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SPIS TREŚCI: 
 

1. Prace przygotowawcze 

1.1. Plan spaceru 

1.2. Informacja 

2. Przebieg spaceru badawczego 

2.1. Miejsce spotkania 

2.2. Uczestnicy spotkania 

2.3. Przebieg spaceru 

3. Dokumentacja fotograficzna 

4. Artykuł w gazecie lokalnej 

5. Wnioski ze spaceru 

6. Podsumowanie 
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7. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

7.1. PLAN SPACERU 

 

- Punkt startowy spotkania - spotkanie uczestników odbyło się w sali 

konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. 

- Powitanie uczestników spotkania, przedstawienie osób biorących udział  

w spotkaniu oraz krótkie wprowadzenie, przedstawienie idei spaceru 

badawczego, proponowany harmonogram i trasa. 

- Podsumowanie i zakończenie spotkania oraz krótkie omówienie dalszych 

prac związanych z dokumentem. 

 

 

Celem spaceru była obserwacja przestrzeni miejskiej i wymiana pomysłów co można 

zmienić na lepsze w mieście. Istotne było otrzymanie od mieszkańców informacji 

zwrotnej i wskazania potrzeb mieszkańców, ich odczuć oraz oczekiwań, które będą 

podlegały dalszej analizie oraz próbie uwzględnienia w dokumencie kierunkowym 

jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ryki. 
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7.2. INFORMACJA 

 

 

 

Mieszkańcy miasta i gminy Ryki zostali poinformowani o spotkaniu w bardzo szeroki 

sposób. Publikacja informacji na stronie internetowej UM oraz w mediach 

społecznościowych, kolportaż ulotek bezpośrednio do skrzynek pocztowych 

mieszkańców (ilość ulotek 1000 sztuk), rozwieszenie plakatów na tablicach ogłoszeń 

zlokalizowanych na obszarze opracowania. W trakcie spaceru uczestnicy otrzymali 

broszury w języku niespecjalistycznym tłumaczące istotę Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 
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8. PRZEBIEG SPACERU BADAWCZEGO 

8.1. MIEJSCE SPOTKANIA 

 

Spacer badawczy rozpoczął się od spotkania uczestników w dniu 18 lutego 2020 

roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29. 

 

8.2. UCZESTNICY SPOTKANIA 

 

W spotkaniu wzięło udział 12 osób (mieszkańcy i osoby zainteresowane). 

 

Spotkanie rozpoczęła i powitała uczestników Pani Marzena Jędrych - Sekretarz 

Gminy. Na spotkaniu obecni byli projektant studium Pan Paweł Niemiec oraz  

Pani Joanna Świtlińska-Robutka - prowadząca spotkanie. 

W spotkaniu uczestniczył także reporter gazety powiatu ryckiego TWÓJ GŁOS. 

 

8.3. PRZEBIEG SPACERU 

 

Spacer rozpoczęła Pani Marzena Jędrych, która przywitała uczestników spotkania, 

przedstawiła osoby zaangażowane i zachęciła do aktywnego uczestnictwa. 

Następnie Pani Joanna Świtlińska-Robutka będąca moderatorką spotkania, 

przedstawiła krótko cel i harmonogram spaceru. 

W trakcie spotkania uczestniczy dzielili się swoimi obserwacjami oraz wyrażali swoje 

opinie. Trasa spaceru ustalona została wraz z uczestnikami spaceru aby odwiedzić  

w ich mniemaniu najważniejsze miejsca w mieście i porozmawiać o problemach  

na tym terenie. 

Celem spaceru jest obserwacja przestrzeni miejskiej i wymiana pomysłów co można 

zmienić na lepsze w mieście. Główne problemy poruszane w trakcie spaceru to układ 

ulic, ich obciążenie ruchem samochodowym, ewentualna konieczność przebudowy 

(przeprojektowania) skrzyżowań, zieleń miejska, potrzeba wybudowania nowych 

miejsc parkingowych lub zmiany przeznaczenia niektórych budynków. 

Z siedziby Urzędu Miejskiego w Rykach grupa przeszła kolejno na ulicę Warszawską 

mijając skwer przed Kościołem Najświętszego Zbawiciela w Rykach. Tutaj zwrócono 

uwagę na bardzo pozytywne zmiany jakie ostatnio zostały poczynione na tym 

terenie, czyli nowe nasadzenia zieleni, uporządkowanie istniejącej zieleni, 
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zagospodarowanie terenu, co bardzo poprawiło wygląd tego miejsca.  

