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Miasto dla ludzi  

Lubelskie standardy infrastruktury pieszej           

 
 

 
SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW  

"MIASTO DLA LUDZI. LUBELSKIE STANDARDY PIESZEJ”,  

które odbyły się w ramach cyklu debat studenckich "Gospodarka Przestrzenna w teorii 

i praktyce” 

 

24 listopada 2014, poniedziałek, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, 

Lublin, Al. Kraśnicka 2cd, s. 301, godz. 17:00 – 19:00 

 

W spotkaniu udział wzięli pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej UMCS, studenci Gospodarki Przestrzennej UMCS a także studenci Gospodarki 

Przestrzennej KUL i Uniwersytetu Przyrodniczego, członkowie Rady Kultury Przestrzeni, 

inicjatywy Pieszy Lublin oraz koordynatorzy projektu "Miasto dla ludzi - lubelskie standardy 

infrastruktury pieszej". Obecne były 33 osoby. 

Przebieg spotkania 

Spotkanie otworzyła Dorota Wolińska, przewodnicząca Koła Naukowego Planistów UMCS, 

która przywitała i przedstawiła zgromadzonych. Następnie Marta Kurowska przywitała się ze 

zgromadzonymi. Przywitała prof. Mariana Harasimiuka, byłego rektora UMCS, Kierownika 

Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania, dr Krystynę Harasimiuk i dr Dagmarę Kociubę z 

Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania,  opiekunkę Debat studenckich. Marta Kurowska 

przedstawiła cel projektu "Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej" (MdL), 

którym jest wypracowanie standardów infrastruktury pieszej, a następnie zespół projektu: 

Marta Kurowska – szefowa fundacji tu obok, szefowa projektu, Jan Kamiński – szef Rady 

Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublina, Marcin Skrzypek – Ośrodek Brama 

Grodzka – Teatr NN, Krzysztof Wiśniewski – sekretarz projektu. Poza wymienionymi, z 

projektem związana jest grupa współpracowników, sojuszników i ekspertów. Marta Kurowska 

wyraziła nadzieję, że do tych ostatnich będą zaliczać się również zgromadzeni na tej sali. Do 

partnerów i współpracowników fundacji tu obok, która realizuje projekt, należą: Miasto 

Lublin, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. 

Podkreśliła, że projekt jest realizowany w ramach prowadzonego przez Fundację im. Stefana 

Batorego, finansowanego z Funduszy EOG, Programu Obywatele dla Demokracji i jest 

realizowany w ramach Roku Jana Gehla w Lublinie.  

Następnie wystąpił Jan Kamiński, który wyjaśnił, że projekt jest nie tylko częścią roku Jana 

Gehla, ale także jego kontynuacją i będzie realizowany przez 1,5 roku. Tematem są piesi, 

ponieważ oni najmocniej odczuwają jakość przestrzeni. Powiedział, że jeśli miasto jest dobre 

dla pieszych, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie dobre dla innych użytkowników 

tej przestrzeni, czyli dla osób zmotoryzowanych, dla osób na rowerach. Poza tym pieszy jest 

też tą osobą o której najczęściej się zapomina. Jan Kamiński wspomniał o obecnych na sali 

przedstawicielach społecznej inicjatywy Pieszy Lublin, z którymi współpracujemy. Celem 

projektu jest wypracowanie regulacji prowadzących do poprawy sytuacji pieszych w Lublinie 

we współpracy z urzędnikami i mieszkańcami. W planach jest stworzenie „Atlasu sytuacji 

pieszych w Lublinie” czyli publikacji, która będzie w przystępny sposób opisywała co dzieje się 

z pieszymi. Poza tym będzie to dokument, przedstawiający standardy infrastruktury pieszej. 

Powstaną też inne materiały promujące poruszanie się po mieście: filmy, wystawy.   

W planach są 4 tematy:  

http://www.tuobok.pl/
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1. przemieszczanie się po mieście, czyli sposób poruszania się, ciągłość tej przestrzeni, 

bariery, 

2.  specjalne potrzeby, czyli różnego rodzaju użytkownicy: pieszy, np. z wózkiem, na 

wózku, na obcasach, z torbą na kółkach. Ten temat nie dotyczy tylko osób 

poruszających się na wózkach, ponieważ jest on bardzo dobrze rozpracowane przy 

różne organizacje.  

