
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Zielone Sąsiedztwo”
   

Projekty realizowane przez beneficjentów w latach 
2009-13 ze środków PROW 2007-13 oś 4 LEADER 
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 
LGD Zielone Sąsiedztwo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Opracowanie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, 

współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 2013. 

Odnowa i Rozwój Wsi
Małe Projekty

Mikroprzedsiębiorstwa

„Projekt to marzenie 
ubrane w budżet 
i harmonogram”



GRATULUJEMY NASZYM BENEFICJENTOM!

Wasze sukcesy i zadowolenie mieszkańców korzystających z oferty wzbogaconej dzięki środkom z LEADERA jest naszą 
radością i źródłem skromnej satysfakcji, że się nam wspólnie udało!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalne Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” serdecznie dziękuję za dotychczasową 
współpracę; władzom samorządowym obu gmin, partnerom projektowym, członkom Stowarzyszenia, Radzie oceniającej 
i wszystkim mieszkańcom uśmiechającym się gdy słyszą o Zielonym Sąsiedztwie. Dziękuję i pozdrawiam zawsze kompe-
tentnych współpracowników i pracowników biura: Anię Wrzosek, Kaję Łęcką a szczególnie ciepło Sylwię Dąbrówkę.

Dziękujemy także pracownikom Urzędu Marszałkowskiego i ARiMR za wasz profesjonalizm i życzliwość dla naszych bene-
ficjentów. Za każdym zrealizowanym projektem stoi konkretny człowiek - lider, który ma wizję zmiany, marzenie możliwe 
do spełnienia dzięki wsparciu ze środków unijnych. 

 Anna Łukasiewicz 
 Prezes Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo”
 Podkowa Leśna, Brwinów, grudzień 2013 r.
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„Misją Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo” jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych naszych gmin oraz budowa wspólnej i rozpoznawal-
nej w kraju marki podwarszawskich miast – ogrodów i otaczających je terenów wiejskich jako zespołu społeczności lokalnych, które potrafią dobrze współpra-
cować i w  ten sposób zapewniają wyższą jakość życia mieszkańcom.”

W publikacji wydanej ze środków na funkcjonowanie Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” z satysfakcją i dumą przedstawiamy projekty 
naszych beneficjentów już zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji. Każdy z nich jest inny i na swój szczególny sposób innowacyjny. Łączą je 
elementy wspólne, pozwalające stwierdzić, że środki rozdysponowywane lokalnie z wykorzystaniem nowatorskiego w Polsce podejścia LEADER 
są trudne w rozliczeniu ale potrzebne społecznościom lokalnym. 

Pomimo, że pomoc unijna ma w tym wypadku charakter refundacji i z uwagi na to, że wydatkowanie środków o charakterze publicznym obwa-
rowane jest szeregiem długotrwałych i skomplikowanych procedur a w kolejnych naborach zmieniały się także rozporządzenia i szczegółowe 
przepisy, nasi beneficjenci wytrwale realizują ambitne, innowacyjne działania i skutecznie rozliczają projekty na poziomie instytucji wdrażającej 
czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Program LEADER to nie tylko jeden ze strumieni, którymi płyną do Polski środki europejskie, ale przede wszystkim nowatorski sposób realizowania 
polityki rozwoju obszarów.

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej



Lokalna Strategia Rozwoju i jej realizacja

Od 2008 r. na terenie Miasta Ogrodu Podkowa Leśna i w gminie Brwinów 
działa Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”. Sto-
warzyszenie ma charakter trójsektorowy, naszymi członkami są zarówno 
osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia lokalne, instytucje samo-
rządowe oraz na podstawie uchwał Rad Miast – obie gminy. 

Nasze główne działania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej 
w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Zadania statutowe LGD realizuje także dzięki środkom pozy-
skanym z innych źródeł.

W przypadku Leadera granice administracyjne mają drugorzędne zna-
czenie przy wyznaczaniu obszaru wdrażania tego innowacyjnego podej-
ścia. Ważne są natomiast więzi między mieszkańcami, podobne potrzeby, 
wspólne cele, wreszcie wspólna tożsamość i dziedzictwo kulturowe.Cele 
stowarzyszenia (szeroko pojęte działania na rzecz zrównoważonego roz-
woju) wynikają z zapisów Statutu i są doprecyzowane w Lokalnej Strategii 
Rozwoju.

Lokalną Strategię Rozwoju opracowano metodą partycypacyjno – eksperc-
ką w 2008 r. ze wsparciem środków Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego. Zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego, 
jako stowarzyszenie pośredniczące w przekazywaniu unijnych środków 
z PROW otrzymaliśmy 2 918 560,00 zł na realizację LSR na naszym terenie.

W latach 2009-2013 na poszczególne operacje zarezerwowano:
- Odnowa i rozwój wsi – 1 489 581,00 zł, Małe projekty – 1 028 979,00 zł, 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 400 000,00 zł.

Od 2009 r. do końca 2013 r. przeprowadziliśmy 9 naborów na środki po-
mocowe. Rozdysponowaliśmy pełną pulę środków na projekty zgłaszane 
przez naszych beneficjentów.

Szacujemy, że za pośrednictwem LGD zostanie złożonych w sumie ponad 
100 projektów. Niektóre są w całości lub częściowo inwestycyjne. Część 
z nich jest obecnie na etapie oceny formalnej. Wśród zaprezentowanych 
projektów znalazło się 6 z działania Odnowa i Rozwój Wsi, 26 z tzw. Małych 
Projektów i 2 z tzw. Mikroprzedsiębiorstw. Ostatni, dziesiąty nabór na środ-
ki z PROW 2007-13 planujemy na maj 2014 r. 

2 Odnowa i rozwój wsi
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Najcenniejszym bogactwem i szansą rozwoju są ludzie, 
gotowi wziąć odpowiedzialność za realizację zadania

Wszystkie wymienione w wydawnictwie projekty:
- wpisują się w realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie LGD,
- są ogólnodostępne a realizowane działania mają charakter otwarty.

