenami wiejskimi  
    na obszarze PTO oraz niewydolne połącze- 
    nia z obszarem aglomeracji warszawskiej

rOzwIązywaNIE WSPóLNycH PrOBLeMóW
 › brak systemu ścieżek rowerowych 

    umożliwiających komunikację wewnątrz  
    PTO oraz z Grodziskiem Mazowieckim  
    i Pruszkowem

 › problem połączeń innych dróg z drogą  
    wojewódzką nr 719, w tym np. brak  
    bezpiecznego wyjazdu mieszkańców Willi  
    Borek w Brwinowie  
    

Problem rewitalizacji terenów zielonych  

 › tereny zdegradowane nie sprzyjają  
    integracji społecznej i podnoszeniu      
    jakości życia, a są obszarem koncentru- 
    jącym zagrożenia z zakresu bezpieczeństwa 
    publicznego 
 
rozwarstwienie społeczeństwa,  
brak integracji

 › pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe 

 › kontrowersje i konflikty na linii  

     „nowi – starzy” mieszkańcy, a z drugiej  
     strony traktowanie miejscowości  
     podwarszawskich wyłącznie jako sypialni

 ›  problem braku szans rozwojowych dzieci  
     z rodzin patologicznych i osób wykluczo- 
     nych z powodu ubóstwa, niepełnospraw- 
     ności lub starości 

Na KOrzySTNych ZASADAcH

 ›  niski poziom dostosowania usług 
     społecznych do zmian demograficznych,  
     w tym starzenia się społeczeństwa 

 ›  niewystarczająca infrastruktura  
     przedszkolna

Brwinów 43,00% 
tj. 1 068 639 zł

Realizacja projektu „Podwarszawskie Trój- 
miasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 
poprzez współpracę w zakresie polityki 
społecznej, kształtowania przestrzeni 
publicznej, gospodarki wodnej i ko- 
munikacji” opiera się na partnerskich zasa-

dach: przed złożeniem wniosku wszystkie 
samorządy określiły własne potrzeby oraz 
możliwości zapewnienia wkładu własnego:  
w złożonym wniosku o dofinansowanie 
zarówno koszty ponoszone przez gminy, jak  
i wartości zrealizowanych projektów rozkładają 
się proporcjonalnie.

dofinansowanie MF EOG:  
60% kosztów kwalifikowalnych

Brwinów  
17,2% 

Udział dofinansowania i wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych

Wartość projektu przypadająca na gminy

Milanówek 
15,3% 

Podkowa Leśna 
18,65%  
tj. 463 405 zł

Podkowa 
Leśna 
7,5% 

Milanówek 38,35% 
tj. 953 339 zł
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aCelem zarządzania projektami jest planowanie, 

organizowanie i kontrolowanie wszystkich działań tak,  
aby projekt został z powodzeniem zrealizowany  
mimo pojawiających się trudności i ryzyka.

– Scott Donaton, specjalista w dziedzinie zarządzania i marketingu

“

”

Kierownikiem projektu, który czuwał nad 
sprawną komunikacją partnerów i koordynacją 
działań podejmowanych w ramach projektu, 
a także nadzorował pracę wykonawców 
w projekcie, był dr inż. Tadeusz Marczyk  
z Urzędu Gminy Brwinów. Koordynatorem 
działań w Milanówku była Katarzyna Fitz, zaś  
w Podkowie Leśnej – Maria Górska. Do realizacji 
poszczególnych działań powołano zespoły:

 › Informacja i promocja

 › Wypracowanie wspólnych kierunków  
    rozwoju gmin obszaru funkcjonalnego PTO

 › Przygotowanie kompleksowego programu  
    uregulowania gospodarki wodnej  
    na obszarze PTO

 › Przygotowanie programu działań  
    na rzecz zwiększenia intermodalności  
    połączeń komunikacyjnych na obszarze  
    PTO oraz poprawa dostępności  
    do Warszawy i głównych tras krajowych

dzIałaNIE 1 ZArZąDZANie PrOJeKTeM
 › Opracowanie planów rewitalizacji kluczo- 

    wych terenów zielonych na obszarze PTO

 › Opracowanie strategii współpracy  
    w dziedzinie świadczenia usług społecznych  
    dla osób zagrożonych wykluczeniem  
    społecznym na obszarze PTO oraz lepszego 
    dostosowania usług w tym zakresie  
    do zmian demograficznych”

W skład zespołów weszli pracownicy trzech 
urzędów: Brwinowa, Milanówka i Podkowy 
Leśnej oraz jednostek organizacyjnych: 
ośrodków kultury i ośrodków pomocy 
społecznej. Dzięki dobrej współpracy udało 
się zrealizować założone działania, zostały 
określone kierunki strategiczne i priorytety. 
Wskazane zostały też projekty do realizacji  
w perspektywie 7–10 lat.

Zinstytucjonalizowaniem współpracy jest  
powołane przez gminy w 2016 r. Stowarzyszenie 
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.

W ramach działań promocyjno-informacyjnych 
odbyły się trzy główne wydarzenia podczas 
trwania projektu: 

 › konferencja prasowa z okazji rozpoczęcia  
    projektu, zorganizowana w Podkowie Leśnej 
    19 kwietnia 2015 r.

 › wydarzenie informacyjne w Milanówku 
    17 listopada 2015 r.

 › uroczyste zakończenie w Otrębusach  
    (gmina Brwinów) 21 kwietnia 2017 r.

dzIałaNIE 2 PrOMOcJA i iNFOrMAcJA
Realizacja projektu „Podwarszawskie Trój-
miasto Ogrodów...” odbiła się szerokim 
echem w mediach lokalnych i regionalnych. 
Publikacje ukazywały się np. w tygodnikach 
„Gazeta WPR” i „Kurier Południowy”, na 
antenie Radio Bogoria, Radio Niepokalanów, 
Radio Fama oraz TVP Warszawa.