3. doświadczanie przestrzeni, a więc postrzeganie, odczuwania, widoki, krajobraz, 

jakość przebywania, łącznie też z chaosem reklamowym.  

4. co można w tej przestrzeni robić, spędzanie czasu.  

Jan Kamiński powiedział, że tematem dzisiejszego spotkanie jest analiza przemieszczaniu się 

po mieście. Dotyczy to pierwszego tematu „poruszanie się po mieście.” Którędy w Lublinie się 

dobrze chodzi, którędy kiepsko i co z tego wynika? Jakie z tego można wysnuć wnioski? 

 

W ramach projektu będą prowadzone badania i obserwacje przestrzeni. Uczestniczyć będą 

w tym twórcy projektu i wolontariusze. Badania nie będą kompleksowe tylko w wybranych 

miejscach. Równocześnie tworzona jest baza wiedzy, na podstawie literatury i materiałów 

dostępnych w Internecie. Poszukiwani są także sojusznicy, może właśnie studenci UMCS, 

z KUL-u, z UP. W między czasie prowadzone są rozmowy z urzędnikami, żeby powstała grupa 

audytorów, którzy będą pomagać projekcie, oceniać go i pokazywać z perspektywy urzędu. 

Dalekosiężnym celem jest hasło: „Lublin najlepsze miasto do życia w Polsce”.  

 

 Miasto będzie badane na trzy sposoby:  

 całe miasto: bariery, trasy wygodne, dobra komunikacja, izochrony.  

 linie szczególne: natężenie ruchu, ilość samochodów, liczba pieszych, co robią. Czy ta 

linia w pewnym momencie wygasa i dlaczego. Co się dzieje w dzień, co się dzieje 

w nocy. 

 konkretne miejsca - może jedno, dwa, trzy, cztery miejsca, jakieś skrzyżowanie: 

Ile czasu spędza na nim samochód a ile pieszy? 

 

Celem tych badań jest zebranie informacji o mieście. Dziś na spotkaniu wszyscy zgromadzeni 

są traktowani jako eksperci od tego miasta. Wszyscy mają jakąś (mniejszą, większą) wiedzę 

na jego temat. Jan Kamiński zadał pytania: co Wy proponowalibyście w tym mieście zrobić w 

kwestiach pieszych? Jak proponowalibyście badać to miasto? I dodatkowe trzy pytania, które 

pomogą otworzyć umysły.  

1. The best of czyli najlepsze przeboje lubelskiego „pieszyzmu”, czyli  które trasy są 

najlepsze, gdzie są najlepsze trasy piesze w Lublinie. Top ten, 10 najlepszych tras do 

chodzenia pieszo w Lublinie.  

2. The most wanted czy 10 tras dobrych, ale…. bariera, problem.  

3. Które z tych top ten (the best of i most wanted) warto przebadać?  

Co my w ogóle chcemy wiedzieć o pieszych? Co jest ważne a co nie jest ważne? Może chcemy 

wiedzieć wszystko, tylko po co nam ta wiedza? Wszystko to i tak za dużo na raz. Co my 

chcemy konkretnie wiedzieć ? Co jest ważne, żeby wiedzieć o pieszych. Co robią, ilu ich jest, 

co lubią? Co chcielibyśmy wiedzieć, czy to liczyć tylko, obserwować? A może ankiety robić ? 

A może śledzić? Może pytanie: co chcemy wiedzieć o pieszych?, warto zadać na początku? 

Jesteśmy planistami przestrzeni, robimy to dla ludzi, pieszych. Pytanie co chcemy wiedzieć 

o nich, o potrzebach, naszych potrzebach, żeby w ogóle robić to dalej.  

 

Przez ok. 30 minut zgromadzeni pracowali w zespołach kilkuosobowych. Po określonym czasie 

Jan Kamiński poprosił o podpisanie prac, zrobienie do nich legendy, zawieszenie na tablicy 

a liderów grup o zaprezentowanie wyników.  