Dziękując realizatorom projektów za udostępnione zdjęcia i przesłane teksty, zaznaczamy, że publikacja zawiera jedynie wybór, przykłady działań realizo-
wanych na naszym terenie ze wsparciem ze środków LEADERa.

Najcenniejszym bogactwem i szansą rozwoju są ludzie, gotowi wziąć odpowiedzialność za realizację zadania, poświęcić mu swoją energię i zaangażowa-
nie. Wiedząc o tym, Komisja Europejska uznała, że najlepiej służyć temu będzie program, który przekaże znaczną część decyzji, a także środków finanso-
wych, na poziom lokalny. Podejście LEADER należałoby postrzegać raczej jako metodę a nie cel.



Opis projektu

W ramach projektu zostało utworzone boisko rekreacyjne 
do zespołowych gier ruchowych.

Teren został ogrodzony, poszerzono chodnik przed wej-
ściem na płytę boiska, na którym ustawiono ławki, stojak 
na rowery oraz kosz na śmieci. Na płycie boiska usytu-
owano gotowe urządzenia do gier zespołowych w postaci 
dwóch koszy do koszykówki oraz dwóch bramek do piłki 
nożnej. 

Na terenie obiektu wykonano oświetlenie terenu. Przed 
wejściem na teren boiska w ogrodzeniu zamontowano 
skrzynkę z instalacją do sterowania oświetleniem terenu 
oraz tablicę regulaminową. 

BENEFICJENT:    Gmina Brwinów 
Kwota dofinansowania:   100 000 zł
Miejsce realizacji:   Parzniew

344

Budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz 
z ogrodzeniem i zagospodarowaniem otoczenia terenu w Parzniewie

Odnowa i rozwój wsi



Opis projektu:

W ramach projektu wybudowano chodnik o długości 
385,57m, który znajduje się przy krawędzi jezdni. Chodnik 
wybudowano z kostki betonowej brukowej koloru szarego. 

Chodnik posiada swój początek w pasie drogowym ulicy 
Wiejskiej, a następnie biegnie po lewej stronie nawierzchni 
ulicy Przejazdowej do granicy pasa kolejowego.

 Zjazdy do posesji wykonano tylko w granicach pasa drogo-
wego. Nawierzchnia zjazdów jest z kostki betonowej bruko-
wej koloru czerwonego.

BENEFICJENT:    Gmina Brwinów
Kwota dofinansowania:  229 581 zł
Miejsce realizacji:   Otrębusy

Budowa chodnika w ul. Przejazdowej w Otrębusach w ramach zadania 
inwestycyjnego pn: Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej 

Odnowa i rozwój wsi 5



Opis projektu

Projekt polega na remoncie i modernizacji budynku Cen-
trum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 
położonego przy ul. Świerkowej 1.
W zakres zadania wchodzą:
- termomodernizacja ścian i stropów z wymianą pokrycia 

dachowego i sufitów podwieszanych oraz elewacji
- wymiana stolarki okiennej
- wymiana posadzek wraz z podłożem ( bez Sali widowi-

skowej)
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzej-

nikami (bez kotłowni)
- wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w tym 

osprzętu oświetleniowego ( bez Sali widowiskowej)
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z urzą-

dzeniami
- naprawa i wymiana tynków (płyty GK) wraz z malowa-

niem

- przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych (rampa, osobna toaleta)
- powiększenie toalet ( po dwa oczka w każdej)
- przeniesienie wejścia głównego i aranżacja szatni.

BENEFICJENT:    Miasto Podkowa Leśna
Kwota dofinansowania:   400 000 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna

Remont budynku CKiIO wraz z modernizacją pomieszczeń, 
ul. Świerkowa 1 w Podkowie Leśnej 

Odnowa i rozwój wsi6



Opis projektu:

Stworzenie ogólnodostępnego miejsca dla dorosłych 
i  dzieci o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym 
w   centrum miasta ogrodu Podkowa Leśna poprzez za-
montowanie urządzenia typu linarium (tzw pająk), 2 ele-
mentów siłowni zewnętrznej, zainstalowanie monitorin-
gu zewnętrznego oraz modernizację ogrodzenia.

Spodziewamy się, iż będzie to miejsce chętnie i często 
odwiedzane zarówno przez mieszkańców Podkowy Le-
śnej jak i osoby odwiedzające nasze miasto. 

BENEFICJENT:    Miasto Podkowa Leśna
Kwota dofinansowania:  97 000 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna

Zagospodarowanie terenu w centrum Podkowy Leśnej,
ul. Świerkowa 1 na cele rekreacyjne i wypoczynkowe

Odnowa i rozwój wsi 7



Opis projektu

Zadanie zakłada remont elewacji i wymianę stolarki okien-
nej, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, odbudo-
wę tarasu, remont balkonu, wieżyczki oraz schodów. Wybu-
dowane zostaną również nowe chodniki przed budynkiem 
głównym „Toeplitzówki”. Aby nie gromadziła się na nich desz-
czówka, stworzony zostanie  system odwodnieniowy.

Zbudowany w początkach XX w. przez rodzinę Toeplitzów 
dwór, należał do niej do roku 1945. Następnie rodzina zrzekła 
się dworu na rzecz Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze”. W latach 60. obiekt przeszedł w ręce urzędu gmin-
nego w Otrębusach, a od roku 1975 należy do Gminy Brwi-
nów. W  budynku znajduje się między innymi filia Biblioteki 
Publicznej w Brwinowie.

BENEFICJENT:    Gmina Brwinów
Kwota dofinansowania:   260 000 zł
Miejsce realizacji:   Otrębusy

Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej „Dwór Toeplitza” 
w Otrębusach, ul. Wiejska 1

Odnowa i rozwój wsi8



Opis projektu:

Projekt zakładał projekt i budowę wiejskiego klubu kul-
tury w Owczarni.