Zielone światło do realizacji projektu dało podpisanie 13 marca 2015 r. aneksu aktualizującego porozumienie zawarte 
dwa lata wcześniej, w poprzedniej kadencji samorządu. Wolę współpracy potwierdzili burmistrzowie (od lewej): 
Arkadiusz Kosiński (Brwinów), Wiesława Kwiatkowska (Milanówek) oraz Artur Tusiński (Podkowa Leśna)
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KONSuLTacjE SPOŁecZNe
Mieszkańcy trzech gmin niejednokrotnie 
zapraszani byli do udziału w otwartych 
konsultacjach społecznych. Ich głos wpłynął 
na ostateczny kształt dokumentacji pro- 
jektowej kilku ważnych inwestycji, które 
mają być realizowane na terenie miasta 
Milanówka oraz gminy Brwinów (w Parzniewie, 
Żółwinie i mieście Brwinowie). Szczególnie 
aktywni byli przyszli użytkownicy: skateparku 
w Milanówku, strefy rekreacji w Brwinowie 
oraz mieszkańcy Parzniewa, czekający na 
budowę kompleksu oświatowego.

Wypowiedzi i uwagi ze strony mieszkańców, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 
radnych miały też wpływ na ostateczny kształt 
dokumentów strategicznych, które zostały 
wypracowane w czasie realizacji projektu  
i które były następnie uchwalane przez rady 
miejskie podczas wspólnych sesji.

PrOMOcja WSPóLNeGO PrOJeKTU

Konferencja w podkowiańskim Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, 17 kwietnia 2015 r.

Po konferencji odbyło się spotkanie warsztatowe w sali widowiskowej MOK w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej

                                      Wydarzenie informacyjne w Milanówku, 17 listopada 2015 r. 
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judzIałaNIE 3  
WyPrAcOWANie WSPóLNycH KierUNKóW 
rOZWOJU OBSZArU FUNKcJONALNeGO PTO

Warsztaty zorganizowane przez Związek Miast Polskich w Brwinowie 7 kwietnia 2015 r., z udziałem burmistrzów

warsztat zarządzania strategicznego, 7 kwietnia 2015 r. w auli LO w Brwinowie 

Spotkanie poprowadzili Tomasz Potkański oraz Łukasz Dąbrówka, eksperci ze Związku Miast 
Polskich (ZMP), który był głównym organizatorem warsztatów. Z Januszem Szewczukiem  
ze Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin nawiązano połączenie telekonferencyjne. 
Celem warsztatów było rozpoczęcie współpracy nad określeniem kierunku rozwoju PTO  
i stworzeniem wspólnej strategii.

diagnoza wspólnych uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych i transportowych PTO,  
17 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej MOK w Podkowie Leśnej

Spotkanie poświęcone było zagadnieniom planowania przestrzennego i komunikacji. Modera-
torami tego spotkania (i kolejnych) byli eksperci Grzegorz Dziarski oraz Mirosław Olczak z ZMP.

diagnoza wspólnych uwarunkowań rozwoju społecznego PTO, 24 kwietnia 2015 r. w urzędzie 
Miasta Milanówka

Forma warsztatowa umożliwiła uczestnikom wymianę poglądów na temat spraw społecznych  
z wielu różnych perspektyw. 

diagnoza wspólnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego PTO, 8 maja 2015 r. w auli LO  
w Brwinowie

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie obszaru PTO zwracali uwagę na korzyści 
wynikające ze współpracy samorządów. Planowane działania są szansą dla rozwoju ich biznesu. 

Warsztaty w Milanówku, poświęcone tematyce społecznej, 24 kwietnia 2015 r. Praca w grupach sprzyjała wymianie poglądów

Wśród uczestników: kierownik projektu PTO: dr inż. Tadeusz Marczyk (powyżej)

Warsztaty pokazały, że  trzy gminy, mimo różnic w potencjale gospodarczym, demo- 
graficznym, finansowym i społecznym, mają szanse na wzmocnienie całego obszaru PTO, 
jeżeli podejmą działania komplementarne wykorzystujące mocne strony i zasoby każdej  
z gmin. ich efektem było wypracowanie celów rozwojowych obszaru PTO zebranych  
w dokumencie „Wspólne Kierunki rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego PTO”.
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wSPóLNE SeSJe TrZecH rAD MieJSKicH
radni gminy Brwinów, Milanówka i Podkowy 
Leśnej podczas uroczystej wspólnej sesji  
16 czerwca 2015 r. podjęli uchwałę określającą 
wspólne kierunki rozwoju gmin obszaru 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

Przyjęty dokument jest efektem warsztatów 
strategicznych przeprowadzonych w kwietniu 
i maju w trzech partnerskich miastach  
z udziałem nie tylko przedstawicieli władz – 
burmistrza gminy Brwinów arkadiusza 
Kosińskiego, burmistrza Milanówka wiesławy 
Kwiatkowskiej oraz burmistrza Podkowy 
Leśnej artura Tusińskiego oraz radnych 
trzech samorządów – ale także organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców, którzy 
wnieśli swoje uwagi i pomysły dotyczące m.in. 
transportu, zagospodarowania przestrzeni 
publicznej, ochrony środowiska, spraw 
społecznych i gospodarczych.