 

Zespół 1 

Najlepsze i najprzyjemniejsze miejsca do chodzenia: 

 Zamek ->Krakowskie Przedmieście -> Plac Litewski (za Placem Litewskim wchodzimy 

w przestrzeń gdzie istnieje intensywny ruch samochodowy, gdzie idąc, np. ze 
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znajomymi, nie możemy prowadzić swobodnej rozmowy, ponieważ zagłusza nas ruch 

samochodowy) 

 

 

Miejsca konfliktowe, trudne, niewygodne do chodzenia 

  Plac Zamkowy, nie można przechodzić dowolnie w różnych kierunkach, piesi są 

ograniczeni do obrzeży,  

 Targ na Wileńskiej: ogrodzenie zostało oznaczone jako miejsce konfliktowe. Przestrzeń 

ta zaprojektowana przez Hansena jest doskonałym miejscem dla przemieszczania się 

pieszo. Jest w odpowiedniej ludzkiej skali, dostarczająca wiele bodźców, które pieszemu 

są bardzo potrzebne, żeby czuł się dobrze w przestrzeni.  

 Wąwozy: miejsca konfliktowe to przejścia pod estakadami z powodu ptasich odchodów. 

Potrzebna kontynuacja wąwozu Jana Pawła II  -  trasa rowerowa do Zalewu.  

 Wąwóz między LSM a Czuby, dochodzący do ul. Zana – gigantyczny parking, mało 

zieleni, wąski chodnik, wysokie krawężniki, nie ma możliwości swobodnego 

przemieszczania się w kierunku sklepów.  

 Osiedle Błonie – problem rozproszony występujący na całym osiedlu. Przedepty niszczą 

zieleń wg spółdzielni i są montowane barierki, które wyglądają okropnie w krajobrazie, 

piesi omijają barierki, natomiast spółdzielnia w tym miejscu stawia kolejne barierki.  

 Wąwóz, który przebiega tutaj przez ogródki działkowe przy ul. Armii Krajowej, jest 

przerwany ul. Armii Krajowej, tam nie przejścia dla pieszych.  

 Park Akademicki został zaznaczony jako most wanted, ponieważ brak tu dobrej 

infrastruktury pieszej, chodników, oświetlenia, wieczorami bywa tam niebezpiecznie. 

 Brak przejść dla pieszych do Galerii (Felin). Bo Galeria stworzona jest tylko dla 

samochodów, mają wjazd podziemny, ale ludzie muszą sobie radzić pomiędzy 

samochodami. Wejście na parking, chce się wejść do galerii a ma się przed sobą rondo.  

 

Zespół 2 

Miejsca, gdzie bardzo dobrze się przemieszczać.  

 trasa z Krakowskiego Przedmieścia przez Stare Miasto czyli Deptak.  

 

Trasy, które są niebezpieczne, niewygodne, z barierami:  

 teren Kambodży, nieczynna kładka nad ul. Swoińskiego. Nasz Wydział nie ma dobrej 

komunikacji pieszej z resztą miasteczka. Musimy przejść przez Park i następuje problem 

- nie ma dobrego miejsca dla pieszych.  

 ul. Filaretów, ciąg pieszy połączony ze ścieżką rowerową -  po jednej stronie tej ulicy 

nie ma oświetlenia, wieczorami bywa niebezpiecznie.  

 Brak dobrej komunikacji z przystanków autobusowych do centrum Felicity,  

 Al. Jana Pawła II brak przejścia dla pieszych na wysokości ul. Matki Teresy z Kalkuty. 

Jest tam przejście podziemne i przejście bez sygnalizacji świetlnej, to długi okres 

oczekiwania, albo nadkładanie trasy.  

 Okolice Placu Dworcowego: bardzo długie przejście przez ul. Dworcową do przystanków 

autobusowych w kierunku miasta. Musimy tam przejść przez zatoki autobusowe, 

szeroką ulicę na którą wjeżdżają samochody ze skrzyżowań. I są też tam wysokie 

krawężniki, które utrudniają komunikację pieszym z torbami na kółkach.  

 Krótkie „światła” na  przejściu na wysokości Plazy, przejście przez jezdnię gdzie dużo 

ludzi skupia się przed przejściem i czeka. Nie są to jakieś wymierne ustawienia tych 

świateł. 

