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Podkowa Leśna, grudzień 2009 r.
Szanowni Państwo,
dokument, który trzymają Państwo w ręku powstał dzięki zaangażowaniu i
przychylności szerokiego grona osób − członków lokalnych organizacji
pozarządowych, przedstawicieli gmin oraz mieszkańców naszych miast, w tym
lokalnych przedsiębiorców.
Jesteśmy przekonani, że Strategia Rozwoju Turystyki Brwinowa, Milanówka i
Podkowy Leśnej będzie służyła wszystkim podmiotom, których działania będą się
przyczyniać do rozwoju funkcji turystycznych naszych miejscowości. Wielu z
Państwa znajdzie tu potwierdzenie słuszności już podejmowanych w tym zakresie
działań własnych, inni − inspiracje i nowe pomysły.
Nieocenioną wartością tego dokumentu jest część będąca audytem zasobów
turystycznych naszego mikro-regionu. To pierwsze opracowanie tego typu o tak
szerokim zasięgu. Korzystać z niego będą zarówno samorządy lokalne, organizacje
pozarządowe, instytucje kultury, przedsiębiorcy i wszystkie osoby podejmujące
lokalną aktywność. Dokument pełni rolę przewodnika po zasobach turystycznych,
zarówno dla mieszkańców miasta jak i naszych gości. Zgromadzony w nim materiał
posłuży do dalszych szczegółowych opracowań tematycznych (mapy, przewodniki)
dotyczących poszczególnych aspektów związanych z turystyką: muzea, zabytki i
atrakcje turystyczne, szlaki turystyczne, baza sportowa, noclegowa, restauracje i
kawiarnie, inne usługi turystyczne.
Największą jednak wartością i efektem prac nad Strategią Rozwoju Turystyki
Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej jest idea zbudowania wspólnej marki
naszych miast jako Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów i zarys koncepcji
jej promocji. Naszą wspólną rolą jest dbać o to, aby rozwój tej marki wspierał wizję
naszych miast i otaczających je terenów wiejskich jako miejsca gdzie warto
mieszkać, pracować i odpoczywać – w zgodzie z zasadami zrównoważonego
rozwoju społeczności lokalnych. Jesteśmy przekonani o wpływie i konsekwencjach
marki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów na wzrost dochodów naszych
mieszkańców, przekładających się również na dochody budżetów gmin.
Jednocześnie idea ta wspiera budowę poczucia
współodpowiedzialności
mieszkańców naszych miejscowości, za cały nasz mikro-region.
Dziękując za wkład pracy i zaangażowanie, zwracamy się do
dalszą współpracę na etapach wdrażania, monitoringu i
Szczególnie dziękujemy za wkład pracy koordynatorce
przedsięwzięcia – p. Barbarze Potkańskiej.
Dokument powstał dzięki wsparciu finansowemu ze
Województwa Mazowieckiego.

Państwa z prośbą o
ewaluacji Strategii.
i pomysłodawczyni
strony

Samorządu

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”
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WPROWADZENIE
Strategia Rozwoju Turystyki powstała na zlecenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Zielone Sąsiedztwo‖, założonego w roku 2008 na bazie programu
LEADER finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest
szczegółowym dokumentem dotyczącym jednego z obszaru działań Stowarzyszenia
tj. turystyki.
Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju opracowaną przez Stowarzyszenie, turystyka
będzie odgrywać ważną i wzrastającą rolę w gospodarce obszaru gmin Brwinów,
Milanówek i Podkowa Leśna i szerszym budowaniu jego marki. W Strategii LGD,
zapisano, że (…) „Otwarcie się na turystykę kulturową dla mieszkańców obszaru
metropolitalnego Warszawy – w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze i
dziedzictwo kulturowe ma podnosić jakość życia naszych mieszkańców‖. Rozwój
turystyki jest zatem traktowany jako środek do osiągnięcia celu głównego, jakim
jest podniesienie jakości życia lokalnej społeczności.
Między atrakcyjnością turystyczną dla gości z zewnątrz a atrakcyjnością obszaru
jako miejsca zamieszkania istnieje bezpośrednia zależność. Otwarcie się na
turystów to możliwość zwiększenia dochodów grupy mieszkańców zajmujących się
świadczeniem wszelkiego typu usług i sprzedażą dóbr, co jest szczególnie cenne w
okresie spowolnienia czy kryzysu gospodarczego. Dla mieszkańców, o źródłach
dochodów poza omawianym obszarem, będących w dobrej sytuacji majątkowej,
regularny dopływ „konsumentów z zewnątrz‖ to gwarancja, że nie znikną punkty
gastronomiczne i usługowe, dla których rynek wewnętrzny jest zbyt mały, by
zachowały opłacalność.
Jednocześnie mamy na względzie ograniczoną „pojemność środowiska‖, której
naruszenie pogarszałoby warunki życia mieszkańców (co byłoby sprzeczne z wizją i
przyjętą strategią) oraz „popsułoby‖ ofertę turystyczną skierowaną do grupy osób,
szukającej ciszy, spokoju oraz odpoczynku od zgiełku metropolii.
Można odnotować widoczną dysproporcję między potencjałem turystycznym
obszaru „LGD + Milanówek‖, a jego wykorzystaniem dla celów turystycznych.
Istnieje więc potrzeba stworzenia strategii oraz wypracowanie wspólnej i spójnej
wizji marketingu turystycznego, tak w aspekcie tak produktowym, jak i
promocyjnym. Powstanie niniejszego dokumentu było niejako „zapowiedziane‖ i
zaplanowane w LSR opracowanej przez Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo‖.
Partnerstwo strategiczne w zakresie turystyki gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa
Leśna wydaje się naturalne. Gminy tworzące LGD oraz Milanówek przylegają do
siebie w taki sposób, że znajdują się w jednym obrysie, tworząc obszar
funkcjonalny o charakterze miejsko-wiejskim, o dużym natężeniu atrakcji
turystycznych. Tereny trzech gmin mogą stać się atrakcyjnym celem wycieczek dla
miłośników przyrody, historii, literatury i sztuki. Mamy także do zaoferowania dobro
coraz bardziej doceniane choć rzadkie – jakim jest aktywność społeczna
mieszkańców.
W strategii LGD zapisano: „Dla rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych
Brwinów,
Podkowa Leśna i Milanówek są dla siebie naturalnymi partnerami.
Działając i promując się razem, mamy szanse być łatwiej zauważeni. Dopiero
innowacyjne złożenie atrakcji i infrastruktury turystycznej 3 gmin daje możliwość
przygotowania kilku zintegrowanych produktów turystycznych, szczególnie z
zakresu turystyki kulturowej‖. Dodajmy, że każde z miast pojedynczo jest w stanie
„utrzymać‖ zainteresowanie turysty przez dzień lub maksimum dwa (wersja
optymistyczna). Działając razem, będziemy w stanie pobyt przedłużyć lub go
zwielokrotnić. Nasze trzy gminy nie konkurując a współpracując, mają realne
szanse stać się turystyczną perełką Mazowsza.
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Wspólna strategia z uwzględnieniem promocji może pomóc wypracowaniu silnej i
rozpoznawalnej w kraju marki podwarszawskich miast-ogrodów i otaczających je
terenów wiejskich. Wspólna strategia rozwoju turystyki obszaru szerszego aniżeli
obszar każdej z gmin jest warunkiem skutecznej i efektywnej promocji.
Obecnie na terenie analizowanych trzech gmin brak zinstytucjonalizowanej i
zintegrowanej formy promocji turystycznej. Nie ma punktów informacji
turystycznej, folderów reklamowych oraz wydawnictw promującego obszar „LGD +
Milanówek‖ jako całość. Jest natomiast wola współpracy, zapoczątkowana w ramach
imprezy Festiwal „Otwarte Ogrody”, umocniona w toku warsztatów strategicznych
trzech gmin, które się odbyły na wiosnę roku 2009.
Wspólna promocja byłaby unikalnym przedsięwzięciem na Mazowszu, pokonującym
bariery (granice) gminy i powiatu. Umiejętność współpracy jest dziś dobrem
rzadkim i potencjalnie cennym narzędziem marketingu każdego z miast − spójnym
z wizją i marką „obywatelskich miast ogrodów‖.
Dodajmy, że pojęcia „miasta-ogrody‖ używamy w odniesieniu do wszystkich trzech
miast, niezależnie od tego, czy u ich powstania leżała Howardowska idea, czy też
nie. Pojęcie „miasta-ogrodu‖ przyjęte w tej pracy jest raczej bliższe znaczeniowo
idei miast zielonych, miast − gdzie istnieje tylko lub w większości zabudowa w
postaci domków jednorodzinnych otoczonych ogródkami, gdzie zieleń dominuje nad
betonem i asfaltem.
Niemniej jednak trójstronna współpraca i wypracowanie wspólnej marki „Trójmiasta
Ogrodów‖ jawić się mogą jako współczesne wcielenie idei Ebenezera Howarda,
twórcy koncepcji „miasta-ogrodu‖. Przypomnijmy pokrótce jej założenia, za książką
Bogdana Wróblewskiego.
„W modelu zaproponowanym przez Ebenezera Howarda jednostkę osadniczą
stanowiło pojedyncze miasto-ogród liczące ok. 30 tys. mieszkańców, o powierzchni
ok. 1400 hektarów. Miasta te rozrastałyby się przez zakładanie w ich pobliżu
nowych, podobnych osiedli połączonych środkiem szybkiej komunikacji. Grupa kilku
osiedli skupiałaby się wokół miasta nieco większego (ok. 58 tys. mieszkańców).
Projekt miasta-ogrodu oparty był na ścisłym podziale terenu na część miejską i
część pozostającą w użytkowaniu rolniczym, w proporcjach 1/6 do 5/6 ogólnej
powierzchni. Miało to istotne znaczenie, gdyż w zamierzeniu miasto-ogród było
jednostką osadniczą samowystarczalną gospodarczo. Obszary wokół miasta miały
być oddane w dzierżawę jego mieszkańcom, z przeznaczeniem na produkcję rolną,
ogrodniczą i sadowniczą, a większość płodów sprzedawana być miała społeczności
osiedla. Na peryferiach okręgu miejskiego zaprojektował Howard niewielkie zakłady
przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze oraz składy, produkujące również w dużej
części na potrzeby miasta. Bliżej centrum znajdowałaby się część mieszkalna
osiedla.‖1
Czytając te słowa, ma się nieodparte wrażenie, że prawie idealne wcielenie idei
miasta-ogrodu wg Howarda to właśnie teren naszych trzech gmin. Ich powierzchnia
liczy w sumie 9465 ha a liczba mieszkańców wynosi ok. 40 000. Jak się to ma do
proporcji zaproponowanej przez Howarda: 30 000 mieszkańców żyjących na 1400
ha?
Jak czytamy dalej w książce Bogdana Wróblewskiego „autor proponował małe
domki wśród zieleni na stosunkowo niewielkich działkach – ok. 240 m
kwadratowych‖. Jak wiemy, działki w naszym Trójmieście są dużo większe. Czy to
dobrze czy źle? Na pewno nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Nie
zapominajmy, że koncepcja Howarda była koncepcją nie tylko urbanistyczną, lecz
również społeczną. Z założenia mieszkanie w zdrowym, przyjaznym otoczeniu miało
1

B. Wróblewski, Podkowa Leśna Miasto-Ogród do 1939 roku, TPMOPL, wyd. II, Podkowa Leśna 2003,
s.23
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być dostępne dla wszystkich o przeciętnych dochodach. Elitarność nie była tym
zamierzeniu cechą pożądaną.
W różnym stopniu udało się w naszych miastach wcielić w życie element koncepcji
dotyczący centralnej części miasta-ogrodu. Centrum to według Howarda „kompleks
parkowo-ogrodowy z wolno stojącymi budynkami użyteczności publicznej:
ratuszem, biblioteką, salą koncertową, teatrem, muzeum, szpitalem itp..,. Na park
centralny przeznaczył ogromną powierzchnię 66 ha. Miał to być obok otoczenia
miasta terenami rolniczymi, istotny element umożliwiający mieszkańcom codzienny
kontakt z naturą, miejsce spacerów, spotkań, gier i zabaw. Miejsce kształtowania
społeczeństwa miasta-ogrodu, zapewniające poczucie wspólnoty, sprzyjające
kontaktom społecznym, dające możliwość wspólnych przeżyć, doznań estetycznych
i wzruszeń‖2.
Ciekawe opinie na temat Podkowy Leśnej jako miasta-ogrodu i samej istoty
koncepcji Howarda można przeczytać w książce prof. Andrzeja Tyszki Żyjąc wśród
leśnych ogrodów, gdzie m.in. czytamy: ‖Podkowa Leśna od samego początku nie
była miastem-ogrodem w sensie ścisłym i dosłownym i znacznie odbiegała w
szczegółach, a nawet w strategicznych swoich rysach od koncepcji Howarda z jego
Garden cities of tommorrow i jego wcześniejszej wersji. Była natomiast daleko
idącą adaptacją polską tej koncepcji, wyrazem dążenia do polskiego modelu
realizacyjnego miasta-ogrodu.‖3
Możemy się zgodzić, że podobnie jak w idei Howarda wszystkie trzy miasta (czy też
gminy) Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna w najwyższym stopniu zasługują na
miano obywatelskich. Liczba zarówno organizacji pozarządowych, jak i
nieformalnych inicjatyw obywatelskich wyróżnia nas pozytywnie na tle kraju.
Intensywność życia kulturalnego i inicjatyw społecznych jest niebywała. Właśnie
wartości obywatelskie i życie kulturalne, to prócz przyrody i architektury nasze
najważniejsze atuty turystyczne.
Tak pojęta turystyka i idea współpracy naszych gmin, dla których stworzyliśmy
markę Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, promuje nasze społeczności najlepiej i
trafia w potrzeby turystów ambitnych i wymagających. Będą nas mobilizować do
dbałości o środowisko, estetykę naszych miast oraz zachowanie unikalnej tradycji
historycznej i kulturowej – obywatelskich miast-ogrodów: troszczących się o swoich
mieszkańców, ale także otwartych na gości z zewnątrz, dumnych ze swoich tradycji
i dzielących się swym bogactwem kulturowo-przyrodniczym z tymi, którzy te
wartości docenią i których te wartości zainspirują.
Na końcu należy wspomnieć o jeszcze jednym wymiarze realizacji tej strategii –
celu integracji mieszkańców Trójmiasta Ogrodów. To blisko 40 000 osób, z których
większość zna tylko swoją gminę i rzadko odwiedza teren dwu sąsiednich, nie
uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych na ich terenie,
najczęściej z braku informacji. Taka liczba konsumentów to znaczący rynek
wewnętrzny dla sektora lokalnej kultury, sportu i wypoczynku czy gastronomii.
Powinniśmy tu mówić o skali niewykorzystanych szans w wymiarze gospodarczym
(co limituje rozwój usług) i w wymiarze społecznej integracji.
Dla spójności dokumentu analizowanym rynkiem docelowym są mieszkańcy
Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego, nie zapominamy jednak o „turystach
wewnętrznych‖. W ten sposób działania nakierowane na budowę marki
turystycznej, automatycznie przekładają się na uświadomienie sobie przez
mieszkańców Trójmiasta Ogrodów unikalnej wartości naszej „małej, wspólnej
ojczyzny‖. To tak, jak budowa zjednoczonej Europy, tylko w mikro skali. Mogą jej
towarzyszyć podobne obawy, ale nie przekreślają one wartości tego projektu.
2
3

Bogdan Wróblewski, Podkowa Leśna Miasto-Ogród do 1939 r., TPMOPL, Podkowa Leśna, 2003 r., s. 23
Andrzej Tyszka, Żyjąc wśród leśnych ogrodów, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, Zagnańsk −
Podkowa Leśna, 2006 r., s. 10
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1. Inicjator projektu
Zamysł strategii powstał w wyniku prac nad Lokalną Strategią Rozwoju
Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo‖. W Strategii znalazł się zapis o
konieczności stworzenia strategii rozwoju turystyki jako dokumentu operacyjnego,
poprzedzającego odpowiednie działania na obszarze gmin Brwinów, Milanówek i
Podkowa Leśna.
Statut Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo‖ przewiduje wiele form aktywności
na rzecz turystyki i promocji, a w szczególności:
a) działanie w kierunku zrównoważonego rozwoju, ochrony i lepszego
wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
b) aktywizowanie społeczności lokalnych oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i działań trójsektorowych,
c) wspieranie lokalnych tradycji kulturowych i dziedzictwa materialnego oraz
promowanie i podejmowanie działań na rzecz szeroko pojętej kultury i sztuki,
d) promocja turystyki, w szczególności turystyki kulturowej i rekreacyjnej,
wspieranie rozwoju agroi ekoturystyki oraz tworzenia infrastruktury
turystycznej,
e) wspieranie i promocja przedsiębiorczości postprzemysłowej oraz różnicowania w
kierunku działalności nierolniczej,
f) promocja produktów regionalnych, zarówno materialnych, jak i niematerialnych.
Projekt dokumentu poparły władze trzech gmin: Brwinowa, Milanówka i Podkowy
Leśnej oraz organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców i
Absolwentów SARNA z Brwinowa, Towarzystwo Miłośników Milanówka, Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami – koło w Milanówku, Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna oraz Stowarzyszenie Związek Podkowian.

1.2. Cel projektu
Celem głównym projektu (przygotowania strategii) jest przyczynienie się do
rozwoju turystyki na obszarze trzech gmin: Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej.
Cele pośrednie, realizowane w trakcie pracy nad strategią, to:
a) Identyfikacja zasobów turystycznych (audyt).
b) Określenie potencjalnych produktów turystycznych na bazie analizy zasobów
obszaru i istniejącej oferty turystycznej - we współpracy i w porozumieniu z
głównymi interesariuszami: władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi,
przedsiębiorcami i potencjalnymi przedsiębiorcami, mieszkańcami.
c) Określenie wytycznych do wdrażania i monitorowania strategii.
Sama praca nad strategią, dzięki włączeniu szerokiego grona interesariuszy, a tym
bardziej jej realizacja, pozwolą na:
a) zaktywizowanie lokalnej społeczności w wymiarze społecznym i gospodarczym,
b) promocję programu LEADER (tj. możliwości uzyskania dofinansowania z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).
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1.3. Powiązanie projektu ze Strategią rozwoju
turystyki w województwie mazowieckim na lata
2007-2013
Analiza rynku turystycznego w województwie mazowieckim wykazała, że istnieją
ogromne dysproporcje między posiadanym potencjałem a jego wykorzystaniem dla
rozwoju turystyki (stopień wykorzystania walorów jest bardzo niski). Główne
zidentyfikowane problemy to m.in.:
a) brak zintegrowanych i kompleksowych produktów turystycznych,
b) nierównomierny rozwój inicjatyw i projektów,
c) brak produktów o charakterze regionalnym.4
Odnieść to można do sytuacji w naszych trzech gminach, które mając znaczne
walory naturalne i kulturowe, nie odgrywają na rynku turystycznym roli adekwatnej
w stosunku do zasobów, którymi dysponują.
Niniejszy dokument nawiązuje również do materiału zawartego w Programie
rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej w woj. mazowieckim, ze
szczególnym uwzględnieniem produktu: „miasta-ogrody‖, co będzie przedmiotem
analizy w rozdziale 5.

1.4. Metodologia zbierania danych i pracy nad
strategią
W zbieraniu danych do strategii uwzględniono następujące źródła informacji:
a) źródła wtórne: strategie rozwoju trzech gmin, LSR Stowarzyszenia LGD „Zielone
Sąsiedztwo‖, foldery, ulotki, publikacje, strony internetowe,
b) źródła pierwotne: badania obserwacyjne, wywiady pogłębione (osobiste lub
telefoniczne) na podstawie przygotowanej ankiety.
W okresie czerwiec − sierpień 2009 odbyło się 60 spotkań z blisko 100 osobami.
Prezentacja wstępnej koncepcji strategii rozwoju turystyki interesariuszom projektu
odbyła się we wrześniu 2009 r. Przedstawiono wyniki audytu turystycznego oraz
program rozwoju produktów turystycznych z wykorzystaniem podejścia
marketingowego (segmentacji rynku).
W październiku 2009 r. odbyło się sześć warsztatów tematycznych
 warsztaty dla twórców i artystów na temat produktu turystycznego „Otwarte
Pracownie”,
 warsztat
dla
przedstawicieli
gmin,
przedsiębiorców
i
potencjalnych
przedsiębiorców, przedstawicieli muzeów na temat zintegrowanego produktu
pakietowego „Zwiedzanie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów‖,
 warsztat dla przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat rozwoju usług
przewodnickich na terenie Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
 spotkanie
dla
przedstawicieli
gmin
na
temat
strony
internetowej
www.trojmiasto-ogrodow.pl
 spotkanie dla przedstawicieli gmin na temat roli gmin w realizacji zadań
przewidzianych w strategii.

4

Strategia rozwoju turystyki dla województwa mazowieckiego na lata 2007−2013, cz. II, Koncepcja
rozwoju turystyki oraz jej wdrożenie, PART, Warszawa, 2007 r.
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1.5. Struktura dokumentu
a) Część analityczna: diagnoza stanu obecnego w zakresie posiadanych walorów
turystycznych (zasoby kulturowe, przyrodnicze, instytucjonalne) i realizowanych
działań marketingowych.
b) Część strategiczno-wdrożeniowa: określenie segmentów turystycznych istotnych
z punktu widzenia turystyki na terenie analizowanych gmin, zbudowanie
produktów odpowiadających potrzebom tych segmentów, określenie elementów
istotnych dla rozwoju poszczególnych produktów turystycznych oraz
przygotowanie produktów/działań zintegrowanych, obejmujących obszar trzech
gmin.
c) Cześć uzupełniająca: określenie warunków koniecznych do spełnienia, aby
strategia była skutecznym narzędziem marketingu turystycznego na obszarach
trzech gmin.

1.6. Główne założenia
a) W strategii znajdą się takie produkty, których realizacja jest realna, a szansa
znalezienia wykonawców w okresie do roku 2015 duża.
b) Strategia ma posłużyć koncentracji sił i środków zarówno z programu PROW
(dostępne na razie dla Podkowy Leśnej i Brwinowa), jak i z innych programów
dostępnych na poziomie regionalnym, krajowym lub europejskim.
c) Strategia będzie uwzględniać lokalne strategie rozwoju poszczególnych gmin.

1.7. Podobne inicjatywy
Przykład 1.
„Beskidzka 5‖ powstała w na mocy porozumienia w 2004 roku i należą do niej
gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń, Wisła. Inicjatywę charakteryzuje brak
osobowości prawnej oraz brak sformalizowanej struktury. Współpraca opiera się na
regularnych spotkaniach wójtów i burmistrzów oraz członków Grupy Roboczej
(pracowników gmin, odpowiedzialnych za turystykę i promocję). Realizacja
projektów odbywa się na zasadzie partnerstwa.
Cel porozumienia: wspólne działania na rzecz promocji i rozwoju turystycznego
pięciu miejscowości. W latach 2006−2007 opracowano
„Program rozwoju i
promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5‖, na który
pozyskano fundusze z Unii Europejskiej. W roku 2008 ruszyła strona internetowa
www.beskidzka5.pl. Przygotowano również ogólnopolską kampanię promocyjną
„Siła płynie z gór‖, która rozpoczęła się latem 2009, na którą również pozyskano
środki unijne.
Opracowano system identyfikacji wizualnej: logotyp, krój czcionki, wzór folderu,
ulotki, plakatu, pocztówki, baneru, stoisko wystawiennicze na imprezy targowe.
Przykład 2.
Turystyczny Związek Gmin, który powstał w roku 2003 i skupia sześć gmin:
Krzeszyce, Lubniewice, Słońsk, Sulęcin, Torzym i Łagów (woj. lubuskie). Głównym
celem związku są szeroko rozumiana promocja i wspieranie turystyki. Realizacja
tego celu odbywa się przez prowadzenie informacji turystycznej, opiniowanie
planów rozwoju turystyki, inicjowanie i wspomaganie modernizacji infrastruktury
turystycznej. Turystyczny Związek Gmin organizuje i koordynuje imprezy
turystycznokulturalne i rekreacyjnosportowe,
prowadzi edukację w zakresie
turystyki, sportu i ochrony środowiska, współpracuje z Polską Organizacją
Turystyczną, z organami administracji samorządowej oraz przedsiębiorcami
i organizacjami działającymi na polu turystyki.
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Przykład 3.
„28 września 2009 r. włodarze trzech gmin województwa świętokrzyskiego:
Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic i Skarżyska-Kamiennej podpisali
―trójporozumienie‖ dotyczące realizacji wspólnego przedsięwzięcia kulturalno–
promocyjnego. Celem tego przedsięwzięcia są integracja regionalna, promocja
kulturalna gmin oraz budowa partnerskich, stałych kontaktów na wielu
płaszczyznach. Przedsięwzięcie noszące nazwę ―ZJAZD MIAST NAD KAMIENNĄ‖
adresowane jest do mieszkańców ―Trójmiasta nad Kamienną‖ − dzieci, młodzieży i
dorosłych. Przedsięwzięcie będzie realizowane cyklicznie w każdym roku poprzez
masowe imprezy plenerowe odbywające się na terenie każdej gminy. Imprezom
tym towarzyszyć będą wydawnictwa, a także wydarzenia społeczno – kulturalne
jak: konkursy, wystawy, spektakle teatralne, koncerty, zawody sportowe, turnieje
tańca, imprezy turystyczne itp.‖5 Ideą wiodąca jest promocja wewnętrzna,
skierowana do mieszkańców Trójmiasta, ale również sąsiadów, mieszkańców
pobliskich miejscowości.

1.8. Ogólne trendy w turystyce
Na podstawie licznych opracowań z zakresu turystyki można pokusić się o
określenie (na pewnym poziomie ogólności) trendów w turystyce na obszarze
Europy i Polski.
a) Wzrośnie ilość krótkich wyjazdów (turystyka weekendowa).
b) Wzrośnie popyt na turystykę połączoną z edukacja i aktywnością
(zaangażowanie uczestników).
c) Wzrośnie popyt na turystykę oferującą rzeczywisty kontakt z kulturą i
mieszkańcami obszaru, który odwiedza turysta (interaktywność).
d) Wzrośnie popyt na unikalne usługi turystyczne, „jedyne w swoim rodzaju‖.
e) Wzrośnie popyt na turystykę tematyczną, z motywem przewodnim (np. Szlak
winny, Szlak zabytków techniki), w spójny i kompleksowy sposób prezentującą
dane zagadnienie.
f) Zmniejszy się rola turystyki biernej, polegającej na „zaliczaniu‖ zabytków.
g) Wzrośnie znaczenie klientów z segmentu „trzeciego wieku‖.
Wszystkie powyżej wymienione trendy wydają się sprzyjać planom rozwoju
turystyki na obszarze gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna.

5

www.starachowicki.tygodnik.net.pl
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2. MIEJSCE TURYSTYKI W LOKALNYCH
STRATEGIACH ROZWOJU
Strategie rozwoju analizowanych gmin, przedstawiamy, ograniczając się do celów
strategicznych i szczegółowych.
Wszystkie cele, związane bezpośrednio lub
pośrednio z turystyką, zaznaczono kursywą.

2.1. Gmina Brwinów
Cel strategiczny I – wspieranie i rozwój przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe:
a) aktywizacja lokalnych zasobów,
b) kształtowanie w społeczności gminy aktywnej, przedsiębiorczej postawy,
c) tworzenie dogodnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
d) wsparcie przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji,
e) rozwój instytucji otoczenia biznesu,
f) kształcenie ustawiczne osób bezrobotnych, chcących podjąć pracę w nowym
zawodzie lub samodzielną działalność gospodarczą,
g) rozwój infrastruktury telefonicznej i informatycznej.
Cel strategiczny II – poprawa warunków życia mieszkańców gminy Brwinów.
Cele szczegółowe:
a) bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę techniczną,
b) rozwój budownictwa mieszkaniowego,
c) rozwój ośrodków edukacyjno-oświatowych w gminie,
d) realizacja programów z zakresu ochrony zdrowia,
e) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym bezpieczeństwa socjalnego,
f) wdrażanie nowoczesnych form edukacji,
g) wykreowanie gminy jako centrum sportu i rekreacji dla całego regionu,
h) dalszy rozwój współpracy zagranicznej w dziedzinie nowoczesnych form
edukacji i zarządzania samorządem,
i) zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnych form przekazu informacji,
w szczególności do Internetu.
Cel strategiczny III – ochrona środowiska przyrodniczego.
Cele szczegółowe:
a) poprawa stanu otaczającego środowiska naturalnego,
b) dbanie o ład przestrzenny i jego funkcjonalność dla wszystkich mieszkańców
gminy,
c) wprowadzanie i propagowanie rozwiązań w zakresie racjonalnej gospodarki
odpadami,
d) ochrona terenów zielonych oraz zagospodarowywanie nowych.
Cel strategiczny IV – pielęgnacja kultury i dziedzictwa historycznego gminy.
Cele szczegółowe:
a) zachowanie stanu dziedzictwa kulturalnego gminy oraz jego promocja w skali
ponadlokalnej i międzynarodowej,
b) podjęcie działań na rzecz podniesienia świadomości kulturalnej mieszkańców,
c) wykorzystanie dziedzictwa kulturowego gminy w tworzeniu nowoczesnych form
nauczania.
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2.2. Gmina Milanówek
Cel strategiczny I - modernizacja miasta.
Cele szczegółowe:
a) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
b) modernizacja i budowa dróg,
c) wspieranie działań na rzecz i utrzymania na wysokim poziomie technicznym
usług informatycznych i infrastruktury informacji elektronicznej,
d) modernizacja oświetlenia ulicznego,
e) wspieranie działań na rzecz utworzenia szybkiej komunikacji drogowej i
kolejowej z Warszawą,
f) modernizacja sieci elektroenergetycznej,
g) poprawa stanu sieci gazowniczej,
h) rozwój budownictwa komunalnego,
i) konserwacja rowów melioracyjnych,
j) poprawa
estetyki
zabudowań,
zwłaszcza
obiektów
objętych
opieką
konserwatorską,
k) zagospodarowanie terenów po upadłych firmach.
Cel strategiczny II – ekologia.
Cele szczegółowe:
a) opracowanie programu ochrony środowiska,
b) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego,
c) poprawa stanu małej architektury i terenów zieleni miejskiej,
d) wprowadzenie stuprocentowej zbiórki, segregacji i utylizacji odpadów w mieście.
e) kształcenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
Cel strategiczny III - kultura, turystyka, rekreacja.
Cele szczegółowe:
a) rozwój turystyki, w tym kwalifikowanej,
b) budowa ścieżek rowerowych,
c) rozwijanie kultury informatycznej,
d) wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i regionu,
e) nowe propozycje działań kulturalnych i edukacyjnych,
f) dbałość o rozwijanie artystycznych zainteresowań dzieci i młodzieży,
g) rozbudowa bazy kulturalnej i sportowej,
i) promocja Milanówka,
j) kształtowanie wśród dzieci nawyków korzystania ze zdobyczy kultury,
k) wyrabianie zasad kulturalnego zachowania wśród dzieci i młodzieży,
l) integrowanie środowisk twórczych na rzecz współdziałania,
ł) wymiana kulturalna z zagranica w ramach umów pomiędzy miastami
bliźniaczymi,
m) organizowanie imprez cyklicznych,
o) działanie na terenie miasta Forum Kultury.
Cel strategiczny IV – mieszkańcy.
Cele szczegółowe:
a) wprowadzanie przyjaznych mieszkańcom połączeń komunikacyjnych z
okolicznymi gminami,
b) intensywne wykorzystanie funduszy europejskich,
c) wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców,
d) dalszy rozwój bazy oświatowej,
e) działanie na terenie miasta Forum Oświatowego,
f) podniesienie poziomu nauczania,
g) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
i) rozwój osadnictwa na terenie miasta,
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j) rozwój programu budownictwa społecznego,
k) doskonalenie pracy Urzędu Miejskiego,
l) poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście,
ł) zwiększenie zakresu usług specjalistycznych służby zdrowia,
m) obniżenie poziomu bezrobocia.
Cel strategiczny V − społeczeństwo obywatelskie.
Cele szczegółowe:
a) wspieranie działających na terenie miasta organizacji pozarządowych,
b) rozwój kontaktów międzyregionalnych i międzynarodowych,
c) integracja mieszkańców miasta i powiatu,
d) kreowanie dobrych stosunków sąsiedzkich,
e) wyeksponowanie bogatej historii miasta oraz walorów przyrodniczych,
krajobrazowych oraz kulturowych,
g) podniesienie samoświadomości i aktywności społecznej mieszkańców,
h) wprowadzenie systemu komunikacji społecznej z mieszkańcami,
i) rozwój systemu informacyjnego dla mieszkańców,
j) opieka nad organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi.
Cel strategiczny VI – przedsiębiorczość.
Cele szczegółowe:
a) poprawa koniunktury gospodarczej na terenie miasta,
b) opracowanie rozwoju przedsiębiorczości w mieście,
c) pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców,
d) sukcesywne uzbrajanie terenów inwestycyjnych,
e) wprowadzenie doradztwa gospodarczego na terenie gminy,
f) przygotowanie oferty szkoleniowo-informacyjnej dla przedsiębiorców.

