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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. Wnioski ze spaceru 

4. Podsumowanie 
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1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

1.1. PLAN SPACERU 
 

- Punkt startowy spotkania - spotkanie uczestników w sali świetlicy Wiejskiej 

w miejscowości Narok. 

- 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 wiejskiej i wymiana pomysłów co można 

zmienić na lepsze. 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 jakim jest plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

1.2. INFORMACJA 
Życie Gminy Dąbrowa - wrzesień 2020  
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Informacja w mediach społecznościowych  

 

Mieszkańcy gminy Dąbrowa zostali poinformowani o spotkaniu w bardzo szeroki 

sposób. Opublikowane zostały informacje na stronie internetowej gminy, w mediach 

społecznościowych, rozwieszono plakatu oraz ukazała się także informacja w 

gazetce gminnej. W trakcie spaceru uczestnicy otrzymali broszury w języku 

niespecjalistycznym tłumaczące istotę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  
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2. PRZEBIEG SPACERU BADAWCZEGO 

2.1. MIEJSCE SPOTKANIA 
 

Spacer badawczy rozpoczął się od spotkania uczestników 02.10.2020 r. o godzinie 

10 w sali świetlicy Wiejskiej w Naroku.  

 

2.2. UCZESTNICY SPOTKANIA 
 

W spotkaniu wzięło udział 17 osób + specjaliści.  

 

Spotkanie rozpoczęła i powitała uczestników Pani Wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna 

Gołębiowska-Jarek, obecny był także Pan Marcin Oszańca Zastępca Wójta oraz Pani 

Michaela Paniczek Inspektor ds. gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy  

w Dąbrowie. Na spotkaniu obecni byli także: Pani Maria Śmigielska – sołtys wsi 

Narok, projektant studium Pan Paweł Niemiec oraz Pani Joanna Świtlińska-Robutka - 

prowadząca spotkanie.  

 

2.3. PRZEBIEG SPACERU 
 

Spacer rozpoczęła Pani Wójt Katarzyna Gołębiowska-Jarek, 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 we wsi i porozmawiać o problemach na tym 

terenie. 

Celem spaceru jest obserwacja przestrzeni wsi i wymiana pomysłów co można 

zmienić na lepsze. Główne problemy poruszane w trakcie spaceru: obciążenie 

ruchem samochodowym, ewentualna konieczność przebudowy (przeprojektowania) 

skrzyżowań, potrzeba stworzenia miejsca do rekreacji dla mieszkańców, 

dodatkowych dojazdów do terenów ogólnodostępnych, przeznaczenia działek pod 

zabudowę mieszkaniową oraz zachowanie i rewaloryzacja terenów zielonych 



projekt NR POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. -„PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ" 

 

w miejscowości. Mieszkańcy również w trakcie spaceru chcieli uzyskać informację na 

temat przeznaczenia konkretnych działek w projektowanym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Ze świetlicy wiejskiej grupa przeszła kolejno: ul. Wiejską do skrzyżowania z ulicą 

Karczowską (tu wskazano jedną z możliwych lokalizacji terenu spotkań dla 

mieszkańców), dalej w Aleję Lipową (wnioskowano o ochronę alei i jej 

rewaloryzację), dalej ulicą Boczną. Tutaj toczyła się dyskusja na temat możliwego 

zlokalizowania na działkach sąsiednich do ulicy Bocznej nowego budynku OSP  

w Naroku. W dalszej kolejności grupa udała się wzdłuż ulicy Wiejskiej w rejon 

kościoła, dalej ulicą Wiejską do placu zabaw. Tutaj wskazano na konieczność 

połączenia placu zabaw dojściem do istniejącego boiska sportowego. Dalej wzdłuż 

ulicy Wiejskiej wskazywano konieczność ochrony obiektów zabytkowych, jakie 

znajdują się we wsi. Przy skrzyżowaniu ulic Wiejskiej, Odrzańskiej i Brzozowej 

wskazano na konieczność docelowej przebudowy tego skrzyżowania, dalej ulicą 

Brzozową uczestnicy doszli do ul. Cmentarnej i dalej wzdłuż cmentarza , gdzie 

wskazane zostały ewentualne tereny pod zabudowę. Powrót ulicą Brzozową do ulicy 

Szkolnej, gdzie podniesiona została kwestia braku możliwości dojazdu autobusu 

szkolnego do budynku obecnej szkoły podstawowej ze względu na szerokość ulicy, 

oraz konieczność wyznaczenia nowych terenów mieszkaniowych "za działkami" 

istniejącej zabudowy, zarówno wzdłuż ulicy Wiejskiej jak i innych ulic 

zlokalizowanych z tyłu za zabudową. W dalszej części skupiono się na rozwoju 

centrum usługowego, jakie mogłoby zafunkcjonować w tej części wsi. Podnoszona 

była też kwestia barier architektonicznych jakie występują obecnie. Uczestnicy 

wskazywali też na duże problemy w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych 

oraz matek z dziećmi. Zdaniem uczestników spaceru także osoby poruszające się na 

rowerach mają z tym problem, chociaż akurat ta sytuacja powoli ulega zmianie na 

lepsze (droga wojewódzka ulica Wiejska została przebudowana i zmodernizowana.  

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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3. WNIOSKI ZE SPACERU 
 

Pojawiające się uwagi i pytania: 

- połączenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej z terenem usług sportu przy ul. 

Lipowej, 

- jaka zabudowa ma się pojawić na terenie, 

- ochrona i rewaloryzacji alei lipowej, 

- lokalizacja nowego budynku OSP 

- potrzeba zagospodarowania terenów na cele kulturalne, 

- realizacja ścieżek rowerowych, 

- zmiany w zakresie dostosowania infrastruktury oraz budynków do potrzeb 

osób z utrudnieniami w poruszaniu się (niepełnosprawnych, starszych, 

matek z dziećmi), 

- dalsza rewitalizacja wsi;  

 

4. PODSUMOWANIE 
 

Wnioski ze spotkania zostały przekazane projektantom miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

 

Niniejszy raport nie mógłby powstać gdyby nie zaangażowanie i pomoc aktywnych 

mieszkańców Naroka oraz wszystkich zaangażowanych pracowników Urzędu Gminy  

w Dąbrowie. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za poświęcony czas i wspólną 

pracę. 

 

Opracowała: Joanna Świtlińska-Robutka 