„Nadszedł czas, w którym gminę sąsiada 
postrzegamy jako partnera do wspólnych 
działań poprawiających jakość życia całej 
społeczności obszaru. Spójność społeczna to 
warunek wzrostu gospodarczego, w którym 
wszyscy mieszkańcy uczestniczą i z którego 
wszyscy korzystają” – te słowa umieszczone 
na zaproszeniu na uroczystą sesję, które 
wystosowali przewodniczący rad miejskich 
gminy Brwinów oraz Milanówka i Podkowy 
Leśnej: Sławomir rakowiecki, Małgorzata 
Trębińska i renata Gabryszuk, stały się 
mottem spotkania. 

Wspólne sesje rad miejskich odbywały się 
także w 2016 r. – 24 kwietnia zostały przyjęte 
dokumenty strategiczne dotyczące stosunków 
wodnych, rozwoju terenów zieleni oraz sfery 
społecznej, natomiast 9 czerwca radni uchwalili 
studium komunikacyjne, zaś burmistrzowie 
podpisali akt założycielski Stowarzyszenia PTO. 

Przewodniczący rad miejskich (od lewej): Renata Gabryszuk  
(Podkowa Leśna), Sławomir Rakowiecki (Brwinów) oraz  
Małgorzata Trębińska (Milanówek)

Obecni na sesji burmistrzowie: Arkadiusz Kosiński (Brwinów), 
Wiesława Kwiatkowska (Milanówek) oraz Artur Tusiński 
(Podkowa Leśna)

Pierwsza wspólna sesja w sali widowiskowej Zespołu Mazowsze w Otrębusach, 16 czerwca 2015 r.Sala widowiskowa Zespołu Mazowsze w Otrębusach (gmina Brwinów) jako sala obrad trzech rad miejskich
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dzIałaNIE 4  
PrZyGOTOWANie KOMPLeKSOWeGO 
PrOGrAMU UreGULOWANiA GOSPODArKi 
WODNeJ NA OBSZArZe PTO
Dokument „Kompleksowy program uregu- 
lowania gospodarki wodnej na terenie 
gmin PTO” tworzy podstawy efektywnego 
gospodarowania zasobami wodnymi,  
z uwzględnieniem ochrony stosunków wod- 
nych. Wnioski wynikające z opracowania mogą 
stanowić fundament do stworzenia katalogu 
dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania 
gospodarką wodną na obszarze gmin PTO. 
Koncepcja programowo-przestrzenna zawiera 
diagnozę stanu i opis głównych problemów 
gospodarki wodnej. 

Została wykonana inwentaryzacja 440 
istniejących budowli wodno-melioracyjnych, 
oceniono także obecnie funkcjonujący system 
melioracyjny. Na terenie gminy Brwinów 
sprawnie działa Spółka Wodna, która od kilku 
lat systematycznie odtwarza i konserwuje 
rowy. Podobne stowarzyszenie działa też  
na terenie miasta Milanówka. Podstawowym 
założeniem programu jest dążenie do zacho-

wania równowagi w bilansie wodnym i prze- 
ciwdziałanie rosnącemu ryzyku środowisko- 
wemu, spowodowanemu silną urbanizacją 
terenów, z uwzględnieniem ich przystosowania 
do zmian klimatu. Realizacja tego celu wymaga 
podjęcia kompleksowych działań, mających na 
celu całościowe uregulowanie systemu wodno-
gospodarczego na terenie gmin PTO. Będą one 
polegały przede wszystkim na przystosowaniu 
istniejącego systemu melioracyjnego do potrzeb 
zurbanizowanych terenów miejskich, z za- 
pewnieniem ich ochrony przed podtopieniami 
oraz przeciwdziałania skutkom suszy.

Osiągnięcie pożądanego efektu jest możliwe  
z zastosowaniem retencji wód i opóźnienia 
jej odpływu ze zlewni w postaci zbiorników 
małej retencji, urządzeń chłonnych oraz przy-
stosowania obiektów mostowych do bezpie-
cznego przeprowadzenia fali powodziowej 
korytem cieku. 

rzEKI i rOWy
niegdyś rzeką Niwką, która na skutek regulacji 
koryta  rzecznego została przekwalifikowana  
na urządzenie melioracji wodnej. 

zimna woda, drugi najważniejszy ciek natural- 
ny PTO, przepływa tutaj na odcinku ok. 10 km 
(co stanowi niemal połowę jej całkowitej 
długości) i odbiera wodę z rozbudowanego 
systemu rowów melioracyjnych, zwłaszcza  
w środkowej części swojego biegu.  

Na gospodarkę wodną znaczący wpływ  
ma także poziom skanalizowania obszaru 
gmin. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej sprzyja ochronie wód.

Przeprowadzona analiza wskazuje  
Podkowę Leśną jako obszar o najwięk-
szym zagrożeniu powodziowym. Jest to 
spowodowane m.in. niewystarczającym 
światłem przepustów i mostów na rowie  
RS-11 oraz dużym stopniem zurbanizowania 
obszaru. Zabudowa na dawnych terenach 
zalewowych niesie ryzyko podtopień, które 
jest największe w rejonie rzeki Zimna Woda.

