
MANIFEST PIESZEGO LUBLINA  

< 6 km/h
 Piesi wszystkich chodników, łączcie się!

Piesi, łączcie Lublin!

Wkrótce 700-lecie nadania Lublinowi praw miejskich. Jak te prawa odczytujemy dziś? Szukamy 
dojrzałej definicji dobrej jakości życia w mieście na kolejne 100 lat jego rozwoju. Znajdujemy ją w 
Kopenhadze: „życie miasta to ludzie”. Życie miasta jest tym, co dzieje się między ludźmi na 
placach, ulicach, w parkach. Dlatego przodujące miasta stawiają na rozwój przestrzeni publicznych 
i komfort pieszych.

Tymczasem Lublin robi się coraz bardziej nieprzyjazny dla wszystkich, którzy poruszają się z 
prędkością poniżej 6 km/h. Odnosimy wrażenie, że układ komunikacyjny i organizacja ruchu 
planowane są zza kierownicy samochodu osobowego. Udogodnienia dla samochodów i związana z 
tym segregacja ruchu utrudniają korzystanie z miasta wszystkim pozostałym użytkownikom. 
Wiemy, że jest możliwe pogodzenie kierowców i transportu publicznego z naciskiem na wysokiej 
jakości warunki dla pieszych i rowerzystów, ale nie na odwrót. Nie da się stworzyć miast dla ludzi 
uznając za priorytet komunikację samochodową, bo jest ona z natury niezwykle ekspansywna. 
Chodzi o to, by zrównoważyć wydatki na cały wachlarz rozwiązań komunikacyjnych i mądre ich 
poukładanie. W XXI wieku rozwój jest kwestią właściwych proporcji.

Lublin ma wiele naturalnych cech nowoczesnego miasta dla pieszych, ale szybko traci ten potencjał 
przez zaborczy rozwój motoryzacji i złe planowanie rodem z zeszłego wieku. Pojawia się zjawisko 
przestrzennej dyskryminacji takich grup jak spacerowicze, turyści, kobiety, rodziny z dziećmi, 
niepełnosprawni, właściciele psów itp. Dlatego postulujemy o:

• zadbanie o komfort niechronionych uczestników ruchu w planowaniu miejsc i dróg 
(wszyscy, którzy poruszają się poniżej umownej prędkości 6 km/h)

• niekolizyjne rozwiązania pieszo-rowerowe
• tworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznych

Piesi łączą Lublin. Pieszy to koloryt miasta, dobry klient i odbiorca kultury. Pieszy zwiedza, pieszy 
podziwia, rozmawia, spotyka się i uśmiecha do innych. Pieszego obchodzi piękno Lublina. Dlatego 
warto dbać o pieszych w przestrzeni miasta.

Pieszy Lublin - nowa długofalowa inicjatywa społeczna
dla zrównoważonego rozwoju Lublina!

www.facebook.com/p  ieszylublin  

http://www.facebook.com/JanGehlLublin

