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UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie
dysponuje najbogatszą w regionie lubuskim bazą sportową spełniającą europejskie standardy.
Wszystkie jej obiekty zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2015 roku
został wykonany projekt modernizacji układu komunikacyjnego WOSiR, w wyniku którego
zlikwidowano bariery architektoniczne w celu zapewnienia dostępu do obiektów osobom
niepełnosprawnym ruchowo oraz ułatwienia orientacji w terenie osobom niewidzącym i
niedowidzącym. Projekt objął oznakowanie poziome i pionowe. Wprowadzono oznakowania dla
niewidzących i słabo widzących związane z elementami komunikacji, elementy małej
architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Przeprowadzono remont, wymianę i
uzupełnienie elementów oświetlenia terenu i wejść do obiektów Ośrodka oraz podjazdów dla
niepełnosprawnych. Wykonano remont dróg i chodników uwzględniając niwelację poziomu
ciągów komunikacyjnych tak aby nie występowały progi i krawężniki. Wykonano dla osób
niepełnosprawnych ruchowo podjazd w kierunku boiska do piłki plażowej wzdłuż budynku
strzelnicy plenerowej od strony kompleksu pływalni. W miejscu istniejących parkingów
wykonano oznakowanie miejsc postojowych na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz
dobudowano znaczną ilość miejsc parkingowych w różnych miejscach na terenie całego
Ośrodka. Łączna ilość miejsc parkingowych na potrzeby osób niepełnosprawnych wynosi 88.
Drogi i chodniki oświetlone są nowoczesnym światłem ledowym. Wszystkie obiekty WOSiR
Drzonków zostały wyposażone w system map tyflograficznych, a pomieszczenia oznaczono
tabliczkami z napisami w języku Braille'a. Ponadto osoba niewidoma lub słabowidząca może użyć
Ośrodkowej elektronicznej tablicy informacyjnej kompatybilnej ze specjalną aplikacją na
urządzenia mobilne, która poprzez łączność bezprzewodową Wi-Fi lub Bluetooth lokalizuje dany
obiekt na terenie WOSiR Drzonków. Ośrodek cieszy się uznaniem Zrzeszenia Sportowo
Rehabilitacyjnego START, które na terenie WOSiR-u rozgrywa zawody: pływackie, strzeleckie,
bocci, tenisie, tenisie stołowym, siatkówce, siatkówce plażowej. Organizowane są tu również
zgrupowania klubów sportowych w ww. dyscyplinach. Ponadto odbywają się tutaj treningi
niektórych zawodników biorących udział w Paraolimpiadzie (np. tenisiści stołowi). WOSiR
Drzonków dwukrotnie został wyróżniony za dostosowanie infrastruktury sportowej i pomocniczej
dla osób niepełnosprawnych : w roku 2014 KONKURS „LUBUSKIE BEZ BARIER” w roku 2015
KONKURS URBANISTYCZNY „ZIELONA GÓRA BEZ BARIER”
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