Konieczne jest działanie w celu poprawy m.in. 
stanu odwodnienia dróg i torowisk, zbiorników 
przeciwpowodziowych, odtwarzanie oraz prze- 
budowa urządzeń melioracyjnych.

rokitnica Stara jest najważniejszym ciekiem na 
terenie gmin PTO z racji swojej funkcji głównego 
odbiorcy wód opadowych oraz roztopowych, 
który zbiera wodę z ok. 80% powierzchni 
obszaru PTO. Na terenie PTO znajduje się  
ok. 6,8 km z całkowitego odcinka długości 
25,8 km rzeki. Do Rokitnicy Starej swoje 
ujścia mają zarówno Zimna Woda, jak  
i najbardziej rozbudowany rów melioracyjny 
na terenie całego PTO, tj. rS-11 będący 

Rysunek sieci 
hydrograficznej rzeki 
Rokitnicy Starej
(Program uregulowania 
gospodarki wodnej PTO)

Pruszków

gm. Błonie

RS-11
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utrata jest rzeką, która ostatecznie odbiera  
całą wodę z terenu gmin PTO, jednak na terenie 
PTO występuje jedynie jej krótki odcinek,  
zlokalizowany w północnej części obszaru,  
długości ok. 4 km,  z 78,5 km całkowitej dłu-
gości rzeki. Utrata odbiera wody opadowe 
i roztopowe spływające siecią rowów me- 
lioracyjnych i przydrożnych z ok. 20% 
powierzchni PTO. 

Najważniejsze rowy melioracyjne na terenie 
PTO:

 › u-2  i  u-7, odwadniające północną część 
   obszaru PTO,  tj. obszary rolnicze oraz 
   miejscowości Moszna-Parcela, Domaniew 
   i Domaniewek, uchodzą do Utraty 

 › rS-11, najdłuższy i największy rów 
    melioracyjny na terenie PTO, biegnie m.in. 
    przez Terenię, Żółwin, Podkowę Leśną  
    i Brwinów, a uchodzi do Rokitnicy Starej 

 › rS-11/10, nazywany  rowem grudowskim, 
    wraz z rowami G-1 i G-2,  stanowi jeden 
    z  głównych  dopływów do  RS-11,  
    odwadnia Grudów oraz wschodnią, mniej 
    zabudowaną część Milanówka 

 › r-4,  rów  długości ok. 1,4 km, zlokalizo- 
    wany w  południowo-zachodniej części 
    obszaru gmin PTO, w rejonie ul. Królewskiej

Piękno krajobrazu nad rzeką Rokitnicą Starą
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dzIałaNIE 5  
ZWięKSZeNie iNTerMODALNOści POŁącZeń 
KOMUNiKAcyJNycH NA OBSZArZe PTO  
OrAZ POPrAWA DOSTęPNOści DO WArSZAWy 
i GŁóWNycH TrAS KrAJOWycH
W ramach projektu zostało wykonane „Studium 
komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie 
transportu pasażerskiego i towarowego 
na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów”. 

Część diagnostyczna dokumentu opiera 
się m.in. na analizie danych oraz na 
przeprowadzonym pomiarze ruchu na stacjach 
kolejowych i drogach objętych analizami. 
Pomiary wykonano w 38 lokalizacjach 
(po 50 godzin dla każdego punktu pomia-
rowego) z uwzględnieniem transportu dro- 
gowego (w tym drogi i parkingi), transportu 
rowerowego, służącego codziennym do- 
jazdom np. do stacji kolejowych, a także 
budowy stref działalności logistycznej  
i centrów przeładunkowych. Diagnoza była 
podstawą do stworzenia części strategicznej  
i operacyjnej. 

Infrastruktura transportowa PTO opiera 
się zarówno o rozbudowaną sieć dróg 
powiatowych, wojewódzkich i krajowych, 
jak i o dostępność kolejową – zarówno WKD, 
jak i linii kolejowej 447. Jak stwierdzono, 
transport kolejowy cieszy się popularnością 
mieszkańców, zwłaszcza w odniesieniu  
do połączenia z Warszawą. Sieć przystanków 
sprawia, że ten rodzaj komunikacji jest szeroko 
dostępny, jednak brakuje infrastruktury 
mu towarzyszącej – parkingów czy miejsc 
postojowych dla rowerów.

Strategia dostarczyła informacji na temat 
potrzeb modernizacyjnych najczęściej 
użytkowanych dróg, co w konsekwencji 
przełożyło się na wykonanie w ramach projektu 
dodatkowych dokumentacji technicznych, na 
podstawie których będzie można dokonać 
przebudowy tych dróg.

    od ul. Przyszłości do ul. Solidarności)  
    wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, 
    odwodnieniem oraz oświetleniem, a także  
    zatwierdzonym projektem stałej organizacji 
    ruchu. Długość drogi: ok. 1 km

 › Parzniew przemysłowy, po północnej  
    stronie torów PKP, droga wraz z ciągiem  
    pieszo-rowerowym, odwodnieniem oraz  
    oświetleniem, a także zatwierdzonym  
    projektem stałej organizacji ruchu w rejonie  
    ulic św. Jerzego, św. Augustyna oraz św. 
    Tomasza. Długość drogi to ok. 1,7 km

Opracowano także projekty ścieżek rowe-
rowych lub ciągów pieszo-rowerowych, 
a w sytuacji braku możliwości lokalizacji 
zaproponowano inny uzgodniony rodzaj drogi 
rowerowej. 

wykonana została dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa dla budowy dróg 
w następujących lokalizacjach:

 ›  Parzniew mieszkaniowy, ul. wolności  
    (biegnąca za osiedlem mieszkaniowym,  
    równolegle do ul. Działkowej, na odcinku  

Głównym celem realizowanym 
na obszarze PTO jest stworzenie 
zrównoważonego systemu 
transportowego, który będzie 
zapewniał mobilność, sprzyjał 
przyjaznym środowisku zachowaniom 
transportowym mieszkańców, 
przyczyniał się do poprawy atrakcyjności 
terenów PTO jako miejsca zamieszkania  
oraz wspierał rozwój gospodarczy. 