2.3. Gmina Podkowa Leśna
Cel strategiczny I − nowoczesna infrastruktura komunalna (z zastosowaniem
technologii proekologicznych).
Cele szczegółowe:
a) modernizacja nawierzchni ulic z zastosowaniem technologii proekologicznych,
b) zakończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście,
c) poprawny stan budynków miejskich (szkoła, Pałacyk, MOK, inne), w tym
ochrona i zachowanie budynków zabytkowych i stanowiących dziedzictwo
kulturowe,
d) nowoczesna podziemna infrastruktura energetyczna i teleinformatyczna,
e) optymalny układ komunikacyjny na terenie miasta i wokół,
f) podniesienie estetyki miasta (mała architektura, zieleń, inne),
g) infrastruktura sportowa i rekreacyjna,
h) powstanie nowego cmentarza komunalnego.
Cel strategiczny II − ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego
miasta-ogrodu.
Cele szczegółowe:
a) skuteczna ochrona Lasu Młochowskiego,
b) ochrona i racjonalna gospodarka zasobami wód podziemnych,
c) odtworzenie systemu cieków wodnych,
d) rewaloryzacja Parku Miejskiego z zachowaniem funkcji ekologicznych,
e) aktywna polityka ochrony starodrzewu i konserwacji zieleni na terenach
miejskich oraz działkach prywatnych,
f) ochrona powietrza i ciszy,
g) egzekwowanie prawa miejscowego,
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h) analizy oraz projekty zagospodarowania perspektywicznego
fragmentów miasta – rewitalizacja centrum miasta.

kluczowych

Cel strategiczny III − wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta.
Cele szczegółowe:
a) opracowanie
i
realizacja
wszechstronnego
programu
edukacyjnowychowawczego dla dzieci i młodzieży,
b) baza edukacyjna, rekreacyjna, sportowa i turystyczna dla młodzieży i dorosłych
(dostępne także dla osób niepełnosprawnych),
c) skuteczny system pomocy socjalnej i opieki nad osobami starszymi,
d) pełna dostępność podstawowych usług zdrowotnych, profilaktyki i rehabilitacji w
systemie ubezpieczeniowym,
e) oferta instytucji, stowarzyszeń i placówek kultury odpowiadająca oczekiwaniom
mieszkańców,
f) budowanie wspólnoty samorządowej mieszkańców (integracja społeczna),
g) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i tradycji miejsca,
h) program „bezpieczne miasto‖.
Cel strategiczny IV − rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej.
Cele szczegółowe:
a) rozwój
przedsiębiorczości
„opartej
na
wiedzy‖
oraz
„społeczeństwa
informacyjnego‖,
b) szeroka oferta usług lokalnych dla mieszkańców,
c) rozwój turystyki, wypoczynku (pensjonaty itp.) oraz usług kultury o znaczeniu
ponadlokalnym,
d) rozwój usług edukacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych w wymiarze
ponadlokalnym (prywatne szkoły, domy opieki itp.).
Podsumowanie
Jak wynika z analizy strategii rozwoju, wszystkie trzy gminy przywiązują dużą wagę
do dziedzictwa kulturowego i jakości życia mieszkańców. Turystyka kulturowa i
rekreacyjna wspiera realizację tych strategii. Jest pożądana, ale tylko w takim
wymiarze, który nie koliduje z komfortem życia mieszkańców i opiera się na
wartościach kulturowych i zasobach przyrodniczych. Postrzega się ją jako
potencjalne źródło dochodów mieszkańców.
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3. ANALIZA ZASOBÓW TURYSTYCZNYCH
3.1. Ogólna charakterystyka analizowanego obszaru

Źródło: Anna Żukowska-Maziarska, Podkowa Leśna. Przewodnik, TPMOPL, Podkowa Leśna 2003

Gmina Brwinów leży w powiecie pruszkowskim i ma charakter miejsko-wiejski.
Składa się z miasta Brwinowa i 15 sołectw: Milęcin, Falęcin, Moszna, Owczarnia,
Kotowice, Krosna, Domaniew, Kanie, Czubin, Otrębusy, Biskupice, Koszajec,
Parzniew, Żółwin, Terenia. Na uwagę zasługuje to, że południowe obszary gminy
Brwinów (Owczarnia, Żółwin, Terenia) nie mają bezpośredniej styczności z
pozostałą jej częścią − oddziela je miasto Podkowa Leśna.
Obszar gminy wynosi 7000 ha, mieszka tu 21 571 osób, z czego 9529 na terenach
wiejskich6. Gmina jest oddalona o ok. 25 km od Warszawy i jest dobrze z nią
skomunikowana za pomocą linii kolejowych: WKD (przystanki Kanie, Otrębusy,
Kazimierówka) i PKP (przystanek Brwinów) oraz dróg wojewódzkich 719 i 720.
„Gmina Brwinów położona jest na terenach, które w starożytności wchodziły w
skład Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Znany od stosunkowo niedawna
ośrodek mazowiecki, wspólnie z odkrytym już przed II wojną światową ośrodkiem
świętokrzyskim stanowią unikatowy zabytek europejskiego, a wręcz światowego
dziedzictwa kulturowego. Obydwa ośrodki, produkujące w masowych ilościach
żelazo, pełniły rolę swoistego zaplecza zbrojeniowego dla całego barbarzyńskiego
świata. Wyprodukowane w nich żelazo posłużyło do wytworzenia broni, przy użyciu
której mieszkańcy północnej części kontynentu pokonali Rzym i ostatecznie
stworzyli podwaliny nowożytnej Europy‖7.
6

Dane statystyczne dot. liczby ludności pochodzą z LSR, opracowanej przez Stowarzyszenie LGD
„Zielone Sąsiedztwo‖ i odnoszą się do 2006 r.
7
Fragment apelu wystosowanego do władz Brwinowa przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami –
Oddział w Brwinowie, z 20.09.2009 r.
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Miejscowość Brwinów ma historię sięgającą XV w. Do jej rozwoju w czasach
nowożytnych najbardziej przyczyniła się Kolej Warszawsko-Wiedeńska (1845). W
latach dwudziestych zaczęto budować w Brwinowie piękne wille i pałacyki.
Na terenach wiejskich gmina dysponuje terenami rolnymi: łąkami oraz polami
uprawnymi. Możliwość przejażdżek rowerowych wśród łąk, pól, lasków i sadów
może stanowić magnes dla turystów. Ścieżka rowerowa biegnąca od centrum
Brwinowa do Podkowy i dalej do Żółwina pozwala bezpiecznie pokonać ten dystans.
Dalej turyści zdani są na drogi lokalne.
W granicach gminy znajduje się kilka stawów wodnych (glinianek), które po
odpowiednim zagospodarowaniu mogą stać się istotnym walorem rekreacyjnym,
zwłaszcza ze względu na ogólny brak naturalnych wód (jezior, rzek) na omawianym
obszarze.
Gmina ma około 40 obiektów zabytkowych (tzn. wpisanych do rejestru zabytków).
Do najciekawszych należą: kościół parafialny św. Floriana, wybudowany w latach
1927−1937; pałac Wierusza-Kowalskiego; willa „Chałupka‖ przy ul. Batorego 8,
wybudowana ok. 1908 r. wg projektu znanego architekta Oskara Sosnowskiego;
willa „Emilin‖; kuźnia; budynek mieszczący aptekę z 1911 r.; dom Arwasserów −
przed wojną Dom Modlitwy; willa „Zagroda‖, wybudowana w latach 1905−1910
przez Zygmunta Bartkiewicza, pisarza i felietonistę − w chwili obecnej siedziba
Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa; dom Luxa; willa „Janina‖, wybudowana w latach
1909−1911 wg projektu Leona Wolskiego; willa Kossowskich, wybudowana przed I
wojną światową, otoczona starodrzewem; willa „Lido‖; willa „Dziewanna‖;
kamienica „Amerykanka‖; willa „Włoszka‖; willa „Anula‖; willa „Pod Wiatrakiem‖ wg
projektu Oskara Sosnowskiego. W zdecydowanej większości są to obiekty
prywatne.
Gmina Brwinów a w szczególności sołectwo Otrębusy to potęga muzealna! We wsi
znajdują się trzy muzea: Sztuki Ludowej, Motoryzacji i Techniki oraz muzeum
mieszczące się w Karolinie, siedzibie zespołu „Mazowsze‖. W Otrębusach działa
również biblioteka (filia biblioteki w Brwinowie), a z racji siedziby (zabytkowy
pałacyk Toeplitzów) może być atrakcyjna dla gości z zewnątrz. W roku 2009
sołectwo Owczarnia wzbogaciło się o prywatny Ogród Rzeźb Juana Soriano,
unikalną plenerową ekspozycję dzieł meksykańskiego artysty.
W gminie działa Gminny Ośrodek Kultury oraz 21 organizacji społecznych o
zróżnicowanym profilu.
Miasto-gmina Milanówek leży w powiecie grodziskim, w odległości 30 km od
Warszawy. Ma 15 316 mieszkańców i 1352 ha. Dogodne połączenie z Warszawą
zapewniają linia PKP Warszawa–Skierniewice (przystanek Milanówek) oraz linia
WKD Warszawa–Milanówek (przystanki Milanówek-Polesie i Milanówek-Grudów) i
linia WKD Warszawa – Grodzisk Mazowiecki (przystanek Brzózki).
Ponadto miasto powiązane jest z otoczeniem siecią komunikacyjną autobusową, na
którą składają się linie PKS i prywatne: Grodzisk Mazowiecki – Warszawa. Jest to
transport wykorzystywany głównie przez dojeżdżających do pracy, o ograniczonej
atrakcyjności dla ruchu turystycznego.
Historia osadnictwa na tym terenie sięga epoki brązu. Z tego okresu pochodzi 25
stanowisk archeologicznych.
Początek dziejów współczesnego Milanówka można wyznaczyć na rok 1899, kiedy
to właściciel majątku Milanówek Michał Lasocki utworzył spółkę, która dokonała
podziału folwarku na działki i rozpoczęła pozyskiwanie osadników, głównie wśród
mieszkańców Warszawy. Milanówek zaczął się zapełniać mieszkańcami –
inteligencją warszawską. Powstawały piękne wille w stylach naśladujących style
historyczne oraz narodowe (zakopiański i dworkowy), a nawet gotycki (tzw. gotyk
wiślano-bałtycki). Niektóre z nich pełniły funkcje pensjonatów, oferując letnikom
dobre warunki bytowe, w pięknym, leśnym otoczeniu. Również infrastruktura
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sportowa i kulturalna ówczesnego Milanówka: korty tenisowe, dwa kąpieliska, kino
oraz Teatr Letni zadecydowały o popularności tego miejsca tak wśród letników, jak i
mieszkańców. Piękną kartę w dziejach Milanówka zapisało rodzeństwo Witaczków:
Henryk i Stanisława. Z ich inicjatywy w roku 1924 powstała w Milanówku Centralna
Doświadczalna Stacja Jedwabnicza. Powojenne władze nie pozwoliły im
kontynuować dzieła. Fabryka została upaństwowiona. Obecnie, znów w prywatnych
rękach, kontynuuje tradycje jedwabnicze Milanówka, aczkolwiek z racji
uwarunkowań ekonomicznych proces hodowli jedwabników i produkcji jedwabiu
należy do przeszłości. Witaczkowie odegrali również ważną rolę w czasie okupacji,
udzielając pomocy wielu osobom z kręgu Polski podziemnej. Ogólnie trzeba
powiedzieć, że II wojna światowa to szczególny czas w historii Milanówka, nie bez
powodu nazywanego „Małym Londynem‖.
Najstarsza część Milanówka, z 272 willami, ma od roku 1988 status zabytkowego
zespołu urbanistyczno-krajobrazowego; 25 budynków jest wpisanych do rejestru
zabytków jako obiekty indywidualne. Najważniejsze zabytki to: willa „Borówka‖
zbudowana w stylu gotyku wiślano-bałtyckiego (dziś hotel i restauracja), willa
„Matulinek‖ − w stylu klasycystycznym (siedziba zgromadzenia zakonnego sióstr
urszulanek), willa „Wandzin‖ – w stylu zmodernizowanego historyzmu (siedziba
Urzędu Miasta), willa „Waleria‖ – również w stylu zmodernizowanego historyzmu
(żył tu i tworzył znany rzeźbiarz Jan Szczepkowski, obecnie willa jest własnością
miasta) oraz zespół willowo-parkowy „Turczynek‖ – w stylu „malowniczego
eklektyzmu‖ (własność gminy) i kościół Świętej Jadwigi Śląskiej, w którym w czasie
okupacji było przechowywane serce Chopina.
Milanówek to miasto o dużej ilości zieleni, w tym zabytkowej. Na jego terenie
znajduje się 157 pomników przyrody.
To również miasto aktywnych mieszkańców, którzy działają w 30 organizacjach
pozarządowych. Bogatą ofertę kulturalną przygotowuje Milanowskie Centrum
Kultury.
Podkowa Leśna ma status miasta-gminy i należy do powiatu grodziskiego. Jej
powierzchnia wynosi 1100 ha, z czego 600 ha przypada na lasy. Teren w całości
leży w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Liczy 3800
mieszkańców. Miasto, oddalone od stolicy o 25 km, jest z nią dobrze
skomunikowane (trzy przystanki WKD). Układ urbanistyczny, zieleń oraz zabudowa
ze względu na swój zabytkowy charakter zostały wpisane w roku 1981 do rejestru
zabytków. Oznacza to m.in. ograniczenia w parcelacji działek, zakaz zmiany układu
ulic na niezgodny z historycznym planem miasta-ogrodu, ochronę układu
przestrzeni publicznych i zieleni miejskiej.
Miejscowość została założona na gruntach leśnych w latach dwudziestych XX w.
jako przeznaczony do parcelacji majątek rodziny Lilpopów. Gmina Podkowa Leśna
wyodrębniła się z gminy Brwinów w roku 1960, a w 1969 miejscowość nabyła
prawa miejskie. Zabytkowy charakter miasta zbudowanego na podstawie idei
miast-ogrodów Ebenezera Howarda przetrwał i jest pielęgnowany jako wartość
szczególna.
Prawie 60% powierzchni administracyjnej Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna stanowi
zwarty teren leśny. Przyroda, w połączeniu z unikalnym charakterem zabudowy,
daje turystom możliwość połączenia aktywności ruchowej z uczestniczeniem w
wydarzeniach kulturalnych i poznawaniem historii.
Las Młochowski stanowi kompleks leśny o przewadze drzewostanu i roślinności
charakterystycznej dla borów sosnowego, mieszanego dębowo-sosnowego oraz
grądu. W skład kompleksu wchodzą dwa rezerwaty: im. Bolesława Hryniewieckiego
i „Zaborów‖ im. Witolda Tyrakowskiego.
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Poza tym na terenie miasta znajduje się rezerwat „Parów Sójek‖, założony w celu
ochrony naturalnych lasów grądowych.
Kolejnym obszarem zielonym jest Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Leśny Park
Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej‖. Sosnowo-dębowy las rosnący na
pagórkach o charakterze wydmowym stanowi atrakcyjny cel spacerów.
Podkowa Leśna nie ma w swoich granicach terenów rolnych.
Na terenie parku znajduje się budynek dawnego Klubu Sportowego, obecnie
odremontowany przez gminę (z wykorzystaniem funduszy unijnych) i będący
siedzibą Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. Ta instytucja kulturalna oraz
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, biblioteka miejska oraz
parafia św. Krzysztofa to miejsca wydarzeń kulturalnych, atrakcyjnych nie tylko dla
mieszkańców.
Na terenie Podkowy Leśnej znajduje się osiem obiektów wpisanych do rejestru
zabytków (kościół św. Krzysztofa, „Stawisko‖, willa przy ul. Bukowej 26 wraz z
zielenią, willa przy ul. Jodłowej 10 wraz z zielenią, willa „Krywojta‖ z 1929 r., willa
„Renata‖ z lat 1933−1934, budynek Klubu Sportowego, tzw. Kasyno z lat
1927−1931, zespół willowo-ogrodowy przy ul. Słowackiego 5 ) oraz 137 obiektów
architektonicznych objętych ochroną konserwatorską i cztery stanowiska
archeologiczne (I−V w. p.n.e). Stanowiska archeologiczne, podobnie jak w dwóch
pozostałych gminach, nie są udostępnione.
Instytucje kultury oraz aktywność kulturotwórcza, społeczna i obywatelska
mieszkańców Podkowy Leśnej (24 organizacje społeczne) stanowią o jej unikalnym
charakterze, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę niewielką liczbę mieszkańców
(3800).
W 2009 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego głosowała ponad połowa
uprawnionych Podkowian, przy średniej w Polsce wynoszącej 24,5%. Był to
najlepszy wynik w Polsce, dzięki czemu Podkowa otrzymała tytuł „Pępka Europy‖
przyznany przez Koalicję 7 Czerwca.

3.2. Dostępność komunikacyjna
Obszar analizowanych gmin jest dogodnie skomunikowany z resztą kraju, dzięki
bliskości tras szybkiego ruchu Warszawa−Poznań i Warszawa−Katowice. Budowa
autostrady A2 ze zjazdem w Konotopie ułatwi dojazd do trzech gmin.
Bliskość lotniska Warszawa-Okęcie (20 km) czyni obszar atrakcyjnym również dla
turystyki przyjazdowej.
Średni czas dojazdu transportem drogowym do aglomeracji warszawskiej z
Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej wynosi ok. 1−1,5 godz. w dni robocze, w
weekend – 40 min.
Nasila się zjawisko „korków‖.
Drogowa komunikacja zbiorowa (prywatne autobusy) jest wykorzystywana w celu
dojazdów do pracy i nie ma realnego znaczenia dla rozwoju turystyki.
Czas dojazdu transportem kolejowym wynosi 30−45 min. Usługi oceniane są
jako dobre (wygodne, bezpieczne). Dużym mankamentem wydaje się zbyt mała
liczba połączeń w dni robocze, co skutkuje przepełnieniem w wagonach (nie dotyczy
to bezpośrednio weekendowego ruchu turystycznego).
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. Z o.o. , www.wkd.com.pl
Stacje kolejki WKD leżące na terenie gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna to:
a) gmina Brwinów − Kanie, Otrębusy,
b) gmina Milanówek – Polesie, Milanówek-Grudów, Kazimierówka, Brzózki,
c) gmina Podkowa Leśna – Podkowa Leśna Wschodnia, Podkowa Leśna Główna,
Podkowa Leśna Zachodnia.
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WKD proponuje następujące usługi przewozowe (typy biletów): bilety pojedyncze,
bilety rodzinne (tylko ferie i wakacje), bilet abonamentowy oraz miesięczny bilet
weekendowy.
Szczególnie ten ostatni jest interesujący z punktu widzenia turystyki, aczkolwiek
jego ważność (na miesiąc) zawęża krąg zainteresowanych. Jest potrzeba, w
kontekście rozwoju produktów turystycznych na naszym terenie, opracowania
koncepcji biletów weekendowych na jeden weekend, z opcją przewozu rowerów
(obowiązujących np. od piątku po południu do niedzieli wieczorem). Wpisywałoby
się to w billbordową akcję promocyjną prowadzoną przez WKD: „WKD-ką na
weekend‖ skierowaną do turystów preferujących aktywny styl życia (rowery, konie,
spacery).
Poza tym WKD uczestniczy w ofertach „Legitymacja seniora‖ (zniżka na usługi
kolejowe, w tym WKD, po wykupieniu legitymacji) oraz „Wspólny bilet ZTM-KMWKD‖, który umożliwia przejazd do przystanku Opacz w ramach zakupionego biletu
miejskiego (dobowego i okresowego). Poza tym WKD oferuje system zniżek dla
grup m.in. wiekowych i zawodowych.
W skład taboru WKD wchodzą wagony starego typu (bez wydzielonego miejsca na
przewóz rowerów) oraz jeden nowy skład, który z racji niskiego podwozia i
rozplanowania przestrzeni jest wygodnym środkiem komunikacji dla pasażerów z
rowerami.
Kolejka dysponuje również zabytkowym, przedwojennym taborem, który może być
wykorzystany przy specjalnych okazjach, na zamówienie.
Jest możliwość: zorganizowania specjalnego kursu nocnego na życzenie, np. pod
kątem imprez odbywających się na trasie, wykładania ulotek z terenu „Trójmiasta‖
w punktach sprzedaży biletów oraz promowania imprez na stronie internetowej
WKD.
W Grodzisku Mazowieckim działa Izba Tradycji WKD (dawniej EKD), mini-muzeum
dokumentujące ponad 80 lat jej historii.
Kolejka WKD (dawniej EKD) jest unikalnym zasobem turystycznym na omawianym
terenie. Ma swoją legendę (np. opowieść o nadzwyczajnej punktualności), literaturę
(jak Piosenka o dworcu EKD K.I. Gałczyńskiego); występowała w filmach (np.
Pożegnania), a jej użyteczność jest oceniana bardzo wysoko.
Koleje Mazowieckie Sp. z o.o, www.kolejemazowieckie.com.pl
Koleje Mazowieckie obsługują linię kolejową relacji Warszawa–Skierniewice, ze
stacjami w Brwinowie i Milanówku. Jest to bardzo dogodne połączenie, z
nowoczesnym taborem, w tym specjalnymi wagonami przystosowanymi do przewozu
rowerów (za dodatkową opłatą).
KM uczestniczą w ofercie „Legitymacja seniora‖ oraz „Wspólny bilet ZTM-KMWKD‖, który umożliwia przejazd do przystanku Ursus (I strefa) oraz Pruszków (II
strefa) w ramach zakupionego biletu miejskiego (dobowego i okresowego). Inne
oferty, to: przejazdy rodzinne (do pięciu osób ze zniżką 33%), wycieczkowe oraz
dobowe. Poza tym KM oferuje system zniżek dla grup, m.in. wiekowych i
zawodowych.
Przystanki i dworce należą do Spółki PKP Nieruchomości (z małymi wyjątkami).
Od roku 2009 Milanówek zdecydował się na dzierżawę budynku dworca PKP i
poprawę jego wyglądu, tudzież o umieszczenie w nim punktu Informacji
Turystycznej oraz wiaty na rowery. Wizualizacja dworca po przebudowie i remoncie
bardzo przemawia do wyobraźni, zwłaszcza że projekt nawiązuje do sąsiedniego
zabytkowego budynku.
Ze względu na komplementarność usług transportowych oraz oferty turystycznej
WKD i KM są znakomitymi partnerami do wspólnego (z gminami) promowania PTO
jako atrakcyjnego celu przyjazdu. Są niezastąpione jako partner projektów
turystycznych.
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Ogólnie przystanki i dworce WKD i PKP to wizytówki naszych gmin, stanowiące
swoiste „wrota‖ do naszych miast-ogrodów. Mogłyby służyć jako punkty „miękko‖ i
przyjaźnie wprowadzające turystę w nasz region i jego atrakcje, i stać się
funkcjonalną i estetyczną przestrzenią publiczną. Ściany (zewnętrzne i wewnętrzne)
dworców, poczekalni, przejść podziemnych to wymarzone miejsce wystaw (jak np.
tunel w Brwinowie), performance czy happeningów, które ożywiłyby otoczenie,
czyniąc je bardziej przyjaznym dla mieszkańca oczekującego na peronie, czy też
idącego do pociągu, jak też turysty, w przypadku którego tzw. pierwsze wrażenie
jest czasami decydujące. Ładna oprawa tych miejsc, np. przez wprowadzenie do
nich kwiatów, sprzedawanych przez właścicieli okolicznych ogrodów i ogródków,
uczyniłaby z nich właściwą wizytówkę naszych miast, które dumnie nazywamy
Ogrodami.
Milanówek ma również zbiorową komunikację miejską. Brak dogodnego systemu
połączeń między trzema gminami, tworzącego funkcjonalną całość.
Ze względu na charakter naszych miast podstawowym środkiem transportu dla
mieszkańców i turystów w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym powinien być
transport rowerowy. Tymczasem jedyne ścieżki rowerowe prowadzą z centrum
Brwinowa do centrum Podkowy i dalej do Żółwina oraz częściowo wzdłuż drogi nr
719 z Brwinowa do Milanówka. Poza tym w Lesie Młochowskim znajdują się
rowerowe ścieżki rekreacyjne.
W maju 2009 r. dziewięć gmin Zachodniego Mazowsza podpisało porozumienie w
sprawie budowy ok. 126 km ścieżek rowerowych z towarzyszącą im infrastrukturą.
Ścieżki położone będą na terenie gmin: Pruszków, Błonie, Brwinów, Grodzisk
Mazowiecki, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn i Podkowa Leśna.
Infrastruktura ścieżek będzie stanowiła technicznie i funkcjonalnie powiązany
system, zapewniający mieszkańcom gmin i całego regionu mazowieckiego oraz
gościom należyte warunki rekreacji, turystyki i transportu.
Inwestycja realizowana będzie etapami i zakończona w 2013 r. Wniosek o
dofinansowanie projektu z RPO WM został złożony w maju 2009 r. przez lidera
projektu Urząd Miasta w Pruszkowie. Jest to projekt, który ma kluczowe znaczenie
dla rozwoju turystycznego omawianego rejonu.
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3.3. Opis zasobów turystycznych
Opis zasobów turystycznych przedstawiony w tym rozdziale powstał na podstawie
materiałów źródłowych typu publikacje, strony internetowe oraz strategie rozwoju
gmin. Głównym jednak źródłem były wywiady pogłębione, prowadzone na
podstawie przygotowanej ankiety. Rozmowa była ukierunkowana na określenie
oferty turystycznej danego podmiotu „na dziś‖ oraz możliwych kierunków działania
w przyszłości. W materiale zawarto wiele pomysłów wygenerowanych w trakcie
rozmów. Niektóre z nich mają z turystyką związek luźny, natomiast służą budowie
potencjału danego podmiotu i są przedsięwzięciami odpowiednimi do
współfinansowania z PROW (dot. podmiotów z gminy Brwinów i Podkowa Leśna).
Poza tym podmioty mogły zadeklarować chęć przystąpienia do produktów
sieciowych, jak „Otwarte Pracownie‖ i „Przysmaki Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów‖.
Przyjęłam następującą zasadę podawania danych teleadresowych:
a) miejsca, instytucje, firmy, osoby, które mają stronę internetową − podaję www
oraz adres pocztowy (ulica),
b) miejsca, instytucje, firmy, osoby, które nie mają strony internetowej − podaję
adres pocztowy (ulica) oraz telefon.
W zestawieniu nie wymieniłam urzędów gmin, które organizując i wspierając wiele
przedsięwzięć związanych z turystyką, są ważnym zasobem instytucjonalnym. Ich
rola i miejsce są niepodważalne i wynikają m.in. z przyjętych strategii rozwoju
lokalnego.
Przedstawiony spis podmiotów (instytucji, stowarzyszeń, przedsiębiorców),
działających na terenie gmin nie jest pełny. Kryterium doboru była użyteczność z
punktu widzenia turysty i turystyki.
3.3.1. Gmina Brwinów
Brwinów
Zabytki miasta
Na terenie całej gminy znajduje się 40 obiektów wpisanych do rejestru zabytków
(większość na terenie miasta Brwinowa), w tym dworek „Zagroda‖, będący
siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, udostępniany zwiedzającym na
życzenie oraz w czasie imprez.
Nie ma oznakowanych tras, które prowadziłyby do najbardziej interesujących
obiektów. Wiele obiektów po remoncie mogłoby stać się pensjonatami.
Liczne stanowiska archeologiczne − nieudostępnione do zwiedzania.
Zasoby instytucjonalne
 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wilsona 2, www.ok.brwinow.pl
Oferta Ośrodka jest adresowana głównie do ludności miejscowej (zajęcia
plastyczne, muzyczne). Planuje się uatrakcyjnienie oferty, również pod kątem
zainteresowań turystów. Poszerzenie propozycji mogłoby nastąpić na przykład
przez nawiązanie do sławnych postaci, które zamieszkiwały lub bywały w
Brwinowie (np. Zbigniew Herbert − poeta i Wacław Kowalski – aktor). Na tej bazie
można by zaproponować kabaret literacki, wieczory poetyckie, przegląd filmów z
W. Kowalskim…
Obiekt mógłby służyć jako punkt Informacji Turystycznej (konieczność
wygospodarowania miejsca i zatrudnienia specjalistów do obsługi ruchu
turystycznego).
Ośrodek, według wstępnej koncepcji, ma być operatorem produktu „Szlak

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo‖

22

Strategia rozwoju turystyki gmin Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna

Muzealny na 5+‖.
Nową ofertą Ośrodka, zainspirowaną przez radnych Brwinowa, powstałą we
współpracy z Ogrodem Rzeźb Juana Soriano w Owczarni, były wakacyjne plenery
malarskie dla dzieci. Jest to bardzo ciekawy produkt turystyczny, który mógłby być
poszerzony również o ofertę dla dorosłych na zasadach komercyjnych – dla
turystów zainteresowanych sztuką oraz uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Pomysły:
Przegląd filmów z W. Kowalskim.
Stowarzyszenia
 Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, ul. Grodziska 57, tel. 22 798 33 32
Towarzystwo ma siedzibę w zabytkowym budynku „Bartkiewiczówki‖, którego jest
opiekunem prawnym. Organizuje spotkania, wystawy, prelekcje. Udostępnia
obiekt zwiedzającym raz w tygodniu (poniedziałek 18.30−20.00) oraz na życzenie.
Jest to uwarunkowane brakiem personelu – stowarzyszenie opiera się na pracy
społecznej swoich członków i prowadzi działalność non-profit. Stanowi to poważne
ograniczenie dla turystycznego wykorzystania tego miejsca. Towarzystwo jest
posiadaczem interesującej kolekcji minerałów przekazanej przez wdowę po
Ryszardzie Riedlu.
Pomysły:
Wydanie informatora/przewodnika po Brwinowie.
Założenie strony internetowej TPB.
Wydłużenie godzin otwarcia placówki.
Wydawanie „Brwinowskich Zeszytów Historycznych‖.
Organizacja konkursu: „Stare domy brwinowskie‖ oraz „Stare rody brwinowskie‖.
Opracowanie (skatalogowanie i opisanie) kolekcji minerałów.
Organizowanie lekcji przyrody i geografii z wykorzystaniem kolekcji (we
współpracy ze szkołami).
Zaangażowanie się w promocję inicjatyw: wynajem pokoi, „Otwarte Pracownie”,
usługi przewodnickie.
 Stowarzyszenie TARTAK, ul. Grodziska 43
Stowarzyszenie organizuje imprezy integracyjne i kulturalne, z których najbardziej
znaną jest Brwinowska Wiosna Artystyczna, w roku 2009 już trzecia. Włącza się
aktywnie w Europejskie Dni Dziedzictwa oraz inne wydarzenia na terenie gminy
Brwinów.
Pomysły:
Festiwal Filmowy związany z osobą Wacława Kowalskiego, przez ostatnie 10 lat
życia związanego z Brwinowem. Proponowana data: 2 maja, dzień jego urodzin.
Szlak turystyczny śladami aktora.
Zbudowanie stałej letniej sceny na wodzie w Parku Miejskim.
Wystawa poświęcona osobie wybitnego archeologa-egiptologa Kazimierza
Michałowskiego na terenie Podkowy (gdzie mieszkał) oraz Brwinowa (gdzie został
pochowany na miejscowym cmentarzu).
 SARNA, www.stowarszyszenie-sarna.org.pl
Stowarzyszenie podejmuje działania edukacyjne i kulturalne na poziomie
lokalnym. Jest organizatorem (ze Stowarzyszeniem Tartak oraz Urzędem Gminy)
cyklicznej imprezy Targ Przydasiów (na wzór pchlich targów). Impreza odbywająca
się co miesiąc w Parku Miejskim może być magnesem przyciągającym również
turystów z Warszawy i okolic.
Pomysł:
Festiwal Piosenki Rosyjskiej i Ukraińskiej (paru członków Stowarzyszenia jest
związanych rodzinnie oraz przez studia z tym regionem).
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 Stowarzyszenie Projekt Brwinów, www.brwinow.org
Stowarzyszenie istnieje od roku 2008. Interesuje się szeroko rozumianymi
sprawami lokalnymi. Jego produktem „markowym‖, który wystartował we wrześniu
2009 r. , jest gra miejska poświęcona 70. rocznicy bitwy pod Brwinowem „Brwinów
1939‖. Stowarzyszenie ma pomysł na trzy kolejne gry miejskie związane z
terytorium Brwinowa. Jest zainteresowane wykorzystaniem swojego doświadczenia
i potencjału w przygotowaniu gry miejskiej na terenie PTO.
Pomysł:
Gra miejska oparta na zasobach PTO.
Dokumentacja kapliczek na terenie gminy Brwinów (zdjęcie i opis na stronie
internetowej).
Raj Rowerowy.
Wykorzystanie wieży w Mosznej jako wieży widokowej (atrakcja dla miejscowych i
turystów).


Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Koło w Brwinowie, tel. 22 729
56 73
Stowarzyszenie zajmuje się dokumentowaniem historii Brwinowa. Podejmuje
inicjatywy chroniące dziedzictwo kulturowe (np. list do władz miasta z sierpnia
2009 r. w sprawie ochrony stanowisk archeologicznych). Członek Stowarzyszenia,
pani Grażyna Adamska napisała książkę Dwór w Żółwinie, dokumentującą dzieje
tego obiektu (2009 r.).
Pomysły
Włączenie się w inicjatywy związane z przewodnictwem oraz wydawnictwami dot.
rejonu.
 Uniwersytet Każdego Wieku, tel. 22 729 59 06 lub 738 26 29
Placówka założona i koordynowana przez Urząd Gminy. Oferuje wykłady, naukę
języków obcych, edukację komputerową oraz aerobic.
Pracownie artystyczne
 Maria Rogińska, ul. Grodziska 3, tel. 22 729 60 62
Pracownia-sklepik z obrazami, w centrum miasta.
Pomysł:
Włączenie się w szlak „Otwarte Pracownie”.


„Zsyp” pracownia artystyczna Jolanty Balińskiej, ul. Kościuszki 1 A,
www.mafart.pl
Właścicielka zajmuje się malarstwem na ceramice i szkle oraz konserwacją dzieł
sztuki. Ma małą pracownią oraz galerię, w której można zobaczyć jej prace:
ceramikę, szkło, obrazy, grafiki oraz odzież. Można złożyć zamówienie na
wykonanie strojów wg własnego projektu. Miejsce będzie również służyć do
prezentowania wyrobów innych artystów z Brwinowa i okolic.
Pomysł:
Włączenie się w produkt „Otwarte Pracownie‖.
Zasoby rekreacyjne
 Stawy „Wodne Ranczo”, www.lowiskowedkarskie.pl, tel. 0 509 453 464
Możliwość złowienia rybki i grillowania, organizowania imprez zamkniętych. Ładny
teren, w trakcie zagospodarowania.


Golden Tennis Club (korty tenisowe), ul. Żwirowa 18,
www.kortybrwinow.pl
Zajęcia tenisowe, zajęcia wakacyjne dla dzieci (8 godz. dziennie, z wyżywieniem i
innymi atrakcjami).
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 Szlaki turystyczne PTTK
Szlak czerwony (fragment Warszawskiego Szlaku Okrężnego) biegnący od strony
Rokitna przez Czubin, Czubinek i Biskupice w kierunku Podkowy Leśnej.
Szlak niebieski biegnący od stacji PKP Brwinów, ul. Grodziską do Podkowy
Leśnej.
Gastronomia
 Cukiernia Jarzyna, ul. Grodziska 3a, tel. 22 729 63 69
Rodzinna firma lokalna o ustalonej renomie, powstała w roku 1976.
Pomysł:
Włączenie się w produkt „Przysmaki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów‖.
 Pizzeria Siedlisko, ul. Powstańców Warszawy 2, tel. 22 729 30 75
Lokal dobrze usytuowany, z dobrą kuchnią, czasami karaoke i muzyka na żywo.
Działa od roku 2007. Właściciel planuje rozbudowę. Być może powstaną miejsca
noclegowe. Otoczenie wokół zostanie uporządkowane, ozdobione kwiatami.
Pomysł:
Zakup instrumentów muzycznych i organizowanie jam session dla amatorów.
Noclegi
 Centrum Doradztwa Rolniczego, ul. Pszczelińska 99, www.cdr.gov.pl
30 pokoi (47 osób), cena ok. 60 zł/osoba, wyżywienie ok. 50 zł (całodzienne), sala
konferencyjna na 80-100 osób. Odległość od centrum Brwinowa – 2 km, od trasy
Warszawa—Żyradów
500 m. Obiekt można polecić dla turystyki grupowej,
autokarowej.
Biura Podróży
 Agencja turystyczna Trav, ul. Leśna 5, www.trav.com.pl
Agencja zajmuje się sprzedażą oferty wyjazdowej i w mniejszym stopniu krajowej
na zasadach agencyjnych. Jest zainteresowana współpracą w zakresie utworzenia
punktu Informacji Turystycznej i sprzedaży lokalnych produktów turystycznych.
Dysponuje dobrą lokalizacją w centrum Brwinowa.
 GM Travel Agnieszka Dahno, ul. Bratnia 30, www.gmtravel.pl
Prowadzi turystykę przyjazdową i wyjazdową.
Inne
 Targ Miejski, ul. Rynek
Możliwość nabycia produktów „prosto od rolnika‖.


Bryczki i wozy, p. Leszek Nurek (wraz z panem Gurzyńskim z Żółwina)
ul. Kępińska 85, tel. 0 600 483 071, 22 729 66 45,
3 wozy 15-os. (orientacyjna cena za wynajem wozu/godz. 300 zł) , 5 bryczek 5os. (orientacyjna cena za wynajem bryczki/godz. 150 zł)
Gmina BRWINÓW / sołectwo BISKUPICE
Noclegi
 Gościniec pod Kogutkiem, Biskupice 29, www.dunajewski.pl
Dwie sale: na 200 (klimatyzacja) i 40 miejsc; altana drewniana z kominkiem;
12 pokoi gościnnych z łazienkami, TV, radio; duży parking dla autokarów; plac
zabaw dla dzieci, huśtawki, boisko. Teren monitorowany.
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Możliwość zorganizowania grilla, ogniska, spotkań integracyjnych, konferencji,
wesel. Turystyka – w wąskim zakresie (gdy nie ma imprez).
Gmina BRWINOW / sołectwo KANIE
Zasoby Rekreacyjne
 Szkoła Jazdy Konnej Patataj, ul. Krótka 9, www.patataj.com
Lekcje jazdy konnej, jazda w terenie, ferie i wakacje w siodle, imprezy plenerowe
dla firm, przyjęcia urodzinowe dla dzieci, pikniki, grille, ogniska, imprezy
cykliczne: Pogoń za lisem w Dzień św. Huberta, zawody z okazji dnia św. Jerzego.
Na terenie stadniny funkcjonuje bar. Przez kolejnych 10 lat (z wyłączeniem roku
2009) organizowano tutaj Mazowiecki Piknik Country.
Pomysły:
Plac Zabaw połączony ze ścieżką zdrowia dla dorosłych (na terenie stadniny).
Jednodniowy Rajd Konny po terenie gmin Brwinów i Podkowa Leśna, ewentualnie
Milanówek, uwzględniający atrakcje turystyczne regionu.
Transport konny bryczkami i wozami w Podkowie (i Brwinowie – zależnie od
zapotrzebowania) dla turystów w sezonie letnim, w weekendy.
Modernizacja budynku w kierunku agroturystyki (do 30 miejsc).
Organizacja Mazowieckiego Pikniku Country - reaktywacja.
 Klub jeździecki Szarża, Popówek, www.szarza.pl
Jazdy konne, imprezy dla firm.
Gastronomia
 Restauracja Mistral, ul. Sadowa 1, www.mistral.waw.pl
Przy trasie z Warszawy (głównie dla turysty zmotoryzowanego).
wykorzystywany do organizacji przyjęć weselnych, komunijnych itp.

Lokal

Gmina BRWINÓW / sołectwo OTRĘBUSY
Zasoby instytucjonalne


Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza
Sygietyńskiego w Karolinie, ul. Świerkowa 2, www.mazowsze.waw.pl
Zespół od niedawna (październik 2009) zyskał sale koncertową (580 miejsc) w
nowo wybudowanym Centrum Kultury Regionalnej „Matecznik‖. Tym samym nasz
region wzbogacił się o kolejną atrakcję: możliwość podziwiana zespołu „Mazowsze‖
na miejscu.
Inne atrakcje, które czekają na turystów (głównie grupy zorganizowane), to:
możliwość uczestniczenia w próbach zespołu, zwiedzanie Muzeum Pamiątek
Mazowsza, pokazy tańców. Rocznie siedzibę Mazowsza odwiedza średnio 100−130
grup, z czego 80% stanowią grupy krajowe. Grupy zagraniczne to przede
wszystkim Amerykanie, Niemcy i Francuzi.
Brak regularnych godzin otwarcia placówki jest utrudnieniem dla turystów
indywidualnych. Po zakończeniu budowy „Matecznika‖ rozpatrywane jest otwarcie
stałej placówki muzealnej w wybrane dni tygodnia, np. w weekendy w sezonie
turystycznym.
Od marca 2010 w Karolinie czynny będzie hotel (98 miejsc) i karczma regionalna
(100 miejsc).
W „Mateczniku‖ planowane są również działania warsztatowe i edukacyjne.
Jesienią 2009 roku Centrum Kultury Regionalnej przygotowało ofertę warsztatów
tanecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z myślą o jej rozszerzeniu na
turystów − mieszkańców Warszawy (weekendowe, wakacyjne) oraz zagranicznych
(szczególnie środowiska polonijne).
Na scenie „Matecznika‖ planowane są koncerty nie tylko „Mazowsza‖ ale także
innych
zespołów.
Trwają
prace nad
koncepcją
Festiwalu o randze
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międzynarodowej (robocza nazwa: „Festiwal Muzyki Mało Znanej‖). Zyskując nową
przestrzeń do działania, zespół „Mazowsze‖ staje przed nowymi możliwościami, ale
także przed nowymi wyzwaniami. Turystyka jest szansą na ekonomiczny sukces
„Matecznika‖. Przekrój możliwości: od turystyki biznesowej (konferencje, wyjazdy
integracyjne) przez kulturową, aż po edukacyjną (dzieci, młodzież, ale także
uniwersytety Trzeciego Wieku) daje podstawy do stworzenia unikalnej,
kompleksowej oferty. Zwłaszcza że kolejnym projektem jest rewitalizacja
zabytkowego parku. W niedalekiej przyszłości Karolin może stać się „hitem
turystycznym‖ naszego rejonu.
Zgłoszone problemy:
Brak dogodnej komunikacji do siedziby (brak ścieżki rowerowej, brak komunikacji
miejskiej, zły stan nawierzchni drogi od strony Podkowy Leśnej).
Brak świadomości istnienia „Mazowsza‖ wśród lokalnej społeczności.
Pomysły:
Warsztaty taneczne dla turystów polskich i zagranicznych.
Otworzenie placówki muzealnej w stałych godzinach, w określone dni tygodnia.
Organizacja festiwalu tematycznie związanego z tradycją muzyczną.


Biblioteka Publiczna (filia biblioteki w Brwinowie), ul. Wiejska 1,
www.biblioteka.otrebusy.pl
Biblioteka (z Bankiem i Ośrodkiem Zdrowia) mieści się w zabytkowej
„Teplitzówce‖. Po zagospodarowaniu terenu wokół budynku może to być
atrakcyjne miejsce na wypicie kawy, herbaty, jako że w niedalekiej przyszłości w
bibliotece zostanie otwarta mini-kawiarnia z tarasem oraz kameralna scena. W
bibliotece można również zapoznać się z pracami miejscowych artystów (obrazy,
biżuteria, decoupage, witraże).
Pomysły:
Włączenie się do produktu „Otwarte Pracownie”.
Muzea/galerie


Muzeum Sztuki Ludowej prof. Mariana Pokropka, ul. Natalińska 15,
tel. 22 758 55 61
Muzeum prywatne, utworzone w roku 1996, stanowi owoc pasji Mariana Pokropka,
profesora w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Warszawskiego (obecnie na emeryturze) oraz jego rodziny. Muzeum gromadzi
współczesną sztukę ludową z całej Polski, przeważnie o tematyce sakralnej,
historyczno-patriotycznej i obrzędowej: obrazy na szkle, rzeźby w drewnie i glinie,
płaskorzeźby, wycinanki, kilimy. Eksponaty, a jest ich 5000 (w tym dary i
depozyty) pochodzą także z Białorusi, Bułgarii, Litwy, Macedonii, Rosji, Serbii,
Ukrainy. Muzeum mieści się w budynku mieszkalnym przystosowanym do celów
wystawienniczych. Organizuje średnio 6−8 wystaw rocznie. Wystawy oraz
poszczególne zabytki z Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach eksponowane były
w kilkudziesięciu muzeach i galeriach w Polsce i za granicą. Przy muzeum
gromadzone jest archiwum dotyczące polskiej kultury i sztuki ludowej, w tym
archiwum fotograficzne i specjalistyczna biblioteka. Muzeum jest wydawcą kilku
katalogów, folderów, plakatów i pocztówek. Jest odwiedzane średnio przez 5000
turystów rocznie. Nie posiada regularnych godzin otwarcia. Zatrudnienie personelu
do oprowadzania nie jest możliwe z powodów finansowych.
Zgłoszone problemy:
Brak funduszy – Muzeum utrzymuje się głownie z grantów celowych na konkretne
przedsięwzięcia.
Brak oznakowania Muzeum, dobrego dojazdu w postaci ścieżki rowerowej, brak
parkingu w pobliżu Muzeum.
Pomysły:
Organizacja wykładów na temat sztuki ludowej.
Organizacja wystawy tematycznej.
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Założenie strony internetowej Muzeum.
Wydanie folderu.
Występy folklorystyczne zespołów z Polski, Ukrainy, Białorusi.
Rozbudowa powierzchni magazynowej.
Zakup składanych krzeseł.
Zatrudnienie personelu (1 osoba) do oprowadzania po Muzeum w sezonie.


Muzeum Motoryzacji i Techniki, ul. Warszawska 21,
www.muzeum-motoryzacji.com.pl
Muzeum liczy sobie około 5000 eksponatów (w tym samochody, motocykle, riksze,
rowery, wózki, radia itp..) i jest największym tego typu w Polsce oraz jednym z
większych w Europie. Polecają je przewodniki turystyczne, polskie i zagraniczne.
Około 1/3 odwiedzających to cudzoziemcy. Do najcenniejszych należą zbiory
zabytkowych samochodów. Muzeum jest otwarte codziennie godz.10.00-17.00.
Inny aspekt działania placówka to wypożyczanie pojazdów (filmy, śluby, imprezy
firmowe) oraz organizowanie wystaw na terenie Polski, poza własną siedzibą.
Muzeum prowadzi również działalność edukacyjną (grupy szkolne) oraz społeczną
(współpraca z Domem Dziecka). Bierze również aktywny udział w Podkowiańskim
AutoSacrum oraz organizuje rajdy samochodowe. W przyszłym roku właściciele
planują postawienie przed Muzeum pomnika konstruktora Tadeusza Tańskiego,
twórcy pierwszego polskiego samochodu CWS. Za swoją misje uważają ochronę
dziedzictwa kulturowego w dziedzinie motoryzacji i techniki oraz popularyzację
zagadnień z tym związanych.
Zgłoszone problemy:
Brak przestrzeni do właściwej prezentacji eksponatów.
Brak dogodnego rowerowego dojazdu do Muzeum od stacji WKD Otrębusy.
Brak informacji o Muzeum Motoryzacji i Techniki (jak również o pozostałych dwóch
w gminie Otrębusy) przy wjeździe na terenie gminy oraz przy placówce.
Pomysły:
Warsztaty edukacyjne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych przybliżające świat
techniki, w tym motoryzacji, popularyzujące odkrycia i wynalazki Polaków,
przedstawicieli nauk technicznych.
Organizacja wystaw związanych z motoryzacją i techniką.
Remont frontu pomieszczenia, aby stworzyć zachęcającą, estetyczną wizytówkę
muzeum.
Remont jednego z autobusów, który (w sezonie) mógłby pełnić funkcję autobusu
wycieczkowego obwożącego po atrakcjach obu gmin.
Wycieczki lokalne we współpracy z innymi partnerami (różne warianty „Szlaku
5+‖).
Wydanie publikacji (albumu) dokumentującej zbiory Muzeum. Publikacja mogłaby
być jednocześnie prezentacją sołectwa, gminy bądź dwu gmin. Zasięg terytorialny
do uzgodnienia.
Projekt, którego realizacją właściciele są zainteresowani w formie partnerstwa
publiczno-prywatnego:

Park Rozrywki i Edukacji, którego sercem pozostałoby Muzeum Motoryzacji
i Techniki, a obudowane zostałoby innymi atrakcjami oraz stosowną infrastrukturą.
Do tego celu potrzebny jest duży teren.
Zasoby rekreacyjne
 Szlaki PTTK
Żółty – prowadzi z Podkowy Leśnej, przez Las Młochowski, Karolin i Klementynów
do stacji WKD Otrębusy.
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Gastronomia
 Restauracja Elita, ul. Pszczelińska 121 a, www.restauracja-elita.waw.pl
Kuchnia polska i międzynarodowa, organizacja imprez, w tym wesel. Obiekt
położony niedaleko trasy z Warszawy, o ograniczonej dostępności dla turysty
niezmotoryzowanego.
Noclegi
 Pałacyk Otrębusy, ul. Warszawska 2, www.palacykotrebusy.pl
Eksluzywny obiekt przy trasie z Warszawy. Organizacja imprez, spotkań
biznesowych, bankietów, wesel. Dysponuje 30 pokojami. Ograniczona dostępność
dla turysty niezmotoryzowanego.
Gmina BRWINÓW / sołectwo OWCZARNIA
Muzea/galerie
 Ogród Rzeźb Juana Soriano, ul. Mała 27, tel. 0 601 717 903, 0 511 902 205
Muzeum rzeźb mieści monumentalne, plenerowe dzieła sztuki oraz mniejsze
rzeźby wykonane przez meksykańskiego artystę, Juana Soriano. Inicjatorem
przedsięwzięcia jest pan Marek Keller, który zakupił w 2005 r. majątek
Kazimierówka w celu zaprezentowania kolekcji artysty. Założenie dworskopałacowe, wpisane do rejestru zabytków, starannie odremontowane, jest
udostępnione do zwiedzania turystom, aczkolwiek w ograniczonym zakresie
(konieczność wcześniejszego umówienia się). Od lipca 2009 r. Gminny Ośrodek
Kultury w Brwinowie rozpoczął realizację projektu dla dzieci „Plenerowe warsztaty
artystyczne w Ogrodzie Rzeźb Juana Soriano‖. Dzieci, pod opieką pedagogów,
mają okazję obcować z dziełami meksykańskiego rzeźbiarza.
Pracownie artystyczne
 Pracownia rzeźbiarska Jerzego Juczkowicza, ul. Piastowska 17
Pomysł:
Włączenie się w produkt „Otwarte Pracownie‖.
Zasoby instytucjonalne


Grupa inicjatywna „Poczekalnia” promująca tworzenie Punktów
Kulturalnych, tel. 0 500 167 368
Pomysł:
Grupa chciałaby zaoferować niekonwencjonalną aktywność na pograniczu
działalności kulturalnej i społecznej: wypożyczalnie książek na stacjach, które
byłyby
jednocześnie
punktami
informacyjnymi
(imprezy
kulturalne,
przedsięwzięcia społeczne) i punktami wyzwalania aktywności obywatelskiej.
Projekt, planowany jako większa całość, mógłby w miejscowościach Brwinów,
Milanówek, Podkowa Leśna przybrać charakter pilotażowy.
Inne zasoby
 Pasieka Izy i Krzysztofa Tokarzów, ul. Książenicka 236, tel. 22 729 16 78
Miody gryczane, lipowe, akacjowe i spadziowe. Działalność edukacyjna dla
najmłodszych.
Właściciele chcą rozszerzyć aspekt edukacyjny swojej działalności.
Pomysł:
Zakup ubrań ochronnych dla dzieci i dorosłych na potrzeby przeprowadzenia zajęć
edukacyjnych (zabezpieczające przed ukąszeniem pszczół).
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Gmina BRWINÓW / sołectwo PARZNIEW
Gastronomia i Noclegi
 Dom Gościnny Zalewskich, ul. Główna 1, www.cyrk-zalewski.com.pl
Sala restauracyjna na 80 osób, sala bankietowa na 250 osób, sale konferencyjne
(300 osób, 50 osób), pokoje gościnne.
Organizacja imprez okolicznościowych, bankietów, konferencji i szkoleń, imprez
integracyjnych,
pikników.
Ograniczona
dostępność
dla
turystów
niezmotoryzowanych.
Gmina BRWINÓW / sołectwo ŻÓŁWIN
Zasoby rekreacyjne


Ludowy Klub Sportowy Wolta, ul. Nadarzyńska 30,
www.wolta.wordpress.com
Klub został powołany w 1979 roku. Na stajnię zostały zaadaptowane budynki
gospodarskie należące do zabudowań pałacu w Żółwinie. W zabytkowym spichlerzu
z XVIII w. znajduje się duże pomieszczenie klubowe z kominkiem.
Klub ma cztery place do jazd, kryty lonżownik, planowana jest budowa hali.
Sąsiaduje z pięknymi terenami łąk i lasów. Oferuje jazdy konne, w tym jazdy w
terenie, kuligi, ogniska, imprezy plenerowe, urodziny dla dzieci. Organizuje
zawody sportowe m.in. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Ujeżdżeniu.
Dysponuje miejscami noclegowymi o skromnym standardzie (2 pokoje 3-os., 2
pokoje 2-os.).
Pomysły:
Remont pokoi w celu podwyższenia ich standardu.
Budowa hali.


Stajnia Pod Skowronkiem, ul. Świerkowa 16,
www.stajniapodskowronkiem.pl
Jazdy konne, zawody hippiczne.
Noclegi
 Pałac w Żółwinie, ul. Nadarzyńska 21, www.zolwin.com.pl
Noclegi: do wynajęcia 3 pokoje o wysokim standardzie. Do dyspozycji gości kort
tenisowy oraz piękny park.
Inne zasoby


Prywatna kolekcja powozów Wojciecha Wałachowskiego,
ul. Młochowska 30, tel. 22 758 98 31
Kolekcję
stanowi sześć powozów, pieczołowicie odrestaurowanych przez
właściciela-hobbystę, z wykorzystaniem umiejętności rzemieślników (m.in.
stelmachów i kowali). Właściciel kolekcji szuka odpowiedniego pomieszczenia na
ekspozycję z zamiarem jej powiększenia. W roku 2007 powozy były pokazywane w
Parku w Stawisku w ramach Festiwalu „Otwarte Ogrody‖.
Pomysły:
Oferta edukacyjna dla miejscowych szkół i przedszkoli (prezentacja powozów,
opowiadanie o pasji kolekcjonerskiej oraz o starych zanikających zawodach).
Przejażdżki po okolicy zabytkowymi powozami (na specjalne zamówienie).
Nawiązanie współpracy z SGGW AR i ze Stowarzyszeniem Miłośników Pojazdów i
Zaprzęgów w Łańcucie.


Bryczki, wozy, p. Lenard, ul. Południowa 15, tel. 0 694 713 613
2 bryczki 6-os., 2 wozy 20-os.
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Imprezy cykliczne w Gminie Brwinów




Europejskie Dni Dziedzictwa
Brwinowska Wiosna Artystyczna
Targ Przydasiów
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3.3.2. Gmina Milanówek
Zabytki Miasta
25 obiektów oraz zespół urbanistyczno-krajobrazowy wpisany do rejestru
zabytków. Szlaki turystyczne miejskie:
Mały Londyn (oznakowanie w terenie, broszura),
Wille Milanówek I (broszura),
Wille Milanówek II (broszura),
Pomniki przyrody (broszura).
W planie: Willowy szlak – style historyczne w willach milanowskich, Śladami
sławnych mieszkańców Milanówka, Wille drewniane w architekturze Milanówka.
Na terenie miasta znajduje się również 25 zidentyfikowanych stanowisk
archeologicznych, niedostępnych dla zwiedzających.
Zasoby Instytucjonalne
 Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3, www.ckipmilanowek.pl
MCK ma ambicje przyciągać ofertą nie tylko mieszkańców, ale również gości z
zewnątrz. Czerpie z zasobów „miejscowych‖ artystów, ale nie tylko. Organizuje
koncerty, wystawy (Galeria „Letnisko‖), występy kabaretów, spotkania literackie.
W maju 2009 r. po raz pierwszy zorganizowało Tenisowy Turniej Gwiazd, do
udziału w którym zaproszono znane osobistości.
MCK sprawuje patronat nad galerią „Jedwabny Zakątek‖, położoną w centrum
miasta, promującą prace milanowskich artystów (szerszy opis na s. 32) oraz nad
„Salonikiem Historii Milanówka‖, który prawdopodobnie znajdzie siedzibę w
Archiwum
Akt
Nowych.
W
Archiwum
Akt
Nowych
znajdą
również
(prawdopodobnie) miejsce rzeźby Jana Szczepkowskiego.
Pomysły:
Organizowanie retrospektywy filmów z udziałem aktorów i reżyserów.
Malowanie najdłuższego kawałka jedwabiu (jako próba ustanowienia rekordu
Guinessa).
Wspólna promocja z Mastercard (firma udostępnia darmowe rowery do poruszania
się po mieście).
Wspólna promocja z KM i WKD (specjalne, bezpłatne przejazdy dla turystów).
Stworzenie tzw. koszyka piknikowego, tj. zestawu produktów wytwarzanych w
naszym rejonie w charakterystycznym, ologowanym koszyczku lub innym
opakowaniu.
Stowarzyszenia
 Towarzystwo Miłośników Milanówka, ul. Warszawska 37, www.tmm.net.pl
Stowarzyszenie istnieje od 1994 r. i jest kontynuatorem tradycji Milanowskiego
Towarzystwa Letniczego, powstałego w 1908 r. Prowadzi wiele działań o
charakterze edukacyjnym, kulturalnym i wydawniczym.
Polem do współpracy w ramach PTO są wykształcenie kadry przewodnickiej
(opracowanie kursu, szkolenia) oraz popularyzacja idei wynajmu pokoi dla
letników i turystów weekendowych.
Pomysły:
Impreza „Międzynarodowy Bieg w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodzie‖, z
udziałem zaproszonych gości z miast partnerskich wszystkich trzech gmin,
odbywający się na terenie trzech gmin, popularyzujący walory kulturowe i
przyrodnicze.
Impreza „Święto Krówki w Milanówku‖ np. cyklicznie w Dzień Dziecka.
Potańcówki „na dechach‖ (była taka tradycja w Milanówku woja i w latach
powojennych).
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Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, ul. Literacka 6 a,
www.tonz-milanowek.pl
Stowarzyszenie zajmuje się ochroną dziedzictwa kulturowego, szczególnie w
aspekcie urbanistyki i architektury (też założeń ogrodowych). Deklaruje
współpracę w opracowywaniu tras spacerowych (w tym szlakiem architektury),
organizacji przedsięwzięć kulturalnych (biesiady literackie, dysputy filozoficzne,
koncerty muzyki kameralnej w zabytkowych willach) oraz przy opracowywaniu
przewodnika po PTO.


Stowarzyszenie Fabryka Sztuki, ul. Kazimierzowska 87,
www.fabrykasztuki.pl
Stowarzyszenie skupia artystów „sztuk wszelkich‖ w celu wspólnego promowania
się i promowania sztuki w ogóle. Stowarzyszenia w roku 2006 organizowało Art
Rajd − rowerowy rajd po ciekawych miejscach gmin Brwinów, Milanówek i
Podkowa Leśna. Na każdym postoju była przygotowana ekspozycja artystyczna. W
Art Rajdzie wzięło udział 60 osób. Stowarzyszenie deklaruje chęć cyklicznego
organizowania imprezy.
Pomysł:
Cykliczna (doroczna) organizacja Art Rajdu.
Włączenie się w produkt „Otwarte Pracownie”.


Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Warszawska 32,
www.mu3w.pl
Placówka prowadzi typową działalność dla uniwersytetów trzeciego wieku:
(wykłady, lektoraty, wycieczki…), w czasie roku szkolnego. Możliwy jest
jednorazowy wstęp na imprezy, cena 10 zł.
Galerie i Pracownie Artystyczne


Galeria Ars Longa Grażyny i Roberta Śniadewiczów,
ul. Kościelna 5 a, www.galeriaarslonga.pl
Galeria powstałą w roku 1991, a w 1995 otworzyła podwoje w nowej, własnej
siedzibie wystawą „50 lat później w Milanówku‖. Tytuł nawiązywał do wydarzenia
z roku 1945 – pierwszej po wojnie wystawy wybitnych polskich artystów. Longa
prezentuje rzeźbę, grafikę i malarstwo najwybitniejszych współczesnych polskich
artystów jak: Jerzy Kalina, Józef Szajna, Jan Tarasin i Gustaw Zemła. Organizuje
ok. jednej wystawy rocznie. Nie działa regularnie- aby obejrzeć eksponaty należy
zadzwonić i się umówić. Właścicielka galerii jest również konserwatorem sztuki i
prowadzi Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki (konserwacja mebli, obrazów,
starodruków, grafiki, polichromie i pozłotnictwo, wykonywanie kopii). W dorobku
ma wiele ciekawych realizacji. W ofercie Pracowni są również: aranżacja wnętrz,
projektowanie mebli i sprzedaż mebli zabytkowych.


Galeria „Jedwabny Zakątek” i kawiarenka „U Artystek”, ul.
Warszawska 36, www.jedwabnyzakatek.pl www.uartystek.pl
Mieści się w dawnym budynku kas EKD, w centrum miasta. Jest to miejsce, gdzie
mieszkaniec i turysta może nabyć souvenir wykonany przez milanowskich
artystów, wypić kawę, zjeść ciastko, także przyjść na ciekawe, kameralne
spotkanie, koncert, wystawę, pokazy filmów, a także uczestniczyć w warsztatach
plastycznych. Sklepik prowadzi sprzedaż internetową souvenirów oraz książek o
Milanówku.
W przyszłości będzie to również pracownia ceramiczna artystki Marii
Matuszewskiej. Co miesiąc galeria organizuje jarmarki rękodzieła artystycznego. W
przyszłym sezonie planowane jest otwarcie wypożyczalni rowerów.
Pomysł:
Włączenie się w produkt „Otwarte Pracownie”.
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Rodzinna Pracownia Plastyczna Borys Art, ul. Wielki Kąt 5,
www.piecekaflowe.com.pl
Pracownia oferuje piece kaflowe, rzeźbę, malarstwo, ceramikę. Specjalnością
właścicielki jest malarstwo na szkle, a właściciela – budowa pieców kaflowych na
zamówienie.
Pomysły:
Flea Market na polanie Starodęby, jako atrakcja dla mieszkańców i przyjezdnych
(głównie mieszkańcy Warszawy). Można by rozszerzyć pomysł „Targu Przydasiów‖
o Milanówek i Podkowę Leśną i robić raz w miesiącu Targ Przydasiów w
Podwarszawskim Trójmieście Ogrodzie. Targ Przydasiów mógłby być imprezą w
stylu Jarmarku Dominikańskiego (Trójmiasto!) i okazją do wystawienia kramików
przez artystów „rękodzieła wszelakiego‖.
Spotkania z ciekawymi ludźmi – mieszkańcami Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów oraz znajomymi mieszkańców, przez nich zapraszanymi.
Włączenie się w produkt „Otwarte Pracownie‖ w wymiarze np. jeden weekend w
miesiącu, przez cały rok.
Warsztaty malarstwa na szkle i ceramiki.


