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Po Bieszczadach za głosem. Nowy szlak na
najwyższą wieżę widokową
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• Bieszczady. Ścieżka turystyczna dla osób niedowidzących i niewidomych (MFiPR)

B

ieszczady. Na szlaku, prowadzącym do wieży widokowej
na Jeleniowatem, zamontowany został system, który
umożliwia wędrówkę górską osobom słabowidzącym i
niewidzącym.
Bieszczadzki GOPR wyposażył jeden z bieszczadzkich szlaków w
specjalne urządzenia, które ułatwiają poruszanie się osobom
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słabowidzącym i niewidzącym.

Bieszczady. Szlak na Jeleniowate dostępny dla osób
słabowidzących i niewidzących
Bieszczadzki szlak znajduje się w okolicach Mucznego, na terenie
Nadleśnictwa Stuposiany. Ścieżka, która została przystosowana dla
osób z niepełnosprawnością wzroku, zaczyna się przy Centrum
Promocji Leśnictwa w Mucznem i ma 4,5 km długości.

W większości biegnie po drodze terenowej, a jej przewyższenie
wynosi ok. 220 m w pionie. Szlak zatacza pętlę, kończy i zaczyna się
w tym samym miejscu i wiedzie przez pasmo Jeleniowate 907 m
n.p.m., na szczycie którego znajduje się najwyższa wieża widokowa w
Bieszczadach o wysokości 34 m.
- Na trasie znajduje się kilka ciekawych punktów, ciekawostek
przyrodniczych, historycznych, m.in. wieża widokowa. Dodatkową
atrakcją jest to, że w Mucznem umiejscowiony jest pawilon
wystawowy bieszczadzkiej fauny i flory, a także ogród sensoryczny.
Na szlaku już znajdowała się spora część infrastruktury turystycznej,
wykonanej przez Nadleśnictwo Stuposiany. Teraz atrakcyjność
ścieżki została zwiększona o dostępność dla osób z
niepełnosprawnością wzroku – mówi Przemysław Barczentewicz,
prezes GOPR.
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Ścieżka ma być atrakcją dla wszystkich turystów, szczególnie dla
osób z niepełnosprawnością wzroku oraz innymi
niepełnosprawnościami.
W Polsce szlaków przystosowanych dla osób niepełnosprawnych jest
niewiele, m.in. w Karkonoszach, Górach Stołowych czy Górach
Suchych w Sudetach.

Bieszczady. Ścieżka turystyczna z informacjami w
języku Braille'a
Na ścieżce w Bieszczadach zostało zamontowanych kilkanaście
urządzeń ułatwiających przybliżenie otoczenia dla niewidomych i
niedowidzących za pomocą audiodeskrypcji. Znajdują się na niej
specjalne nadajniki, które w połączeniu z aplikacją zainstalowaną
w telefonie osoby z niepełnosprawnością, nie tylko ją pokierują, ale
też przybliżą historię danego terenu, jego przyrodę i atuty. Z aplikacji
mogą również korzystać osoby pełnosprawne. Ścieżka wyposażona
jest również w wypukłe tablice informacyjne i mapki w języku
Braille'a. W ramach projektu zorganizowano również szkolenie dla 10
osób, które dadzą turystom wskazówki dotyczące ścieżki, obsługi
0

urządzeń audiodeskrypcyjnych oraz aplikacji w telefonie.
– W naszych działaniach staramy się pokazywać, że miejsce na
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dostępność jest wszędzie. Także tam, gdzie w pierwszych
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skojarzeniach się jej nie dostrzega. Dobrym przykładem jest właśnie
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turystyka społeczna. Wielu sceptyków zastanawia się, jak to możliwe,
aby osoby z niepełnosprawnościami wędrowały po górskich
szlakach? A to się jednak dzieje – podkreśla Małgorzata JarosińskaJedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Roman Imielski poleca

W planach ministerstwa jest dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych co najmniej 100 km szlaków turystycznych i 10
schronisk górskich.
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