
       Relacja z przeprowadzonej przez Rabczański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku akcji pod nazwą 

”SPACER BADAWCZY”

          W typowo zimowej aurze 7 grudnia 2013 roku Grupa Lokalnych Działań 
Rabczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła spacer badawczy  na temat miejsc 
nieprzyjaznych osobom niepełnosprawnym, matkom z dziećmi w wózku, osobom 
poruszającym się z bagażem /walizką/ itp.
          Uczestnicy akcji zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa wyruszyła  trasą od 
Urzędu Miejskiego przez dworzec PKS do parku, natomiast druga grupa od dworca PKP 
przez osiedle Orkana do Urzędu Miejskiego. Obydwie grupy wyposażone zostały w wózki 
inwalidzkie, wózki dziecięce i walizki na kółkach. W trakcie spaceru notowano „miejsca 
nieprzyjazne”, nagrywano film i robiono zdjęcia. Cała akcja, w obecności dwóch 
fotoreporterów z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych„ę” i rabczańskiego fotografa p. Piotra 
Kuczaja, została podsumowana w Urzędzie Miejskim. Na plan Rabki-Zdroju naniesiono, 
zlokalizowane przez uczestników spaceru, „nieprzyjazne miejsca”.

                                                           WNIOSKI: 

1. W wielu miejscach zejść z chodników na jezdnie /wyznaczonych pasami/ brak jest 
właściwych  obniżeń krawężników. W większości przypadków schody w ogóle nie mają
zjazdu dla wózków /Osiedle Orkana, Osiedle Chopina, schody koło „Stelli”/ , a te, które 
mają zjazdy, są zupełnie nieprzystosowane do rozstawu kół wózków dziecięcych i 
inwalidzkich. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie obok schodów osobnych 
alejek zjazdowych, takich jak np. koło UM czy wejścia do Muszli Koncertowej.

2. Brak możliwości wejścia osób niepełnosprawnych do kawiarni (Zdrojowa, Koncertowa,
Retro), niektórych  sklepów.

3. Osoby niedowidzące zasygnalizowały problem Brak wyraźnych oznaczeń przy wejściu i
zejściu ze schodów (brak żółtych linii) a także brak sygnalizacji dźwiękowej przy 
światłach na skrzyżowaniach ulic /problem został przekazany uczestnikom „spaceru” 
przez osoby niedowidzące/.

4. Istnieje potrzeba lepszego zaznaczenia żółtymi liniami schodów w Amfiteatrze.
5. Brak znaków pionowych przy przejściach dla pieszych, np. przy ul. Pocztowej, ul. 

Kliszczaków – Orkana itp. 
6. Brak oznakowania WC w parku;  toaleta w parku nie jest dostosowana dla 

niepełnosprawnych i matek z dziećmi; podobnie toaleta na Manhattanie – nie ma 
podjazdu dla wózków.

7. Brak zjazdu dla wózków do tężni od strony cmentarza i od placu zabaw.
8. Brak chodnika obok drogi koło Słonecznej Skarpy od strony ul. Piłsudskiego.
9. Brak barierki przy zejściu z chodnika w stronę sklepu Adaś na ul. Orkana.
10. Naprzeciwko mostku na Słonce poniżej sklepu „Elena” tworzy się każdorazowo 

podczas opadów duża kałuża uniemożliwiająca dojście do chodnika prowadzącego w 
stronę dworca PKS..

11. Brak windy dla pacjentów w Przychodni Zdrowia przy ul. Poniatowskiego.

Obydwie trasy sprawiały ogromne problemy w poruszaniu się osób wyposażonych w wózki i 
walizki.

                                                                                                Opracowała
                                                                                           Maria Górnicka-Orzeł