W niedzielę 22 września 2013 r. uroczyście otwarto świe-
tlicę w Owczarni. Nowy budynek służyć będzie integra-
cji całej społeczności. Licząca ponad 1300 mieszkańców 
Owczarnia dotąd nie miała swojego miejsca spotkań: we 
wsi nie ma szkoły, ani remizy. Teraz mieszkańcy zyskali 
swój własny „dom kultury”. Świetlica w Owczarni została 
„zasiedlona” przez Gminny Ośrodek Kultury w Brwino-
wie i rozpoczęła działanie jako OWCA – Owczarniańskie 
Wiejskie Centrum Animacyjne. Będzie miejscem integra-
cji mieszkańców oraz centrum kulturalnym i edukacyj-
nym obejmującym swoimi działaniami całą okolicę.

BENEFICJENT:    Gmina Brwinów
Kwota dofinansowania:  400 000 zł
Miejsce realizacji:   Owczarnia

Projekt i Budowa Wiejskiego Klubu Kultury (świetlicy) w m. Owczarnia

Odnowa i rozwój wsi 9



Opis projektu

Celem projektu była integracja środowi-
ska młodzieży z gmin Brwinów i Podkowa 
Leśna oraz edukacja muzyczna młodych 
ludzi poprzez interaktywne działanie.           
Projekt polegał na wyciszeniu pomiesz-

czenia w budynku CKiIO przy ul. Świerko-
wej 1, (tzw. salę prób) i przystosowanie jej 
do wykonywania głośnej muzyki. 
Młodzi ludzie sami wyremontowali salę, 

zajęli się zakupem instrumentów muzycz-
nych, zorganizowali warsztaty muzycz-
ne oraz koncert finałowy. Odbyło się 28 
warsztatów, z których skorzystało około 
50 osób. W koncercie finałowym uczestni-
czyło około 150 osób. Z sali prób korzysta 
na stałe około 10 muzykujących grup mło-
dzieży. 

BENEFICJENT:    Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
Kwota dofinansowania:   19 250 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna

Akademia Umiejętności Muzycznych

Małe Projekty10



Dziecko w Teatrze

Małe Projekty

Opis projektu

Celem projektu było wzbogacenie kompetencji kulturalnych 
mieszkańców gmin Brwinów i Podkowa Leśna poprzez edu-
kację teatralną skierowaną do dzieci i towarzyszących im do-
rosłych. 
Uczestnicy projektu obejrzeli 10 przedstawień reprezentują-

cych różne formy teatralne: teatr muzyczny, plenerowy, teatr 
dla niemowląt, pantomimę, teatr słowa oraz animacji przed-
miotu. Każde spotkanie było obudowane elementami warsz-
tatowymi i animacyjnymi według koncepcji Wiesławy Klaty 
– pedagoga teatru, koordynatora artystycznego projektu. 
Spotkania odbywały się zawsze w niedzielę, raz w miesiącu. 
Uczestnicy otrzymali karnety, w których zbierali pieczątki - 
poświadczenie obecności na spektaklach. Najwytrwalsi otrzy-
mali nagrody - książeczki autorstwa poetki Danuty Szewczyk, 
mieszkanki Podkowy Leśnej. Każdorazowo w  wydarzeniu 
brało udział ok. 100-150 dzieci wraz z rodzicami. 

BENEFICJENT:    Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
Kwota dofinansowania:   19 564 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna
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Opis projektu

Tytuł projektu jest zainspirowany ge-
nius loci miasta ogrodu i prozą Bogdana 
Wojdowskiego, którego „pole widzenia 
Podkowy Leśnej” poraża swoją wrażli-
wością i przenikliwością. Duch miejsca 
uchwycony przez pisarza, w wyniku  
subiektywnych obserwacji i odbioru 
miejscowości, niezmienionej pod wie-
loma względami od 85 lat, to niepod-
ważalne argumenty, dla których projekt 
ten został zainicjowany. Pole widzenia 
to niesamowite widowisko plenerowe, 
które zostało zrealizowane na terenie 
LGD jako jeden z pierwszych projektów 
współfinansowanych ze środków LE-
ADER’a.

BENEFICJENT:    Elwira Kozłowska
Kwota dofinansowania:   15 000 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna

„PoLe widzenia” – widowisko plenerowe 
inspirowane prozą Bogdana Wojdowskiego i genius loci miasta ogrodu

Małe Projekty12



Spotkania przy sztalugach- weekendowe warsztaty w atelier i w plenerze

Małe Projekty

Opis projektu

”Spotkania”  to cykl letnich warsztatów malarskich połączonych z wy-
kładami, przeprowadzonych w lipcu 2011r. Szczególna atrakcyjność 
warsztatów polegała na spotkaniach i malowaniu w plenerze, kiedy to 
uczestnicy w różnym wieku uczyli się, nie tylko technik malarstwa olej-
nego ale również nowego spojrzenia na najbliższe, lokalne dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze. Obrazy, które powstały w czasie cyklu plene-
rowych spotkań były prezentowane jako promocja Zielonego Sąsiedz-
twa w Płońsku, w Bibliotece w Otrębusach oraz w czasie Otwartych 
Ogrodów w 2012 roku w pracowni Artefakt. Wielu uczestników konty-
nuuje rozpoczętą naukę rozwijając i doskonaląc swoje pasje i talenty 
oraz spędzając w sposób twórczy wolny czas. Tworzą oni sporą grupę 
malarzy amatorów, którzy coraz częściej prezentują swoje prace na wer-
nisażach i wystawach poza terenem LGD, jako grupa z podkowiańskiej 
pracowni Artefakt Piotra Łukasiewicza.  
W warsztatach brało udział ok 20 osób; prace były prezentowane na  

wystawach, które odwiedziło w sumie ponad 1000 osób. 