WKD dba o wysoki poziom usług i modernizację taboru. Stare wagony ustąpiły już miejsca nowoczesnym składom
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wykonana została dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa dla następujących 
ścieżek rowerowych:

 ›  Brwinów – Milanówek, ścieżka  
     prowadząca wzdłuż ul. Sochaczewskiej  
     w Brwinowie i dalej przy drodze gminnej  
     Brwinów – Grudów do skrzyżowania  
     w Grudowie. Następnie wzdłuż torów PKP  
     do przystanku PKP w Milanówku. Łącznie  
     ponad 3,7 km

 › Milanówek, ul. Grudowska, od przystanku  
    PKP do skrzyżowania z istniejącym ciągiem 
    pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Królewskiej  

    oraz przejazdem na drugą stronę  
    ul. Królewskiej. Łącznie ok. 1 km

 › Milanówek – Podkowa Leśna – Brwinów, 
    od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego  
    w rejonie skrzyżowania ul. Królewskiej  
    i ul. Grudowskiej w Milanówku, wzdłuż  
   drogi wojewódzkiej 719 do istniejącego  
   ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wilsona  
   w Brwinowie. Projekt obejmuje też ścieżkę  
   wzdłuż ul. Brwinowskiej w Milanówku oraz 
   brakujący fragment ścieżki przy ul. Grodzis- 
   kiej w Brwinowie. Łącznie ok. 3,3 km

 › Trasa wzdłuż kolejki wKd, wzdłuż  
    ul. Grudowskiej w Milanówku, od skrzyżo- 
    wania z projektowaną trasą wzdłuż drogi  
    wojewódzkiej 719, przez Owczarnię  
    do Podkowy Leśnej wzdłuż torów kolejo- 
    wych WKD w kierunku stacji Podkowa  
    Leśna Główna. Łącznie ok. 2,6 km

Łączna długość projektowanych tras wynosi 
ponad 10,6 km. Wraz z istniejącymi już 
trasami dla rowerzystów stworzą one spójną 
sieć umożliwiającą wygodną komunikację 
po obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów. 

Trasy rowerowe oznaczone na podkładzie mapowym @autorzy OpenStreetMap
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dokumentacja projektowo-kosztorysowa  
dla przebudowy dróg:

 › Podkowa Leśna, ul. Gołębia, od drogi 
    wojewódzkiej 719 do ul. Zachodniej,  
    ul. zachodnia do torów WKD i ul. Sokola. 
    Łączna długość: ok. 2 km dróg

 › Milanówek, ul. Brwinowska, na odcinku 
   od drogi wojewódzkiej nr 719  
   do ul. Kazimierzowskiej z odgałęzieniami,  
   ul. j. Iwaszkiewicza oraz ul. Owczarska. 
   Łączna długość: ok. 2,6 km dróg 

 › Brwinów, ciąg ulic, w skład którego  
    wchodzą: ul. Środkowa od ul. Grodziskiej,  
    ul. charci Skok, ul. Kępińska na odcinku  
    od ul. Wilsona do ul. Borkowej 

 › Brwinów, ciąg ulic, w skład którego  
    wchodzą: ul. jodłowa, ul. Leśnej Polany,  
    ul. Otrębuska i ul. Fabryczna  

Długość ulic przeznaczonych do przebudowy 
w Brwinowie wynosi ok. 2,3 km.  
Dodatkowo z oszczędności w przetargach 
wykonano dokumentację dla dróg o łącznej 
długości ok. 4,7 km, z czego na gminę 
Brwinów przypada 2,7 km, a na Podkowę 
Leśną – 2 km:

 › Brwinów, ul. Kampinoska, na odcinku 
    od ul. Piłsudskiego do ul Jasnej 

 › Brwinów, ciąg ulic, w skład którego  
    wchodzą: ul. Szkolna od ul. Piłsudskiego, 
    ul. Spokojna i ul. Żwirki i wigury do  
    ul. Powstańców Warszawy

 › Owczarnia, ciąg ulic, w skład którego  
    wchodzą: ul. łokietka, ul. Mieszka I  
    i ul. Żółwińska od ul. Kazimierzowskiej

 › Podkowa Leśna, ul. Kwiatowa, ul. Lipowa  
    i ul. Główna

Przykład wykonanych już wcześniej prac: przebudowa ul. M. Konopnickiej w Brwinowie Drogi oznaczone na podkładzie mapowym @autorzy OpenStreetMap
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dzIałaNIE 6  
OPrAcOWANie PLANóW reWiTALiZAcJi 
KLUcZOWycH TereNóW ZieLONycH  
NA OBSZArZe PTO
Dzięki realizacji projektu możliwe było 
wypracowanie wspólnej „Strategii rozwo- 
ju terenów zieleni na obszarze Podwar-
szawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz  
z opracowaniem inwentaryzacji zasobów 
przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”. 
Jej celem jest utworzenie powiązanego ze 
sobą jednolitego systemu zieleni, poprzez 
odpowiedni dobór gatunków, kompozycje, 
system informacji przestrzennej oraz małą 
architekturę. Strategia wskazuje rozwiązania 
i kierunki działań, które wpłyną na poprawę 
stanu równowagi przyrodniczej oraz stabilizację 
mikroklimatu, a tym samym poprawę jakości 
życia mieszkańców PTO w harmonii z przyrodą. 

Działania te powinny być podejmowane 
na szeroką skalę, we współpracy i przy 
udziale mieszkańców. Tylko wspólna dbałość 
o przestrzeń pozwoli osiągnąć gminom 
zadowalające efekty, szczególnie w sytuacji, 

gdy wiele cennych przyrodniczo gruntów 
i wartościowych, historycznych ogrodów 
znajduje się w rękach prywatnych, pomocna 
będzie edukacja mieszkańców, a także 
prawidłowe wykorzystanie dostępnych 
gminom narzędzi prawnych.

