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Wyobraź sobie (a może już byłeś w takiej sytuacji?), że zwichnąłeś nogę w kostce i przez najbliższe tygodnie jesteś zmuszony do poruszania się po Wrocławiu o kulach. Jak myślisz, na jakie
przeszkody możesz natrafić na drodze swoich codziennych podróży? Czy stolica Dolnego Śląska
rzeczywiście staje się miastem bez barier1?

Ciągi komunikacyjne
Codzienność to rytuały, również te związane z przemieszczaniem się z punktu A do punktu
B. Jednocześnie, wszystkie nasze podróże są kompleksowe. Spieszymy się z domu do pracy, potem
na zakupy, odebrać dzieci ze szkoły, sami jedziemy na spotkanie z przyjaciółmi lub w inne miejsce.
Niezależnie od tego, jaki środek transportu przy tym wybieramy, jeśli jesteśmy zdrowi i sprawi, to
prawdopodobnie nie zwrócimy uwagi na trudności, z jakimi muszą się zmierzać osoby o ograniczonej
mobilności. Wiele wrocławskich rozwiązań dedykowanych pieszym zmusza ich do tego, żeby w swoich
codziennych podróżach nie obierali drogi jak najkrótszej, ale wygodniejszą i zarazem dłuższą. Przykładem może być tzw. „szpilkostrada” na wrocławskim Rynku, która zdecydowanie polepszyła komfort
chodzenia, jednak nie pozwala na przejście po nim w dowolną stronę. Podobne problemy powoduje
brak przejść dla pieszych, co wymusza przejście przez trzy przejścia zamiast jednego. Na swojej drodze wrocławianie mogą również napotkać przejścia podziemne i kładki. Nie zawsze są one całkowicie
dostosowane dla osób z ograniczoną mobilnością - czasem brakuje podjazdów, innym razem pojawia
się niedziałająca winda.

Fot. 1 Wyremontowane przejście Świdnickie umożliwiające pokonanie jezdni górą i dołem. Fot. Ewa Żabska

Remont przejścia Świdnickiego pokazuje, że piesi częściej wybierają przejście górą, ponieważ jest:
-

wygodniejsze - nie zmusza do pokonywania różnicy poziomów

-

skraca drogę - przejście górą jest bardziej intuicyjne2.

Pomimo wielu pozytywów tego rozwiązania, brakuje dopracowania szczegółów. Płytka STOP, umożliwiająca wyczucie przez osoby niewidome zbliżającą się jezdnię, jest położona nierówno, co powoduje
problemy dla osób na wózkach inwalidzkich.
1 http://www.wroclaw.pl/wroclaw-bez-barier - dostęp 30.03.2016
2 http://www.akcjamiasto.org/przejscie-na-swidnickiej-sie-sprawdzilo/

Fot. 2 Wykończenie kostki przy przejściu Świdnickim po remoncie. Fot. Ewa Żabska

Kolejnym przykładem remontu, który docelowo mógłby umożliwić osobom o ograniczonej mobilności
wygodne poruszanie się w danym miejscu jest Zaułek Solny. Niestety, podczas jego przebudowy nie
uwzględniono potrzeb tej grupy i nie dostosowano go odpowiednio do ich potrzeb. Przyczyniło się to
m.in. do zgłoszenia do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego dwóch projektów poprawy Zaułka. Pomimo dobrych chęci władz tego typu kosztowne rozwiązania spotykają się ze sporym sprzeciwem ze
strony mieszkańców Wrocławia. W mieście bez barier nie powinno dochodzić do takich sytuacji, szczególnie, że są one finansowane z podatków mieszkańców. Każdy remont chodnika, drogi dojazdowej,
przystanków, itd. powinien być analizowany również pod kątem osób niepełnosprawnych i dostosowany do ich potrzeb, aby nie doprowadzić do sytuacji, że trzeba poprawiać inwestycję.

Fot. 3 Wizualizacja przebudowy Zaułka Solnego według projektu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 #36.
Autor wizualizacji: Anna Rumińska