Pracownia autorska Galeria K 87, Małgorzata Serwatka–Kopacewicz i
Wojciech Kopacewicz, ul. Kazimierzowska 87, www.kopacewicz.pl
Mieści się w zaadoptowanym budynku dawnej huty szkła. Pełni funkcję autorskiej
pracowni plastycznej (happeningi, instalacje, malarstwo, formy użytkowe) oraz
galerii, będącej miejscem spotkań artystycznych. Zorganizowano cztery duże
wystawy, na których obok polskich artystów wystawiali swoje prace plastycy z
Japonii, Ukrainy, Słowacji, Wielkiej Brytanii. Ostatnia wystawa „Akt w małym
mieście‖ odbyła się w ramach imprezy „Otwarte Ogrody‖. Poza tym: koncerty,
projekcje filmowe, happeningi, „Artystyczne Przedsylwestry‖.
Warunki lokalowe (hala pofabryczna 100 m kw o wysokości 7 m) pozwalają myśleć
o organizowaniu warsztatów artystycznych oraz turystyki biznesowej (spotkania,
seminaria).
Pomysł:
Włączenie się w produkt „Otwarte Pracownie‖.
 Barbara Matuszewska-Berg, ul. Spółdzielcza 9, tel. 22 724 84 17
Malarstwo na jedwabiu, oleje, pastele.
Pomysł:
Włączenie się w produkt „Otwarte Pracownie‖.
 Barbara Mrugalska, ul. Krakowska 6/2, tel. 22 724 81 75
Malarstwo na jedwabiu.
Pomysł:
Włączenie się w produkt „Otwarte Pracownie‖.
 Alicja Narbutt, ul. Łąkowa 21, tel. 22 724 80 81, tel. 22 724 81 75
Patczworki jedwabne i lniane.
Pomysł:
Włączenie się w produkt „Otwarte Pracownie‖.
 Andrzej Niewolewski, ul. Kasprowicza 10 a, tel. 22 724 71 93
Malarstwo na jedwabiu. Pracownia będzie otwarta wiosną 2010.
Pomysł:
Włączenie się w produkt „Otwarte Pracownie‖.
 Maciej Z. Piotrowski, „Silkpol‖, ul. Piasta 4, www.silkpol.pl
Firma istnieje od roku 1993, starając się kontynuować wieloletnią, milanowską
tradycje ręcznego malowania na jedwabiu. Współpracuje ze znanymi malarzami na
jedwabiu oraz z uczelniami artystycznymi.
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Pomysł:
Włączenie się w produkt „Otwarte Pracownie‖.
 Magdalena Sentkiewicz, ul. Piasta 19, tel. 22 758 32 38
Malarstwo na jedwabiu.
Pomysł:
Włączenie się w produkt „Otwarte Pracownie‖.
M

Zasoby rekreacyjne


Pomniki przyrody: 220 obiektów. Broszura wydana przez Biuro Promocji
z serii „Spacer po Milanówku / Milanówek w jeden dzień‖ (obejmuje 19
obiektów).

 Stajnia Eko-Farm, ul. Kościuszki 116, www.stajniaekofarm.pl
Jazdy konne na każdym poziomie zaawansowania − od lonży po treningi sportowe,
zarówno skokowe, jak i ujeżdżeniowe oraz zajęcia z hippoterapii. Ponadto
przejażdżki bryczkami oraz nauka powożenia. Organizowane są imprezy
jeździecko-rekreacyjne, m.in. Piknik z Koniem, Towarzyskie Zawody w Powożeniu i
Ujeżdżeniu oraz Ogólnopolskie Zawody Aktorów i Dziennikarzy w Powożeniu i
Mistrzostwa Polski Podkuwaczy. Stajnia oferuje możliwość organizowania imprez
przy ognisku lub kominku oraz spotkań integracyjnych dla firm. Stajnia mieści się
na wydzierżawionym terenie i właściciele (stajni) nie są pewni dalszego losu
obiektu.
 Korty tenisowe, ul. Kościelna 3, tel. 22 758 39 60
Były pierwszym obiektem sportowym w Milanówku (zbudowane przed II wojną
światową). Na kortach milanowskich grała wicemistrzyni Wimbledonu 1936 r.
Jadwiga Jędrzejowska.
Corocznie, we wrześniu, rozgrywane są tu Otwarte Mistrzostwa Milanówka w
Tenisie Ziemnym. W roku 2009 po raz pierwszy został rozegrany Turniej Gwiazd
(wzięli w nim udział m.in. Piotr Skarga, Karol Strasburger, Piotr Cyrwus).
 Ściana wspinaczkowa, ul. Królewska 69, tel. 22 758 37 20, 22 758 35 24
Obiekt o powierzchni 50 m2 i 7 m wysokości, 7 stanowisk wspinaczkowych. Drogi
o różnym stopniu trudności, przeznaczone dla osób początkujących oraz
zaawansowanych. Na wyposażeniu ścianki są liny oraz uprzęże.


Strzelnica Pneumatyczna, ul. Piasta 14, tel. 22 758 39 60



Tor wrotkarski, ul. Wójtowska 5



Dirt Jump MTBMX − tor ekstremalnych skoków rowerowych na stadionie
Milanu, ul. Turczynek 3 a



Kąpielisko Miejskie, ul. Sportowa 1, 22 755 81 89; 22 755 81 87

Inne zasoby
 Jedwab Polski Sp. z o.o., ul. Brzozowa 1, www.jedwab-polski.pl
Zakład, będący od roku 1997 w rękach prywatnych, kontynuuje bogate tradycje
przemysłu jedwabniczego w Milanówku, zapoczątkowane przez rodzeństwo
Stanisławę i Henryka Witaczków.
W tej chwili atrakcyjność turystyczna miejsca jest właściwie zerowa. Nie ma
możliwości zwiedzenia fabryki. Istnieje natomiast możliwość nabycia jedwabnych
produktów w sklepie przyzakładowym. Sklepik czynny w dni powszednie w godz.
9.00−17.00 oraz w soboty w godz. 10.00−14.00. Zakład nie notuje ruchu
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turystycznego, gdyż nie jest przystosowany do zwiedzania. Pomysłem, który
chciano zrealizować w latach 2000−2001 było przystosowanie części pomieszczeń
fabrycznych do celów muzealnych (ekspozycja starych maszyn, wystawa dot.
historii
jedwabnictwa,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
jego
aspektu
milanowskiego, salka dydaktyczna itp.). Pomysł nie został zrealizowany w tym
kształcie. Niewątpliwie miejsce ma duży potencjał i wpisuje się w nurt turystyki
przemysłowej. Bez otwarcia zakładu dla zwiedzających produkt turystyczny oparty
na jedwabiu w Milanówku jest produktem niepełnym.
Pomysł:
Właściciel jest zainteresowany wypracowaniem, wspólnie z Miastem, koncepcji
udostępnienia obiektu do zwiedzania.


Krówki i Cukierki reklamowe Konstancja Dołęga-Dołęgowska, ul.
Podgórna 16, www.krowki.pl
Firma powstała w roku 1990 i jest jednym z dwóch zakładów, wywodzących się z
rodzinnej tradycji zakładu stworzonego przed L. Pomorskiego. Produkuje krówki
według receptury z roku 1921 opracowanej przez Lecha Pomorskiego. Specjalizuje
się w słodyczach reklamowych. Siedziba firmy mieści się w Milanówku, zakład
produkcyjny natomiast w Grodzisku, blisko granicy z Milanówkiem.
Pomysły:
Udostępnienie zakładu do zwiedzania (w tym w ramach produktu turystycznego
„Przysmaki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów‖).
Włączenie się w imprezę „Święto Krówki w Milanówku‖.
Gastronomia


Restauracja Willa Borówka, ul. Królowej Jadwigi 5,
www.willaborowka.pl
Restauracja mieści się w zabytkowej willi „Borówka‖ (60 miejsc). Oferuje kuchnię
francuską i belgijską. Od wtorku do piątku w godz. 12.00−15.00 lunch w cenie 35
zł. Duży wybór alkoholi. Na zewnątrz ogródek oraz plac zabaw.
Pomysł:
Włączenia się w produkt „Przysmaki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów‖.
 Restauracja Tajemniczy Ogród, ul. Krakowska 11, tel. 22 758 37 52
Proste dania obiadowe, piwo, wino, ogródek.


Restauracja Studium Dobrego Smaku, ul. Głowackiego 26 a,
www.studiudobregosmaku.pl
Szef kuchni jest jednocześnie właścicielem. Restauracja mieści 40 osób. Znajduje
się na obrzeżach miasta. Oferuje catering, imprezy okolicznościowe, obiady
weselne, spotkania rodzinne, firmowe, pikniki i przyjmuje nietypowe zlecenia.


Pizzeria Millennium, ul. Północna 1 (róg Kościuszki), tel. 22 755 88 81, 0
607 045 825
Dania gotowe, pizza, piwo, napoje. Gry: lotki, piłkarzyki.
 Pizzeria Halo Pizza, ul. Królewska 90, tel. 22 724 83 98
Dania obiadowe, pizza, napoje, piwo.
 Pizzeria Palomino, ul. Królewska 61, tel. 22 724 94 94
Zestawy obiadowe, zupy, sałatki, pizza, napoje, piwo.
 Pizzeria Gemini, ul. Głowackiego 7 a, tel. 22 724 84 92
Dania orientalne, pizza, napoje, piwo, wino.
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Naleśnikarnia & Cafe Daiquri, ul. Piłsudzkiego 28 B,
tel. 0 606 878 128

 Herbaciarnia Klimaty, ul. Kościuszki 10, tel. 22 758 36 77
Wina, herbaty, ciasta. Miły wystrój i dobra lokalizacja.
 Tortilla Service barek sałatkowy, ul. Piasta 8, tel. 0 608 760 678
Sałatki, pierogi, naleśniki, dania obiadowe. Bardzo mały lokal z dobra lokalizacją.
 Pub Akwarium, ul. Krzywa 4
Napoje, piwo, dania gotowe. Piłkarzyki. W centrum miasta.
 Piwiarnia Belfast, ul. Piłsudzkiego 30, tel. 22 758 34 27
Dania gotowe, napoje, piwo.


Kakemono Sushi Bar, ul. Królewska 11, tel. 602 214 474



Bar Oriental Thu-Muynen, ul. Warszawska 28 a, tel. 22 758 9665



Bar „Pod Kogutkiem”, ul. Piotra Skargi 4 a



Bar „Chata Wuja Toma”, ul. Królewska 115, tel. 22 724 84 60

Noclegi


Willa „Borówka” Hotel & Restauracja, ul. Kościelna 5,
www.willaborowka.pl
Mieści się w zabytkowej willi „Borówka‖ (gotyk wiślano-bałtycki) i dysponuje
pięcioma pokojami dwuosobowymi (cena ok. 250 zł doba/pokój ze śniadaniem). W
ofercie również: wynajem sali konferencyjnej na 50 osób, organizacja imprez
plenerowych. W przyszłości planowane jest otworzenie cukierni oraz budowa
nowego obiektu hotelowego (12 pokoi dwuosobowych).

Willa „Matulinek”, pokoje gościnne u sióstr urszulanek,
ul. Mickiewicza 10, tel. 22 758 33 54
Pokoje, mieszczące się obok zabytkowej willi „Matulinek‖, są obecnie w remoncie.
Planowy koniec remontu: wiosna 2010. Pokoje 2 i 3-os. , razem 25 miejsc. Miejsce
ma charakter domu rekolekcyjnego, co ogranicza jego turystyczną dostępność. Dla
osób, które cenią sobie ciszę i spokój może to być wymarzone miejsce na
odpoczynek.
Biura Podróży
 Target2, ul. Kościuszki 14, tel. 22 758 37 78
Biuro zajmuje się wyłącznie organizacją turystyki myśliwskiej.
 Voyager Club1, ul. Królewska 63, tel. 22 724 57 80
Biuro agencyjne, sprzedaje turystykę wyjazdową.
Imprezy cykliczne







Festiwal „Otwarte Ogrody‖
Europejskie Dni Dziedzictwa
Dzień Milanówka
Twórczy Milanówek
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Tenisie Ziemnym
Międzynarodowy Tenisowy Turniej Gwiazd
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Mistrzostwa Polski Dirt Jump MTBMX
Mila Milanowska
Zakończenie cyklu Grand Prix w strzelectwie z broni pneumatycznej
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3.3.3. Gmina Podkowa Leśna
Zabytki miasta
8 obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
137 obiektów objętych ochroną konserwatorską.
4 stanowiska archeologiczne nieudostępnione do zwiedzania.
Brak oznakowanych szlaków miejskich.
Zasoby instytucjonalne


Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, ul. Lilpopa 18,
www.ckiopalacyk.pl
Placówka działa dopiero rok (od czerwca 2008 r.), a zyskała już uznanie wśród
mieszkańców i przyjezdnych. Z oferty korzystają mieszkańcy gmin ościennych oraz
Warszawy (głównie goście Podkowian). Ośrodek proponuje kulturę „wysoką‖:
koncerty (głównie muzyka poważna), wystawy (głównie sztuka współczesna). W
CkiIO działa również z dużym powodzeniem Filharmonia Dziecięca. W roku 2009
dużym powodzeniem cieszyły się warsztaty fotograficzne. Na jesieni ruszyła Scena
Kabaretu i Ballady Autorskiej. CKiIO, mieszczące się z zabytkowym pałacyku,
użycza swoich przestrzeni organizacjom społecznych. Od roku 2009 instytucja
przejęła rolę organizatora „Otwartych Ogrodów‖. Placówka organizuje ferie zimowe
i wakacje dla dzieci.
W strukturę CKiIO wchodzi dawny Miejski Ośrodek Kultury, z salą kinową oraz
sporym terenem. Kino oferuje regularne projekcje ambitnych filmów. Oferta zajęć
stałych jest skierowana do dzieci i młodzieży (taniec, teatr, plastyka, szachy) oraz
dorosłych (joga, tai-chi). Teren, po uporządkowaniu i zagospodarowaniu, mógłby
podnieść atrakcyjność tego miejsca jak również stanowić istotny walor Podkowy.
Zgłoszone problemy:
Brak dojazdu do placówki (wynik zarządzenia konserwatora przyrody).
Brak oświetlonego dojścia ze stacji WKD oraz od ulicy Iwaszkiewicza.
Brak stojaków na rowery (brak zgody konserwatora zabytków).


Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej, ul. Błońska 50,
www.mbp-podkowalesna.pl
Z zasobów biblioteki korzystają głównie mieszkańcy, a czasem przyjezdni (w
przeważającej części goście Podkowian). W Bibliotece działa Klub pod Mądrym
Smokiem (dla dzieci) oraz Dyskusyjny Klub Książki. Mogą to być aktywności
interesujące z punktu widzenia przebywających dłużej w Podkowie „turystów
rodzinnych‖ oraz osób dorosłych.
Pomysły:
Utworzenie punktu Informacji Turystycznej w Bibliotece (po uprzednim
przeszkoleniu pracowników).
Uzupełnienie nagrania B. Wróblewskiej „Przystanek Literacki Podkowa‖ o materiał
filmowy i nagranie go na CD (mógłby to być materiał promocyjny dla miasta).


Parafia św. Krzysztofa, Kościół-Ogród, ul. Jana Pawła,
www.podkowalesna.com
Projekt budynku autorstwa Brunona Zborowskiego, profesora Politechniki
Warszawskiej, został zainspirowany pawilonem polskim na wystawie w Paryżu w
roku 1932 (oszklone drzwi, wychodzące na teren zieleni z pergolami i niskim
murkiem z piaskowca). Obok religijnej Kościół pełni ważne funkcje: społeczną i
kulturotwórczą. W podziemiach (tzw. Dolny Kościół) organizowane są wystawy i
spotkania. Piękne, pieczołowicie zadbane otoczenie oraz zamieszkujące ogród
zwierzęta czynią to miejsce wyjątkowym. W lecie organizowane są koncerty
muzyki klasycznej (Letnie Koncerty w Kościele-Ogrodzie) oraz imprezy
Rowerosacrum i Autosacrum (pierwszy weekend maja).
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Muzea


Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów na Stawisku,
ul. Gołębia 1, www.stawisko.pl
Muzeum, mieszczące się w dawnym domu Iwaszkiewiczów, zachowało styl, jaki
panował za życia pisarza i jego żony. Eksponuje pamiątki po nich oraz po
Lilpopach, również inne eksponaty z dwudziestolecia międzywojennego.
Stawisko jest także miejscem koncertów, wystaw, wykładów, festiwali, których
organizatorem jest w większości Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, działające
przy Muzeum.
Bogata jest oferta edukacyjna (lekcje muzealne):
1. Elementy biografii twórczej Jarosława Iwaszkiewicza w kontekście stawiskiego
domu.
2. Stawisko Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów – miejsce szczególnych związków
literatury i muzyki.
3. Grupa „Skamandra‖ i Jarosław Iwaszkiewicz.
4. Skamandryckie przyjaźnie − życie literackie i towarzyskie w „Aidzie‖ i
„Stawisku‖.
5. Sztuka dwudziestolecia międzywojennego w zbiorach Stawiska.
6. Życie literackie i kulturalne podczas okupacji na przykładzie Stawiska.
7. Baczyński w Stawisku.
8. Jarosław Iwaszkiewicz i Karol Szymanowski.
9. Muzyka w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza.
10. Sandomierz w życiu i twórczości Jarosława Iwaszkiewicza.
11. Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza jako inspiracja dla filmów.
12. Kijowski epizod teatralny i jego artystyczne konsekwencje.
Dodatkowe usługi: koncerty na zamówienie, udostępnianie parku na pikniki i
wynajem pomieszczeń (w ograniczonym zakresie).
Muzeum otrzymało w roku 2009 grant ze środków unijnych na remont budynku
oraz rewitalizację otaczającego go parku. Park o powierzchni 18,2 ha obejmuje
zespół ponad stuletniego drzewostanu z pojedynczymi dębami szypułkowymi,
które mają po 200 i więcej lat. Z dziewięciu starych sosen, nazwanych przez
Iwaszkiewicza Muzami i często przywoływanych w jego twórczości, zachowało się
pięć.
Pomysły:
Przeszkolenie kadry (1 os.) w zakresie oprowadzania po Muzeum w j. angielskim.
Przeszkolenie (1-2 os.) w zakresie pozyskiwania funduszy i pisania wniosków.
Stowarzyszenia


Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej,
ul. Świerkowa1, www.podkowalesna.org
Stowarzyszenie popularyzuje wiedzę o Podkowie Leśnej, prowadząc działalność
wydawniczą, organizując spotkania oraz wycieczki.
Aktywnie współpracuje z miejscowymi szkołami (współorganizacja konkursów dla
młodzieży, Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej, lekcji historycznych przy
okazji organizowanych wystaw).
Ostatnio stowarzyszenie poszerzyło swój statut o działania na polu turystycznym.
TPMOPL przygotowało 8 tras wycieczkowych:
1. 1. Zwiedzamy Miasto Ogród Podkowę Leśną.
2. 2. Szlakiem poetów i pisarzy (wersja ogólna lub okres międzywojnia).
3. Architektura Podkowy Leśnej (okres międzywojnia lub wersja II z
uwzględnieniem architektury współczesnej).
4. Ojcowie miasta: Stanisław Lilpop (dom Gayczaków, „Aida‖, Stawisko), Janusz
Regulski („Zarybie‖).
5. Szlakiem konspiracji 1939–1945.
6. Najwyższe wydmy Mazowsza.
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7. W leśnych ostępach i rezerwatach.
8. Spacery ornitologiczne (2 x w roku).
TPMOPL jest wydawcą przewodnika turystycznego po Podkowie Leśnej autorstwa
Anny
Maziarskiej-Żukowskiej
(również
w
j.
angielskim),
„Biblioteki
Podkowiańskiej‖ (12 tomów) oraz periodyku „Magazyn Kulturalny‖.
Pomysły:
Wycieczki zorganizowane z przewodnikiem po Podkowie i okolicach.
Wsparcie idei wynajmu mieszkań i domów turystom.
Wsparcie idei szkolenia przewodników na obszar Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów.
 Stowarzyszenie Związek Podkowian, www.zwiazekpodkowian.pl
Jest
zainteresowane
projektami
związanymi
z
ekologią,
rozwojem
zrównoważonym, działaniami na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej (w
tym małej architektury) oraz wypromowaniem naszego obszaru jako „Slow Cities‖.
Proponowane formy działania: wystawy, seminaria, publikacje, szkolenia.
 Uniwersytet Otwarty „Pokolenia”, ul. Świerkowa 1, tel. 0 512 425 777
Zainicjowany i prowadzony od 4 lat przez Stowarzyszenie Związek Podkowian oraz
TPMOPL Uniwersytet ma w swojej ofercie m.in. wykłady, wycieczki, zajęcia
teatralne, tai-chi, nordic-walking. Wstęp na jednorazowe imprezy wynosi 8 zł i jest
dostępny również dla osób z zewnątrz.
Pomysł:
Stworzenie Letniego Uniwersytetu z ofertą dla gości z zewnątrz – turystów. Oferta
mogłaby obejmować koncerty, wykłady, wycieczki, zajęcia sportowe, plenery
malarskie, zajęcia artystyczne, np. w cyklu tygodniowym lub dwutygodniowym.
 Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, www.stawisko.pl
Organizator imprez cyklicznych w Stawisku: Dźwięk–Słowo–Obraz–Myśl,
Akademia Myśli i Dźwięku, festiwale „Muzyczne Konfrontacje‖.
Pracownie Artystyczne
 Pracownia Ceramiczna Anety Zatyki, ul. Orla 6, tel. 0 512 013 692
Od jesieni 2009 r. pracownia będzie oferować warsztaty ceramiczne (wypalanie
metodą raku oraz tradycyjną).
Pomysły:
Sprzedaż ceramiki.
Warsztaty ceramiczne.
Warsztaty rozwojowe dla kobiet (p. Aneta Zatyka jest z wykształcenia
psychologiem).
Pokaz wypalania techniką raku.
Pracownia zgłasza chęć udziału w projektach „Otwarte Pracownie‖ oraz „Warsztaty
Artystyczne‖.
Właścicielka oferuje również „dom otwarty‖, spotkania przy
herbacie, dla osób zainteresowanych sztuką ceramiczną.


Pracownia Artystyczna Anny i Piotra Łukasiewiczów ARTEFAKT,
ul. Borsucza 46, tel. 22 758 93 51
Pracownia specjalizuje się w witrażach, fusingu, malarstwie, rzeźbie w szkle. Jest
prawdziwie „rodzinna‖ – pasję gospodarzy podziela ich córka Misia, która
organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. W ofercie: warsztaty i
plenery malarskie, organizacja wystaw. Od 2005 r. pracownia corocznie
uczestniczy w Festiwalu „Otwarte Ogrody‖.
Pomysł:
Pracownia zgłasza chęć udziału w projektach „Otwarte Pracownie‖ oraz „Warsztaty
Artystyczne‖.
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Pracownia ceramiczna Ireny Kowalczyk, ul. Grabowa 14,
tel. 0 509 780 501.
W pracowni odbywają się warsztaty ceramiczne dla różnych grup wiekowych.
Pomysł:
Pracownia zgłasza chęć udziału w projekcie „Otwarte Pracownie‖ i „Warsztaty
Artystyczne‖ (weekendowe lub wakacyjne).


Pracownia i Galeria Pawła Babicza i Magdaleny Łęckiej-Szmidel,
Stacja WKD Podkowa Leśna Główna, tel. 0 515 791 355.
Pracownia-galeria mieści się w pomieszczeniu danej kasy biletowej i poczekalni.
Czynna jest codziennie w godzinach popołudniowych.
Pomysły:
Udział w produkcie „Otwarte Pracownie‖.
Warsztaty, plenery.
Udział w Art Rajdzie.
Wymiany artystyczne z pracowniami z innych miast europejskich (np. Bornholm,
Norwegia, Holandia, Anglia – właściciel interesuje się sztuka tych krajów).
Zasoby rekreacyjne
 Park Miejski
Położony między przystankami WKD Podkowa Leśna Główna i Podkowa Leśna
Zachodnia. Powierzchnia ok. 14,5 ha. Teren parku porośnięty jest lasem sosnowodębowym. Rozciąga się na wysokich pagórkach wydmowych i stanowi obszar
bardzo atrakcyjny krajobrazowo. Mieszkają tu wiewiórki, jeże, zające, słowiki.
W centralnej części, na wylocie ul. Lilpopa, znajduje się oczko wodne – okresowo
wysychający staw parkowy. Na terenie stoi przedwojenny budynek Klubu
Sportowego tzw. Pałacyk-Kasyno, obecnie Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich.
Park stanowi element pierścienia terenów zieleni miejskiej, część korytarza
ekologicznego prowadzącego od Lasu Młochowskiego do lasu w rejonie Podkowy
Leśnej Zachodniej.
Park nie ma infrastruktury typowej dla tego typu miejsc. Przypomina raczej las.
Projekt rewitalizacji parku nie dostał dofinansowania z UE (2009 r.) i na razie
rewitalizacja będzie prowadzona w ograniczonym zakresie.
 Aleja Lipowa im. Tadeusza Baniewicza
Położona w środkowej części Miasta, od ulicy Jana Pawła II na wschód do pomnika
żołnierzy AK.
Dawna droga gruntowa w letniskowej osadzie Stanisławów (lata 70. XIX w).
Obecnie ulica Lipowa z trzema rzędami lip (pomniki przyrody), pasem asfaltowej
jezdni i szerokim pasem ziemnej drogi – pełniącym funkcję chodnika jest częścią
trasy spacerowej do Lasu Młochowskiego. Długość ok. 400 m.
 Rezerwat „Parów Sójek”
Położony w północno-zachodniej części miasta, wzdłuż dolinki okresowo
wysychającego strumienia, między ulicami Orlą i Słowiczą, ma powierzchnię 3,84
ha.
Rezerwat założono w roku 1980 w celu ochrony naturalnych lasów grądowych i
łęgowych (dęby szypułkowe, lipy, graby, jesiony i wiązy). Występuje tu wiele
gatunków ptaków, m.in. sójki, od których pochodzi nazwa rezerwatu.
 Pomniki przyrody
Na terenie Miasta znajdują się 284 obiekty wpisane do rejestru pomników
przyrody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, a wśród nich 281 drzew, w tym:
259 lip drobnolistnych, 19 dębów szypułkowych, 2 brzozy brodawkowate, 1 buk
pospolity oraz trzy głazy narzutowe. Poza tym: Park przy Stawisku i Ogród w

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo‖

42

Strategia rozwoju turystyki gmin Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna

Kościele-Ogrodzie (opisane przy obiektach).
 Las Młochowski
Jest to jedyny zwarty kompleks leśny na obszarze naszych trzech gmin. Cieszy się
dużą popularnością, jako miejsce spacerów, joggingu, nordic walking, jazdy
konnej, a zimą narciarstwa biegowego. W skład lasu wchodzą dwa rezerwaty:
Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego
Rezerwat leśny założony w celu ochrony jednego z najstarszych na Mazowszu
drzewostanów dębowo-sosnowych (160−170 lat). Mieszkają tu lisy, sarny, zające,
nietoperze, wiewiórki, krety, gniazdują sójki, kukułki, dzięcioły, drozdy i dudki. W
runie charakterystyczne dla świetlistej dąbrowy – pięciornik biały, miodunka
wąskolistna, janowiec barwierski i konwalia majowa.
Rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego
Rezerwat faunistyczny chroniący miejsca gniazdowania ptaków – ok. 26 gatunków,
w tym tak rzadkich, jak dzięcioł pstry średni, dzięcioł czarny, dudek, muchołówka
mała i grubodziób. 18 gatunków ptaków gniazduje w dziuplach, w licznych starych
dębach, lipach i grabach. Jest zamknięty dla zorganizowanego ruchu
turystycznego.
W lesie wytyczono szlak „Mogiły Żołnierzy AK‖ oraz trzy pętle rowerowe o
długości 4 km, 5 km i 9 km, mające wspólny początek na skraju lasu. Szlaki,
wykonane przez członków Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej
z wykorzystaniem środków przedakcesyjnych wymagają pilnej renowacji.
 Piesze trasy turystyczne PTTK
Czerwony (fragment Warszawskiego Szlaku Okrężnego): od strony Rokitna i
Brwinowa ulicami Podkowy Leśnej przez las Młochowski do leśniczówki „Na
Dębaku‖, długość na terenie Podkowy 3,5 km.
Niebieski im. Jarosława Iwaszkiewicza: od stacji PKP Brwinów przez Stawisko,
Podkowę Leśną i las Młochowski do Karolina, Nadarzyna i Komorowa. Długość na
terenie Podkowy Leśnej 6 km.
Zielony: od stacji WKD Podkowa Leśna Główna, przez Aleję Lipową do Lasu
Młochowskiego i dalej do leśniczówki „Na Dębaku‖ i do stacji WKD Otrębusy.
Długość na terenie miasta ok. 8 km.
Żółty: od stacji WKD poprzez Podkowę Zachodnią, Park im. L. Lilpopa, ulice
miasta, do lasu Młochowskiego, Karolina i stacji WKD Otrębusy. Długość na terenie
miasta: 4 km.
 TKKF Klub PODKOWA, ul. Głogów 11, www.tkkfpodkowa.pl
Stajnia oferuje jazdy konne, naukę i jazdy w plenerze, przejażdżki bryczką,
ogniska, zimowe ferie szkolne w siodle (bez zakwaterowania), kuligi oraz skijoring
(jazda na nartach za koniem). Posiada 2 bryczki (4−5 osób, ok. 200 zł/godz.), 1
wóz (10 osób, 200 zł/godz.). Przy stadninie działa również Stowarzyszenie Ułanów
Grochowskich, dysponujące strojami historycznymi z okresu wojen napoleońskich
oraz II wojny światowej. Bierze udział w paradach i rekonstrukcjach historycznych.
Klubu oferuje współpracę z miastem np. przez udostępnianie przestrzeni na
koncerty muzyki młodzieżowej oraz ze szkołami (możliwość organizowania lekcji
wf przy wykorzystaniu terenu Ośrodka).
Pomysły:
Plac zabaw dla dzieci na terenie Ośrodka.
Rozbudowa i modernizacja baru.
Zakup bryczki i konia.
Hippoterapia.
Gastronomia