Tereny zieleni stanowią ważny element tkanki 
miast ogrodów ze względu na ich historię oraz 
pełnione funkcje. Dzięki dużej ilości zieleni 
mieszkańcom żyje się lepiej, a z drugiej strony 
spełnione są też warunki dla zachowania 
oraz rozwoju bioróżnorodności. Wykonana  
inwentaryzacja i waloryzacja terenów zieleni 
wykazała konieczność podjęcia działań, 
mających na celu dalsze utrzymanie zieleni 
w dobrym stanie. Tylko wówczas będzie 
ona mogła spełniać powierzone jej funkcje – 
przyrodniczą i wypoczynkową. Ważne jest pra-
widłowe określenie priorytetów, rozłożenie dzia- 
łań na lata i ich systematyczne prowadzenie.
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hbylinami oraz krzewami). W ten sposób można 

zachęcić do przyjazdu mieszkańców stolicy  
i turystów z dalszych okolic.

Estetykę przestrzeni publicznej zapewniają m.in. 
nasadzenia w pasach zieleni: drzewa i krzewy 
liściaste i iglaste o zróżnicowanym pokroju 
i kształcie, zabarwieniu liści, igieł i pędów, 
kwiatów. W miejscach pod drzewami trawnik 
można zastąpić ściółkowaniem, a jeszcze lepiej 

Strategia wskazuje, że w ramach budowania 
wspólnej marki Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów warto stworzyć wspólny dla gmin 
system informacji przestrzennej oraz katalog 
małej architektury, a także zaprojektować 
sieć komunikacji łączącej gminy, której będzie 
towarzyszyć zieleń jako znak rozpoznawczy 
(aleje, obsadzenia ciągów pieszych, 
rowerowych i jezdnych roślinami cebulowymi, 

Leśny Park Miejski w Podkowie Leśnej
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innych filtrują powietrze, np. kasztanowiec 
biały lub czerwony (odporny na szrotówka), 
brzoza, buk, jesion, miłorząb, jabłoń, wiśnia, 
platan klonolistny, wierzba biała, jarząb, lipa, 
wiąz. Koncepcja programowo-przestrzenna 
wskazuje też zalecane gatunki krzewów, bylin  
i jest kompendium wiedzy na temat 
możliwości rozwoju terenów zielonych.

STrEFa reKreAcJi
W BrWiNOWie
wykonanie koncepcji oraz dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej otwartej strefy 
rekreacji przy ul. 11 Listopada w Brwinowie 
było jednym z działań projektu. Obecnie jest 
to teren zielonych nieużytków i niewielkich 
ogródków w pobliżu osiedla przy ul. Socha-
czewskiej. W przyszłości urządzona strefa 
będzie atrakcyjna nie tylko dla mieszkańców 
pobliskich budynków, ale i dla gości. 

W strefie powstaną m.in. plac zabaw, ścieżka 
zdrowia i siłownia na świeżym powietrzu oraz 
sezonowy basen. Zakłada się wprowadzenie 
alejek spacerowych z oświetleniem, siedzisk 
z naturalnych tworzyw, kwietników oraz 
utworzenie stref piknikowych. Projekt 
uwzględnia ścieżkę edukacyjną o historii 
gminy Brwinów, m.in. na temat starożytnego 

roślinami okrywowymi 
lub bylinami. Do nasadzeń 
przy ulicach zalecane są 
gatunki, które cechuje 
zdolność do pochłaniania 
kurzu i szkodliwych 
substancji z powietrza, 
które efektywniej od 

przemysłu hutniczego, którego stanowiska 
odkryli archeolodzy w rejonie sąsiedniej  
ul. Żytniej. Teren otwartej strefy rekreacji 
jest położony w części w granicach strefy 
ochrony konserwatorskiej, stanowisk archeo-
logicznych, a dodatkowo w strefie ochrony 
sanitarnej komunalnych ujęć wody. 

Wiąz (Ulmus)

Projekt zagospodarowania strefy rekreacji w Brwinowie

Osiedle Sochaczewska, widok od północnego wschodu  
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Skatepark istniejący już 
przy ul. Turczynek 8  
w mieście Milanówku 
zostanie rozbudowany 
o profesjonalne hopki 
i specjalne urządzenia 

do dirt jumpingu. Wśród elementów zapro-
ponowanych przez Urząd Miasta Milanówka 
znalazły się: minirampy, spine, wall, quarter 
oraz bank ramp. Projekt zakłada również 
oświetlenie terenu, ogrodzenie i wyznaczenie 
miejsc dla widowni, a także nasadzenia 
roślinne i elementy małej architektury: ławki 
oraz kosze na śmieci. Planuje się utwardzenie dojścia do projektowanego skateparku, które 

poprowadzi od wejścia do płyty skateparku, 
oraz zaprojektowanie żwirowych ścieżek.

Projektowany skatepark będzie miejscem 
wyposażonym w profesjonalne przeszkody, 
które umożliwią naukę rozpoczynającym 
swoją przygodę z jazdą na deskorolkach, 
rolkach i rowerach BMX, a miłośnikom sportów 
ekstremalnych – realizowanie swoich pasji. 
Optymalnie zagospodarowany teren stanie 
się atrakcją dla mieszkańców Milanówka oraz 
okolicznych gmin. Umożliwi także kontynuację 
Mistrzostw Polski MTBMX na najwyższym 
poziomie.