BENEFICJENT:    Stowarzyszenie Związek Podkowian
Kwota dofinansowania:   4 707 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna oraz Gmina Brwinów
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Opis projektu

Celem  projektu był rozwój potencjału twórczego mieszkańców 
Podkowy, integracja środowiska lokalnego oraz utrwalanie pamięci 
i  tożsamości „małej ojczyzny”.
 „Babie lato” to spektakl inspirowany lokalną historią, opowiadający 

o losach uchodźców z Powstania Warszawskiego. Jego akcja osadzo-
na w autentycznej przestrzeni jednej z najstarszych podkowiańskich 
willi „Borowin”,  nawiązuje do wojennych dziejów Podkowy, służącej,  
jak wiele innych sąsiednich miejscowości, za azyl dla mieszkańców 
Warszawy.  W plenerowym, multimedialnym przedstawieniu, które 
miało charakter międzypokoleniowy, udział wzięło kilkudziesięciu 
mieszkańców Podkowy Leśnej i okolic w różnym wieku, od dzieci 
do seniorów, a także 2 aktorów profesjonalnych.  Za kanwę spekta-
klu posłużył dramat Jerzego Kowalskiego napisany podczas poby-
tu w willi Borowin w czasie okupacji. Premiera odbyła się 2 czerwca 
2012 r. w czasie VIII edycji Festiwalu „Otwarte Ogrody” w Podkowie 
Leśnej. 
Spektakl zgromadził ponad 200 osób publiczności.  

BENEFICJENT:    Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
Kwota dofinansowania:   13  468 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna

Spektakl „Babie lato”

Małe Projekty14



Remont elewacji zabytkowego domu prywatnego 
przy ul. Słowackiego 5 w Podkowie Leśnej

Małe Projekty

Opis projektu

 Projekt dotyczył podniesienia poziomu estetyki przestrze-
ni publicznej i zachowanie dziedzictwa kulturowego przed-
wojennej Podkowy Leśnej poprzez remont elewacji jednego 
z  najbardziej unikatowych, zabytkowych obiektów Podkowy 
Leśnej -  domu przy ul. Słowackiego 5, wpisanego do rejestru 
zabytków Województwa Warszawskiego, nr rej. 14.  Układ 
urbanistyczny oraz piękne wille stanowią największą atrak-
cję turystyczną miasta. Dom przy ul. Słowackiego 5, jeden 
z  najstarszych w Podkowie Leśnej należy do najbardziej in-
teresujących architektonicznie obiektów. Opis jego walorów 
architektonicznych i fotografie zostały zamieszczone we 
wszystkich publikacjach dotyczących architektury Podkowy 
Leśnej. Przywrócenie dobrego stany technicznego i estetycz-
nego domu o takich walorach architektonicznych przyczy-
niło się niewątpliwie do zachowania lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego. 

Remont obejmował ściany elewacyjne budynku, balkon 
oraz taras. Został przeprowadzony pod nadzorem Konser-
watora Zabytków.. 

BENEFICJENT:    Jan Kościelny
Kwota dofinansowania:   25 000  zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna
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Małe Projekty16

Rozbudowa Portalu Internetowego Otrębusy.pl o subwitrynę 
Muzeum Sztuki Ludowej prof. Mariana Pokropka w Otrębusach

Opis projektu

Zbiory wyeksponowano w 29 działach podzie-
lonych na 3 grupy. Wykonano i wyszparowano 
ponad 500 zdjęć eksponatów umieszczonych 
w   ponad 30 galeriach. Opracowano technologię 
prezentacji wybranych przedmiotów w formie ani-
macji 360° i do jej potrzeb wykonano i obrobiono 
ponad 1000 zdjęć (do jednej animacji potrzeb-
ne są 72 zdjęcia – w celu zapewnienia płynności 
animacji  obiekt przesuwany jest o 5°). Na stronie 
internetowej znajdziemy czternaście tego typu 
przedstawień. Dodatkowo stworzono bazę danych 
twórców sztuki ludowej, których dzieła znajdują 
się w  muzeum (w sumie ok. 200  życiorysów). Na 
stronie znajdziemy 14 także filmy, najciekawsze 
wpisy z księgi gości, spis publikacji, wystaw czy 
najciekawsze artykuły prasowe.

BENEFICJENT:    SEBIPOL –Sebastian Szczepański
Kwota dofinansowania:  12 294 zł
Miejsce realizacji:   Gmina Brwinów, Otrębusy



Opis projektu

Projekt „Otwarte Muzea” zrealizowany został we wrześniu 2011 roku. Po-
legał na zorganizowaniu wycieczek dla mieszkańców obszaru LGD po wy-
jątkowych miejscach, znajdujących się w gminie Brwinów i jej najbliższym 
sąsiedztwie. Uczestnicy wycieczek podróżujący zabytkowymi autobusa-
mi wypożyczonymi z Muzeum Motoryzacji i Techniki zwiedzili stylowy 
dworek Zagrodę – niegdyś dom malarza i pisarza Zygmunta Bartkiewicza 
i  znajdujące się w niedużej od niego odległości Muzeum im. A i J. Iwasz-
kiewiczów w Stawisku. Obowiązkowym punktem programu zwiedzania 
było też Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach, gromadzące stare 
auta z duszą, często wypożyczane do filmów, którymi jeździli m.in. czo-
łowi politycy i aktorzy w XX wieku. Kolejnymi przystankami na muzeal-
nej trasie była siedziba słynnego Zespołu „Mazowsze”, a także prywatne 
Muzeum Sztuki Ludowej, gromadzące ponad 5 tysięcy zabytków sztuki 
ludowej, obrzędowo-sakralnej i patriotycznej. 
 450 mieszkańców obszaru LGD zdobyło wiedzę na temat lokalnej historii 

i twórczości i ciekawie spędziło czas w pobliżu swojego miejsca zamiesz-
kania.  