Kawiarnia-restauracja Kasyno, ul. Lilpopa 18,
www.restauracja-kasyno.pl
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Elegancka i ekskluzywna. W okresie letnim taras. Urokliwie położona w Parku
Miejskim.
Pomysły:
Wieczorki taneczne.
Spotkania brydżowe.
Warsztaty kulinarne (dla dzieci i dorosłych).
Wprowadzenie oferty lunchowej.
Wprowadzenie dni kuchni narodowych.
Zakup rikszy i ich wynajem.
Stojaki na rowery.
Plac Zabaw przed restauracją.
Włączenie się w produkt: „Przysmaki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów‖.
 Kawiarnia Milimoi, ul. Modrzewiowa 33, tel. 22 758 90 29
Istnieje od roku 2003. Oferta gastronomiczna, ale również kulturalna, edukacyjna
(warsztaty dla dzieci i dorosłych, np. lepienie z gliny, robienie biżuterii…) i
artystyczna (drobiazgi do kupienia).
Pomysły:
Targi żywności ekologicznej.
Warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych.
Budowa pieca chlebowego.
Budowa (lub modernizacja) domu ekologicznego.
Zabawy taneczne w miesiącach letnich.
Joga na trawie.
Włączenie się w produkt „Przysmaki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów‖.
 Weranda & Cafe, ul. Jana Pawła 3 a, www.werandacafe.pl
Obiekt o ładnym wystroju, dogodnie usytuowany w centrum miasta, taras
wychodzi na plac zabaw. Wszystkie potrawy, łącznie z ciastami, przygotowywane
są na miejscu. Zestaw lunchowy: 20 zł.
Pomysły:
Obiekt jest zainteresowany, aby włączyć się w szlak „Przysmaki Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów‖.
 Biały Dworek, ul. Gołębia 39, tel. 22 758 95 24
Obiekt działa tylko w okresie piątek−niedziela godz.12.00−22.00. W chwili obecnej
właściciel nie planuje rozbudowy i rozwoju działalności.
 Cafe 14, ul. Brwinowska 14, tel. 22 729 10 96
Lokal dogodnie położony przy trasie wjazdowej do Podkowy; latem ogródek.
 Pizzeria Casa Nova, ul. Słowicza 1 a, tel. 22 759 22 29
Dogodnie położony lokal w centrum miasta; istnieje od jesieni 2009 r. Latem
ogródek.
 Bar Sushi, ul. Słowicza 1 a, tel. 22 759 22 29
Dogodnie położony lokal w centrum miasta; istnieje od jesieni 2009. Latem
ogródek.
Noclegi
 Villa Podkowa, ul. Wrzosowa 3, www.villapodkowa.pl
Oferuje 5 pokoi (1 jednoosobowy, 4 dwuosobowe z możliwością dostawki). Cena
ok. 200 zł/pokój. Pensjonat działa od roku. Głównie klienci biznesowi. W
przyszłości planowane jest powiększenie obiektu o 4 pokoje. Do dyspozycji gości:
basen, sauna, jacuzzi, grill, wypożyczalnia rowerów (4 sztuki).
Pomysły:
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Zakup dodatkowych rowerów.
Biura Podróży
 Michalska Travel, ul. Łosia 11, www.michalskatravel.com.pl
Biuro organizuje turystykę wyjazdową zagraniczną.
Inne zasoby


Archeo-Concept Archeologia Doświadczalna Małgorzata KrasnaKorycińska, ul. Ejsmonda 3, www.archeoconcept.pl
Firma zajmuje się archeologią doświadczalną, pokazami rzemiosł dawnych,
badaniami wykopaliskowymi i organizacją imprez popularyzatorskich. Właścicielka
pracuje w Muzeum Archeologicznym w Warszawie i jest członkiem Stowarzyszenia
Naukowego Archeologów Polskich.
Pomysł:
Stworzeniem ścieżki edukacyjnej związanej z wykopaliskami archeologicznymi na
terenie naszych gmin.
Imprezy cykliczne








Festiwal „Otwarte Ogrody‖
Europejskie Dni Dziedzictwa
Autosacrum i Roverosacrum
Letnie Koncerty w Kościele–Ogrodzie
Akademia Myśl i Dźwięku
Festiwal „Muzyczne Konfrontacje‖
Filharmonia Dziecięca

3.4. Dystrybucja
Kanałem dystrybucji typowym dla produktu turystycznego są biura podróży.
Okazuje się, że rejon gmin Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej to biała plama w
ofercie biur, które zajmują się sprzedażą oferty krajowej, w tym Mazowsza. Trzy
biura podróży, które regularnie dają ogłoszenia w dodatku turystycznym do Gazety
Wyborczej, mają ofertę jednodniowych wycieczek m.in. po Mazowszu, jednak nie
znajdziemy tam żadnych produktów z terenu naszych gmin.
Przykładowa oferta biura podróży Artur:
Sandomierz, Baranów Sandomierski, Kopernik i astronomia w Toruniu, Płock i
Modlin, Tatarskim szlakiem, Sochaczewska Kolejka, Podlaskie Święto Chleba,
Miodobranie Kurpiowskie, Kozłówka, Lubartów, Kock, Piękna ziemia łowicka,
Białowieża − kraina żubra, Śladami Kazimierza Pułaskiego.
Przykładowa oferta biura podróży Waltour:
Szlak Gałczyńskiego, Osieckiej i Wańkowicza (Mazury), Muzeum Zegarów w
Jędrzejowie, Iłża, Opatów, Ujazd, Gołuchów, Kalisz, „Dom Polonii‖ w Pułtusku,
Dolina rzeki Rospudy, Nadbużańskie Podlasie, Sandomierz, Gniezno, Szlak tatarski
na Podlasiu, Miodobranie kurpiowskie.
Przykładowa oferta biura turystycznego PTTK Trakt:
Podwarszawskie rezydencje – Konstancin, Świdermajer i Otwock Wielki; Pułtusk,
Opinogóra i Ciechanów, Dolina Liwca, Płock, Kadzidło.
Wymienione trzy biura, wybrane niejako „testowo‖, pozytywnie odpowiedziały
(zapytanie e-mailowe) na możliwość współpracy w zakresie sprzedaży produktu
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turystycznego obejmującego region gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna.
Oznacza to, że duży potencjał tkwi właśnie w tym elemencie marketingu: kanałach
dystrybucji. One są gotowe do przyjęcia produktu, ale brak jest po naszej stronie
partnera, który przyjmie na siebie inicjatywę, przygotowywanie ofert i kontakty
handlowe. Biura podróży potwierdziły, że brak jest czytelnej i kompletnej oferty
nich – jako partnerów. Nie istniejemy w związku z tym w ich ofercie.
Uwaga: w trakcie powstawania strategii pojawiły się na stronach internetowych
wyżej wymienionych biur oferty wycieczek w rejony naszych gmin:
 biuro Waltour − oferta wycieczki jednodniowej „Milanówek – szlak zabytkowych
domów letniskowych i rezydencji‖,
 biuro Artur – wycieczka „Parowozy i wielka miłość Chopina‖ obejmująca
Milanówek, Skierniewice i Żyrardów oraz „Pałace, dwory i dworki Mazowsza‖ – w
programie m.in. Stawisko.

3.5. Promocja
W materiale uwzględniono tylko te działania promocyjne, które mają związek z
turystyką.
3.5.1. Gmina Brwinów
Zasoby kadrowe w Urzędzie Gminy
Referat Kadr, Organizacji i Spraw Społecznych − trzy stanowiska
promocją.
Brak punktu Informacji Turystycznej.

związane z

Strony internetowe
www.brwinow.pl − strona Urzędu Gminy
Informacje interesujące dla turystów znajdują się w menu górnym Informacja o
Gminie.
Historia: skrótowe kalendarium.
Położenie: dane geograficzne.
Zabytki: lista ok. 35 zabytków (głównie wille) z krótkim opisem.
Mapa Brwinowa i okolic: interaktywny produkt Google, internauci dodają
zdjęcia.
Kultura: Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze‖, dworek „Zagroda‖ w
Brwinowie, Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach, Muzeum Motoryzacji i
Techniki w Otrębusach, Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie, biblioteka w
Otrębusach, biblioteka w Brwinowie. Podane: kontakt telefoniczny i emailowy, strona internetowa i godziny otwarcia, jeśli obiekt funkcjonuje w
określonych godzinach.
Strona jest raczej przygotowana pod kątem potrzeb mieszkańców gminy, a nie
gości z zewnątrz.
Brak jest informacji o imprezach cyklicznych. Informacje o imprezach są
zamieszczane z niewielkim wyprzedzeniem w Aktualnościach (nie wszystkie).
www.brwinow.com portal informacyjny mieszkańców miasta i gminy Brwinów
(inicjatywa społeczna). Zakładki istotne z punktu widzenia turysty:
Turystyka – opis trzech tras (Szlak Drogą Królewską, Szlak Dyliżansowy i Szlak
Pradziejów);
Kultura – krótki opis czterech instytucji – „Mazowsze‖, Muzeum Sztuki Ludowej,
TPB, Muzeum Motoryzacji i Techniki.
Zabytki Brwinowa – jednozdaniowy opis ok. 15 zabytków (wille) + zdjęcie.
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www.otrebusy.pl portal społecznościowy mieszkańców Otrębus.
Zakładki interesujące z punktu widzenia turysty:
Kultura
Ciekawe miejsca
Sławni ludzie.
Wydawnictwa
Wydawany jest Biuletyn Miejski. Broszura dotycząca gminy jest w przygotowaniu
(wydawca: Urząd Gminy). Brak przewodników turystycznych i innych opracowań
przydatnych dla turysty. We współpracy z Urzędem gminy Podkowa Leśna wydano
folder: „Szlak muzealny na 5+‖ oraz film promujący obiekty objęte tym szlakiem.
Dla turysty dostępność tego materiału jest ograniczona, z powodu braku punktu
informacji turystycznej. W księgarniach dostępna jest mapa gminy Brwinów.
3.5.2. Gmina Milanówek
Zasoby kadrowe w Urzędzie Gminy
Biuro Promocji Miasta − 4 osoby. Brak punktu Informacji Turystycznej (jest
planowany, w wydzierżawionym od PKP dworcu).
Strony internetowe
www.milanowek.pl − strona Urzędu Miasta
Plan miasta
Kultura
Aktualności
Milanowskie Centrum Kultury
Galerie artystyczne (6 pozycji)
Muzea (1)
Biblioteki (2)
Szkoły tańca (1)
Sport i Turystyka
Aktualności sportowe i turystyczne
Obiekty sportowe (8)
Ścianka wspinaczkowa (1)
Kluby fitness (4)
Kalendarium Imprez sportowych (z wyprzedzeniem miesięcznym)
Architektura (ogólnie)
Biura podróży (2)
Baza noclegowa (13 obiektów, tylko 1 w Milanówku).
www. tmm.net.pl − strona Towarzystwa Miłośników Milanówka
Zakładki
Plan Miasta
Historia Milanówka
Rekreacja
Szlaki Turystyczne (Ziemia Chełmońskiego, Lasy Chojnowskie – linki do
artykułów i stron, dot. terenów wokół rejonu Milanówka).
Wydawnictwa
Broszury na temat gminy (w tym turystyka) wydane przez Urząd Miasta (w tym w j.
angielskim), mapa Milanówka, broszury z serii „Milanówek w Jeden Dzień‖
(„Milanówek – Mały Londyn‖, „Wille Milanowskie I‖, „Wille Milanowskie II‖, „Pomniki
Przyrody‖) oraz wiele opracowań, głównie historycznych, wydanych przez
Towarzystwo Miłośników Milanówka. Brak typowego przewodnika turystycznego.
System Informacji Miejskiej
Oznaczenie szlaku „Milanówek - Mały Londyn‖ (tablice z informacją po polsku i
angielsku przed obiektami)
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3.5.3. Gmina Podkowa Leśna
Zasoby kadrowe Urzędzie Miasta
Jednoosobowe stanowisko ds.
promocji i
współpracy
pozarządowymi. Brak punktu Informacji Turystycznej.

z

organizacjami

Strony internetowe
www.podkowalesna.pl – strona Urzędu Miasta
Miasto-ogród
Historia
Położenie
Przewodnik po Podkowie (dział w budowie)
A Guide to Garden City Podkowa Leśna
Honorowi obywatele (dział w budowie)
Sławni podkowianie
Przewodnik Miejski
Jak dojechać
Plan miasta
Katalog firm i instytucja (w budowie)
Kultura
Aktualności
Festiwal „Otwarte Ogrody‖
Program festiwalu „Otwarte Ogrody‖
Sport i Turystyka
Trasy rowerowe (Las Młochowski)
Trasy piesze (PTTK)
Warto zobaczyć (opis 11 obiektów)
www.podkowalesna.org – strona Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa
Leśna
Z informacji umieszczonej na tej stronie korzysta strona miejska (m.in. mapa,
przewodnik w j. angielskim).
Interesujące zakładki:
Wydawnictwa − pozycje wydanymi przez TPMOPL
Galeria fotograficzna – zdjęcia ludzi i miejsc.
Wydawnictwa
Przewodnik turystyczny (wersja polska i angielska) autorstwa Anny ŻukowskiejMaziarskiej oraz inne pozycje wydane przez TPMOPL, dotyczące historii i
architektury miejscowości (seria „Biblioteka Podkowiańska‖). Mapy i foldery ukazują
się okazjonalnie. Ich dostępność dla turysty jest ograniczona. W księgarniach (ale
nie w Podkowie – obecnie w mieście nie ma księgarni) można nabyć mapę/plan
miasta (również wersja obejmująca dwie gminy Podkowę Leśną i Brwinów).
System Informacji Miejskiej
Jest w ostatniej fazie projektowania koncepcyjnego. Będzie składał się z tablic
informacyjnych o mieście jako całości uzupełnionych tablicami kierunkowymi oraz
informacyjnymi o obiektach.
W roku 2007 red. Jerzy Majewski z „Gazety Wyborczej‖ poprowadził uliczkami
Podkowy Leśnej mieszkańców i gości, pokazując najciekawsze zakątki. W imprezie
wzięło udział ok. 600 osób. Trasa wycieczki została opisana w Spacerowniku −
jednorazowym dodatku do „Gazety Wyborczej‖ i była jedną z wielu tras po
Warszawie i okolicach, zaproponowanych przez redakcję.
Podsumowanie
Teren Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej obfituje w zasoby turystyczne o
charakterze naturalnym i kulturowym. Zwraca uwagę duża liczba pięknych
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zabytkowych willi, które reprezentują różnorodność stylów oraz stanowią ucztę dla
oka mieszkańca dużego miasta, otoczonego blokami i wieżowcami.
Budzi podziw również mnogość prywatnych galerii artystycznych o różnorodnych
specjalizacjach, dających okazję do zobaczenia twórcy, jak i jego dzieła w
naturalnym otoczeniu, przy warsztacie pracy. W Milanówku są to głównie pracownie
bazujące na tradycjach jedwabniczych.
Fascynująca jest historia rodzeństwa Witaczków, które zapoczątkowało rozwój tej
gałęzi przemysłu w Milanówku, warta przypomnienia i udokumentowania. Brak
jednak wyeksponowania tego, bardzo istotnego i interesującego wątku w dziejach
Milanówka. Nie istniej żadne miejsce, które „magazynowałoby‖ historię
jedwabnictwa i w sposób atrakcyjny prezentowałoby ją zainteresowanym. Jedwab
jako symbol Milanówka nie jest elementem należycie wykorzystanym, tak w
turystyce, jak i w promocji miasta.
Kolejny temat do wykorzystania to osoba rzeźbiarza prof. Jana Szczepkowskiego
oraz jego spuścizna.
Problemem wszystkich trzech gmin, szczególnie w odniesieniu do miast, jest
ochrona substancji zabytkowej. To ona stanowi o uroku Podkowy Leśnej, Milanówka
i starej części Brwinowa, i to jest to „coś‖, co możemy sprzedawać turystom jako
wartość unikalną. Niestety, prywatne wille rzadko mają szczęście do właścicieli,
których zasoby finansowe i wrażliwość na piękno pozwalają na ich odratowanie.
Problemem są również stare budynki pozostające w rękach gminy, których
rewaloryzacja lub rewitalizacja nie jest możliwa bez funduszy zewnętrznych. W
Milanówka palącym problemem do rozwiązania jest zagospodarowanie Turczynka i
willi „Waleria‖, w Podkowie – dawnego pensjonatu „Jukawa‖. W Brwinowie trzeba
rozwiązać kwestię terenu należącego do SGGW, na którym straszą budynki byłych
akademików oraz Pałac Wierusza-Kowalskiego, wymieniany jako atrakcja
turystyczna (jest na liście zabytków), a sprawiający przygnębiające wrażenie. Cały
zespół pałacowo-parkowy jest potencjalnie niezmiernie atrakcyjną przestrzenią
publiczną8.
Straszą również niektóre kamienice na skądinąd uroczym rynku, a to właśnie często
poprzez rynek czyli tradycyjne centrum miasta, przyjezdny ocenia całość. Czasami
jest to jedyne miejsce, które poznaje. „W październiku 2009 r. została wdrożona
koncepcja rewitalizacji centrum miasta mająca na celu zmianę jego wizerunku i
poprawę funkcjonalności. (…) Prace mają na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej
dla mieszkańców miasta, przestrzeni, która będzie wizytówką miasta‖9.
Problemem Podkowy Leśnej jest niezagospodarowany teren wokół dawnego
Miejskiego Ośrodka Kultury. Miejsce idealnie nadaje się do stworzenia bazy
rekreacyjnej, której z przyczyn formalnych nie udało się włączyć w system
zagospodarowania Parku Miejskiego. Mini-golf, stoły do tenisa, skate-park (już
istniejący), mosty linowe, drobne przyrządy do ćwiczeń, a być może (po zburzeniu
któregoś z baraków) kort tenisowy – to pomysły oczywiste, do których realizacji
byłaby wskazana formuła partnerstwa publiczno-prywatnego.
Nie brak również atrakcji dla miłośników aktywnego wypoczynku. Gmina Brwinów
wraz z gminą Podkowa Leśna to prawdziwy potentat sportu jeździeckiego (5 stajni),
a Las Młochowski tworzy niezapomnianą scenerię dla przejażdżek konnych,
rowerowych, jak również spacerów i marszów z kijkami. Zimą staje się idealnym
miejscem do uprawiania narciarstwa biegowego i organizacji kuligów.
Dużym atutem wszystkich trzech gmin jest imponująca liczba wydarzeń
artystycznych proponowanych przez cały okrągły rok, ze szczególnym nasileniem w
weekendy. Budują one atrakcyjny wizerunek, podkreślając szczególny charakter

8

Jak czytamy w „Bieżących Informacjach Samorządu Gminy Brwinów‖ (listopad 2009 r.) zostały podjęte
negocjacje z SGGW w sprawie nabycia tych terenów przez gminę, w tym pałacu Wierusza-Kowalskiego.
9
„Bieżące Informacje Samorządu Gminy Brwinów‖ (listopad 2009 r.)

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo‖

49

Strategia rozwoju turystyki gmin Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna

naszych miejscowości. Ciekawe imprezy powodują, że turysta odwiedza dany region
wielokrotnie. Czasami są głównym motywem przyjazdu.
Oferta analizowanego obszaru składa się z imprez o charakterze kulturowym,
sportowym, rozrywkowym i religijnym, zarówno okazjonalnych, jak i cyklicznych.
Przy długofalowej promocji turystyki szczególne znaczenie mają te drugie. Niektóre
z imprez cyklicznych posiadają wieloletnią tradycję (np. Autosacrum w Podkowie od
1933 r.) a inne, mimo stosunkowo krótkiej historii, na trwale wpisały się w
krajobraz kulturalny naszego rejonu. Mam na myśli imprezę Festiwal „Otwarte
Ogrody‖, której pomysłodawcami i inspiratorami (także koordynatorami pierwszych
edycji) byli Magda Prosińska i Łukasz Willman. Impreza stała się znakiem firmowym
naszych miast i jest swojego rodzaju ewenementem w skali kraju i świata. Będąc w
grupie siedmiu miejscowości/dzielnic10 organizujących „Otwarte Ogrody‖, uchylamy
bramy naszych domostw, zapraszamy gości, znanych i nieznanych, na imprezy.
Czyż trzeba lepszego pomysłu na otwieranie się na innych i dzielenie się tym, co
mamy najlepszego?
Czego zatem brakuje w tym idealnym, wydawałoby się, krajobrazie? Na pewno
obiektów noclegowych, przyjemnych, klimatycznych pensjonatów, w cenie
dostępnej dla średniego portfela. Willa „Borówka‖, pałac w Żółwinie czy „Villa
Podkowa‖ dysponują małą liczbą miejsc i są stosunkowo drogie. Wiele ośrodków
hotelowych specjalizuje się w obsłudze imprez (głównie wesela). Ich dostępność
jest więc ograniczona.
Dystrybucja oferty praktycznie nie istnieje, jak również nie istnieje jej formalny
„producent‖, który wychodziłby z nią na zewnątrz na zasadach komercyjnych.
W zakresie promocji struktura organizacyjna urzędów wskazuje, że turystyka nie
jest priorytetem. Promocję rozumie się bardziej jako informację wewnętrzną,
skierowaną do mieszkańców, a nie wychodzenie „na zewnątrz‖.
Potwierdza to analiza stron internetowych, które są przygotowane nie pod kątem
potrzeb turysty, lecz pod kątem potrzeb mieszkańca. Wiele interesujących
informacji ukryto w zakładkach szczegółowych. Nie ma jednego zbioru informacji,
logicznie ułożonego, przygotowanego dla odbiorcy z zewnątrz.
Promowane są głównie imprezy organizowane przez jednostki podlegające urzędom
lub powstające we współpracy z gminami. Brak jest monitoringu działań innych
podmiotów, znajdujących się na terenie gminy i mających ofertę turystyczną. Bazy
danych na temat atrakcji turystycznych, obiektów gastronomicznych i noclegowych
wymagają uzupełnienia i systematycznego monitoringu.
Należy również wspomnieć o stronie www.otwarteogrody.pl, prowadzonej przez
współautorkę projektu „Otwarte Ogrody‖ Magdalenę Prosińską. Strona promuje nie
tylko doroczne imprezy w miastach-ogrodach, ale również dziedzictwo każdej z
miejscowości. Wiele zakładek interesujących z punktu widzenia turysty (noclegi,
gastronomia, szlaki turystyczne) na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje. Strona nie
zawiera informacji o Brwinowie, gdyż miasto obecnie nie bierze udziału w Festiwalu
„Otwarte Ogrody‖.
Brak jest jednolitych materiałów promocyjnych, obejmujących całość atrakcji
turystycznych regionu, a istniejące są trudno dostępne z powodu braku punktów
Informacji Turystycznej.

10

Brwinów obecnie nie bierze udziału w Festiwalu „Otwarte Ogrody‖.
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3.6. Analiza SWOT
Analiza powstała na podstawie rozmów z interesariuszami projektu w okresie czerwiec−
październik 2009 r. Materiał przygotowano na podstawie ok. 60 ankiet (ok. 100 rozmówców).
Silne strony
Położenie blisko aglomeracji warszawskiej.
Dobre skomunikowanie z obszarem
Warszawy (kolejowe).
Atrakcje turystyczne o różnorakich walorach
(architektura, przyroda, muzea).
Ciekawa historia.
„Zagłębie artystyczne‖.
Las Młochowski.
Silne społeczności lokalne podejmujące
inicjatywy kulturalne i aktywnie włączające
się w życie obszaru.
Brak przemysłu.
Istniejące szlaki turystyczne (PTTK,
Milanówek- Mały Londyn, szlaki rowerowe w
Lesie Młochowskim).
Wolne tereny pod inwestycje (gmina
Brwinów).
Wiele interesujących postaci, które
zamieszkiwało oraz zamieszkuje gminy.

Szanse
Możliwość zdobycia funduszy unijnych.
Trend wzrostowy dla turystyki w ogóle, w
tym dla turystyki weekendowej.
Moda na zdrowy, aktywny styl życia.
Budowa autostrady (dogodniejsze połączenie
z Warszawą).
Budowa ścieżek rowerowych.

Słabe strony
Niedoceniana, lub wręcz kwestionowana rola
turystyki w środowisku mieszkańców,
organizacji pozarządowych oraz samorządów.
Brak tradycji działalności turystycznej.
Brak sprecyzowanej wizji rozwoju turystyki.
Brak zintegrowanego systemu informacji
turystycznej.
Słaba współpraca między podmiotami
funkcjonującymi w obszarze turystyki i
kultury.
Brak spójnych i zintegrowanych działań
promocyjnych.
Brak zintegrowanych produktów.
Brak systemu dystrybucji oferty.
Złe skomunikowanie z aglomeracją
warszawską (samochodowa − korki!).
Zły stan techniczny obiektów zabytkowych.
Brak środków finansowych na remont
obiektów (dot. gmin i prywatnych
właścicieli).
Brak atrakcyjnych zbiorników wodnych.
Małą ilość oznakowanych i opisanych szlaków
turystycznych.
Brak lokali gastronomicznych oferujących
również ofertę kulturalną.
Brak dostatecznie rozwiniętej bazy
noclegowej.
Brak ładu przestrzennego (nadmiar reklam) i
jednolitej estetyki.
Niewykorzystanie atrakcji jak: kolekcja rzeźb
Szczepkowskiego, historii jedwabnictwa w
Milanówku, Turczynek i wlla „Waleria‖.
Brak ładnej, nawiązującej do charakteru
naszych miast „małej architektury‖.
Brak sanitariatów publicznych.
Zagrożenia
Rozwój konkurencyjnych ofert ze strony
miejscowości w pobliżu Warszawy.
System podatkowy – duże koszty
podejmowania działalności gospodarczej.
Brak uwarunkowań prawnych chroniących
zabytkowy charakter miasta (szczególnie dot.
Brwinowa i Milanówka) w tym wtórne
parcelacje.

Zaproponowana strategia będzie wzmacniać mocne strony, eliminować słabe, będzie starała
się wykorzystać szanse i przeciwdziałać zagrożeniom.
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4. STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI
4.1. Wizja i misja
Wizja i misja to wypadkowa trzech elementów:
 Strategii Rozwoju wszystkich trzech gmin, uwzględniających zasady rozwoju
zrównoważonego, w tym potrzeby mieszkańców.
 Popytu oraz trendów w turystyce.
 Możliwości, czyli zasobów, jakie posiadamy, a także naszych ograniczeń.
Wizja − definiuje dążenia i obraz przyszłości, do realizacji którego będziemy dążyć
do roku 2015.
Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna będą przyjazną przestrzenią dla rozwoju
turystyki opartej na zasobach naturalnych i kulturowych oraz kapitał społeczny.
Turysta będzie mógł odpocząć w otoczeniu natury, pięknych zabytków, rozwinąć
swoje zainteresowania i pogłębić wiedzę. Będzie to turysta ekologiczny, który
dotrze do Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów zbiorowym środkiem transportu,
a w jego obrębie będzie się poruszał przede wszystkim pieszo, rowerem lub
transportem konnym. Turystyka i związane z nią działania nie zmienią charakteru
naszych miejscowości, a pomogą w jego utrzymaniu.
Misja − to nazwanie celów i określenie wartości, na których będziemy się
koncentrować.
Gminy Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna oferują atrakcje turystyczne zgodne z
rynkowym zapotrzebowaniem, ale uwzględniając i chroniąc unikalny, kameralny
charakter miejsca, z poszanowaniem potrzeb lokalnej społeczności.

4.2. Produkt turystyczny
Wszystkie dobra i usługi tworzone i kupowane w związku z wyjazdem poza miejsce
stałego zamieszkania, zarówno przed podróżą, jak i w jej trakcie, są produktem
turystycznym.
W uproszczeniu można je podzielić na:
a) elementy materialne: walory turystyczne, infrastruktura, wyżywienie, pamiątki,
sprzęt turystyczny i sportowy;
b) usługi: transport, zakwaterowanie, gastronomia, pilotaż, przewodnictwo,
wypożyczalnie sprzętu;
c) otoczenie: pogoda, osoby, wrażenia i emocje, nowe umiejętności i
doświadczenia, wizerunek miejsca (marka miejsca), kontakty;
d) idee, pomysły, imprezy11.
Innymi słowy, produkt to kompozycja tego, co turysta czyni w czasie podróży.
Produkt turystyczny jest ze swej natury złożony z wielu elementów. Można
aktywnie ten produkt kształtować, dopasowując go do odbiorców. Jest to związek
interaktywny: turyści, poprzez mechanizmy rynkowe, wpływają aktywnie na
produkt. Punktem wyjścia do budowy zintegrowanego produktu turystycznego są
zatem zasoby, jakimi dysponujemy oraz potrzeby turystów.
Produkt turystyczny może być prosty lub złożony. Prosty składa się jednego lub
niewielu elementów nabywanych niezależnie, np. spacer szlakiem turystycznym i
11

Na podstawie: J. Kaczmarek, A.Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt Turystyczny, PWE, Warszawa, 2005 r.
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zjedzenie obiadu w restauracji. Produkt złożony to już bardziej przemyślana i
wieloskładnikowa kompozycja, np. spacer szlakiem turystycznym, zwiedzanie
muzeum, usługa gastronomiczna. Samo słowo „produkt‖ zakłada jego rynkowy
charakter.
Specyficznym
i
najbardziej
wyspecjalizowanym
produktem
jest
„pakiet
turystyczny‖. Turysta nabywa produkt „spakowany‖ w jedną całość przez
organizatora-integratora np. usługę transportową oraz przewodnicką w
wyznaczonych obiektach. „Szlak Muzealny 5+‖ oferowany w okresie wakacji w
2009 r., przygotowany przez Urząd Gminy Brwinów we współpracy z gminą
Podkowa Leśna jest przykładem pakietu turystycznego, ale nie produktu, gdyż był
oferowany bezpłatnie. W tym sensie był pilotażem produktu.
Rozwój produktów turystycznych, szczególnie pakietowych, to proces wymagający
zaangażowania wielu podmiotów i współpracy trójsektorowej.

4.3. Produkt turystyczny gmin Brwinów, Milanówek,
Podkowa Leśna w „Programie rozwoju
produktów turystyki aktywnej i kulturowej w
województwie mazowieckim” 12
Dokument Program rozwoju produktów turystyki i kulturowej w województwie
mazowieckim przygotowany dla władz województwa przez Polską Agencję Rozwoju
Turystyki (PART) ma charakter postulatywny. Stanowi zbiór pomysłów oraz
inicjatyw, które już mają miejsce lub mogą mieć miejsce dzięki istniejącym
zasobom. Dla nas jest interesujący w wymiarze dotyczącym analizowanych trzech
gmin.
Produktem związanym z gminami Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna
wymienionym w dokumencie jest Festiwal „Otwarte Ogrody‖ określony jako produkt
o znacznym potencjale, aczkolwiek wymagającym dalszego, wszechstronnego
rozwoju.
Inna propozycja dla naszego obszaru to „Kraina Miast Ogrodów‖. Celem rozwoju
produktu jest prezentacja dziedzictwa mazowieckich miast-ogrodów: Podkowy
Leśnej, Komorowa, Milanówka, Brwinowa, Włoch, Zalesia Dolnego, Józefowa,
Konstancina oraz Sadyby (dzielnica Warszawy).
Koncepcja produktu opiera się na następujących elementach: strona www
prezentująca miasta-ogrody i ich ofertę, działania edukacyjne, warsztaty,
spotkania, wizyty ekspertów od rozwoju miast zielonych i rewitalizacji, konferencje
naukowe, seminaria tematyczne, działania szkoleniowe w zakresie turystyki,
imprezy kulturalne prezentujące dziedzictwo i kulturę współczesnych miastogrodów. Koordynatorem produktu jest Magdalena Prosińska.
Do produktu „Krajobrazy Józefa Chełmońskiego‖ autorzy Programu włączyli dwa
obiekty znajdujące się na terenie gminy Brwinów: Muzeum Etnograficzne w
Otrębusach oraz Muzeum Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze‖.
Proponowanym produktem dla naszych trzech gmin, jest też „Otrębusem do
Mazowsza‖. Trasa obejmuje: „Matecznik‖ – Muzeum Motoryzacji i Techniki −
Muzeum Sztuki Ludowej prof. M. Pokropka, Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów −
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie.
Autorzy sugerują przejazd specjalnym angielskim autobusem (piętrusem).
Podobny produkt zrealizowano w gminie Brwinów pod nazwą: „Szlak muzealny na
5+‖. Trasa przejazdu autokaru: dworek „Zagroda‖ − Muzeum im. A. i J.
Iwaszkiewiczów − kościół w Podkowie Leśnej − Pałacyk Kasyno w Podkowie Leśnej
12

Program rozwoju produktów turystyki aktywnej i kulturowej w woj. mazowieckim, Polska Agencja
Rozwoju Turystyki S.A, 2008 r.
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– Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach – siedziba Państwowego Zespołu
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze‖ w Karolinie. Inauguracja produktu odbyła się
w lipcu 2009 r. W sumie zaoferowano (bezpłatnie) pięć wycieczek, w każdej z nich
uczestniczyło ok. 130 osób. Nie jest w tej chwili znany komercyjny model
funkcjonowania produktu.
Kolejnym produktem wymienionym w dokumencie, który dotyczy naszych gmin
jest: „Pruszków – żelazo barbarzyńców‖. Jego zasięg terytorialny obejmuje m.in.
Milanówek i Brwinów.
Ciekawym pomysłem na produkt turystyczny jest wymieniony w Programie Festiwal
Muzyki Świata (Festiwal Muzyki Etnicznej). Pomysł jest oparty na koncepcji
festiwalu Nowa Tradycja, przedstawiającego „muzykę źródeł‖, organizowanego od
kilkunastu lat przez Polskie Radio i cieszącego się dużym powodzeniem. Aczkolwiek
autorzy strategii proponują jako miejsce festiwalu Warszawę, a jako koordynatora
Fundację Inna Przestrzeń, wydaje się, że idea zyskałaby również doskonałe miejsce
do realizacji w „Mateczniku‖.