SKaTEParK MiLANóWeK

Projekt skateparku i toru do dirt jumpingu w MilanówkuAkrobacje rowerowe w Milanówku
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dzIałaNIE 7  
OPrAcOWANie STrATeGii WSPóŁPrAcy  
W DZieDZiNie śWiADcZeNiA USŁUG 
SPOŁecZNycH DLA OSóB ZAGrOżONycH 
WyKLUcZeNieM SPOŁecZNyM NA OBSZArZe 
PTO OrAZ LePSZeGO DOSTOSOWANiA USŁUG 
DO ZMiAN DeMOGrAFicZNycH
W ramach projektu powstały wspólne 
dokumenty dotyczące sfery społecznej:

 › „zintegrowana strategia rozwiązywania  
    problemów społecznych oraz wspierania  
    rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  
    Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”

 › „Plan marketingu społecznego  
    adresowany do mieszkańców PTO mający 
    na celu w szczególności zwiększenie  
    identyfikacji mieszkańców z miejscem  
    zamieszkania, wzajemnej integracji,  
    aktywności, bezpieczeństwa”

Dokumenty strategiczne z zakresu spraw 
społecznych zostały opracowane przez 

zespół ekspertów związanych z Instytutem 
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – 
na podstawie przeprowadzonych wśród 
mieszkańców badań statystycznych 
dotyczących lokalnych potrzeb oraz kierunków 
rozwoju gmin. Zebrane dane pozwoliły 
odpowiedzieć na pytania, jakie są potrzeby 
mieszkańców, jakie dotykają ich problemy, 
jak wygląda potencjał instytucji publicznych 
oraz organizacji pozarządowych, jak wygląda 
oferta usług skierowanych do młodzieży  
i osób starszych np. spędzania wolnego czasu 
dla tych dwóch grup wiekowych. Pytania 
dotyczyły również identyfikacji mieszkańców  
z miejscem zamieszkania i więzi sąsiedzkich. 
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Owolnego w instytucjach samorządowych – 

bibliotekach publicznych, ośrodkach kultury  
i muzeach. W sferze kultury aktywnie działają 
również lokalne organizacje pozarządowe. 
Zostały przedstawione informacje na temat 
sytuacji i tendencji na lokalnym rynku pracy, 
liczby przedsiębiorstw i sytuacji ekonomicznej 
gmin z obszaru PTO. Ponadto zostały zawarte 
dane na temat bezpieczeństwa publicznego,  
a także analiza problemów społecznych, 
pomoc społeczna i korzystanie ze wsparcia  
w trudnych sytuacjach życiowych. Na podstawie 
ankiet oceniono jakość życia i działalność 
władz lokalnych, poczucie tożsamości lokalnej 
oraz stopień integracji społecznej oraz kapitału 
społecznego. 

„zintegrowana strategia rozwiązywania 
problemów społecznych oraz wspierania 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” 
określa zakres lokalnej polityki społecznej 
z uwzględnieniem pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych, budownictwa socjalnego, edukacji 
publicznej, ochrony zdrowia, integracji oraz 
aktywności społecznej mieszkańców. 

Część diagnostyczna zawiera analizę 
sytuacji społecznej obszaru PTO m.in. 
strukturę demograficzną społeczności, 
sytuację mieszkaniową i techniczną. 
Scharakteryzowane zostały też edukacja 
oraz życie kulturalne i oferta spędzania czasu 

Aktywni seniorzy korzystają z różnego rodzaju możliwości spędzenia wolnego czasu
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Zagadnienia rozwarstwienia społecznego, 
zróżnicowanych dochodów mieszkańców, braku 
spójności społecznej, rosnącej liczby seniorów 
w populacji czy problemów związanych  
z brakiem poczucia bezpieczeństwa zostały 
przeanalizowane z wykorzystaniem metody 
SWOT – z podziałem na szanse, zagrożenia, 
mocne i słabe strony. 

„Plan marketingu społecznego adresowany 
do mieszkańców PTO mający na celu  
w szczególności zwiększenie identyfikacji 
mieszkańców z miejscem zamieszkania, 
wzajemnej integracji, aktywności, bezpie-
czeństwa” przedstawia propozycje działań 
integrujące starych i nowych mieszkańców, np. 
wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe, 
a także postuluje stworzenie wspólnych 
miejsc spotkań: skwerów, placów itp., które 
sprzyjałyby zawieraniu znajomości i tworzeniu 
więzi. Ważnym punktem w odniesieniu do 
sytuacji demograficznej obszaru PTO jest 
integracja międzypokoleniowa i aktywizacja 
seniorów, włączenie ich w życie społeczne 
gminy i miast.  

Wzmocnieniu więzi społecznych posłuży 
upowszechnienie szeroko akceptowanej wizji 
rozwoju gmin, m.in. poprzez zwiększenie 
rozpoznawalności i wykreowanie pozytywnego 
wizerunku marki Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów. Ważne jest promowanie dziedzictwa 
kulturowego i historycznego.

cMENTarz W żóŁWiNie

Przystąpienie do sporządzenia projektu 
cmentarza komunalnego przy ul. Szkolnej 
w Żółwinie stanowiło odpowiedź na problem 
wyczerpania się miejsc pochówku na cmen-
tarzach zlokalizowanych na terenie gminy 
Brwinów oraz miasta Podkowa Leśna.

Lokalizacja nowego cmentarza we wsi 
Żółwin została ustalona w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Brwi-
nowie już w 2000 r.  Powierzchnia grzebalna 
projektowanego cmentarza wyniesie 3,5 ha. 
Projekt przewiduje przeznaczenie kwater 
grzebalnych na różnorodne formy pochówku,  
w tym groby ziemne, murowane oraz 
kolumbaria. Kwatery grzebalne rozmieszczone 
będą w oparciu o regularny układ oświetlonych 

alej i chodników. Przewidziano też dokonanie 
nasadzeń w postaci zieleni wysokiej i niskiej. 

