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Funkcjonalność nowobudowanego stadionu piłkarskiego na Maślicach oraz
użytkowanie go przez osoby niepełnosprawne to główne tematy spotkania
architektów i przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych, które w piątek
odbyło się we Wrocławiu .
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Jak powiedział architekt Dawid Waloszek, dla osób niepełnosprawnych przygotowano
ponad 100 miejsc oraz drugie tyle dla towarzyszących im osób. Zostały one usytuowane
na poziomie plus jeden wokół stadionu. Dodatkowe sześć miejsc przygotowane zostało dla
niepełnosprawnych dziennikarzy.

- Miejsca dla osób niepełnosprawnych to m.in. stanowiska dla wózków inwalidzkich, do
których prowadzić będą przejścia bez stopni. Ponadto obiekt wyposażony będzie w
specjalnie przystosowane toalety, miejsca parkingowe , stanowiska z obniżoną ladą przy
kioskach oraz oddzielne miejsca kontroli biletów - mówił Waloszek.

Zadowolony z planowanych inwestycji był poruszający się na wózku inwalidzkim poseł PO
Sławomir Piechota. W rozmowie z PAP podkreślił , że dzięki temu osoby niepełnosprawne
będą mogły bez problemów poruszać się po całym obiekcie i cieszyć się widowiskiem.

- Trzeba też pamiętać , że te rozwiązania będą służyły nie tylko osobom niepełnosprawnym,
ale także osobom starszym, które mają problemy z poruszaniem - dodał Piechota.

Prezes Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Kibiców WKS Śląsk Wrocław Paweł Parus
przyznał, że liczba miejsc przeznaczona dla osób niepełnosprawnych jest duża, ale w
przyszłości może się jednak okazać niewystarczająca. - Już teraz gdy jest ładna pogoda i
ciekawy mecz na stadionie Śląska przy ul. Oporowskiej można spotkać nawet 40
niepełnosprawnych kibiców, którzy oglądają mecz z klubowego tarasu - tłumaczył.

Zdaniem Parusa wiele stadionóww Polsce nie jest odpowiednio przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych, a związane jest to m.in. z ich przestarzałą infrastrukturą. - Na
szczęście na niektórych obiektach zostało to dobrze przygotowane. Tak jest m.in. w
Bełchatowie, Lubinie czy w Chorzowie - zaznaczył prezes.

Współpraca między architektami i przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych
ma być prowadzona aż do zakończnenia budowy.

Wrocławski stadion mieścić ma prawie 42 tys. widzów. Będzie obiektem wielofunkcyjnym,
na którym oprócz rozgrywania meczów piłkarskich będzie można m.in. organizować
koncerty.

Przy stadionie powstanie blisko 4,5 tys. miejsc parkingowych, w tym 394 dla autobusów. W
bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdzie się także centrum komercyjne, w którym mają
powstać m.in. dodatkowe parkingi, hotel i centrum handlowe.

Pod trybunami znajdą się cztery niezależne budynki, w których powstanie m.in. największy
we Wrocławiu klub fitness , kasyno , dyskoteka oraz sale konferencyjne i biurowe.
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