4.4. Segmentacja rynku
Najważniejszym etapem tworzenia koncepcji produktu turystycznego, po dokonaniu
audytu, jest określenie, jakie grupy odbiorców mogą być nim zainteresowane, czyli
dokonanie segmentacji.
Segmentacja jest to podział konsumentów na duże grupy w obrębie rynku,
charakteryzujące się wspólnymi cechami, mające podobne potrzeby i preferencje.
Podstawowe zmienne, jakie przyjęto, to:
a) geograficzne: region, wielkość miejscowości;
b) demograficzne: wiek, płeć;
c) ekonomiczne: dochody;
d) psychograficzne: styl życia, osobowość, preferencje, motywy.
Na rynku podróży ogromne znaczenia ma motywacja. Odkrycie potrzeb
konsumentów na tym etapie jest kluczowe dla skonstruowania produktów
atrakcyjnych, mogących ich przyciągnąć.
Na podstawie analizy zebranych materiałów wyodrębniono następujące segmenty
turystów, mogących mieć znaczenie dla omawianego obszaru:
a) turyści kulturowi,
b) turyści aktywni,
c) turyści rodzinni/letniskowi,
d) turyści edukacyjni,
e) turyści konferencyjni.
Segment: Turyści kulturowi
Kryteria geograficzne, demograficzne i
ekonomiczne

Kryteria psychograficzne
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Mieszkańcy aglomeracji warszawskiej
oraz
odwiedzający
aglomeracje
warszawską (w tym cudzoziemcy i
„expaci‖ – tj. pracownicy ambasad i firm
zagranicznych);
kobiety i mężczyźni; wiek: 25−60 lat;
wykształcenie: średnie i wyższe; o
zarobkach min. średnich.
Poszukują
ciekawych,
niebanalnych
miejsc.
Przywiązują wagę do marki miejsca,
klimatu. Otwarci na nowe doznania.
Chętni do uczestnictwa w kulturze.
Aktywni
w
zdobywaniu
wiedzy
i
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informacji. Cenią doznania intelektualne
i rozrywkę na wysokim poziomie.
Segment: Turyści aktywni
Kryteria geograficzne, demograficzne i
ekonomiczne

Kryteria psychograficzne

Segment: Turyści rodzinni (letnicy)
Kryteria geograficzne, demograficzne i
ekonomiczne

Kryteria psychograficzne

Segment: Turyści edukacyjni
Kryteria geograficzne, demograficzne,
ekonomiczne

Kryteria psychograficzne

Mieszkańcy aglomeracji warszawskiej i
sąsiednich miejscowości o zarobkach
min. średnich;
kobiety i mężczyźni; wiek: 20−60 lat.
Poszukują
miejsca
aktywnego
wypoczynku
w
pobliżu
miejsca
zamieszkania. Wyjazdy mają często
charakter weekendowy, z noclegiem lub
bez. Działają spontanicznie, bez dużego
wyprzedzenia.
Doceniają
aspekty
ekologiczne. Chętnie korzystają również
z oferty kulturalnej.

Mieszkańcy aglomeracji warszawskiej.
Rodziny z dziećmi w wieku do lat 14 lub
jedno z rodziców, gdy drugie pracuje i
może
dojechać
na
weekend,
lub
dziadkowie
z
wnukami.
Również
emeryci.
Rodziny o min. średnich dochodach.
Poszukują
miejsca
spędzenia
wakacji/ferii
w
pobliżu
miejsca
zamieszkania np. z powodu wieku dzieci.
Oczekują
kameralnej,
rodzinnej
atmosfery, dobrej oferty dla dzieci i
siebie,
otoczenia
ekologicznego
i
atrakcyjnego
krajobrazowo,
sprzyjającego spacerom.
Doceniają ekologiczne, zdrowe produkty.

Uczniowie i nauczyciele
z regionu
Mazowsza.
Członkowie
uniwersytetów
Trzeciego
Wieku, głównie z Warszawy i okolic.
Inne osoby, które chcą posiąść wiedzę
lub umiejętności.
Dysponują niewielkim budżetem.
Poszukują ciekawej oferty, która może
uzupełnić podstawową ofertę szkolną lub
uniwersytecką. Należy pamiętać, że w
tym
segmencie
decydentami
są
nauczyciele oraz osoby zarządzające
uniwersytetami i to oni poszukują dla
swoich uczniów/studentów
ciekawej
oferty edukacyjnej, nawiązującej do
programu szkolnego.

Segment: Turyści biznesowi
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Kryteria geograficzne, demograficzne,
ekonomiczne.

Turysta grupowy; wiek: 25−60 lat.
Region: Warszawa i Mazowsze oraz w
mniejszym stopniu Europa.
Duże i średnie budżety.

Kryteria psychograficzne

Przywiązują wagę do dobrego standardu
bazy hotelowej i gastronomicznej, cenią
wyszukane
atrakcje,
zorganizowane
specjalnie
dla
nich,
imprezy
„z
pomysłem‖ w nietypowych miejscach
(dot.
to
szczególnie
turystyki
motywacyjnej i integracyjnej).

4.5. Produkt turystyczny − Brwinów, Milanówek,
Podkowa Leśna
Na podstawie wyróżnionych segmentów rynku stworzono następujące kategorie
produktów turystycznych: produkt kulturowy, produkt aktywny, produkt rodzinny
(letniskowy), produkt edukacyjny, produkt biznesowy.
Produkt kulturowy – czerpiący z historii i kultury, wykorzystujący potencjał ludzki
i instytucjonalny. Kameralna atmosfera, imprezy kulturalne na wysokim poziomie,
spacery szlakami tematycznymi z przewodnikiem lub bez, przejażdżki bryczkami −
to produkt, który zadowoli ludzi przywiązanych do tradycji i ceniących wartości
kulturowe. Wycieczki przeważnie jednodniowe lub weekendowe z bogatym
programem.
Produkt aktywny − coraz bardziej popularny wśród różnych grup wiekowych.
Moda na zdrowe, aktywne życie wydaje się „nie wychodzić z mody‖. Produkt
obejmuje: wycieczki rowerowe i piesze, turystykę konną, zimą narty biegowe.
Produkt rodzinny (letniskowy) − nawiązuje do przedwojennych i powojennych
tradycji letniskowych. Są to pobyty weekendowe oraz dłuższe rodziców lub rodzica,
lub dziadków z dziećmi/wnukami w czasie wakacji lub ferii szkolnych. Odpowiednia
baza noclegowa (pensjonaty, pokoje do wynajęcia, agroturystyka) oraz możliwość
korzystania z oferty kulturalnej to podstawa tego typu turystyki.
Produkt edukacyjny – w aspekcie historii, architektury, literatury, ale także w
zakresie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, dla grup szkolnych oraz
członków UTW, również dla turystów indywidualnych. Omawiany obszar
charakteryzuje się dużą liczbą organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych.
To również można pokazać i tym się chwalić.
Produkt konferencyjny (turystyka biznesowa) − seminaria, konferencje,
spotkania, wyjazdy motywacyjne i integracyjne. Produkt opierający się na bazie
hotelowej i gastronomicznej dobrej jakości, z możliwością zorganizowania
dodatkowych atrakcji. Produkt bardzo opłacalny, niemniej wymagający dużych
inwestycji kapitału prywatnego (głównie). Powstający kompleks „Matecznik‖ w
Karolinie pozwala na uwzględnienie również tego produktu w naszym opracowaniu.
Przedstawimy elementy poszczególnych produktów, które składają się na
atrakcyjną całość dla danego segmentu turystyki. Lista zawiera zarówno składniki
już istniejące (w tym wymagające poprawy jakości, estetyki, zintegrowania z
innymi elementami), jak i pomysły nowe, powstałe we współpracy z
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interesariuszami projektu. W każdej kategorii znalazły się elementy, które uznano
za kluczowe dla danego segmentu turystyki. Oczywiście, niektóre z nich są
wspólne. Przyporządkowanie elementów poszczególnym rodzajom turystyki ma
służyć lepszemu dopasowaniu oferty do odbiorców (danego segmentu).
4.5.1. Produkt kulturowy − składniki
Pakiety turystyczne − cykliczne zwiedzanie PTO (autokar)
Pakiet składający się z usługi transportowej (np. londyński autobus13 z Muzeum
Motoryzacji i Techniki, przewodnickiej oraz wstępów do wybranych muzeów), jest
oparty na idei „Szlaku Muzealnego 5+‖.
Wstępna koncepcja: produkt powinien być oferowany w weekendy w miesiącach
maj−październik, integrując atrakcje gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna w
ujęciu wariantowym.
Propozycje wariantów:
Szlak Muzealny I: Muzeum Sztuki Ludowej, Muzeum Motoryzacji i Techniki,
Stawisko, spacer po Milanówku.
Szlak Muzealny II: „Bartkiewiczówka‖, Stawisko, Muzeum Historii Milanówka,
Muzeum Motoryzacji i Techniki.
Szlak Muzealny III: Muzeum Sztuki Ludowej, Muzeum „Mazowsza‖, Ogród Rzeźb
Juana Soriano, Galeria Ars Longa.
Wycieczki ok. 4-godzinne. W autokarze przewodnik mówiący o historii, kulturze,
ciekawych postaciach, mijanych obiektach.
Bilety do nabycia u kierowcy lub przewodnika, możliwość wcześniejszej rezerwacji.
Punkt startowy: Brwinów przy remizie lub WKD Otrębusy. Zakończenie: w różnych
punktach, zależnie od trasy wycieczki. Turysta powinien mieć możliwość spaceru
po poszczególnych miastach, np. po zakończeniu wycieczki.
Jest to interesujący produkt również dla cudzoziemców lub „ex patów‖. Warunek:
przewodnik mówiący w j. obcym (angielskim).
Wersja rowerowa: turysta kupuje „pakiet‖ w postaci biletów wstępu do muzeów
i zwiedza je na własną rękę.
Zadanie:
Wyłonienia touroperatora.
Wykształcenie kadry przewodnickiej.
Opracowanie poszczególnych wariantów wycieczek z terminami.
Ważne przy wersji rowerowej: opracowanie dogodnej komunikacji między
obiektami na trasie (ścieżki rowerowe, dogodne przejścia) oraz systemu
oznakowania.
Pakiety turystyczne – zwiedzanie miasta z użyciem transportu konnego
(wozy 15-os. lub 20-os.)
Produkt składa się usługi transportowej (wóz konny) i usługi przewodnickiej. Każdy
uczestnik dostawałby mapę/folder z trasą. Wycieczki mogłyby odbywać się
wybranymi trasami przedstawionymi w punkcie Trasy turystyczne. Obejmowałyby
najbardziej interesujące miejsca i budowle w każdej miejscowości. Można
rozważyć wersję wycieczki bez usługi przewodnickiej (obniżenie kosztów!).
Wycieczka powinna trwać nie dłużej niż dwie godziny i obejmować każde z miast
oddzielnie. Miejsca startu: dworzec WKD w Podkowie Leśnej, dworzec PKP w
Milanówku, plac przed remizą Straży Pożarnej w Brwinowie. Bilety do nabycia u
przewodnika.
Przykładowa trasa w Podkowie Leśnej:
1. Dworzec WKD.
2. Przejazd ul. Jana Pawła. Po drodze kościół św. Krzysztofa.
3. Skręt w prawo w ul. Lilpopa (willa „Aida‖) i przejazd pod Pałacyk Kasyno.
13

Czerwony ‖Piętrus‖ to niewątpliwie atrakcyjny środek transportu, ale trzeba pamiętać, że jego
użyteczność jest ograniczona z powodu zadrzewienia omawianego terenu. Trasa musi być tak
opracowana, aby była przejezdna dla wysokiego pojazdu.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Wyjazd na ul. Parkową, przy której znajdują się trzy zabytkowe wille:
„Jukawa‖, „Przedwiośnie‖ oraz dworek.
Przejazd do Stawiska.
Powrót ulicami Gołębią, Sokolą i Ptasią, po drodze wille „Korabinek‖ i
„Małgosia‖.
Wyjazd na ul. Słowiczą, przejazd do Podkowy Głównej.
Przejazd ul. Myśliwską na Bobrową, gdzie stoi piękny architektonicznie
dworek.
Następnie ulicami Wilczą, Sarnią, Króliczą i dalej Wschodnią, przy której stoi
odremontowana willa „Jedlina‖.
Przejazd ul. Modrzewiową do Sosnowej, gdzie znajduje się dom pisarki Ireny
Krzywickiej (tzw. „Szklany dom‖).
Przejazd Sosnową, aby zobaczyć willę „Kurza Stopka‖, należącą do
bajkopisarza Benedykta Hertza.
Przejazd zabytkową Aleją Lipową, przy której stoi willa „Krywojta‖.
Wjazd ul. Jana Pawła II, do centrum miasta.

Wersja piesza: tylko usługa przewodnicka. Przewodnik czeka np. w soboty godz.
12.00 w każdym z miast i oprowadza jedną z tras wymienionych w punkcie Trasy
turystyczne. Bilety do nabycia u przewodnika.
Zadania:
Zaplanowanie tras.
Znalezienie dostawcy usługi transportowej (dot. wersji z transportem wozami
konnymi; stajnia Patataj w Kaniach).
Trasy turystyczne
Trasy turystyczne w ujęciu minimalnym to mapka/folder z zaznaczonymi
obiektami, w ujęciu nieco szerszym, to również oznakowanie w terenie, np. przez
postawienie tablic informacyjnych. Ze względu na możliwość powstania chaosu
„informacyjnego‖, oznakowanie w terenie powinno być przemyślane i dotyczyć
tylko wybranych tras.
Koncepcję „Miasto w jeden dzień‖ zapożyczono z Milanówka. Wdrożenie projektu w
takim kształcie pozwala ujednolicić produkt. Alternatywna nazwa (zapożyczenie z
tego samego źródła) to „Spacerkiem po Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów‖.
Propozycje tras:
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów w jeden dzień.
Brwinów w jeden dzień.
Milanówek w jeden dzień.
Podkowa Leśna w jeden dzień.
Milanówek − Mały Londyn (trasa istniejąca, obejmująca 43 punkty do zwiedzania,
oznakowane w terenie, oraz broszurkę).
Szlak Konspiracji (Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna).
Trasa Literacka dla każdego z miast oddzielnie oraz Literackie PTO.
Architektury dla każdego z miast oddzielnie oraz Architektury PTO.
Jedwabnym szlakiem (Jedwab Polski Sp. z o.o – wybrane pracownie malowania na
jedwabiu – pałac w Żółwinie).
Sławni mieszkańcy (dla każdego z miast oddzielnie oraz zintegrowana dla PTO).
Przysmaki Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów − trasa polecająca wybrane
punkty gastronomiczne, np. z przepisami restauratorów. Miejsca rekomendowane:
Cukiernia Jarzyna, Milimoi, Kasyno, Weranda&Cafe, restauracja Willa Borówka,
Studium Dobrego Smaku, pasieka pp. Tokarzów oraz targ w Brwinowie, Fabryka
Krówek − Krówki Reklamowe (możliwość zwiedzenia zakładu).
Restauracje i kawiarnie na hasło „Przysmaki Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów‖ mogłyby serwować wybrane pozycje po atrakcyjnych cenach.
Otwarte Pracownie.
Możliwość zobaczenia artystów w naturalnym otoczeniu, przy pędzlu, glinie itp.
Możliwość bliskiego kontaktu z twórcą przez rozmowę i nabycia dzieła
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artystycznego lub artystycznego drobiazgu.
Uczestnicy: Maria Rogińska, Jolanta Balińska, Jakub Cwieczkowski, Anna i Piotr
Łukasiewicz, biblioteka w Otrębusach, Jerzy Juczkowicz, Irena Kowalczyk, Aneta
Zatyka, Pracownia-galeria „Na stacji WKD‖, Rodzinna Pracownia Borys Art, Alicja
Narbut, Barbara Mrugalska, Barbara Matuszewska-Berg, Anna Podlewska, Galeria
Jedwabny Zakątek, Maciej Z. Piotrowski, Magdalena Sentkiewicz.
Galerie sztuki Trójmiasta Ogrodów
Galeria Ars Longa – Galeria Sztuki Ludowej prof. Pokropka – Ogród Rzeźb Juana
Soriano – Galeria w Pałacyku Kasynie.
Trasa dla koneserów sztuki i osób nią zainteresowanych. Ze względu na
ograniczony dostęp do większości obiektów ten produkt powinien przyjąć formę
zorganizowaną. Organizator wcześniej zapewniłby dostępność obiektów oraz
usługę przewodnicką.
Trasy przyrodnicze: Najwyższe wydmy Mazowsza, W leśnych ostępach i
rezerwatach, Wycieczki ornitologiczne.
Powyższe wycieczki mogłyby znaleźć się w przewodniku PTO oraz na stronie
internetowej, jako proponowane „sposoby‖ na zwiedzanie PTO. Niektóre mogłyby
być dodatkowo wydane w formie broszurek (bezpłatny materiał reklamowy) i
stanowić trasy dla wycieczek np. wozami konnymi.
Usługa przewodnicka
Istnieje potrzeba wyszkolenia ok. 10-15 przewodników, szczególnie dla
zintegrowanego produkty pakietowego. Usługa przewodnicka jest również ważną
częścią produktu edukacyjnego.
Należy również uwzględnić segment turystów zagranicznych i przeszkolić np. 5
osób do oprowadzania w j. obcym. Należy zaangażować wszystkie osoby, które już
ujawniły swój potencjał w tej dziedzinie, np. podczas „Otwartych Ogrodów‖. Jest to
również propozycja skierowana do młodzieży, jako atrakcyjny sposób dorywczej
pracy.
Zadania:
Opracowanie koncepcyjne szkolenia, w tym materiałów szkoleniowych, w zakresie
merytorycznym obejmującego teren trzech gmin (reprezentanci 3 gmin).
Przeprowadzanie szkolenia dla 10 osób, oraz dla 5 osób w języku obcym.
Warsztaty artystyczne w pracowniach artystów i centrach kultury oraz
plenery malarskie
Produkt wykorzystuje potencjał twórczy mieszkańców gmin i jest dobrym
sposobem na promowanie naszych artystów.
Przykładowe typy warsztatów:
Warsztaty ceramiczne.
Warsztaty malarskie (w tym malowania na jedwabiu i na szkle).
Warsztaty fotograficzne.
Plenery malarskie lub rzeźbiarskie (np. Ogród Rzeźb Juana Soriano, Pałacyk
Kasyno, w Milanówku, Muzeum Sztuki Ludowej).
Zadania:
Współpraca z artystami i opracowanie konkretnej oferty.
Uwaga:
Każdy z warsztatów mógłby przyjąć formę produktu pakietowego, np.
Weekendowe warsztaty taneczne w „Mateczniku‖ (lekcje tańca, zakwaterowanie,
wyżywienie) lub Weekendowe warsztaty ceramiczne wypalania techniką RAKU
(warsztaty w pracowni A. Zatyki, zakwaterowanie np. w „Villi Podkowa‖,
wyżywienie np. Weranda&Cafe) itp.
Gry miejskie
Gry miejskie są interesującym sposobem prezentowania walorów historycznych i
kulturowych. Zyskują nieustannie na popularności, łącząc ciekawą fabułę z
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aktywnością uczestników. Jest to znakomity sposób na przyciągnięcie do PTO grup
rodzinnych, szkolnych, a także ludzi młodych, do których turystyka klasyczna,
polegająca na zwiedzaniu zabytków, nie przemawia. W roku 2009 nastapił „wysyp‖
gier miejskich na terenie PTO.
W sierpniu odbyła się gra miejska w Milanówku (w oparciu o szlak „Milanówek −
Mały Londyn‖.
We wrześniu zadebiutowały gra „Brwinów 1939‖ opracowana przez Stowarzyszenie
Projekt Brwinów oraz gra przygotowana w ramach „Otwartych Ogrodów‖ przez
CKiIO w Podkowie Leśnej.
Zadanie:
Opracowanie gry strategicznej obejmującej cały teren PTO.
Baza noclegowa
Z analizy zasobów wynika, że na omawianym terenie brakuje bazy turystycznej o
charakterze pensjonatowym. To, co było przedwojenną tradycją, szczególnie w
Milanówku i Podkowie, nie ma kontynuacji w czasach obecnych. Piękne, zabytkowe
wille często giną na naszych oczach, a mogłyby służyć jako pensjonaty, tudzież
cieszyć oko, jako starannie odremontowane obiekty o wartości historycznej. Baza
o standardzie pensjonatowym, z przytulną, kameralną atmosferą, na pewno
sprawiłaby, że turystyka kulturowa do PTO mogłaby przybrać charakter pobytów
weekendowych (1−2 noclegi).
Zadania:
Podjęcie przez władze lokalne działań zachęcających mieszkańców do tworzenia
miejsc noclegowych w istniejących obiektach (remonty, adaptacje).
W każdej z gmin należy stworzyć system zachęt do inwestowania w bazę hotelową
oraz pensjonatową – najlepiej przez remonty i przystosowanie starych domów.
Szkolenie dla osób zainteresowanych prowadzeniem pensjonatów.
Wspieranie właścicieli pensjonatów pod względem promocji.
Baza gastronomiczna
Baza gastronomiczna jest rozłożona nierównomiernie. W Milanówku i Podkowie
można ją uznać za wystarczającą, Brwinów ma niewiele lokali gastronomicznych.
Zadania:
Zachęcenie do tworzenia gustownych i sympatycznych miejsc, wpisujących się w
charakter naszych miejscowości.
Zorganizowanie szkolenia na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych
na tego typu przedsięwzięcia.
Transport
a) autobusowy
Komunikacja między poszczególnymi atrakcjami w obrębie PTO powinna bazować
na komunikacji zbiorowej, aby zachęcić turystów do pozostawienia samochodów w
domu. Po wyznaczonej trasie w okresie sezonu (maj−październik) mógłby jeździć
tzw. Shuttle Bus z logo „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów‖.
Zadanie:
Opracowanie trasy oraz częstotliwości kursów.
Znalezienie wykonawcy (zainteresowane: Muzeum Motoryzacji i Techniki w
Otrębusach).
b) bryczki
Zadanie:
Wyznaczenie miejsc postojowych, opracowanie kilku przykładowych tras lub
usługa podwożenia do wskazanych miejsc (taksówki konne).
c) riksze
Zadanie:
Znalezienie wykonawcy i koordynatora.
d) rowery
Zadania:

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo‖

60

Strategia rozwoju turystyki gmin Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna

Utworzenie wypożyczalni rowerów (wraz z serwisem).
Rozplanowanie miejsc na stojaki rowerowe.
Imprezy cykliczne
„Otwarte Ogrody‖ na pewno pozostaną produktem flagowym. Należy położyć
nacisk na promowanie w ich trakcie wszystkich miejsc i produktów, zachęcając
tym samym do ponownego przyjazdu do Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
Propozycje nowych imprez:
Noc Muzeów, na wzór imprezy odbywającej się w Warszawie i innych miastach
europejskich.
Święto Krówki w Milanówku.
Festiwal Komedii im. Wacława Kowalskiego w Brwinowie (W. Kowalski był
mieszkańcem Brwinowa).
Festiwal Muzyki Mało Znanej.
Noc Animacji w Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej. Należy również wprowadzić
tę imprezę do kalendarza imprez cyklicznych, bo przyciągnęła wiele młodzieży, w
tym mieszkańców Warszawy.
Przestrzeń
Dla tego segmentu turystów estetyczna, zadbana przestrzeń jest niezmiernie
ważna. Może być ona powodem samym w sobie do odwiedzin. Lista zadań w
obszarze tego działania jest długa. Do priorytetów należą:
Dworce, poczekalnie oraz tereny wokół − uporządkowanie i uatrakcyjnienie
wizualne i funkcjonalne.
Tereny miejskie (były MOK w Podkowie Leśnej, Park Miejski w Brwinowie) −
dbałość o teren.
Reklamy − opanowanie chaosu i brzydoty.
Mała architektura − ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery (można rozpisać
konkurs wśród studentów/absolwentów uczelni artystycznych).
Dystrybucja oferty
Punkty Informacji Turystycznej w Warszawie oraz na terenie PTO.
Biura podróży specjalizujące się w turystyce krajowej (szczególnie dot. oferty
pakietowej).
Stacje kolejek WKD i KM.
Promocja produktu
Mapa obszaru z zaznaczonymi atrakcjami.
Broszurka (ulotka) z opisem każdego z produktów – spójna forma graficzna,
wspólne logo „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów‖.
Roczny kalendarz imprez oraz na dany miesiąc wydawany w formie analogowej.
Strona internetowa wraz z aktualnymi informacjami wraz z mapką Google z
naniesieniem wszystkich atrakcji i proponowanych tras.
Informator/przewodnik turystyczny „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów‖:
Informacje zamieszczane w dodatkach do gazet codziennych (turystycznych oraz
weekendowych).
Objazd (study tour) po atrakcjach PTO dla przedstawicieli warszawskich biur
podróży, ambasad, centrów Informacji Turystycznej, wydawnictw turystycznych
oraz dziennikarzy prasy turystycznej.
Dla turystów anglojęzycznych: ulotki w j. angielskim dostarczane do hoteli i hosteli
(szczególnie o ofercie pakietowej), do ambasad, informacje zamieszczane w
anglojęzycznych, turystycznych pismach informacyjnych np. Visitor.
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4.5.2. Produkt aktywny − składniki
Turystyka rowerowa
Turysta rowerowy potrzebuje bezpiecznie i dogodnie przewieźć rower oraz
wygodnie go postawić w stojaku w czasie postoju, zwiedzania itp.
Zadania:
Wynegocjowanie korzystnych cen na przewóz rowerów z WKD i KM (najlepiej
bezpłatnie w weekendy).
Postawienie estetycznych stojaków rowerowych przed wszystkimi punktami
odwiedzanymi przez turystów.
Trasy rowerowe łączące trzy miejscowości, omijające trasy szybkiego ruchu.
Trasa stwarza możliwość ekologicznego i bezpiecznego przemieszczanie się turysty
między gminami i płynnego pokonywania granic administracyjnych. Obszar
powinien być funkcjonalną całością. Można wykorzystać istniejące drogi, o niezbyt
dużym natężeniu ruchu. Całość powinna zostać skoordynowana z planowanymi
ścieżkami rowerowymi Zachodniego Mazowsza.
Zadania:
Opracowanie trasy.
Oznakowanie w terenie.
Oznakowanie na mapach stojących w terenie.
Zaznaczenie tras na mapie „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów‖.
Trasy rowerowe w Lesie Młochowskim.
Wytyczone około 10 lat temu przez TPMOPL, wykorzystują istniejące ścieżki leśne.
Oznaczone są znakiem rowerzysty na drzewach oraz rozrysowane na mapach
stojących w terenie (z których pozostała, z powodu zniszczeń, tylko jedna).
Zadania:
Przegląd tras pod kątem ich atrakcyjności i przejezdności (w lesie były duże
wycinki).
Ewentualna korekta tras.
Odnowienie znaków.
Postawienie tablic (najlepiej z wykorzystaniem nowych, trwalszych technologii).
Postawienie zadaszonych wiat.
Postawienie ławek i koszy na śmieci.
Zaznaczenie tras na mapie PTO.
Turystyka jeździecka
Można ją uprawiać w sześciu stajniach na terenie naszych gmin, a także
wykorzystywać szlaki konne wytyczone w Lesie Młochowskim oraz pozostałe
tereny rekreacyjne.
Zadania:
Podniesienie standardu stajni (estetyka, możliwości noclegowe, gastronomia).
Trasy piesze (w tym nordic-walking) i narciarskie
Las Młochowski to idealny teren do spacerów, joggingu i uprawiania narciarstwa
biegowego.
Zadania:
Postawienie wiat przeciwdeszczowych, ławeczek, koszy na śmieci – przynajmniej
na obrzeżach lasu.
Dbałość o las, aby wycinki drzew były przeprowadzane bez naruszania estetyki
krajobrazu i bezpieczeństwa turystów.
Wyrównywanie tras przez leśnictwo, szczególnie przed sezonem zimowym.
Wypożyczalnia sprzętu sportowego z serwisem (rowery, kijki do nordicwalking, narty biegowe).
Wypożyczalnia wydaje się pomysłem naturalnym i potrzebnym, jednakże jego
opłacalność jest niepewna. Brak w tej chwili chętnych do realizacji tego
przedsięwzięcia. Wstępną koncepcję zgłosił przedsiębiorca z Podkowy Leśnej na
jednym ze spotkań.
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Zadanie:
Opracowanie koncepcji i znalezienie wykonawców oraz partnerów do stworzenia
zintegrowanego systemu wynajmu rowerów.
Nowe imprezy
Rowerowy Art Rajd − reaktywacja (pomysł i realizacja: Fabryka Sztuki).
Maraton Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (pomysł TMM).
Turystyczny Rajd Konny (realizacja Patataj).
Propozycja trasy:
1. Początek: Pałacyk Kasyno w Podkowie Leśnej.
2. Ul. Parkową i Zachodnią w kierunku Stawiska.
3. Stawisko (popas).
4. Ulicami Letniskową i Brwinowską w kierunku Turczynka.
5. Turczynek.
6. Wjazd do Milanówka ulicami Brwinowską, Kazimierzowską, Nowomiejską.
7. Willa „Borówka‖ (popas)
8. Powrót ulicami Piłsudskiego, Nowomiejską, Kazimierzowską, Książenicką, Małą
do Owczarni.
9. Ogród Rzeźb Juana Soriano (popas).
10. Powrót ulicami Książenicką i Zachodnią do Nadarzyńskiej.
11. Pałac w Żółwinie.
12. Wjazd do Podkowy ul. Kasztanową (mijamy dwór Regulskich – „Zarybie‖) i
dalej ul. Jana Pawła II.
13. Wjazd Aleją Lipową do Lasu Młochowskiego i do Karolina.
14. Karolin („Mazowsze‖) − popas.
15. Z Karolina lasami do Kań do stajni Patataj.
16. Zakończenie imprezy ogniskiem śpiewem, tańcami...
Dystrybucja
W przypadku tego produktu dystrybucja jest elementem drugorzędnym. Nie
proponujemy pakietów gotowych, lecz zachęcamy turystów do odwiedzenia
naszego miejsca i zaplanowania pobytu na podstawie materiałów informacyjnych.
Promocja
Strona www.trojmiasto-ogrodow.pl, wspólna promocja z WKD i KM.

