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#1 (/forum/156057#1)

Gość

Projektu

Częściej jestem pieszą niż kierowcą.Pieszym się jest kierowcą się bywa.
✏ Odpowiedz (/forum/post/3599112#messageBox)

 Zgłoś niestosowną zawartość (/report.php?type=forum_post&id=3599112)

20160203 14:22

#2 (/forum/156057#2)

Gość

Pieszy jest mile widziany
✏ Odpowiedz (/forum/post/3604432#messageBox)

 Zgłoś niestosowną zawartość (/report.php?type=forum_post&id=3604432)

20160204 10:35

#3 (/forum/156057#3)
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wspaniała idea, Lublin tego potrzebuje
✏ Odpowiedz (/forum/post/3606967#messageBox)

 Zgłoś niestosowną zawartość (/report.php?type=forum_post&id=3606967)

20160204 15:54

#4 (/forum/156057#4)
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Chciałabym aby nasze miasto pięknie się rozwijało, było przyjazne dla pieszych i zmotoryzowanych bez względu na
to, która opcja polityczna będzie u władzy.
Moim zdaniem przydałby się apel do kierowców, aby częściej zatrzymywali się przed przejściami dla pieszych. Nadal
jest to bardzo rzadkie. Spotykam się z tym na co dzień, dużo jeżdżę po mieście i widzę, że nawet przed Ratuszem
tylko niektórzy kierowcy zatrzymują się i przepuszczają pieszych.
✏ Odpowiedz (/forum/post/3607999#messageBox)

 Zgłoś niestosowną zawartość (/report.php?type=forum_post&id=3607999)
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#5 (/forum/156057#5)

Gość

Żeby moje miasto było bardziej przyjazne ludziom.
✏ Odpowiedz (/forum/post/3610087#messageBox)

#6 (/forum/156057#6)
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 Zgłoś niestosowną zawartość (/report.php?type=forum_post&id=3610087)

20160206 19:08

Chcę aby mój Lublin był miły dla oka, wygodny dla nóg, przyjazny dla ludzi zmęczonych i strudzonych a także dla
osób o ograniczonej sprawności. Chcę aby czuć się w Lublinie jak we własnym domu. Tyle jest jeszcze do zrobienia
szczególnie w starych dzielnicach. Dlatego popieram ten projekt.
✏ Odpowiedz (/forum/post/3618061#messageBox)

Gość

#7 (/forum/156057#7)

 Zgłoś niestosowną zawartość (/report.php?type=forum_post&id=3618061)

20160207 19:24

Marzy mi się, aby w Lublinie pieszy miał możliwość swobodnego poruszania się po chodnikach, czyli w miejscach dla
niego przeznaczonych :) .........
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Jak rozumiem słowo pieszy?..... Jest to złowiek poruszający się:
 swobodnie na własnych nogach,
 na własnych nogach, ale przy pomocy kul,
 na własnych nogach, ale przy pomocy kul i psa przewodnika,
 na własnych nogach, ale prowadzący wózek dziecięcy,
 na własnych nogach, ale prowadzący wózek dziecięcy i chodzące dziecko/dzieci za rękę,
 prowadzący wózek inwalidzki z osobą niepełnosprawną,
 prowadzący wózek z niepełnosprawną osobą i chodzące dziecko/dzieci za rękę,
 osoba niepełnosprawna poruszająca się samodzielnie na wózku inwalidzkim,
 osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim z psem przewodnikiem,
 wszystkie w/w opcje, ale dotyczące osób niewidomych, niesłyszących itp.
Mam nadzieję, że nie pominęłam nikogo z ważnych pieszych osób bardzo młodych, młodych, starszych i tych już
bardziej starszych :)
Dziękuję za uwagę :)
✏ Odpowiedz (/forum/post/3621305#messageBox)

 Zgłoś niestosowną zawartość (/report.php?type=forum_post&id=3621305)
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#8 (/forum/156057#8)

Gość

Słuszna sprawa . Popieram ponieważ chodzenie jest : naturalne, zdrowe, ekologiczne. Piesi powinni czuć się
bezpiecznie, obecnie nawet na "pasach" zdarzaja się śmiertelne wypadki.
✏ Odpowiedz (/forum/post/3655093#messageBox)

 Zgłoś niestosowną zawartość (/report.php?type=forum_post&id=3655093)

20160211 12:54

#9 (/forum/156057#9)
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Bo to ważna sprawa
✏ Odpowiedz (/forum/post/3655518#messageBox)

 Zgłoś niestosowną zawartość (/report.php?type=forum_post&id=3655518)

20160211 22:19

#10 (/forum/156057#10)
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Witam Państwa
Dziękuje jako piesza za tą inicjatywę!
Szczególnie bolą mnie zajęte przez samochody chodniki , brak zrozumienia matki z wózkiem ze strony kierowców,
nawet gdy osobiście zwracam uwagę, unaoczniając Problem.. Dotyczy to zarówno centrum, jak i obrzeży miasta,
gdzie w desperacji idę ulicą, mierząc się wzrokiem z nadjeżdżającymi kierowcami samochodów.
✏ Odpowiedz (/forum/post/3659031#messageBox)

 Zgłoś niestosowną zawartość (/report.php?type=forum_post&id=3659031)
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Komentarz
Wspieramy polski rząd (/wspieramy_polski_rzad)  Wspieramy polski rząd. Jesteśmy zaniepokojeni korozją demokracji i cenzurą mediów
w Europie. Wspieramy polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, który buduje demokrację w Polsce. Podstawą demokracji jest debata
społeczna, wolność słowa, przejrzystość życia publicznego i równość obywateli wobec prawa. Największe polskie media zarówno te
publiczne jak i prywatne (TVP, TVN, Gazeta Wyborcza i inne media gł&oacut...
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