PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ

„BĄDŹ ŚWIADOMY – BĄDŹ WIDOCZNY”
Data: 22.10.2010
Godzina: 13:00
Miejsce: Punkt Aktywności Lokalnej w Rybniku
Uczestnicy:
1. Barbara Szostak – członek PZN
2. Katarzyna Musiolik – Kierownik referatu dyżurnych ruchu Straży Miejskiej w
Rybniku
3. Sydonia Niesporek – beneficjent Projektu „Przekroczyć próg”
4. Wanda Konieczkowicz – Prezes Koła Rybnickiego Polskiego Związku
Niewidomych
5. Bogdan Marmaj – beneficjent Projektu „Przekroczyć próg”
6. Jacek Hawel – Naczelnik Wydziału Dróg Urzędu Miasta Rybnika
7. Mirosław Górka – Koordynator projektu „Przekroczyć próg”
8. Piotr Sinka – członek PZN

I.

Pan Mirosław Górka przywitał zebranych gości, przedstawił uczestników
spotkania, a następnie omówił założenia kampanii społecznej „Bądź świadomy
– bądź widoczny”. Poinformował również o usprawiedliwionej nieobecności
Pana Ryszarda Czepczora z Komendy Miejskiej Policji oraz Pani Beaty
Paluszyńskiej z PKP S. A. Oddział Dworce Kolejowe.

II.

Pan Jacek Hawel zasugerował, żeby na kolejne spotkanie zaprosić
przedstawicieli Wydziału Architektury Urzędu Miasta w Rybniku.

III.

Pani Wanda Konieczkowicz pokazała zebranym gościom płytki integracyjne, z
prośbą do Wydziału Dróg o ich stosowanie. Pan Jacek Hawel odnosząc się do
wypowiedzi Pani Wandy Konieczkowicz powiedział, iż obecnie planowane
bądź wykonywane inwestycje przewidują takie rozwiązania, jednakże dużo
zależy od inwestorów i samych wykonawców. W tym miejscu powtórzył, że
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należy zaprosić osoby z Wydziału Architektury UM Rybnik. Pan Mirosław
Górka powiedział, iż podjął starania dotyczące zaangażowania w kampanię
szkół średnich i wyższych o profilu budowlanych (wystosował e-mail’e), gdyż
to właśnie tam uczą się przyszli inżynierzy, architekci i osoby mogące mieć w
przyszłości wpływ na przestrzeń publiczną.
IV.

Pan Jacek Hawel omówił nowe rozwiązania w oznakowywaniu krawężników
dla osób niewidomych i słabo widzących, polegające na montowaniu tzw.
ząbków ukierunkowujących. Miał jednak pewne wątpliwości dotyczące ich
użytkowania w polskich warunkach atmosferycznych (szczególnie w okresie
jesienno-zimowym). Pan Mirosław Górka zasugerował, żeby skontaktować się
z wykonawcą i omówić szczegóły techniczne. Pan Jacek Hawel odpowiedział,
iż w Polsce nikt jeszcze nie produkuje tych ząbków, nie posiadają atestu, a
rozwiązania, o których wspominał były prezentowane na targach budowlanych
w Niemczech, zaznaczając przy tym, iż w niedalekiej przyszłości mogą trafić
na krajowy rynek.

V.

Pan Mirosław Górka przekazał informację od Pana Ryszarda Czepczora z
Komendy Miejskiej Policji na temat znaków ostrzegawczych dotyczących
niewidomych. Jeden znajduje się na ulicy Gliwickiej, na wysokości zjazdu w
ulicę Cegielnianą, gdzie wcześniej Koło Rybnickie Polskiego Związku
Niewidomych miało siedzibę. Wszyscy z uczestników jednogłośnie stwierdzili,
że znak powinien zostać przeniesiony na ul. Chrobrego, gdzie obecnie mieści
się Zarząd Koła PZN oraz Punkt Aktywności Lokalnej. Pan Bogdan Marmaj
powiedział, że istnieje duża potrzeba wprowadzenia na ul. Chrobrego
sygnalizacji dźwiękowej.

VI.

Głos zabrał Pan Piotr Sinka informując, że nie działa sygnalizacja świetlna
udźwiękowiona w Boguszowicach przy KWK Jankowice, ul. Jastrzębska. Pan
Jacek Hawel zobowiązał się to sprawdzić. Pan Piotr Sinka powiedział także,
że idąc ul. Jastrzębską w kierunku Świerklan (na zakręcie) wpadł do
niezabezpieczonego kanału (prawdopodobnie właz został ukradziony), innym
razem

został

potrącony

przez

rowerzystę.