4.5.3. Produkt rodzinny/letniskowy (pobyty) − składniki
Baza noclegowa: pensjonaty, kwatery, agroturystyka
Dłuższe pobyty wymagają rozwoju bazy noclegowej w cenach przystępnych, w
przedziale 30−50 zł za miejsce. Ważny jest też dostęp do ogrodu, niekrępujące
wejście, możliwość przygotowania posiłków (w przypadku kwater prywatnych) oraz
oddzielna łazienka. Pojęcie „agroturystyka‖ odnosi się tylko do wynajmu pokoi
przez rolników, których na naszym terenie nie ma zbyt wielu. Według informacji
uzyskanych w Powiatowym Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, mimo
wielu starań i oferowania wsparcia ekonomicznego, żaden z rolników nie skorzystał
z tej możliwości. Większość gospodarstw rolnych nie ma atrakcyjnej lokalizacji (np.
bliskość drogi szybkiego ruchu). Jedyne zarejestrowane na naszym terenie
gospodarstwo agroturystyczne pełni funkcję Domu Weselnego. Mimo nagłaśniania
tej kwestii, w czasie pracy nad strategią mieszkańcy sporadycznie zgłaszali chęć
wynajmu pokoi.
Zadania:
Poszukiwanie zainteresowanych.
Pomoc władz lokalnych dla potencjalnych inwestorów/właścicieli obiektów (np.
bezpłatne doradztwo prawne).
Stworzenie korzystnej polityki finansowej dla powstających obiektów.
Zorganizowanie szkoleń z zakresu pozyskiwania środków na remonty i adaptacje
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budynków na cele pensjonatowe.
Rolnictwo ekologiczne i tzw. produkty lokalne
Możliwość nabycia świeżych produktów od miejscowych rolników to duża frajda dla
„mieszczuchów‖. Ruchy konsumenckie w ostatnich latach pokazują korzyści z
nabywania produktów od miejscowych dostawców. Według informacji uzyskanych
od pracownika Powiatowego Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rolnicy z
terenu Brwinowa nie są zainteresowani przestawieniem się na rolnictwo
ekologiczne.
Zadania:
Zachęcanie rolników do wytwarzania produktów ekologicznych: warzyw, owoców,
miodu, przetworów, również ziół i kwiatów.
Stworzenie przyjaznej i estetycznej przestrzeni służącej do sprzedaży produktów
ekologicznych (np. zachęta do sprzedaży kwiatów na dworcach, przy ciągach
spacerowych).
Pomoc w wypromowaniu produktów lokalnych i ich dystrybucji.
Rekreacja
„Wodne Ranczo‖ − możliwość łowienia ryb w stawie.
Korty tenisowe.
Ścianka wspinaczkowa.
Strzelnica pneumatyczna.
Tor wrotkarski.
Skate Park.
Kąpielisko miejskie.
Zadania:
Podnoszenie standardu i estetyki poszczególnych obiektów.
Wydłużenie godzin działania (np. strzelnica jest dostępna tylko dwa dni w tygodniu
w godzinach popołudniowych, nie działa w weekendy).
Zajęcia wakacyjne i w czasie ferii dla dzieci i dorosłych
Stajnie
Ośrodki kultury
Pracownie artystyczne
Biblioteki
„Matecznik‖
Ogród rzeźb Juana Soriano
Korty tenisowe w Brwinowie
Zadanie:
Koordynowanie działań i przygotowanie oferty z wyprzedzeniem.
Potańcówki „na dechach”
Zabawy przy żywej muzyce mogłyby odbywać się we wszystkich trzech
miejscowościach. Za wzór mogłyby posłużyć zabawy organizowane w okresie
letnim 2009 r. nad Wisłą w ramach imprezy „Przemiany‖. Koordynatorem było
Stowarzyszenie Dom Tańca, popularyzator tańców miejskich i ludowych (nie tylko
polskich). „Potańcówki na dechach‖ to powrót do tradycji, która była na naszym
terenie i niektórzy z mieszkańców jeszcze ją pamiętają. W Podkowie Leśnej w
ramach imprezy „Otwarte Ogrody‖ w 2009 r. zorganizowano taką potańcówkę i
cieszyła się ogromnym powodzeniem. Ogród odwiedziło ok. 300 osób, w tym wielu
przyjezdnych.
Zadanie:
Wyznaczenie miejsc odpowiednich do zabaw na świeżym powietrzu w każdym z
miast.
Zainteresowani: Kawiarnia Milimoi i Restauracja Kasyno w Podkowie Leśnej.
W Milanówku idealnym miejscem jest tzw. dołek, a w Brwinowie Park Miejski.
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Lokalny, ekologiczny środek transportu między atrakcjami: riksze, bryczki
Zadania:
Zaprojektowanie modelu rikszy specjalnie dla obszaru PTO (z możliwością
rozszerzenia na inne miasta-ogrody).
Wyznaczenie miejsc postojowych.
Znalezienie operatora produktu.
Dystrybucja oferty
W przypadku tego produktu dystrybucja jest elementem drugorzędnym. Nie
proponujemy pakietów gotowych, lecz zachęcamy by odwiedzili polecane miejsca i
sami pobyt zaplanowali na podstawie materiałów informacyjnych.
Promocja oferty
Portal www.miastodzieci.pl, miesięcznik
dzienników, strona internetowa PTO.

„Dziecko‖,

dodatki

turystyczne

do

4.5.4. Produkt edukacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych − składniki
Szlaki tematyczne nawiązujące do programu szkolnego
Szlak „Milanówek - Mały Londyn‖.
Szlaki literacko – historyczne.
Szlak Muzealny .
Szlak mogił z okresu II wojny światowej w Lesie Młochowskim.
Szlaki przyrodnicze.
Zwiedzamy Miasto-Ogród Podkowę Leśną.
Szlakiem poetów i pisarzy (wersja ogólna lub okres międzywojnia).
Architektura PTO.
Szlakiem konspiracji 1939−1945.
Lekcje muzealne/wizyty
Lekcje na temat sztuki ludowej w Muzeum Sztuki Ludowej.
Lekcje na temat techniki i motoryzacji w Muzeum Motoryzacji i Techniki.
Lekcje literatury w Muzeum J. i A. Iwaszkiewiczów w Stawisku.
Lekcje przyrody z wykorzystaniem kolekcji minerałów w brwinowskiej „Zagrodzie‖.
Lekcje o demokracji i społeczeństwie obywatelskim we współpracy z organizacjami
pozarządowymi (np. organizacja debat oxfordzkich).
Wizyta w pasiece państwa Tokarzów.
Wizyta w zakładzie produkującym krówki.
Zadania:
Przygotowanie ekspozycji minerałów (inwentaryzacja, opis, ekspozycja) w
„Zagrodzie‖. Część kolekcji można udostępniać szkołom w przenośnych gablotach.
Przystosowanie pasieki p. Tokarzów do odwiedzin grup szkolnych (np. zakup ubrań
ochronnych).
Warsztaty dla grup szkolnych
Plener malarski w Ogrodzie Rzeźb Juana Soriano.
Warsztaty taneczne w siedzibie „Mazowsza‖.
Warsztaty w pracowniach rzemieślniczych i artystycznych.
Warsztaty artystyczne organizowane przez miejskie/gminne ośrodki kultury.
Kursy i warsztaty dla dorosłych na potrzeby członków uniwersytetów
Trzeciego Wieku oraz dla turystów indywidualnych
Plener malarski (rzeźbiarski) w Ogrodzie Rzeźb Juana Soriano.
Warsztaty fotograficzne w CKiIO.
Warsztaty taneczne w siedzibie „Mazowsza‖.
Letni Uniwersytet Otwarty − koncepcja przedłużenia działania UTW na cały rok,
również w okresie wakacyjnym. Wykorzystując potencjał intelektualny naszych
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miejscowości, można by oferować uczestnikom wykłady, spotkania, zajęcia
gimnastyczne, konwersatoria, warsztaty. W tym wypadku zakładamy dłuższe
pobyty, minimum tygodniowe. Turystyka „po wiedzę‖ lub w celu rozwijania
zainteresowań jest coraz bardziej popularna.
Zadania:
Przygotowanie kompleksowej oferty i znalezienie operatora produktu.
Ogród doświadczeń
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema to plac zabaw pełniący funkcje
edukacyjne w zakresie nauk ścisłych, stworzony w Nowej Hucie k. Krakowa.
Umożliwia
dzieciom
przeprowadzenie
eksperymentów
pod
kierunkiem
wykwalifikowanych opiekunów. Jest wzorowany na podobnych przedsięwzięciach w
Europie Zachodniej. Więcej informacji na stronie www.ogrodoswiadczen.pl.
Zadania:
Wyznaczenie terenu (np. Podkowa Leśna – teren byłego MOK, wewnętrzny
dziedziniec szkoły samorządowej, Brwinów – Park Miejski, inne).
Opracowanie koncepcji.
Poszukanie inwestora (partnerstwo publiczno-prywatne?).
Archeologiczna ścieżka edukacyjna
Odtworzenie procesu wytopu żelaza (plansze, dymarki) w formie ścieżki
edukacyjnej.
Zadania:
Wyznaczenie terenu (były MOK, Park Miejski w Brwinowie, inne?).
Zainteresowana przygotowaniem koncepcji jest p. Małgorzata Korycińska −
Państwowe Muzeum Archeologiczne i ArcheoConcept.
Oferta rekreacyjna
Ogniska, kuligi, przejażdżki bryczkami (stajnie, właściciele bryczek).
Zadanie:
Przygotowanie kompleksowej oferty.
Wykonanie ścieżek rekreacyjno-edukacyjnych w Lesie Młochowskim.
Nowe formy turystyki
Geo caching – ukrywanie „skarbów‖ i zostawianie informacji na specjalnej stronie
internetowej. Wykorzystując dane ze strony oraz odbiornik GPS, turyści udają się
na poszukiwanie „skarbu‖, zwykle ukrytego w atrakcyjnej okolicy.
Zadanie:
Kreowanie mody na ukrywanie „skarbów‖ w PTO i zamieszczanie informacji na
stronie internetowej www.geocaching.com. Przyciągnęłoby to szczególnie turystów
z segmentu rodzinnego, ale również edukacyjnego.
Questing − zabawa w podchody, zagadki, odkrywanie tajemnic, historii. Idealna
dla grup rodzinnych, szkolnych i grup przyjaciół, w tym młodzieży.
Zadanie:
Opracowanie questingu dla obszaru PTO i umiejętna promocja jako ciekawego
sposobu zwiedzania.
Baza noclegowa
Aby wydłużyć pobyty należy wzbogacić bazę noclegową o pensjonaty lub
schroniska. Nasze miejscowości, doskonale skomunikowane z Warszawą, byłyby
dobrym miejscem na lokalizację schroniska młodzieżowego, wybudowanego
według nowych standardów.
Zadania:
Znalezienie miejsca (propozycje: teren byłego MOK w Podkowie Leśnej, teren po
SGGW w Parku Miejskim w Brwinowie).
Znalezienie inwestora.
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Gastronomia
Punkty gastronomiczne dostosowane do obsługi grup szkolnych (odpowiednie
menu i cena, odpowiednia liczba miejsc – minimum 40).
Zadania:
Znalezienie lokalizacji.
Zachęcenie potencjalnych inwestorów.
Dystrybucja
Dystrybucja oferty mogłaby się odbywać przez partnera lokalnego oraz z
wykorzystaniem sieci biur podróży działających w segmencie edukacyjnym.
Zadania:
Zachęcenie przedsiębiorcy do stworzenia biura podróży oferującego produkt
lokalny (w tym edukacyjny).
Przygotowanie oferty dla biur spoza PTO.
Promocja
Promocja kompleksowej oferty przez kuratoria i szkoły (dzieci i młodzież) oraz
uniwersytety Trzeciego Wieku (strona www.utw.pl), biura podróży obsługujące
segment szkolny i UTW oraz, aby dotrzeć do klienta indywidualnego, przez prasę
zajmująca się tzw. rozwojem osobistym (np. „Zwierciadło‖).
4.5.5. Produkt biznesowy (turystyka konferencyjna) − składniki
Baza noclegowa
Jest to podstawa tego typu turystyki (odpowiednia liczba miejsc noclegowych o
dobrym i bardzo dobrym standardzie, sale konferencyjne, sprzęt, gastronomia na
odpowiednim poziomie). W omawianym rejonie tylko hotel w „Mateczniku‖ ma
szanse spełnić te wymogi.
Gastronomia
„Willa Borówka‖ w Milanówku.
Restauracja „Kasyno‖ w Podkowie Leśnej.
Restauracja „W Zielonym Gaju‖ – „Mateczniku‖ w Otrębusach (marzec 2010).
Atrakcje
Zwiedzanie Ogrodu Rzeźb Juana Soriano (lub plener).
Warsztaty taneczne w siedzibie „Mazowsza‖.
Przejażdżki bryczkami, saniami, zaprzęgami.
Przejażdżka starymi samochodami, londyńskim autobusem lub „ogórkiem‖.
Przejażdżka zabytkowym wagonikiem kolejki EKD.
Warsztaty w pracowniach artystycznych (np. malowanie na jedwabiu, szkle,
ceramika).
Ogniska, kuligi.
Łowienie ryb lub impreza plenerowa w „Wodnym Ranczu‖.
Dystrybucja
Przez biura podróży, które zajmują się turystyka biznesową.
Promocja
Promocja skierowana do firm oraz do biur podróży organizujących imprezy typu
„incentive‖.

Przedstawiona koncepcja produktu turystycznego jest zgodna z potrzebami rozwoju
zrównoważonego, który zapewnia optymalny rozwój gmin, zabezpiecza interesy
mieszkańców i jest zgodny z przyjętymi strategiami rozwoju lokalnego.
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Główne cechy koncepcji to:
a) Wyróżnienie się na rynku wśród innych marek turystycznych.
b) Dopasowanie do potrzeb głównych segmentów rynku, istotnych dla
analizowanego obszaru.
c) Wykorzystanie mocnych i unikalnych walorów lokalnych.
Należy podkreślić, że znaczna część opisanych produktów (właściwie prawie każdy,
z wyłączeniem noclegu) może być atrakcyjna dla klientów wewnętrznych,
mieszkających na terenie Trójmiasta Ogrodów. Będzie to sprzyjać integracji
społeczności
lokalnych,
budowaniu
tożsamości
oraz
poczucia
dumy
i
współodpowiedzialności za zasoby naturalne i dobra kulturowe całego Trójmiasta.

4.6. Promocja
Z analizy wynika, że już na tym etapie obszar gmin Brwinów, Milanówek i Podkowa
Leśna
ma wiele do zaoferowania turyście. Najsłabszym ogniwem jest brak
zachęcającego i skutecznego komunikatu w kierunku odbiorców, czyli
konsekwentnie zbudowanej promocji.
Jest ona niezbędna, aby osiągnąć sukces rynkowy, oczywiście na skalę przyjętych
założeń, zgodnych z miejscem turystyki w lokalnych strategiach rozwoju
analizowanego obszaru.
W poprzednim podrozdziale mówiliśmy o promocji w kontekście poszczególnych
produktów turystycznych, w tym zajmiemy się promocją obszaru PTO jako całości.
Podstawowymi narzędziami promocyjnymi stworzonymi w pierwszej kolejności
powinny być:
a) System identyfikacji wizualnej Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
(logo, liternictwo, kolorystyka)
Jest to niezwykle ważny element w komunikacji oferty z rynkiem. Powinien
oddawać charakter miejsca i budzić pozytywne skojarzenia. Ważnym elementem
jest logo, czyli uproszczone wyobrażenie tego, co jest najbardziej istotne dla
tożsamości rejonu. Identyfikacja wizualna buduje i wzmacnia markę, daje czytelny
przekaz, jakiej oferty może oczekiwać odbiorca.
b) Strona internetowa www.trojmiasto-ogrodow.pl
Strona internetowa obecnie stanowi podstawowe narzędzie komunikacji z rynkiem,
zapewniając aktualność informacji. Dane na stronie mogą być uzupełniane na
bieżąco, a łatwość obsługi paneli administracyjnych (tzw. CMS − Content
Management System) powoduje, że zarządzać treścią może osoba bez
przygotowania informatycznego.
Strona mogłaby przejąć funkcję zakładek typu Turystyka każdej ze stron gminnych,
gdyż zawierałaby informacje dot. turystyki dla każdej z gmin oddzielnie oraz
informacje o produktach zintegrowanych.
Strona internetowa PTO powinna składać się z następujących elementów:
Menu górne:
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, Aktualności, Dojazd, Kontakt
Menu boczne:
Muzea, galerie, pracownie
Rekreacja (stajnie, szlaki PTTK, szlaki rowerowe, szlaki konne)
Szlaki tematyczne (Mały Londyn, Literacki, Architektury, inne)
Wycieczki cykliczne
Przewodnicy
Imprezy
Noclegi
Gastronomia
Usługi (sklepy, bankomaty, poczta, apteka)
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Punkty Informacji Turystycznej
Biblioteka Turysty
Mapa Google (z możliwością nanoszenia punktów i ich opisów)
Tak pomyślana strona służyłaby nie tylko turystom, ale również mieszkańcom,
szczególnie poszukującym ciekawej imprezy, czy tez atrakcji turystycznej poza
swoją gminą. Przyczyniłaby się do integracji społecznej i budowie tożsamości z
terenem Trójmiasta i jego wspólnym dziedzictwem.
Po przetłumaczeniu na j. angielski, mogłaby otworzyć nam rynek przyjazdów
turystów zagranicznych.
c) Mapa trzech gmin z zaznaczeniem turystycznych atrakcji oraz podstawowym
zestawem informacji teleadresowych.
Dotychczas wydawane mapy uwzględniały tylko jedną lub dwie gminy, ewentualnie
większe obszary, ale działo się to ze szkodą dla szczegółowości. Mapa
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów powinna być pomocą przy planowaniu
wycieczek, zawierać podstawowe informacje o ciekawych miejscach, o usługach i
polecanych szlakach.
d) Przewodnik turystyczny na obszar trzech gmin przygotowany ze zdjęciami,
mapkami i wszystkimi informacjami istotnymi z punktu widzenia turysty.
Atrakcyjnie
wydany
przewodnik,
dopracowany
edytorsko,
poręczny,
przedstawiający zasoby turystyczne każdej z gmin, jak również pomysły na
wycieczki łączące w sobie (tematycznie) walory regionu − to najlepsza forma
promocji i dotarcia z informacją do potencjalnych turystów.
e) Punkty Informacji Turystycznej
Punkty Informacji Turystycznej powinny służyć turystom indywidualnym, jak i
organizatorom wycieczek grupowych. Powinny być skomputeryzowane, gdyż tylko
wtedy mają szanse dysponować aktualną informacją.
W punkcie informacji turystycznej turysta powinien uzyskać informacje na temat
możliwości zwiedzania rejonu, o bazie noclegowej i gastronomicznej, o
wydarzeniach i imprezach kulturalnych, sportowych, o komunikacji. Powinien mieć
możliwość nabycia biletów na zwiedzania cykliczne (lub ich rezerwacji),
skorzystania z usługi przewodnickiej, zakupu map, przewodników, pocztówek,
upominków związanych z regionem, zaopatrzenia się w bezpłatne materiały
promocyjne ( w tym ulotki galerii, muzeów, pracowni artystycznych).
Personel powinien współpracować z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami,
instytucjami kultury, twórcami, mediami − aby pozyskiwać informacje, inspirować
powstawanie nowych produktów, kształtować pozytywny wizerunek PTO. Dzięki
specyfice swej pracy pracownicy Informacji Turystycznej powinni również dawać
informację zwrotną dotyczącą turystów i ich potrzeb oraz posiadać znajomość j.
angielskiego.
Niezwykle istotnym zagadnieniem jest lokalizacja punktów Informacji Turystycznej.
Oto miejsca sugerowane dla PTO, spełniające warunek dostępności i bliskości
względem „punktów wjazdu‖:
Brwinów − dworzec kolejowy, Gminny Ośrodek Kultury, turystyczna agencja TRAV
(wstępne ustalenia);
Milanówek − dworzec PKP, wydzierżawiony i wyremontowany przez miasto;
Podkowa Leśna − biblioteka publiczna (wstępne deklaracje), kasy biletowe WKD,
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
Obecnie jest możliwość założenia multimedialnych punktów informatycznych, tzw.
kiosków internetowych, w których za pomocą programu komputerowego można
pozyskać wiedzę o rejonie i jego atrakcjach. Nie rekomendujemy tego rozwiązania,
gdyż siłą naszego Trójmiasta jest jego „ludzkie‖ oblicze. Możliwość rozmowy i
kontaktu, nawiązania osobistej relacji − to są wartości, na które stawiamy. Kioski
informatyczne to możliwość dewastacji oraz duże koszty wstępne. Być może w
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przyszłości, jako uzupełnienie tradycyjnej informacji turystycznej, rozwiązanie to
stanie się atrakcyjne, lub też do tego czasu ujawnią się nowe rozwiązania
technologiczne.
f) System informacji miejskiej (drogowskazy kierunkowe, tablice informacyjne z
mapą, oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie).
Należy zastanowić się nad spójnością działań podejmowanych przez każdą z gmin.
W pierwszym etapie, póki nie ma kompleksowego systemu informacji turystycznej,
należy zadbać o widoczne oznakowanie posesji (ulica, numer budynku). Broszurki
dla turystów bazują na adresach polecanych obiektów, a czasami trudno je
zidentyfikować (brak numerów domów, niewidoczne nazwy ulic).
W czasie jednego z warsztatów wyłonił się ciekawy pomysł wykorzystania nowych
technologii w zakresie informacji turystycznej, tzw. system kodów kreskowych 2D,
który mógłby być włączony do systemu informacji miejskiej i zwiększyłby
możliwości zdalnego przekazywania informacji o ciekawych miejscach turystom,
którzy są w terenie.
Przedstawione działania można traktować jako podstawowe, stanowiące punkt
wyjścia do wszelkich innych działań promocyjnych.
Poza tym, miejsca (atrakcje) powinny się promować nawzajem, tzn. w każdym z
nich powinna być dostępność informacji o pozostałych (promocja krzyżowa), poza
oczywistymi sytuacjami konkurencyjności.
Nie należy zapominać o marketingu wewnętrznym, od którego wiele zależy na
etapie wdrażania strategii i tworzenia produktów. Pokazanie korzyści i zachęcenie
do inicjatyw związanych pośrednio lub bezpośrednio z turystyką da nam po stronie
podaży interesujący produkt, który będzie miał szanse się rozwijać i ewoluować w
kierunku jak najbardziej zbliżonym do potrzeb naszych grup docelowych.
Zrozumienie idei strategii i jej poparcie przez władze, mieszkańców,
przedsiębiorców, organizacje społeczne jest warunkiem koniecznym do jej
skutecznego wdrażania.
Poniższa tabela zawiera zestaw narzędzi komunikacji marketingowej (wewnętrznej i
zewnętrznej) właściwej dla poszczególnych grup odbiorców.
Klient/segment

Narzędzia komunikacji
marketingowej
Marketing wewnętrzny
Mieszkańcy
Spotkania, biuletyn miejski, prasa
lokalna, radio lokalne, sesje Rady
Miasta, punkty informacyjne podczas
imprez lokalnych.
Organizacje Pozarządowe
j.w.
Gestorzy atrakcji turystycznych
Spotkania, warsztaty, stały punkt
informacyjny z usługami doradczymi w
zakresie pozyskiwania środków
zewnętrznych.
Potencjalni przedsiębiorcy
Spotkania, zakładka na stronie
internetowej „dla potencjalnych
inwestorów‖, punkt informacyjny dot.
funduszy zewnętrznych i partnerstwa
publiczno-prywatnego.
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Marketing zewnętrzny
Turystyka kulturowa, rekreacyjna i
Artykuły w prasie turystycznej i
rodzinna – końcowy odbiorca.
dodatkach do dzienników.
Strona internetowa z aktualnym
kalendarzem imprez.
Informacje i imprezach w dodatkach
weekendowych.
Folder, ulotka tematycznie dostosowane
do segmentu.
Współpracy z wydawnictwami typu
Pascal, Bezdroża, Rewasz, aby włączyły
nasz rejon w swoje opracowania, np.
dot. turystyki weekendowej
Turystyka edukacyjna – szkoły, UTW
Opracowanie oferty edukacyjnej dla
oraz biura podróży obsługujące ten
całego obszaru, z uwzględnieniem
segment.
wszystkich gestorów posiadających
ciekawa ofertę edukacyjną.
Artykuły w pismach dedykowanych
nauczycielom.
E-mailing.
Folder, ulotka tematycznie dostosowana
do segmentu.
Turystyka biznesowa – firmy, biura
Folder informacyjny o obiektach
podróży, biura turystyki przyjazdowej i
hotelowych, gastronomicznych i
krajowej.
atrakcjach.
Kalendarz imprez kulturalnych,
sportowych i turystycznych.
E-mailing.
Wizyty studyjne.
Konferencje, spotkania.
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5. OBSZARY DZIAŁAŃ
Poprzedni rozdział koncentruje się na segmentacji produktów i dostosowaniu ich do
zidentyfikowanych segmentów klientów. Chodzi o uświadomienie oczekiwań
poszczególnych grup klientów i stworzenie konkretnych produktów o cechach
odpowiadających preferencjom danego segmentu klientów. Część produktów, czy
też elementów, będzie wspólna dla kilku segmentów.
Operacjonalizacja strategii będzie zatem polegać na pogrupowaniu działań (zadań)
przypisanych poszczególnym segmentom w kilka funkcjonalnych obszarów i
określeniu potencjalnego lub już zidentyfikowanego wykonawcy (typ instytucji lub
konkretna instytucja) oraz okresu realizacji.
Położono nacisk na przedsięwzięcia nowe oraz integrujące zasoby turystyczne
trzech gmin. Niektóre z działań to propozycja wznowienia imprez i inicjatyw
(reaktywacja).
Ponieważ podmiotem przygotowującym strategię i zatwierdzającym ją jest lokalna
organizacja społeczna (Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo‖), a wykonawcami
szereg niezależnych podmiotów, daty mają charakter postulatywny, a nie są
szczegółowym zobowiązaniem. Jest to przede wszystkim wskazanie obiektywnej
potrzeby, a decyzja o momencie uruchomienia działania należy do danego
podmiotu. Im wcześniejsza jest proponowana data, tym ważniejsza jest rola
danego działania w całokształcie realizacji strategii. Kompleksowość i
kosztochłonność niektórych zadań spowodowały ich odsunięcie w czasie, aby zapis
był realistyczny.

5.1. Zagospodarowanie przestrzeni (w tym
estetyzacja przestrzeni)
Zakres działania

Typ podmiotu

Poprawa estetyki budynku dworca
kolejowego w Brwinowie.
Poprawa estetyki dworca PKP w
Milanówku (na peronie oraz poczekalni).
Poprawa estetyki dworca WKD w
Podkowie Leśnej (kwiaty) i ożywienie
przestrzeni (wystawy).
Uporządkowanie terenu dawnego
Miejskiego Ośrodka Kultury.
Budowa wiat w Lesie Młochowskim
Poprawa stanu ścieżek rowerowych i
pieszych w lesie Młochowskim
(przejezdność).
Renowacja tablic informacyjnych dot.
ścieżek rowerowych w Lesie
Młochowskim.
Poprawa stanu i estetyki małej
architektury.
Reklamy − zlikwidowanie chaosu
przestrzennego.

UGB, PKP, ajent KM
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Termin
realizacji
2010−2011

UMM,
organizacje społeczne
UMPL, WKD,
organizacje społeczne

2010−2011

UMPL

2011−2012

UMPL, Leśnictwo
Leśnictwo

2011−2012
2010

TPMOPL

2010

UG

2011−2012

UG

2011−2014

2010−2011
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5.2. Transport i komunikacja
Zakres działania

Typ podmiotu

Uruchomienie transportu miejskiego
między trzema gminami.
Wynajem rowerów.

UG, przedsiębiorca
prywatny
prywatny
przedsiębiorca
prywatny
przedsiębiorca
prywatni właściciele
bryczek, stajnia Patataj
UGB

Riksze − zakup i obsługa.
Bryczki – organizacja transportu konnego
na terenie gmin.
Stworzenie bezpiecznego ciągu
komunikacyjnego pomiędzy trzema
muzeami w Otrębusach (w tym tablice
informacyjne).
Stworzenie dogodnej oferty na przejazdy
weekendowe przez WKD i KM (przewóz
rowerów).

UG, WKD, KM

Termin
realizacji
2011−2012
2011−2012
2012−2014
2011−2013
2011−2012

2011

5.3. Produkt pakietowy
Zakres działania

Typ podmiotu

Zwiedzanie cykliczne PTO
(wersja autobusowa).
Zwiedzanie miast z przewodnikiem
(transport: wozy konne); każde
miasto oddzielnie, bez wstępów.
Zwiedzanie miast z przewodnikiem
(wycieczki piesze).
Warsztaty taneczne weekendowe
(zakwaterowanie + lekcje tańca).
Warsztaty artystyczne weekendowe
(ceramiczne, witrażu, malarstwa na
jedwabiu).

UG, muzea, przedsiębiorca

Termin
realizacji
2011−2012

Stajnia Patataj,
przewodnicy

2011

TPMOL, TPB, TMM, TOnZ

2010−2011

„Matecznik‖

2011

gestorzy miejsc
noclegowych + pracownie

2011−2012

5.4.Trasy turystyczne
Zakres działania

Typ podmiotu

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
w jeden dzień.
Brwinów w jeden dzień.

TPB, TMM, TOnZ, TPMOPL

Termin
realizacji
2010

TPB, Sekcja Promocji UGB

2010

Milanówek w jeden dzień.

TMM, TOnZ, Biuro
Promocji Miasta
TPMOPL, UMPL

2010

TMM, Biuro Promocji UMM

2010

TPB, TMM, TPMOPL

2010

stowarzyszenia,

2010

Podkowa Leśna w jeden dzień.
Milanówek – Mały Londyn
(modyfikacja istniejącej trasy).
Szlak konspiracyjny: Milanówek,
Podkowa Leśna, Brwinów.
Trasa literacka dla każdego z miast
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oddzielnie oraz Literackie PTO.
Trasa architektury dla każdego
miast oddzielnie oraz dla PTO.

z

Jedwabnym szlakiem.

Sławne rody i sławni mieszkańcy (dla
każdego z miast oddzielnie oraz
zintegrowana dla PTO).
Przysmaki Podwarszawskiego
Trójmiasta Ogrodów.
„Otwarte Pracownie‖ (artystyczne i
rzemieślnicze).
Galerie Sztuki PTO.
Trasy
przyrodnicze:
Najwyższe
wydmy
Mazowsza;
W
leśnych
ostępach i rezerwatach; Wycieczki
ornitologiczne.

Milanówek− Biuro
Promocji Miasta
stowarzyszenia,
Milanówek − Biuro
Promocji
Biuro Promocji UMM,
pracownie artystyczne
malowania na jedwabiu,
galeria „Jedwabny
Zakątek‖, Jedwab Polski
Sp. z o.o.
stowarzyszenia, UGB,
Biuro Promocji UMM,
UMPL
przedsiębiorcy

2010
2014

2012

2012

właściciele pracowni

2010−2011

właściciele,
stowarzyszenia
TPMOPL

2011
2010−2011

5.5. Atrakcje
Zakres działania

Typ podmiotu

Ogród Doświadczeń.
Edukacyjna Ścieżka Archeologiczna.
Potańcówki na „dechach‖, wieczorki
taneczne.

?
UG, Archeoconcept
restauracja Kasyno,
kawiarnia Milimmoi, inne
miejsca/wykonawcy w
pozostałych miastach
„Matecznik‖
TPB
gospodarze/właściciele
placówek we współpracy z
UG
UMM, Jedwab Polski Sp. z
o.o.
UMM
UGB, właściciel obiektu

Warsztaty taneczne.
Ekspozycja minerałów w „Zagrodzie‖.
Zwiększenie dostępności „Zagrody‖,
Muzeum „Mazowsza‖, Muzeum Sztuki
Ludowej .
Muzeum Jedwabiu.
Muzeum rzeźby J. Szczepkowskiego.
Wieża w Mosznej jako punkt
widokowy.
Gra miejska dot. PTO.

Geo caching
Questing
Park Rozrywki i Edukacji.
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Stowarzyszenie Projekt
Brwinów, CKiIO w
Podkowie Leśnej, Biuro
Promocji Miasta w
Milanówku
Pasjonaci
Pasjonaci
Muzeum Motoryzacji i
Techniki w partnerstwie z
UGB i innymi podmiotami.

Termin
realizacji
2014
2013
2011−2012

2011
2012
2012

2015
2015
2014
2010−2011

2010−2011
2010−2011
2015
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5.6. Imprezy cykliczne
Zakres działania

Typ podmiotu

Rowerowy Art Rajd – reaktywacja.