BENEFICJENT:    Gmina Brwinów
Kwota dofinansowania:   21 722 zł
Miejsce realizacji:   Gmina Brwinów, Podkowa Leśna

Otwarte Muzea w gminie Brwinów 

Małe Projekty 17



BENEFICJENT:    Justyna Kowalczyk
Kwota dofinansowania: 17 437 zł
Miejsce realizacji:   Gmina Brwinów, Otrębusy

Nowy plac zabaw w Otrębusach w Restauracji Elita

Małe Projekty

Opis projektu

Budowa placu zabaw dla dzieci połączona z powstaniem 
tablicy przyrodniczo-informacyjnej w Otrębusach, której 
celem jest wzrost potencjału turystycznego obszaru LGD 
poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca zabaw 
i  spotkań dla rodzin z dziećmi oraz poprawa oferowanych 
usług turystyczno-rekreacyjnych.
W dniu 15.05.2013 Restauracja Elita podpisała umowę 

przyznania pomocy na operację z zakresu małych projek-
tów w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2013. Dzięki tej pomocy 
powstał nowy plac zabaw dla dzieci przy Elicie. Wszystkie 
dzieci, i małe i duże, z mamą, ciocią lub babcią, zapraszamy 
na wspaniałą zabawę na świeżym powietrzu. Dla opieku-
nów oferujemy leżaki do opalania, podczas gdy maluchy 
zajęte są zabawą.
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Pakiet promocyjny dla Podkowy Leśnej

Małe Projekty

Opis projektu

Projekt polegał na opracowaniu Pakietu Promocyjnego 
dla Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, w skład którego we-
szły:
- baza danych walorów turystycznych i rekreacyjnych mia-

sta Podkowa Leśna i okolic,
- drukowany przewodnik po szlakach i atrakcjach tury-

stycznych okolic Podkowy Leśnej zawierający wstęp krajo-
znawczy, opis wycieczek i spacerów pieszych, oraz wycie-
czek rowerowych ze schematycznymi mapkami i zdjęciami 
atrakcji i informatorem turystycznym - nakład 1000 egz.,
- ten sam przewodnik w wersji mobilnej - na smartfony,
- 5 minutowy film promocyjny prezentujący najciekawsze 

krajobrazy, zabytki i inne atrakcje turystyczne obszaru, 
- turystyczna mapa interaktywna Podkowy Leśnej i okolic 

na strony www, podkład Google Maps albo OpenStreet-
Map.

BENEFICJENT:    Miasto Podkowa Leśna
Kwota dofinansowania:  19 920 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna
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Opis projektu

 Działanie było projektem artystyczno-naukowym o cha-
rakterze integrującym środowisko punktu przedszkolnego 
U SMOKA POMPONA. 
Trzy pokolenia, dzieci w wieku 2.5-5 lat, ich rodzeństwo, 

koledzy a także rodzice i dziadkowie mieli możliwość 
wspólnej zabawy i nauki. Teatr, plastyka, ceramika i nauka 
wszystko w jednym miejscu.
W ramach trwającego 8 miesięcy projektu odbyło się 

8 warsztatów ceramicznych prowadzonych przez p. Irenę 
Kowalczyk, 8 spotkań teatralnych prowadzonych przez 
p. Romana Holca, p. Anetę Pałęcką i p. Michała Burbo ( HO-
TER) , 8 warsztatów pt.  „Karuzela Eksperymentów” przygo-
towanych  przez  p. Darka Dąbrowskiego i Erudikon oraz 
8 spotkań pt. RODZINNE MUZYKOWANIE prowadzonych 
przez Aleksandrę Tkaczyk.
We wszystkich warsztatach oraz spektaklu finałowym 

wzięło udział 1120 osób, zarówno dzieci jak i dorosłych.

BENEFICJENT:    Bawmy się muzyką Aleksandra Tkaczyk
Kwota dofinansowania:  13 192 zł
Miejsce realizacji:   Gmina Brwinów, Otrębusy

Warsztaty artystyczno-naukowe „U Smoka Pompona” w Otrębusach

Małe Projekty20



Trasa turystyczna - Śladami Jarosława Iwaszkiewicza 
po Brwinowie i Podkowie Leśnej

Małe Projekty

Opis projektu

  Projekt obejmował oznakowanie 4 miejsc związanych z twórczo-
ścią Jarosława Iwaszkiewicza, zainstalowanie 6 tablic z opisem trasy  
w Brwinowie i Podkowie Leśnej oraz druk mapy trasy spacerowej. 
Zasadniczymi punktami  trasy są   cztery,  węzłowe dla biografii  po-
ety,  miejsca – kościół w Brwinowie, w którym wziął ślub z Anną 
Lilpopówną 12 września 1922 r.,  willa „Aida” w Podkowie Leśnej,  
gdzie spędzał z żoną i przyjaciółmi wakacje w latach 1923-1928 , 
Stawisko, w którym mieszkał od  października 1928 r. do końca ży-
cia  i brwinowski cmentarz, na którym został pochowany 5 marca 
1980 r. Integralną częścią projektu był koncert zespołu  „Trebunie-
-Tutki”. 
Projekt dokumentuje i upowszechnia wiedzę o miejscach i posta-

ciach związanych z twórczością pisarza i jego życiem.  Opracowana 
trasa wzbogaca ofertę turystyki kulturowej, stanowiąc atrakcję za-
równo  dla miłośników literatury jak i turystów szukających cieka-
wych propozycji z zakresu tzw turystyki kwalifikowanej.

BENEFICJENT:    Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
 Kwota dofinansowania:  23 097 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna, Gmina Brwinów

21



Opis projektu

  Na terenie parku w Stawisku 
powstały dwie otwarte drewnia-
ne wiaty, w których postawione 
zostaną  pojazdy zaprzęgowe. 
Część pojazdów eksponowana 

jest w tej chwili na trawniku koło 
budynku Muzeum.