Elementy małej architektury w postaci 
kolumbariów, ogrodzenia wraz z bramami, 
ławek, punktów czerpalnych wody oraz osłon 
śmietnikowych cechować będzie prosta, 
surowa, lecz funkcjonalna forma.  

Przy cmentarzu zaprojektowano parking  
na ponad 100 miejsc postojowych, z czego 10 
przewidziano dla osób niepełnosprawnych. 
Ponadto przy bramach cmentarnych przewiduje 
się ustawienie stojaków na rowery.  

Zaprojektowany cmentarz komunalny w Żół-
winie będzie przeznaczony w szczególności 
dla mieszkańców gminy Brwinów i Podkowy 
Leśnej. 

Wizualizacja projektowanego cmentarza komunalnego w Żółwinie

Integracji mieszkańców i pielęgnowaniu dziedzictwa 
sprzyja doroczny Festiwal Otwarte Ogrody, zainicjowany 
w 2005 r. przez Magdalenę Prosińską i Łukasza Willmanna. 
Więcej informacji: www.otwarteogrody.pl 

Od góry: migawki z Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka
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Jednym z zadań gminy Brwinów w projekcie 
„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów…” 
było opracowanie dokumentacji projektowej 
obiektów oświatowych w Parzniewie. Parzniew 
to miejscowość w gminie Brwinów, w której 
najszybciej przybywa nowych mieszkańców. 
Powstają tu duże osiedla mieszkaniowe,  
a dzieci uczą się obecnie w ZSO w Brwinowie 
lub w szkołach poza terenem gminy. 

Szkoła podstawowa i przedszkole zostały 
zaprojektowane jako jedna bryła  z możliwością 
rozbudowy. Wykonana dokumentacja 
projektowa zakłada powstanie budynku,  

w którym znajdować się będą przedszkole, 
szkoła podstawowa, a także hala sportowa. 

Budynek szkoły będzie zbudowany w systemie 
trzech kondygnacji, czyli składającym się 
łącznie z parteru i dwóch pięter. Znajdą się tam 
pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne. 
Tuż obok powstanie hala sportowa  
o wymiarach 20 × 40 metrów z możliwością 
podzielenia na trzy odrębne boiska. Ponadto 
oprócz szatni i sanitariów znajdzie się również 
miejsce na stworzenie sali fitness/siłowni, a na 
piętrze zostanie wybudowana mała trybuna. 

Według planów przedszkole ma być obiektem 
dwukondygnacyjnym, składającym się z par-
teru i piętra. Na dole, w pobliżu pomieszczeń 
administracyjnych, powstaną szatnie i sala 
rekreacyjna, a na piętrze zlokalizowane 
zostaną cztery oddziały przedszkolne. 
Budynek zaprojektowany jest w taki sposób, 
aby w przyszłości można było dobudować do 
niego kolejne skrzydło. Każdy z budynków jest 
zaprojektowany w standardzie pasywnym –  
o wysokiej termoizolacyjności i niskim zużyciu 
energii na cele grzewcze. 

SzKOła I PrzEdSzKOLE 
W PArZNieWie

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034; fax 597268037
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl
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Wizualizacja projektowanego 
kompleksu oświatowego  

w Parzniewie:  
szkoła podstawowa  

i przedszkole  
wraz z salą gimnastyczną

Nowe Osiedle Twój Parzniew – Miasto Ogród (etapy I i II)
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Działanie dla dobra mieszkańców niejednokrotnie wymaga wyjścia poza granice własnej 

gminy. Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna przeszły w ciągu ostatnich lat od etapu 

„dobrego sąsiedztwa” do „dobrego partnerstwa”, w którym współpracujemy, planując 

łączące nas drogi i ścieżki rowerowe, tworząc plan komunikacyjny dla naszego regionu, 

opracowując kompleksowe rozwiązywanie problemów wodno-melioracyjnych i tworząc stra-

tegie społeczne. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów jest wspólną przestrzenią, którą dziś 

wypełniamy nową jakością i gdzie dostrzegamy perspektywy dalszych działań w przyszłości.

– Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów

Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna to małe podwarszawskie miasteczka, w których  

chce się mieszkać, odpoczywać i rozwijać. Wszystkie trzy miasta wiele łączy, ale mamy też 

podobne problemy. Patrząc z perspektywy czasu – połączenie sił w realizacji zamierzonych 

celów to był dobry krok. Nasze partnerstwo to wzajemna wymiana doświadczeń i wsparcie 

doradcze.  Zacieśniła się także relacja pomiędzy miastami. Nasi mieszkańcy korzystają  

ze wspólnych ofert kulturalnych i chętnie odwiedzają się wzajemnie. 

– Wiesława Kwiatkowska, Burmistrz Miasta Milanówka

Żadna gmina nie jest w stanie egzystować jedynie w swoich granicach administracyjnych,  

nie da się wszystkiego zrobić samemu. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów pomogło nam 

wszystkim  zrozumieć nasze wady i zalety. Porozumienie przez nas zawiązane uświadomiło  

nam nasze różnice, które mogą dzielić, ale te same różnice nie przeszkodziły w połączeniu siły  

we wspólnym działaniu. Projekty, które wspólnie zrealizujemy, kiedyś się zakończą,  

jednak mechanizm współpracy pozostanie na długie lata.

– Artur Tusiński, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

“

”