Stowarzyszenie Fabryka
Sztuki
UGB, UMM, UMPL,
stowarzyszenia
Stajnia Patataj, UGB,
UMM, UMPL
UMM, Fabryka Krówek
Stowarzyszenie Tartak,
GOK w Brwinowie
Patataj, UGB, UMM,
UMPL
SARNA
„Matecznik‖

Maraton Podwarszawskiego Trójmiasta
Ogrodów.
Turystyczny Rajd Konny PTO.
Święto Krówki w Milanówku.
Festiwal filmowy im. Wacława
Kowalskiego.
Mazowiecki Piknik Country –
reaktywacja.
Festiwal Muzyki Wschodniej.
Festiwal Muzyki Mało Znanej.

Termin
realizacji
2010
2012
2010
2011
2011
2011
2011
2012

5.7. Zasoby ludzkie
Zakres działania

Typ podmiotu

Kurs dla przewodników na teren PTO.

TPMOPL, TPB, TMM,
TOnZ
UGB, UMM, UMPL

Kursu dla pracowników punktów
Informacji Turystycznej.

Termin
realizacji
2010
2010−2011

5.8. Baza noclegowa
Zakres działania

Typ podmiotu

Stworzenie systemu zachęt (w tym
finansowych) dla kwaterodawców i osób
podejmujących działalność
agroturystyczną oraz pomoc w promocji.
Przygotowanie ofert inwestycyjnych pod
budowę pensjonatów.
Propagowanie idei rewitalizacji (starych)
domów i nadawania im funkcji
pensjonatów.
Pensjonat agroturystyczny przy stajni
Patataj.
Nowy obiekt hotelowy w Milanówku (12
pokoi).
Obiekt hotelowy w Otrębusach.

UGB, UMM, UMPL

Termin
realizacji
2011−2012

UGB, UMM, UMPL

2011−2012

UGB, UMM, UMPL

2011−2012

przedsiębiorca

2011

przedsiębiorca

2011

przedsiębiorca, pod
warunkiem zdobycia
środków zewnętrznych
prywatny inwestor

2014

prywatny inwestor

2011

prywatny inwestor

2011

prywatny inwestor

2012

Przygotowanie 2-3 pokoi pod wynajem w
Podkowie Leśnej.
Przystosowanie domu pod wynajem w
Owczarni.
Przystosowanie budynku wolnostojącego,
obok domu mieszkalnego, pod wynajem w
Milanówku.
Budowa domu na cele wynajmu (mały
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pensjonat) w Milanówku.
Budowa/remont lub dzierżawa budynku
na cele pensjonatowe w Podkowie Leśnej.

2 prywatnych
inwestorów

2014

5.9. Marketing i promocja
Zakres działania

Typ podmiotu

Stworzenie systemu identyfikacji marki
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów.
Strona internetowa www.trojmiastoogrodow.pl.
Mapa (obejmująca obszar 3 gmin i
zaznaczone zasoby turystyczne).

UGB, UMM, UMPL

Punkty Informacji Turystycznej.
System
Informacji
Turystycznej
(Miejskiej).
Przewodnik turystyczny po Brwinowie.
Przewodnik turystyczny po Milanówku.
Przewodnik po PTO.
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Termin
realizacji
2010

UGB, UMM, UMPL,
stowarzyszenia
UGB, UMM, UMPL,
stowarzyszenia,
przedsiębiorca
UGB, UMM, UMPL
UGB, UMM, UMPL

2010

TPB
UMM
UGB, UMM, UMPL,
stowarzyszenia

2010
2011
2011

2010

2011
2012
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6. POZYCJONOWANIE CZYLI BUDOWANIE MARKI
Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na to, jak można się „sprzedawać‖, wokół
jakich skojarzeń budować wspólną markę, jakimi słowami/pojęciami zachęcać
turystę do postrzegania obszaru PTO jako atrakcyjnego. Jednym słowem, jak
zaistnieć w umysłach potencjalnych turystów, jako miejsce, które warto odwiedzać.
Pozycjonowanie i marka to także obietnica, której należy dotrzymać. Niespełnienie
jej i zawiedzione nadzieje turysty to najgorsze, co się może zdarzyć nawet
najbardziej przemyślanej koncepcji pozycjonowania i związanej z nią budowy marki.
Przedstawię poniżej koncepcje i pomysły, które się pojawiły w pracach nad
strategią. Nad niektórymi z nich można pracować równolegle, wspomagając markę
główną.
Miasta-ogrody
Najbardziej „naturalna‖ i znana już marka, szczególnie w odniesieniu do Podkowy
Leśnej i Milanówka. Pretendują do niej jednakże i inne miasta ogrody: Komorów,
Zalesie, Konstancin. Jest ona naturalnym fundamentem, ale nie tworzy nowej
jakości i skojarzeń. Jest to raczej fakt, niż tworzenie nowej jakości poprzez
trójstronną współpracę.
CittaSlow (SlowCities), Powolne miasta
Miasta zrzeszone w organizacji CittaSlow są nieduże (do 50 tys. mieszkańców), z
przyjazną przestrzenią publiczną, kafejkami, sklepami, zabytkami i przyrodą.
Wspierają tradycyjne rzemiosło i lokalną kulturę, tworząc silną, otwartą na innych
społeczność. Chronią środowisko, promują dobre jedzenie, podnoszą jakość życia
mieszkańców. Nie jest łatwo nabyć prawo do używania logo organizacji
(pomarańczowy ślimak): należy spełnić 60 rygorystycznie sprawdzanych wymogów.
W Polsce do organizacji należą: Reszel, Biskupiec, Bisztynek i Lidzbark Warmiński.
Wydaje się, że nasze trzy miasta nie miałyby kłopotu z uzyskaniem wstępu do tego
elitarnego klubu. Być może, że właśnie Citta Slow mogłoby być szukaną marką,
zapewniającą
naszym
miastom
skuteczną
promocję
na
poziomie
międzynarodowym, a przede wszystkim ochronę dobrej jakości życia jego
mieszkańców.
A’la Kazimierz Dolny
Budując markę, wykazujemy podobieństwo do Kazimierza Dolnego: artystyczna
atmosfera, dużo pracowni artystycznych, miejsce zamieszkania znanych postaci ze
świata kultury i sztuki, dużo zieleni i miejsc spacerowych, piękne, zabytkowe wille.
Czyli… po trzykroć Kazimierz, tylko, że bliżej i z dogodnym dojazdem. W trakcie
rozmów z interesariuszami, właśnie ta propozycja wzbudziła najwięcej emocji
negatywnych. Kazimierz, w oczach wielu rozmówców, to oaza kiczu i komercji,
przykład na to, jak turystyka może
zmienić charakter miasta w sposób
niekorzystny.
Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
Przewodni motyw dla turysty, który może skutecznie promować interesujący nas
obszar to Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, w którym to haśle mieszczą się:
informacja o lokalizacji, nawiązanie do ekologii oraz do Trójmiasta Gdańsk – Gdynia
− Sopot, czyniąc tym samym obietnicę marki o wysokich walorach historycznokulturowych.
Właśnie Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów zyskało akceptacje i aplauz wśród
interesariuszy, którzy brali udział w budowaniu strategii.
Przypomnijmy raz jeszcze, co zyskujemy budując wspólną markę:
Skuteczniejszą promocję
Wzrost ilości turystów i wpływów z turystyki.
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Atrakcyjny wizerunek (dla mieszkańca i potencjalnego mieszkańca, inwestora,
turysty)
Wzrost przedsiębiorczości i przyciąganie inwestycji.
Zmniejszenie bezrobocia.
Zwiększone możliwości sięgania po środki unijne.
Wzrost prestiżu.
Budowanie tożsamości i dumy wśród mieszkańców.
Aktywizację lokalnych społeczności.
Marka to nie tylko nazwa, logo, hasło reklamowe. Marka to wiele spójnych działań
zmierzających konsekwentnie do budowania wizerunku rejonu, przemyślanego i
określonego w wizji. Marka to synteza wielu czynników i aspektów − ma
„oddziaływać‖ na poziomie emocji i działań na grupy docelowe.
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7. FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
Niniejsze opracowanie nie aspiruje do roli przekazania kompleksowej wiedzy na
temat funduszy unijnych i ich odniesienia do turystyki. Jest to zbyt szeroki i
wyspecjalizowany temat, będący przedmiotem oddzielnych opracowań i szkoleń.
Osobom
i
podmiotom
zainteresowanym
należy
polecić
stronę
www.zarabiajnaturystyce.pl, na której znajduje się przystępnie napisany podręcznik
dot. funduszy unijnych (oraz wiele innych informacji). Poniżej przedstawiono w
sposób skrótowy najważniejsze z nich, korzystając z wyżej wspomnianego źródła.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości
Cel: Podniesienie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw i MSP poprzez
dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym m.in. zapewnienie dostępu do
technologii, systemów certyfikacji oraz jakości, a także poprzez realizację nowych
inwestycji.
Beneficjenci: przedsiębiorcy. Maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln zł.
Rodzaje wspieranych projektów:
projekty inwestycyjne przedsiębiorstw obejmujące utworzenie nowego lub
rozbudowę już istniejącego przedsiębiorstwa, oraz dywersyfikację produkcji w
wyniku wprowadzenia nowego produktu, lub zasadniczą zmianę dotychczasowego
procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa w wyniku wprowadzenia nowych
produktów. Dofinansowane zostaną także projekty polegające na nabyciu środków
trwałych związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby
zamknięte, gdyby takowy zakup nie nastąpił. Przedsiębiorcy skorzystają również
realizując usługi doradcze w zakresie zarówno projektowania, wdrażania, jak i
doskonalenia nowych produktów i usług, systemów wspomagania jakością czy
certyfikacji wyrobów.
Działanie 6.2. Turystyka
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. Dofinansowaniu podlegać będą
projekty obejmujące promowanie walorów przyrodniczych, w szczególności
przygotowanie programów rozwoju oraz promocji markowych produktów
turystycznych regionu oraz udział w targach i imprezach promocyjnych.
Beneficjenci: JST, parki narodowe i krajobrazowe, Lasy Państwowe, instytucje
kultury, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe,
przedsiębiorcy sektora turystyki oraz podmioty działające w oparciu o zapisy
Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Rodzaje wspieranych projektów:
przedsięwzięcia w zakresie ochrony i waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego,
polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji i remoncie bazy
noclegowej i gastronomicznej oraz obiektów przeznaczonych na turystykę
biznesową i działalność sportową i rekreacyjną. Ponadto, dotacje mogą uzyskać
projekty obejmując tworzenie i rozwój parków tematycznych, realizację nowych
produktów turystycznych oraz usuwanie barier architektonicznych dla osób
niepełnosprawnych (jako element projektu).
Wnioskodawcy mogą aplikować o środki finansowe na systemy, centra, ośrodki
informacji turystycznej, na tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz
danych, które stanowią element systemu informacji turystycznej, trasy i szlaki
turystyczne oraz infrastrukturę okołoturystyczną, a także tworzenie i rozwój
systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych. Dofinansowywane są
również projekty zakładające budowę lub wyznaczenie wydzielonych dróg dla
rowerów. Jako element projektu, do wsparcia kwalifikują się również: sygnalizacja i
oznakowanie drogowe, miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-
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rowerowe, oświetlenie tras rowerowych, przebudowa schodów na pochylnie dla
rowerzystów.
Projekty z zakresu turystyki wspierane w ramach Priorytetu powinny wykazywać
wyraźny wpływ na rozwój gospodarczy regionu.
Programy Operacyjne 2007-2013
PO Infrastruktura i Środowisko
PO Rozwój Obszarów Wiejskich (w tym Oś 4 LEADER)
PO Kapitał Ludzki
PO Innowacyjna Gospodarka
Mechanizmy Finansowe EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (nowy cykl grantów
planowany na lata 2012-2015)
Środki krajowe:
granty na projekty turystyczne uruchamiane przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego (zwykle 2 razy w roku) dla organizacji pozarządowych.
W roku 2009 rozpisano konkursy na zadania z zakresu:
a) Tworzenie i promocja regionalnych produktów turystycznych na terenie
Województwa Mazowieckiego.
b) Wytyczanie, oznakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych Mazowsza.
c) Znakowanie atrakcji turystycznych Mazowsza.
d) Tworzenie i utrzymanie stron www. o atrakcjach turystycznych Mazowsza.
e) Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek,
katalogów prezentujących walory turystyczne Mazowsza.
f) Fryderyk Chopin - atrakcja turystyczna Mazowsza.
g) Organizacja rajdów na terenie Województwa Mazowieckiego.
h) Opracowywanie lokalnych strategii rozwoju turystyki.
Kwota na projekt, zależnie od zadania, wynosi od 5.000-50.000 tys. zł.
Inne środki krajowe:
granty Ministerstwa Sportu i Turystyki,
granty z Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jest oczywiste, że trzy gminy tworząc Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, mają
dużo większe szanse na uzyskanie dotacji z każdego z tych źródeł niż działając
pojedynczo na trudnym i ciasnym rynku funduszy zewnętrznych. Taki był między
innymi cel tworzenia strategii w oparciu o potencjał trzech gmin.
Środki na cele związane z rozwojem turystyki mogą pozyskiwać gminy,
poszczególne podmioty z ich terenu, a także Stowarzyszenie LGD „Zielone
Sąsiedztwo‖.
Przykładami wspólnych działań, nie tylko na polu turystyki, które już są realizowane
przez Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo‖ to:
− przygotowanie niniejszej wspólnej strategii (projekt współfinansowany ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego),
− projekt „Akademia NGO‖ dla członków organizacji pozarządowych z terenu
Trójmiasta (finansowany z Funduszy Norweskich),
− projekt „Joy of creating‖ – warsztaty z rzeźby, malowania na jedwabiu, techniki
witrażowej dla gości zagranicznych (finansowany z programu Grundtvig).
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8. WDRAŻANIE I MONITORING STRATEGII
Opracowanie strategii jest pierwszym, koniecznym etapem osiągnięcia celu, jakim
jest rozwój turystyki na naszym obszarze. Nie jest to jednak warunek
wystarczający. Nawet najlepsza strategia pozostanie dokumentem martwym, o ile
nie nastąpi faza decydująca: wdrażanie. Etap ten wymaga połączenia wysiłku wielu
instytucji, organizacji, osób prywatnych oraz zrozumienia mechanizmów, jakie
rządzą procesami społecznymi i gospodarczymi z udziałem tak wielu „aktorów‖, w
tym mechanizmu podstawowego: wszystkie zasugerowane w dokumencie
rozwiązania mogą być realizowane jedynie na bazie dobrowolnego uczestnictwa.
Jest więc strategia dokumentem, który może być wykorzystany przez wszystkich na
zasadzie dobrowolności, gdyż stanowi bazę wiedzy, która powstawała z udziałem
wielu podmiotów.
Należy tu podkreślić, że strategia, bazując na szeregu sprawdzonych na naszym
obszarze imprezach i inicjatywach, ma przede wszystkim za zadanie rozbudowanie
tej oferty o nowe elementy i uporządkowanie jej w spójną całość.
Dostępne opcje zarządzanie procesem wdrażania strategii rozwoju turystyki można
sobie wyobrazić jako punkty na osi, gdzie punkt zerowy oznacza brak jakiejkolwiek
koordynacji i zarządzania, a punkt maksimum oznacza zintegrowane zarządzanie
wszystkimi procesami. Możemy wyróżnić trzy modele − warianty:
a) wariant minimalistyczny (brak integracji zarządzania) realizacją strategii − stan
obecny,
b) wariant realistyczny − pośredni (zarządzanie tylko niektórymi elementami np.
promocją),
c) wariant maksymalistyczny − wspólna instytucja lub ośrodek koordynujący i
zarządzający strategią w imieniu trzech gmin i zainteresowanych podmiotów.
Wariant minimalistyczny, tj. brak zintegrowanego zarządzania strategią nie
oznacza, że „nie zadzieje się nic‖. Niektóre inicjatywy, zgłoszone tak przez
prywatne, jak i instytucjonalne podmioty dojdą do skutku, o ile jednostki
wdrażające będą widziały ich ekonomiczny lub publiczny sens. Jest jednak pewne,
że proces będzie przebiegał chaotycznie, a osiągnięta jakość nie będzie zbieżna z
założeniami wypracowanymi w ramach strategii. Taki scenariusz nie jest pożądany
ani preferowany przez głównych interesariuszy.
Jako nierealny na tym etapie oceniono wariant maksymalistyczny tj. powstanie
ponadlokalnego ośrodka/instytucji (jednego dla całego Trójmiasta Ogrodów), który
będzie zarządzał wszystkimi elementami procesu.
Za realistyczny uznano wariant pośredni tj. zarządzanie tylko niektórymi
elementami strategii (przede wszystkim aktywne zarządzanie marką i promocją).
Zarządzanie wdrażaniem strategii rozwoju turystyki i rola gmin w tym
procesie
Na warsztacie w dniu 30 października 2009 r. z udziałem przedstawicieli gmin,
poświęconemu wdrażaniu strategii i możliwym scenariuszom w tym zakresie,
omawiano rolę władz lokalnych, jako jednych z najważniejszych interesariuszy
projektu. Określono trzy możliwe warianty zaangażowania gmin w proces realizacji
strategii:
Wariant minimalny zaangażowania gmin to:
a) przejęcie kontroli nad marką tj. prawa do znaku Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów,
b) opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej dla marki PTO,
c) stworzenie i aktualizacja wspólnej strony internetowej www.trojmiastoogrodow.pl.
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Wariant pośredni: (do powyższych przedsięwzięć dochodzą następujące):
d) stworzenie punktów informacji turystycznej,
e) wydanie mapy.
Wariant maksymalny (do powyższych przedsięwzięć dochodzą nastepujące):
f) stworzenie i sprzedaż produktu „Cykliczne zwiedzanie PTO‖ (np.czerwonym
„piętrusem‖) jako produktu flagowego PTO, lub alternatywnie kilku równoległych
produktów, które będą się uzupełniać, pełniąc łącznie funkcję koła napędowego
rozwoju turystyki kulturowej na obszarze gmin tworzących PTO,
g) aktywne wspieranie pozostałych elementów strategii.
Przedstawiciele gmin jako pożądany i realistyczny na obecną chwilę ocenili wariant
minimalny, zakładający wspólną promocję marki Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów poprzez stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej i strony internetowej
www.trojmiasto-ogrodow.pl, co da wyraźny sygnał i infrastrukturę promocyjną
pozostałym podmiotom, ułatwiając im działanie.
Aktualnie przygotowywane przez burmistrzów porozumienie o współpracy między
trzema gminami Trójmiasta Ogrodów w różnych dziedzinach życia gospodarczego i
społecznego (w tym turystyce) stwarza podwaliny do funkcjonowania takiego
systemu oraz daje szanse do jego ewentualnego rozwoju w przyszłości. Dotyczyć to
będzie szczególnie przedsięwzięć związanych z budowaniem marki PTO, gdzie rola
inicjatywna i sprawcza władz gminnych jest wiodąca.
To władze gmin w odrębnym trybie będą podejmowały decyzje o zakresie
zaangażowania. Im wyższe ono będzie, tym lepiej dla szans pełnej realizacji
strategii rozwoju turystyki PTO.
Rola Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” we wdrażaniu strategii i
mierzalne cele w tym zakresie
Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo‖ jako inicjator powstania strategii jest
podmiotem, który będzie wspierał wdrażanie i monitorował strategię w miarę
swoich kadrowych możliwości.
Przypomnijmy, że głównym celem przygotowania niniejszej strategii, z punktu
widzenia LGD, było wykreowanie inicjatyw i pomysłów, które mogłyby wpisać się w
III Cel ogólny LSR i cele szczegółowe.
III Cel ogólny LSR: Rozwój potencjału turystycznego obszaru LGD.
III.1 Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i
warunków do uprawiania sportów.
Przedsięwzięcia:
1. Oznakowanie atrakcyjnych turystycznych tras pieszych, rowerowych i innych, w
tym system informacji turystycznej.
2. Wysoki poziom estetyki przestrzeni publicznej i obiektów charakterystycznych dla
danego terenu.
3. Dobra jakość komunikacyjna na obszarze LGD (rozwój komunikacji zbiorowej).
4. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki, kultury, rekreacji i sportu poprzez
zagospodarowanie terenów o dużym potencjale turystycznym na obszarze LGD.
III.2 Cel szczegółowy: Poprawa jakości i oferty usług turystyki kulturowej ,
rekreacyjnej i sportu.
Przedsięwzięcia:
1. Rozwój usług turystycznych i około turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, a
także związanej z nimi infrastruktury.
2. Dostępność usług Internetu dla mieszkańców.
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III.3 Promocja obszaru LGD jako obszaru o wysokim potencjale turystycznym i
kulturalnym.
Przedsięwzięcia:
1. Skuteczna, wspólna i systemowa promocja obszaru LGD.
W czasie prac nad strategią wyłoniło się wiele pomysłów, opisanych w niniejszym
opracowaniu, które maja szanse przełożyć się na konkret w postaci składanych
wniosków i realizowanych działań w ramach Osi 4 LEADER PROW na lata
2007−2013.
Stowarzyszenie, działając na obszarze LGD (dwie gminy) i posiadając narzędzia
wsparcia finansowego dla podmiotów i działań na tym terenie, tak istotne z punktu
widzenia wdrażania, może monitorować wdrażanie posługując się wskaźnikami
produktu i rezultatu określonymi w LSR i odnoszącymi się do celu ogólnego III.
Wskaźniki rezultatu:
1. Do 2015 r. co najmniej 10 nowych podmiotów i osób fizycznych uruchomi
usługi z zakresu obsługi ruchu turystycznego (lub je rozszerzy).
2. Do 2015 r. powstanie co najmniej 10 km nowych szlaków turystycznych na
obszarze LGD a odnowionych będzie min. 20 km istniejących szlaków.
3. System oznakowania, informacji i promocji obszaru LGD istnieje oraz wspiera
rozwój turystyki kulturowej i rekreacyjnej.
4. Wzrasta liczba uczestników imprez promowanych przez LGD pochodzących z
terenu własnej gminy, innej gminy, spoza LGD.
5. Do 2015 r. powstanie co najmniej 15 nowych miejsc pracy w sektorze
turystyki, sportu i rekreacji.
6. Do 2015 r. co najmniej 5 kompleksowych produktów turystycznych zostało
przygotowanych i na ich wykorzystaniu opiera się organizacja ruchu
turystycznego.
Wskaźnik produktu:
1. System informacji turystycznej wyznaczający atrakcyjne trasy turystyczne,
piesze, rowerowe, konne, oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego
oraz prywatnych i publicznych budynków − min. jeden zrealizowany projekt.
2. Oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego – min.
siedem zrealizowanych projektów.
3. Projekty dot. kształtowania przestrzeni publicznej, budowy, remontu lub
przebudowy obiektów, w tym infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych − min. dwa zrealizowane
projekty.
4. Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek, pomników
przyrody, innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości,
wraz z uporządkowaniem terenu, odnawianie elewacji i dachów prywatnych
oraz
publicznych
budynków,
ogrodzeń
oraz
innych
obiektów
charakterystycznych dla budownictwa danego regionu, w tym zakupu i
nasadzania tradycyjnej roślinności – min. cztery zrealizowane operacje.
5. Usługi transportowe – min. dwa zrealizowane projekty.
6. Projekty budowy, remontu lub przebudowy obiektów w tym infrastruktury
związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społecznokulturalnych − min. jeden zrealizowany projekt.
7. Projekty dot. inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej,
budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności miejsc
wypoczynkowych, tras narciarstwa biegowego, tras rowerowych, zakupu
wyposażenia świetlic i ich remont.
8. Rozwój nowych usług turystycznych, agroturystycznych oraz usług związanych
ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, rozwój rzemiosła i rękodzielnictwa.
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9.

Zbudowanie wysokiego standardu infrastruktury gastronomicznej, poprawy
stanu bazy noclegowej, rozwój nowych usług turystycznych, związanych ze
sportem, rekreacją i wypoczynkiem – min. trzy zrealizowane projekty.
10. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez szkolenia,
warsztaty, prowadzenie badań, utworzenie lub zmodernizowanie bazy
informacji turystycznej oraz stron internetowych.
11. Operacje dot. prowadzenia punktów informacji turystycznej, przygotowania
wydawnictw promocyjnych dot. obszaru oraz wsparcie dla imprez promujących
obszar LGD – min. jeden projekt.
12. Przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych dot. obszaru LGD oraz
wsparcia dla imprez promujących obszar LGD – min. dziewięć projektów.
LGD będzie także wspierać i monitorować działania określone w Strategii Rozwoju
Turystyki (rozdział VI: Działania), szczególnie te, związane z obszarem LGD, a
wyniki będzie przedstawiać na corocznym Walnym Zebraniu członków.
Mamy nadzieję, że działania wdrożeniowe Stowarzyszenie LGD „Zielone
Sąsiedztwo‖
oraz władz lokalnych dadzą impuls do pojawienia się na rynku
„producenta oferty turystycznej‖, który będzie produkty tworzył, integrował,
promował oraz sprzedawał poprzez kanały dystrybucji. Brak takiego podmiotu w
chwili obecnej jest podstawowym problemem na analizowanym obszarze. Nie
istnieją tutaj Lokalne Organizacje Turystyczne, oddziały PTTK, a sektor biznesowy −
biura podróży (agencje) sprzedają ofertę wyjazdową. Jest to ogromne ograniczenie
limitujące dalszy rozwój produktów i ich urynkowienie. Szczególnie dotyczy to
oferty typu „wycieczki pakietowe‖, łączącej w sobie kilka usług. Być może w
najbliższym czasie wyłoni się przedsiębiorca, który będzie zainteresowany oparciem
swojego biznesu na m.in. turystyce lokalnej, niemniej jednak wcześniej muszą mieć
miejsce pewne działania wspierające, szczególnie z zakresu wspólnej promocji, o
których była mowa na początku tego rozdziału.
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Zakończenie (od koordynatorki prac nad Strategią)
Niniejsza praca powstała w oparciu o szerokie konsultacje społeczne z
przedstawicielami gmin, organizacji pozarządowych, ludzi kultury i sztuki,
środowiska biznesu oraz mieszkańców. Przeprowadziłam około 60 rozmów z blisko
setką osób. Były to ciekawe i inspirujące spotkania, przebiegające w atmosferze
twórczej i konstruktywnej. Chciałam Państwu za poświęcony czas podziękować,
tudzież za aktywne włączenie się w proces budowania strategii.
Większość moich rozmówców była pozytywnie nastawiona do projektu, aczkolwiek
czasami pojawiały się wątpliwości, czy aby nasze zasoby turystyczne są atrakcyjne
lub czy turystyka nie zakłóci szczególnego, kameralnego charakteru naszych
miejscowości. Przeważała jednak duma z naszego dorobku, jako społeczności
lokalnych i entuzjazm, że oto się otwieramy i udostępniamy swoje bogactwo
przybyszom z zewnątrz lub mieszkańcom pozostałych gmin Trójmiasta.
Dziękuję władzom samorządowym Milanówka, Brwinowa i Podkowy Leśnej oraz
organizacjom pozarządowym, które na wstępie, w fazie koncepcyjnej projekt
poparły, dając dowód zaufania i przekonania, że taki dokument jest potrzebny i z
pożytkiem zostanie wykorzystany.
Przedstawiona koncepcja, oparta o marketingowy model segmentacji rynku, jest
próbą syntezy i uporządkowania zagadnienia turystyki na naszym terenie. Na
pewno niniejsza praca nie wyczerpuje tematu, jak również opis przedstawionych
zasobów nie rości sobie pretensji do bycia pełnym. Starałam się ją napisać językiem
przystępnym i przyjaznym, minimalizując używanie terminologii branżowej.
Nie było też moim celem ocenianie zasobów, ich ważności, czy też historycznego
wkładu w rozwój turystyki na naszym terenie. Starałam się natomiast przedstawić
możliwości jakie drzemią w tym potencjale, zaprezentować partnerów do projektów
turystycznych lub para turystycznych, zachęcić do współpracy i tworzenia nowej
jakości poprzez wymianę doświadczeń.
Powstanie strategii oraz postulaty z niej wynikające to przykład procesu
społecznego, w którym rządzą reguły chęci i dobrowolności. Część działań ma już
swoich „właścicieli‖, a inne to zaledwie pomysły, które jeszcze czekają na
wykonawców, ale są całkowicie możliwe do realizacji zasobami, jakie już ujawniły
się na terenie Trójmiasta. Pewnym działaniom zostało przypisane ważne, inicjujące
znaczenie (system identyfikacji wizualnej, strona internetowa…).
Strategia rozwoju turystyki trzech gmin jest równocześnie strategią rozwoju marki
turystycznej Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
Pamiętajmy, że dobra marka to nie tylko chwytliwe hasło, ale przede wszystkim
obietnica, której trzeba dotrzymać. Dobra marka, wypełniona wartościową treścią,
to coś, o co warto zawalczyć wspólnie, współpracując w ramach trzech gmin i
trzech sektorów (publicznego, społecznego i prywatnego). Marka PTO będzie
oddziaływała nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie − już nie w wymiarze
turystycznym − ale w sensie podwyższonej identyfikacji mieszkańców z terenem
PTO, poczucia dumy i współodpowiedzialności za los tej naszej nadal małej, ale już
nieco większej ojczyzny. Ograniczony i kontrolowany rozwój turystyki kulturowej,
aktywnej, edukacyjnej i biznesowej może pomóc w utrzymaniu charakteru naszych
miejscowości. „Produkt‖ jaki chcemy sprzedawać, jest na tyle elitarny w dobrym
tego słowa znaczeniu, że „zalew turystów‖ nam nie grozi.
Strategię, jak każdy dokument tego typu, weryfikuje życie. Czasami na efekty
działań trzeba czekać lat parę, zwłaszcza, że podjęcie się ich oznacza wkład
finansowy i ryzyko ekonomiczne.
Wielu interesariuszy czeka na ruch innych uczestników tego procesu, jak się
zachowają, czy podejmą pewne działania, które są ważne z punktu widzenia całości.
Jestem pewna, że dzięki turystyce zgodnej z przedstawioną wizją za kilka –
kilkanaście lat nasze miasta-ogrody mogą stać się jeszcze lepszym miejscem do
życia.
Na koniec chciałam przytoczyć cytat z książki prof. Andrzeja Tyszki, którą odkryłam
na nowo podczas pracy nad strategią:
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„Powodzenie wszystkich słusznych, możliwych − także pozornie niemożliwych −
postulatów zależy od jednego podstawowego czynnika – postawy i świadomości
ludzi, czyli od „opinio communis” a w następnej kolejności od jakości przywództwa i
autorytetu władzy”.14
Barbara Potkańska, koordynator przygotowania Strategii

O koordynatorce projektu
Barbara Potkańska ukończyła Szkołę Główną Handlową oraz studia podyplomowe
na tejże uczelni z zakresu Marketingu i Strategii Marketingowych. Przez okres 20 lat
pracowała w firmie Orbis Travel, zajmując się organizacją zagranicznych imprez
turystycznych oraz działaniami marketingowymi. Była odpowiedzialna za tworzenie
produktu turystycznego oraz promocję – w tym prowadzenie strony internetowej
oraz opracowywanie wydawnictw katalogowych. Jest autorką relacji z podróży
zamieszczanych w „Turystyce‖ – dodatku do „Gazety Wyborczej‖. Mieszka w
Podkowie Leśnej od roku 1993. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo‖.

14

Andrzej Tyszka, Żyjąc wśród leśnych ogrodów, Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2006
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Stosowane skróty
EDD – Europejskie Dni Dziedzictwa
EKD – Elektryczne Koleje Dojazdowe
JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego
KM – Koleje Mazowieckie
LGD – Lokalna Grupa Działania
LSR – Lokalna Strategia Rozwoju
MSP – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
NGO – Non-govermental organisation (organizacje pozarządowe)
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PTO− Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
SARNA − Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców i Absolwentów
TMM − Towarzystwo Miłośników Milanówka
TPMOPL – Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
TOnZ – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
TPB – Towarzystwo Przyjaciół Brwinow
UGB – Urząd Gminy Brwinów
UG – Urząd Gminy Brwinów, Urzędy Miast w Milanówka i Podkowie Leśnej
UMM – Urząd Miasta Milanówka
UMPL − Urząd Miasta Podkowa Leśna
UTW – Uniwersytet Trzeciego Wieku
WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa
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