Pani

Katarzyna

Musiolik

zapowiedziała, iż patrol Straży Miejskiej sprawdzi to miejsce oraz poprosiła
zebranych gości o bieżące informowanie SM o podobnych sytuacjach. Pan
Mirosław Górka zwrócił uwagę na fakt, iż gdyby Pan Piotr Sinka miał elementy
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odblaskowe, to zapewne nie doszłoby do kolizji. Powiedział, że prowadzona
kampania

społeczna ma na

celu

zwiększenie

bezpieczeństwa

osób

niewidomych i słabo widzących w przestrzeni publicznej, jak również
podniesienie świadomości społeczeństwa na potrzeby osób z dysfunkcją
wzroku. W ramach kampanii przewiduje się spotkania profilaktyczne z
Komendą Miejską Policji oraz Straż Miejską, w trakcie konferencji promującej
równość szans (planowana na przełom listopada/grudnia) będą rozdawane
elementy odblaskowe, itp. Po zakończeniu wypowiedzi Pana Mirosława Górka
ponownie głos zabrał Pan Piotr Simka, stwierdzając, że odblaski byłyby
znakomitym rozwiązaniem.
VII.

Pan Bogdan Marmaj kontynuując wątek udźwiękowionej sygnalizacji świetlnej
powiedział, że na przejściu dla pieszych w okolicy ul. Kotucza natężenie
dźwięku jest zbyt niskie, poza tym światła nie emitują dźwięku w nocy. Pan
Jacek Hawel poinformował, że do Urzędu Miasta Rybnik zgłaszali się
mieszkańcy

domów

usytuowanych

w

obrębie

tych

świateł,

którym

przeszkadzał ten dźwięk. Dlatego też zmieniono czas działania tych świateł –
od godziny 6:00 do godziny 22:00.
VIII.

Pani

Barbara

Zebrzydowickiej,

Szostak
która

pochwaliła
jest

w

zakończoną
pełni

inwestycję

przystosowana

dla

na

ul.
osób

niepełnosprawnych wzrokowo. Potwierdzili to także pozostali niewidomi i słabo
widzący. Pan Jacek Hawel podkreślił, że kolejne inwestycje będą prowadzone
niemal analogicznie do w/w.
IX.

Pan Piotr Sinka powiedział, że z ciekawym rozwiązaniem spotkał się we
Wrocławiu, gdzie światła wydają komunikaty.

X.

Pani Wanda Konieczkowicz powiedziała, że w Rybniku tylko 5 autobusów jest
udźwiękowionych, przypomniała, że były plany wprowadzenia pilotów dla
niewidomych i słabo widzących, które informują o numerze linii. Pan Piotr
Sinka i Pani Sydonia Niesporek powiedzieli, że utrudnieniem dla niewidomych
i słabo widzących jest odbijanie tzw. e-kart. Zwrócili uwagę na to, iż posiadają
legitymację osoby niepełnosprawnej, która upoważnia ich do darmowego
przejazdu. Zaproponowali, żeby dla niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku
znieść obowiązek odbijania e-karty. Ze względu na brak przedstawiciela z
Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku, jak i pozostałych zaproszonych
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przewoźników (MZK Jastrzębie Zdrój, PKS) postawiono, iż ponowi się prośbę
o przybycie na spotkanie. Na zakończenie tej części spotkania Pan Mirosław
Górka

powiedział,

iż

ewentualna

rezygnacja

z

e-kart

wymagałaby

prawdopodobnie zmiany w regulaminie przewozu pasażerów. Pan Jacek
Hawel dodał przy okazji, że obowiązek używania e-kart przez niewidomych i
słabo widzących jest za pewne podyktowana zbieranymi przez ZTZ danymi
statystycznymi. Jednak ponad 200 osób, które zwolniono by z tego obowiązku
nie miałoby większego wpływu na wiarygodność tego wskaźnika.
XI.

Pani Wanda Konieczkowicz powiedziała, że w ramach kampanii dobrze byłoby
oznakowywać wejścia do sklepów (szczególnie te o dużych powierzchniach)
taśmami odblaskowymi. Wszyscy z uczestników zainteresowali się tym
rozwiązaniem, a Pan Mirosław Górka zobligował się do wystosowania do
dyrekcji sklepów przedmiotowej korespondencji.

XII.

Kończąc spotkanie, Pani Katarzyna Musiolik zaproponowała, aby kolejne
spotkanie odbyło się wcześniej lub w godzinach pracy Urzędu Miasta Rybnika.
Ustalono, że czwartek byłby dobrym rozwiązaniem.

XIII.

Pan Mirosław Górka pożegnał zebranych gości i poinformował, że do 5 dni od
spotkania prześle protokół oraz zaproponuje datę i godzinę kolejnego zebrania
w Punkcie Aktywności Lokalnej.
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