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Przejdziesz się po Rynku w szpilkach

By tak się jednak stało są potrzebny zmiany.

Ogródki piwne powinny zostać odsunięte od fasad
kamienic we wrocławskim Rynku - taki postulat
przedstawiają niepełnosprawni. Przy fasadach są
chodniki ułożone z szerokich płyt granitowych, po
których łatwiej się poruszać, niż po kostce.

Skorzystaliby na tym nie tylko poruszający się na
wózkach, ale również matki z dziećmi w wózkach i
kobiety w szpilkach. Paweł Parus z Klubu Kibiców
Niepełnosprawnych mówi, że takie rozwiązanie
sprawdza się w Krakowie:

 

Restauratorom pomysł nie przypadł do gustu. Andrzej Dobek ze Stowarzyszenia Nasz
Rynek przekonuje, że pomysł jest chybiony.

Urzędnicy z kolei zapewniają, że w przyszłym roku wybudują za blisko 3 mln zł tzw.
szpilkostradę, czyli równą nawierzchnię wokół Rynku, która rozwiąże problem.

WASZE KOMENTARZE (1)

Super, w końcu !Może to nie jest najważniejszy problem na świecie, ale to jest naprawdę makabra
wybrać się wieczorem w szpilkach do rynku np po teatrze i przejść się tam...eleganckie buty do
wyrzucenia, kiedyś obcas mi został w chodniku :-)

Nick  
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Lubię to! Lubisz to.

Ty i 7.555 innych osób lubicie obiekt Radio Wrocław.
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