BENEFICJENT:    Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
Kwota dofinansowania:  24 908 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna, Stawisko

Wiaty drewniane z przeznaczeniem na ekspozycję 
zabytkowych pojazdów zaprzęgowych

Małe Projekty22



Filharmonia Dziecięca

Małe Projekty

Opis projektu

Celem projektu było zwiększenie znajomości mu-
zyki klasycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej 
do mieszkańców Gminy Brwinów i Podkowy Le-
śnej.
Uczestnicy projektu – dzieci oraz ich rodzice – 

podczas niedzielnych spotkań zapoznawali się 
z różnymi instrumentami, formami muzycznymi 
oraz różnorodnym repertuarem. Zorganizowano 
18 koncertów z zakresu muzyki klasycznej, ludo-
wej i popularnej wg autorskiej koncepcji Jaśminy 
Strzeleckiej – pianistki, pedagoga i mieszkanki 
Podkowy Leśnej. 
Koncerty cieszyły się dużym powodzeniem. Każ-

dorazowo brało w nich udział około 100 osób. 
Projekt jest nadal kontynuowany i finansowany ze 
środków własnych. 

BENEFICJENT:    Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Kwota dofinansowania:  21 147 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna 
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Opis projektu

Widowiska powstałe z inspiracji książką „The Barefoot 
Book of Earth Tales” (zbiór rdzennych opowieści o profi-
lu ekologicznym). Joanna Miś - ekolożka z Greenpeac’u 
i  Beata Frankowska - opowiadaczka ze Studni O przy-
gotowały cykl 10 opowieści, połączonych z muzyką na 
żywo i  warsztatami ekologicznymi dla dzieci. Przez cały 
rok szkolny 2013/2014 dzieci i rodzice będą mogli wysłu-
chać niezwykłych opowieści z różnych stron świata (Au-
stralii, Bali, Nigerii, Kazachstanu, Indii, Walii i Polski) oraz 
posłuchać muzyki granej na instrumentach etnicznych. 
Widowiska angażujące do wspólnej zabawy dzieci i ro-
dziców są połączone z praktycznymi warsztatami na któ-
rych uczestnicy tworzą między innymi: ekologiczną mapę 
Podkowy Leśnej, uczą się zasad dobrego gospodarowa-
nia żywnością, sadzą i pielęgnują rośliny miododajne, 
tworzą zabawki z recyclingu, przygotowują ekologiczną 
karmę dla ptaków oraz poznają sztukę „land art.”

BENEFICJENT:    Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
Kwota dofinansowania:  18 330 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna 

Opowieści Ziemi

Małe Projekty24



Podkowa Freestyleśna 

Małe Projekty

Opis projektu

Projekt był realizowany od stycznia do grudnia 2012r. i cieszył się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży. Jego celem 
była integracja, a przede wszystkim aktywizacja lokalnego środowiska młodzieżowego, włączenie go w proces społeczne-
go dyskursu Podkowy Leśnej. W ramach projektu  odbywały się warsztaty, wykłady, koncerty oraz bitwy na słowa (łącznie 
23 wydarzenia) z udziałem znanych i cenionych artystów, dziennikarzy i aktywistów hip-hopowych. Zwieńczeniem projek-
tu był utwór nagrany przez młodzież i jego prezentacja podczas koncertu finałowego. 
Na realizację złożyły się 23 wydarzenia kulturalno-edukacyjne, czyli 10 spotkań warsztatowych, 10 prelekcji oraz 3 imprezy 

w formie koncertu. Liczba odbiorców bezpośrednich przekroczyła 1500 osób.

BENEFICJENT:    Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej
Kwota dofinansowania:   21 516 zł 
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna 
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Opis projektu

Celem projektu była promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz przywrócenie willi Aida, w której spotykała się  
przedwojenna bohema artystyczna, należnego jej  miejsca na mapie kulturalnej Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
Na projekt złożyły się 3 koncerty plenerowe przed historyczną willą Aida w Podkowie Leśnej, propagujące w różnorodnej 

stylistyce twórczość związanych z tym miejscem  artystów:  J. Iwaszkiewicza, K. Szymanowskiego i poetów Skamandra. 
Można było posłuchać jazzowych interpretacji poezji Jarosława Iwaszkiewicza podczas koncertu „Struny na Ziemi”, najpięk-

niejszych przedwojennych tang, a także kwartetów smyczkowych i pieśni Karola Szymanowskiego. Mieszkańcy Podkowy 
i  Brwinowa stanowiący publiczność koncertów mieli szansę usłyszeć wybitnych muzyków, m.in. Marka Bałatę, Annę Serafiń-

ską, kwartet Prima Vista czy zespół Machina del Tango. Wśród 
wykonawców znaleźli się też znakomici artyści podkowiańscy, 
m.in. Włodek Pawlik  i Katarzyna Jamróz. Udział wzięli rów-
nież aktorzy – amatorzy z podkowiańskiego Teatru Otwarte-
go. Koncertom towarzyszyła wystawa archiwalnych fotografii  
przybliżających historię Podkowy Leśnej i willi Aida. 
Ogółem w trzech, cieszących się dużym powodzeniem, kon-

certach wzięło udział ok. 700 osób – mieszkańców Podkowy 
Leśnej, Brwinowa i okolic.

BENEFICJENT:    Centrum Kultury  i  Inicjatyw Obywatelskich
Kwota dofinansowania:   33 683 zł 
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna

Trzecia młodość Aidy

Małe Projekty26



Małe Projekty 27

Bizancjum na desce pisane… - warsztaty pisania ikon I stopnia

Opis projektu

W ramach warsztatów „Bizancjum na desce pi-
sane…” dziesięcioosobowa grupa pod czujnym 
okiem specjalisty teologii ikony i historii sztuki 
poprzez 12 spotkań wg autorskiego programu, 
tworzyła swoje własne ikony przedstawiające iko-
nę Chrystusa Pantokratora - ikony symbolu koń-
czącego się 2013r -  Roku Wiary. Zajęcia stanowiły 
dla uczestników nie tylko naukę techniki ikono-
pisania, ale również formę duchowego poznania 
i doświadczenia tego fenomenu sztuki sakralnej. 
Powstałe na warsztatach - piękne ikony zostały 
zaprezentowane następnie w kościele św. Floriana 
w Brwinowie.