Przy skrzyżowaniu ulic Swatowskiej i Warszawskiej toczyła się ciekawa dyskusja  

na temat problemów ze skrętem w ulicę Swatowską (ewentualnego przebudowania 

skrzyżowania) lub/i wyburzenia niektórych budynków w rejonie skrzyżowania. 

Uczestnicy spaceru przeszli ul. Warszawską w rejon "Domu Strażaka" gdzie 

poruszona została kwestia zmiany przeznaczenia istniejących obiektów, w których 

obecnie mieści się jednostka Straży Pożarnej. Ze względu na docelowe przeniesienie 

jednostki do nowej siedziby poruszona została kwestia zlokalizowania w tych 

budynkach obiektów kultury np. przeniesienia domu kultury. W sąsiedztwie ma swoją 

siedzibę kino Renesans, wobec powyższego możliwe byłoby wytworzenie swoistego 

centrum kulturalnego miasta. W dalszej części spaceru zwrócono uwagę na właśnie 

prowadzoną rewitalizację parku miejskiego. 

W następnej kolejności grupa udała się w rejon dworca PKS gdzie poruszane były 

kwestie między innymi zagospodarowania placu manewrowego - w tym  

np. częściowe zagospodarowanie placu na inne cele niż obecnie. Zwrócono uwagę 

na kwestię ewentualnego przeniesienia tymczasowych obiektów usługowych  

w bardziej odpowiednie do tego miejsce oraz zagospodarowanie istniejących  

w sąsiedztwie placu manewrowego budynków tzw. "starej gorzelni". Jako jeden  

z wariantów omawiano kwestię połączenia komunikacyjnego placu manewrowego  

z ulicą Słowackiego. Obecnie taka możliwość nie jest wykorzystywana. W dalszej 

części skupiono się na rozwoju centrum usługowego, jakie mogłoby zafunkcjonować 

w tej części miasta. Podnoszona była też kwestia barier architektonicznych jakie 

występują obecnie w wielu budynkach użyteczności publicznego w Rykach  

(np. poczta). Uczestnicy wskazywali też na duże problemy w przemieszczaniu się 

osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi. Zdaniem uczestników spaceru także 

osoby poruszające się po mieście na rowerach mają z tym problem, chociaż akurat 

ta sytuacja powoli ulega zmianie na lepsze. Problemem jest także brak 

ogólnodostępnych miejsc parkingowych (samochody parkują w każdym możliwym 

miejscu) zwłaszcza w dni targowe. 

Moderowanie spotkania wiązało się z zebraniem wniosków mieszkańców,  

jak i zaangażowanie uczestników spotkania do dyskusji na temat potrzeb, pomysłów  

i rozwiązań jakie mogą być później wskazane w dokumencie planistycznym. 
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9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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10. ARTYKUŁ W GAZECIE LOKALNEJ 
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11. WNIOSKI ZE SPACERU 

 

Pojawiające się uwagi i pytania: 

- połączenia drogowe np. połączenie ul. Warszawskiej do ul. Słowackiego, 

- jaka zabudowa ma się pojawić na terenie, 

- potrzeba lokalizacji nowych miejsc postojowych, 

- potrzeba zagospodarowania (zmiany przeznaczenia budynków)  

na cele kulturalne, 

- konieczność realizacji ścieżek rowerowych, 

- zmiany w zakresie dostosowania infrastruktury oraz budynków do potrzeb 

osób z utrudnieniami w poruszaniu się (niepełnosprawnych, starszych, 

matek z dziećmi), 

- dalsza rewitalizacja miasta. 

 

 

 

12. PODSUMOWANIE 

 

Wnioski ze spotkania zostały przekazane projektantom zmiany studium 

 

 

 

 

Niniejszy raport nie mógłby powstać gdyby nie zaangażowanie i pomoc od aktywnych 

mieszkańców Ryk oraz wszystkich zaangażowanych pracowników Urzędu Miejskiego  

w Rykach. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za poświęcony czas i wspólną pracę. 

 

 