Kolejnym problemem z jakim mogą napotkać
się osoby o ograniczonej mobilności jest transport
miejski. Poimo faktu, że od listopada 2015 po Wrocławiu jeżdżą tylko autobusy niskopodłogowe3, nadal
kursują tramwaje, do których, aby się dostać, należy
„wdrapać się” po kilku schodkach, często z poziomu
ulicy. Tak sytuacja przedstawia się m.in. przy przystankach Rondo Reagana czy Arkady przy ul. Świdnickiej. Sprawni i zdrowi pasażerowie prawdopodobnie
nie będą mieli z tym najmniejszych problemów, jednak jeśli dochodzą do tego torby z zakupami, walizka, wózek z dzieckiem, kule, sytuacja staje się trudna.
Również przy wysiadaniu pasażerowie muszą „wyskakiwać” z pojazdu MPK, co może skończyć się np. skręconą kostką.
Najłatwiejszym rozwiązaniem w tym przypadku byłoby kierowanie tramwajów niskopodłogowych na
trasy, na których znajdują się takie przystanki. Oczywiście, nie jest to najlepsze rozwiązanie. W styczniu
2014 MPK w swojej flocie miało 33 proc. niskopodłogowych składów tramwajowych. Rzecznik MPK zapewniał wtedy, że każdy następny zakup tramwaju
będzie z niską podłogą, aby na wszystkich liniach były Fot. 4 Tramwaj niskopodłogowy – przystanek Szewtego typu tramwaje.4 Na to jednak trzeba będzie po- ska/Kameleon Fot. Ewa Żabska
czekać.

Remonty i budowy
Wrocław jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Powstają liczne nowe
inwestycje, wokół których przestrzeń musi być odgrodzona na czas budowy. Niestety, nie zawsze
uwzględnia się przy tym potrzeby
osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zachowanie przepisowego
minimum 1,5 metra na chodniku nie
sprawi, że będzie to komfortowe przejście jeśli nawierzchnia jest nierówna,
nieutwardzona, poprzedzona krawężnikiem czy zabłocona. Inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę na te
aspekty, ponieważ nie sprawiają one
tylko, że jest to niewygodne, ale również niebezpieczne dla zdrowia. Każda
nowa inwestycja powinna być zgłaszaFot. 5 Organizacja ruchu pieszego w czasie budowy budynku przy ul.
Łaziennej. Fot. Aleksandra Zienkiewicz
na wcześniej do urzędów (Wydział Inżynierii Miejskiej, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta), aby uzyskać zgodę na
projekt organizacji ruchu zamiennego na czas budowy, jednak można mieć wrażenie, że nie zawsze jest
to odpowiednio przeprowadzone, a piesi cierpią na tym najbardziej.

3 Wysokopodłogowych autobusów we Wrocławiu już nie ma http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/wysokopodlogowych-autobusow-we-wroclawiu-juz-nie-ma/yy137c - dostęp 30.03.2016
4 http://www.wroclaw.pl/tramwaje-niskopodlogowe-oznaczone-na-rozkladach - dostęp 30.03.2016

Długość świateł
Ruch pieszy nie ma, niestety, priorytetu we Wrocławiu. Światło zielone dla pieszych
w wielu miejscach Wrocławia pali się za krótko, by
mieli oni szansę zdążyć przejść na druga stronę.
Według ankiety przeprowadzonej na stronie wrocławskiej Gazety Wyborczej jest to powszechny
problem miasta, dostrzegany również przez jego
mieszkańców5. Osoby o ograniczonej mobilności
praktycznie nie mają szans, aby pokonać takie
przejście “na raz”, szczególnie jeśli składa się z kilku odcinków. Wydłużenie czasu trwania zielonego
światła oraz skrócenie czerwonego powinno być
wprowadzone w miejscach gdzie jest to możliwe.

Miasto bez barier - co dalej?
Przy projektowaniu miasta należy pamiętać o tym, aby była ono dostępne dla maksymal- Fot. 6 Wyniki ankiety (stan na dzień 28.04.2016)
nie największej liczby osób bez względu na ich
ograniczenia. Są to założenia dizajnu uniwersalnego, inaczej projektowania uniwersalnego,6 które jest popularne w krajach zachodniej Europy oraz
USA i powinno być promowana w Polsce, nie tylko we Wrocławiu. Dotyczy to nie tylko dostępności
i zastosowania ułatwień, ale również materiałów. Przykładowo, przy budowie czy remoncie chodnika
nie powinno się używać kostki łupanej, tylko gładkiej - powinno to stać się standardem. Przy podejmowaniu decyzji o tym, w jaki sposób Wrocław powinien się zmieniać, należy wziąć pod uwagę fakt, że
każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy swobodny spacer po Wrocławiu nie będzie już tak swobodny ze względu na liczne przeszkody utrudniające przejście z punktu A do punktu B. Warto korzystać
ze sprawdzonych wzorców aranżacji przestrzeni, dostosowując je do wrocławskiej rzeczywistości, aby
Wrocław stał się rzeczywiście miastem bez barier.

Fot. 7 Zniszczona nawierzchnia chodnika na ul. Św. Antoniego Fot. Magdalena Pielech

5 We Wrocławiu zielone dla pieszych świeci się za krótko
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19981873,we-wroclawiu-zielone-dla-pieszych-swieci-sie-za-krotko-wideo.html
(dostęp 28.04.2016)
6 http://www.emsarelacje.pl/uniwersalny-dizajn (dostęp 29.03.2016)