BENEFICJENT:    Dom pracy Twórczej „Józefówka” Maria Stachurska
Kwota dofinansowania:   22 185 zł
Miejsce realizacji:   Gmina Brwinów, Owczarnia



Opis projektu

Spotkania przy piosence to cykl warsztatów muzycz-
nych przeprowadzonych w 2011 roku w Podkowie Leśnej. 
Uczestnicy warsztatów pracowali przez pół roku. Spotykali 
się przy muzyce i piosence, poszerzając swoja wiedzę mu-
zyczną, podnosząc umiejętności wokalne i spędzając ak-
tywnie/twórczo wolny czas w miłym towarzystwie. W wy-
niku wspólnej pracy powstał śpiewnik domowy składający 
się z 14 różnorodnych, popularnych piosenek polskich i za-
granicznych, które zostały zaśpiewane razem z publiczno-
ścią na finałowym koncercie w czasie czerwcowych Otwar-
tych Ogrodów w Podkowie Leśnej w 2011 roku. Zawiązał 
się również zespół wokalny, którego występy wzbogacają 
wiele podkowiańskich wydarzeń kulturalnych. Warsztaty 
i zespół prowadziła Marzenna Grzymała.
W warsztatach brało udział ok 20 osób; w comiesięcznych 

koncertach w CKiIO około 40 osób, a na koncercie finało-
wym ok.150. 

BENEFICJENT:    Stowarzyszenie Związek Podkowian
Kwota dofinansowania:  8 047 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna

Spotkania przy piosence

Małe Projekty28



Tenis 10. Każde dziecko gra w tenisa

Małe Projekty

Opis projektu

Projekt pod patronatem Polskiego Związku Tenisowego adresowana był do dzieci w wieku 6 - 10 lat z gmin Brwinów i Pod-
kowa Leśna. Dla dużej grupy dzieci była to kolejna okazja do zapoznania się z atrakcyjnym programem pod nazwą Tenis10.
W 2013 roku zaplanowano zorganizowane 10 tenisowych niedziel (raz w miesiącu), z wyłączeniem okresu letnich wakacji. 

W czasie wakacji wszystkie chętne dzieci uczestniczyły w bezpłatnych zajęciach tenisa w wymiarze trzech godzin w tygo-
dniu.
Liczba odbiorców bezpośrednich i pośrednich przekroczyła 1500 osób.

BENEFICJENT:    Klub Sportowy Tennis Life 
Kwota dofinansowania:   21 358 zł
Miejsce realizacji:   Gmina Brwinów, Podkowa Leśna
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Opis projektu

Przygotowanie i wykonanie ścieżki edukacji 
ekologicznej w Lesie Młochowskim na tere-
nie gminy Podkowa Leśna. Projekt zakładał 
przygotowanie treści edukacyjnych, wyko-
nanie 14 tablic oraz umieszczenie ich wzdłuż 
przebiegu szlaków rowerowych na terenie 
lasu.
Został zrealizowany we współpracy z Nad-

leśnictwem Chojnów. Podkowa Leśna wraz 
z Lasem Młochowskim (600 ha) znajduje 
się od 1997r. w granicach Warszawskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Bogaty 
drzewostan, w tym w granicach dwu rezer-
watów, stwarza doskonałe warunki życia 
wielu gatunkom ptaków i ssaków. Ścieżka 
edukacyjna wzbogaca ofertę rekreacji dla 
mieszkańców okolicznych gmin.

BENEFICJENT:    Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Kwota dofinansowania:  12 098 zł
Miejsce realizacji:  Podkowa Leśna - Las Młochowski

Przygotowanie ścieżki edukacji ekologicznej w Lesie Młochowskim 
na terenie leśnictwa Podkowa Leśna

Małe Projekty30



Rewitalizacja istniejącego oznakowania ścieżek rowerowych 
na terenie Lasu  Młochowskiego w Podkowie Leśnej

Małe Projekty

Opis projektu

Projekt zakładał zaprojektowa-
nie i wykonanie 5 tablic infor-
macyjnych z mapą ścieżek ro-
werowych oraz pieszych (PTTK), 
umiejscowienie ich na szlaku 
a  także odmalowanie oznako-
wania 18km ścieżek rowerowych 
w Lesie Młochowskim. Został zre-
alizowany we współpracy z Nad-
leśnictwem Chojnów. 

BENEFICJENT:    Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna
Kwota dofinansowania:  7 879 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna- Las Młochowski
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Opis projektu

„Chór Pośrodku Żywota” zrealizował w ramach projektu 
dwa koncerty. Pierwszy z nich to koncert najwspanial-
szych madrygałów z XVI i XVII wieku. Chór udowodnił, że 
sztuka włoskiego madrygału – opowiadającego zazwyczaj 
o miłosnych podbojach, flirtach i uczuciowych rozterkach 
– wcale się nie zestarzała. Przeciwnie, za sprawą chórzy-
stów afekty zawarte w renesansowych kompozycjach, wy-
brzmiały z nową siłą. Słuchacze byli szczerze poruszeni co 
wyrazili gromkimi brawami. 
Drugi koncert poświęcony był Kantatom Bacha.

BENEFICJENT:    Towarzystwo Pieśni Dawnej Pośrodku Żywota
Kwota wnioskowana:   8 337 zł
Miejsce realizacji:   Gmina Brwinów, Podkowa Leśna

Madrygały miłosne oraz Kantaty Bacha

Małe Projekty32



„Homo sapiens” – biuletyn Związku Podkowian

Małe Projekty

Opis projektu

Biuletyn „Homo sapiens” to projekt Związku Podkowian, w ramach 
którego wydaliśmy trzy numery biuletynu poświęconego, z jednej 
strony poszerzaniu wiedzy i wzbudzaniu większego zainteresowa-
nia mieszkańców kwestiami lokalnego dziedzictwa materialnego, 
kulturowego i społecznego, a z drugiej promowaniu postaw pro-
społecznych i obywatelskich oraz pozytywnego zaangażowania 
w życie „małej ojczyzny” i propagowanie myślenia w kategoriach 
dobra wspólnego. 
Szczególne miejsce w biuletynach zajmowała problematyka 

związana z miastami ogrodami wczoraj i dziś. Wydane zostały 
3 numery w kolorze o łącznym nakładzie 1300 egzemplarzy, które 
były kolportowane pocztowo i osobiście na terenie LGD. 
Szacujemy, że każdy numer przeczytały co najmniej trzy osoby.

