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W dniu 27 listopada 2017 r. w podkowiańskiej Szkole Podstawowej im ,,Bohaterów 

Warszawy” zostały przeprowadzone warsztaty rysunkowo-urbanistyczne. W ponad  

3-godzinnych zajęciach wzięło udział 25 młodych mieszkańców Podkowy Leśnej  

w wieku gimnazjalnym (14-15 lat), dzięki którym uzyskaliśmy opinię na temat funkcjonowania 

przestrzeni miejskiej. 

 

Pierwsza część warsztatów miała na celu przybliżenie pojęć związanych  

z projektowaniem i planowaniem przestrzennym. Zadawano sobie pytanie, czym zajmuje się 

urbanista, a czym architekt. Co jest w zakresie obowiązków projektanta zieleni, a co projektanta 

wnętrz. Jakie są relacje i powiązania między różnymi formami projektowania przestrzennego. Na 

podstawie przykładów, młodzież dowiedziała się czym jest studium oraz plan miejscowy i jaka jest 

różnica między tymi dwoma dokumentami. 

 

Po części wstępnej młodzież przystąpiła do pracy z mapami. Praca ta polegała przede wszystkim na 

zaznaczaniu kolorem czerwonym tych miejsc w Podkowie Leśnej, które nie podobają się młodym 

mieszkańcom wcale. Kolorem zielonym zaznaczano miejsca, które według nich były odbierane 

pozytywnie. Na kolejnej mapie zapisywano uwagi na temat poszczególnych miejsc. Niektóre 

pomysły były spisywane na oddzielnych kartkach.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jako jedno z ulubionych miejsc został wskazany Park Miejski oraz Aleja Lipowa. Młodzi mieszkańcy 

zwrócili jednak uwagę, że w Parku Miejskim brakuje wystarczającej ilości zadbanych ścieżek  

z ławkami oraz że w sezonie letnim staw, który powinien stanowić ozdobę i atrakcję Podkowy Leśnej, 

pozostaje wyschnięty. Młodzi ludzie podnosili argument, że w stawie powinno być więcej wody,  

aby można było np. wypożyczyć sprzęt wodny i po nim popływać lub wykorzystać go jako kąpielisko 

z częścią terenu przeznaczoną na plażę. Przeciwwagą do zielonych terenów w Parku Miejskim są 

budynki Pałacyku Kasyno oraz MOKu, które są zbyt odległe od miejsc zamieszkania, a droga do tych 



budynków jest słabo oświetlona lub nawet niebezpieczna do poruszania się, zwłaszcza w godzinach 

wieczornych. Miejsca zielone, które zostały uznane jako atrakcyjne to również Las Młochowski oraz 

Stawisko. Na szczególną uwagę zasługuje teren wokół Kościoła, gdzie jest bardzo dużo zadbanej 

zieleni. Zdaniem uczniów w Podkowie Leśnej za mało jest usług związanych ze sportem (np. siłowni 

czy Sali fitness), gastronomią (brakuje eleganckich restauracji i kawiarni) oraz tych związanych  

z pielęgnacją urody (fryzjer, gabinet kosmetyczny). Zbyt mało jest również punktów związanych  

z opieką medyczną. Brakuje kina i miejsc na organizowanie imprez tanecznych, np. sali balowej bądź 

klubu. Brakuje również targowiska ze świeżymi owocami i warzywami. 

 

Jednym z chętniej odwiedzanych przez młodzież miejsc jest teren MOKu z siłownią plenerową  

i skateparkiem. Teren ten powinien być jednak bardziej doinwestowany i rozbudowany. Młodzi ludzie 

uznali, że jeżeli skatepark zostałby przykryty zadaszeniem, to wtedy mógłby spełniać swoje funkcje 

w ciągu całego roku, niezależnie od warunków atmosferycznych. 

 

Według uczniów spory problem stanowią pustostany oraz zaniedbane posesje ze składowiskiem 

mnóstwa niepotrzebnych rzeczy. Brakuje ścieżek rowerowych, a nowoprojektowane ścieżki powinny 

łączyć wszystkie ważniejsze punkty w Podkowie, tak aby można było bezpiecznie dojechać do szkoły, 

domu kultury lub skateparku. Nawierzchnia ścieżek powinna być również dostosowana do jazdy na 

rolkach czy deskorolce. 

 

Młodzież dostrzega również problem nieutwardzonych dróg, np. część ulicy Głównej czy  

ul. Wiewiórek. Dużym problemem jest brak wystarczającej ilości parkingów i tzw. „dzikie” 

parkowanie. Zwrócono uwagę na niewystarczającą infrastrukturę komunikacyjną oraz na bardzo złe 

połączenie z sąsiednimi miejscowościami. Sama Podkowa Leśna podzielona jest torami kolejowymi, 

co według podkowiańskiej młodzieży stanowi spore utrudnienie. Dobrym rozwiązaniem byłoby 

wybudowanie przejść pod torami, które według uczniów stanowiłoby bezpieczniejszą przeprawę. 

Młodzież miała również uwagi do tablic pamiątkowych, które według nich są niewystarczające. 

Powinno powstać więcej pomników i innych form przestrzennych. 

 

Druga część warsztatów została przeprowadzona w formie rysunkowej. Uczniowie podzielili się na 

zespoły pięcioosobowe. Każda z grup miała za zadanie wymyślić krótką historyjkę opisującą pomysł 

na rozwój Podkowy Leśnej, a następnie przelać go na papier w formie komiksu. Młodzież w sposób 

swobodny i humorystyczny przedstawiła swoje pomysły na inwestycje w mieście. Na komiksach 

pojawił się basen, aqua park, siłownia, zadaszony i rozbudowany skatepark, ogród zoologiczny, 

kasyno, rozbudowana Galeria Podkowa, pomniki. 

 



 
 

 



 

 

 
 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



Ostatnim etapem warsztatów było graficzne przedstawienie konkretnych pomysłów na  rozwój 

Podkowy Leśnej; młodzież pracowała w wyznaczonych wcześniej zespołach. Na rysunkach pojawiły 

się m.in. ulice ze ścieżkami rowerowymi, śmietnikami oraz pasami zieleni, podziemne przejście pod 

torami kolejki WKD, boisko piłkarskie ,,Orlik’’, ogród zoologiczny, galeria handlowa, kino, park 

linowy, kawiarnia, czy zadaszony skatepark. 

 

 
 

  

  



 

 

 

 

Przeprowadzone wśród młodzieży warsztaty były cennym źródłem informacji na temat potrzeb  

i oczekiwań młodych mieszkańców Podkowy Leśnej. Młodzież wykazała się dużą aktywnością  

i zaangażowaniem. Warsztatom towarzyszyły ożywione dyskusje na temat zgłoszonych pomysłów 

na zagospodarowanie Podkowy Leśnej. 

 

Warsztaty prowadziła p. Urszula Pielach Gemzała. Z ramienia Urzędu Miasta Podkowa Leśna  

w zajęciach uczestniczyła p. Joanna Oracka. 

 