BENEFICJENT:    Stowarzyszenie Związek Podkowian
Kwota dofinansowania:  8 879 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna
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Opis projektu

„Zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza” – to projekt w wy-
niku którego powstał niezwykle interesujący i bardzo atrak-
cyjnie wydany album, promujący twórczość Jarosława Iwasz-
kiewicza i Muzeum im. A i J Iwaszkiewiczów znajdujące się 
w Podkowie Leśnej. W albumie zostały zaprezentowane wy-
brane fragmenty utworów Iwaszkiewicza, w których pisarz 
opisuje rośliny z najbliższego otoczenia oraz te, które spotkał 
w czasie licznych podróży. Teksty ilustrowane są oryginalnymi 
fotografiami roślin, których dotyczy literacki opis. 
Każda roślina, która znalazła się w albumie opatrzona jest 

również opisem botanicznym. Jest to pierwsze tego typu 
spojrzenie na twórczość Iwaszkiewicza. Autorami pomysłu, 
fotografii i oprawy graficznej są podkowianie Magdalena Ja-
skłowska-Englisz- biolog i Marek Englisz - grafik, fotograf. Al-
bum powstał we współpracy z Muzeum w Stawisku i stanowi 
inspirację do nowego spojrzenia na literaturę, nie tylko Iwasz-
kiewicza. 

BENEFICJENT:    Stowarzyszenie Związek Podkowian
Kwota dofinansowania:  13 282 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna

Zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza - album ilustrowany

Małe Projekty

Nakład 900 egzemplarzy. Zielnik został wydany w 2013r. 
Jest bezpłatnie rozdawany przy okazji ważnych uroczysto-
ści kulturalnych i edukacyjnych na terenie LGD. 
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Promocja turystyki indywidualnej i grupowej

Małe Projekty

Wydrukowano 5 tys. egzemplarzy map papierowych wsi 
Otrębusy i okolic, zakupiono także stosowne podstawki 
na mapy, które rozmieszczono w hotelach i restauracjach 
i innych miejscach użyteczności publicznej w Otrębusach.

BENEFICJENT:    SEBIPOL- Sebastian Szczepański
Kwota dofinansowania:  24 995 zł
Miejsce realizacji:   Gmina Brwinów, Otrębusy

Opis projektu

Projekt polegał na stworzeniu 8 metalowych tablic 
(100×70 cm) umiejscowionych na terenie Otrębus, metalo-
wej tablicy z mapą (300×200 cm) umieszczonej przy przy-
stanku WKD Otrębusy przy ul. Natalińskiej, zawierającej 
spis ulic oraz wyszczególnienie najważniejszych punktów 
zwiedzania, tras i atrakcji turystycznych. 
Wszystkie z wymienionych tablic wyposażono w Herb 

Gminy Brwinów oraz stylowe elementy zdobienia. W ra-
mach projektu stworzony został także punkt informacji tu-
rystycznej w Piekarni Janusz Witaszczyk przy WKD, w któ-
rym umieszczono stojak na mapy papierowe. 
Stojaki na mapy stanęły także w Muzeum Motoryzacji 

i Techniki, Muzeum Polskiej Sztuki Ludowej prof. Mariana 
Pokropka oraz w Mateczniku Mazowsze – siedzibie Pań-
stwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
im. Tadeusza Sygietyńskiego. 
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Opis projektu

Projekt zakładał remont wraz 
z  modernizacją pomieszczeń na 
zabytkowej stacji WKD Podkowa 
Leśna Główna. Dostosowanie lo-
kalu do planowanej działalności.

BENEFICJENT:    Wu-Cafe Sp. z o.o.
Kwota dofinansowania:  198 170 zł
Miejsce realizacji:   Podkowa Leśna

Wu-Cafe Sp zoo

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw36



Projekty w trakcie weryfikacji:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

BENEFICJENT:    Jolanta Nagraba-Dmowska
Kwota wnioskowana:  146 000 zł
Miejsce realizacji:   Gmina Brwinów, Żółwin

Opis projektu

Budowa i wyposażenie punktu przedszkolnego. Zagospodarowanie terenu zewnętrznego wraz z placem zabaw. Budowa 
jest niezbędnym elementem do podjęcia działalności w zakresie opieki nad dziećmi i prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

BUDOWA I WYPOSAŻENIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO



LGD pośredniczy w pozyskiwaniu środków europejskich na lokalne inicjatywy realizowane  na obszarze Podkowy Leśnej 
i Brwinowa. Po 2014r. ze wsparciem LEADERa tj. z pomocy unijnej dedykowanej obszarom wiejskim oraz małym miastom 
za pośrednictwem LGD będzie mogło skorzystać Miasto Ogród Milanówek. Docelowo pragnęlibyśmy aby obszar Pod-
warszawskiego Trójmiasta Ogrodów  pokrywał się z terenem działania LGD, co umożliwiłoby dofinansowanie wspólnych, 

integrujących, nowatorskich, oddolnych inicjatyw.

Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem wszystkie osoby, instytucje i środowiska którym zależy na dynamicz-
nym rozwoju obszarów naszych gmin, na koordynacji działań na rzecz podnoszenia jakości życia naszych mieszkańców. 

e-mail; biuro@zielonesasiedztwo.org.pl
www.zielonesasiedztwo.org.pl
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