Krzysztof Jaraszkiewicz: Czy na tej podstawie wydaje wam się, że powinniśmy policzyć ile 

tam przechodzi osób? A ile samochodów? Może to jest dobre miejsce. Myślę, że masa 

krytyczna jest tam przełamana. Tam jest na pewno więcej pieszych niż aut.  
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 Ul. Zana - niebezpieczne przejścia bez sygnalizacji, w okolicy Media Markt i Leclerca 

gdzie często dochodzi do wypadków z udziałem pieszych. To jest prosta droga i dwa 

pasy. I są to przejścia w bliskiej odległości przejść z sygnalizacją świetlnej. Kierowcy 

chcą nadrobić czas, który stracili na tych światłach.  

 niekorzystna sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Jana Pawła II, Krochmalnej 

i Nadbystrzyckiej – długi okres oczekiwania na przejście.  

 wyłączona z użytkowania kładka nad ul. Sowińskiego,  

Krzysztof Lipka: Wspominałem o tym, że w linii prostej z osiedla Prusa na Miasteczko 

Akademickie jest bardzo blisko, natomiast różne punkty na trasie np. przejście podziemne pod 

ul. Zana, z którego w ogóle nikt nie korzysta, ściana wąwozu… To byłoby idealne miejsce, żeby 

zrobić taką „pieszostradę”.  

 

 Do takich top ten można uznać wąwóz między Czubami Południowymi a Północnymi. 

On jeszcze nie jest dokończony, ale tutaj się dosyć fajnie chodzi, jakby był dokończony 

to miejsce byłoby bardzo ciekawe. 

 

Zespół 3 

Tereny wygodne do chodzenia 

 ul. Filaretów, LSM, wygodnie, szybko, ładnie, mało samochodów, wygodnie się tu 

przemieszczać. 

 Krakowskie Przedmieście i Stare Miasto  

 Ogród Saski, w niektórych miejscach nawierzchnia jest fajna, fajnie się po niej chodzi, 

ale czasami jest taki żwirek, który przy deszczu się rozmywa i nie za fajnie wygląda.  

Tereny z problemami 

 Konieczna jest poprawa jakości chodnika na ulicy Głębokiej. Tutaj od naszego Wydziału 

mamy bardzo utrudnione dojście do Miasteczka Akademickiego. Chodnik jest przy 

ul. Głębokiej, ale w Parku Akademickim go brakuje. Wszyscy chodzą wydeptaną 

ścieżką, bo tak jest szybciej. 

 Cała nawierzchnia w Parku Akademickim wymaga wymiany. Zostały załatane dziury, ale 

spadł deszcz to się wszystko rozmyło i nic to nie dało.  

 Brak przejścia dla pieszych na ul. Pagi przy Kambodży 

 Kładka na ul. Sowińskiego, można by zbadać ile osób przechodzi przez przejścia dla 

pieszych a ile osób korzysta z kładki. (Kładka zamknięta, więc może w przyszłości).  

 Bardzo potrzebny chodnik z ulicy Radziszewskiego na Al. Racławickie, przy Teatrze 

w Budowie. Tam piesi wydeptali ścieżkę, jak nie pada deszcz to jest ok. Ale jak popada 

to tam jest błoto, a tamtędy naprawdę ludzie chodzą przynajmniej z Miasteczka.  

 

 

Zespół 4 

 Trasa WZ, to wielka bariera miedzy Północnym a Południowym Lublinem.  

 Al. Kraśnickie też są barierą, czasami trzeba długo czekać na światłach, żeby przejść na 

drugą stronę 

 Bariery, punkty które zatrzymują nas, to są przejścia przy ul. Głębokiej. Tutaj się 

bardzo długo czeka na przejście i zazwyczaj przechodzi połówkę jezdni za jednym 

razem.  

 Zaznaczyliśmy nową galerię przy Al. Unii Lubelskiej. Tak już patrząc w przyszłość 

przejście ze strony Galerii na Stare Miasto będzie dosyć konfliktowe, bo jest to duża, 

często uczęszczana droga. I wiem, że była tam rozmowa, żeby zrobić tam kładkę, ale 

ona zaburzałaby krajobraz Starego Miasta i Zamku, więc powstało zwykłe przejście.  

 Bariera - ogrodzenie wokół Targów Lubelskich, które zostały wybudowane w Parku 

Ludowym. Nie da się bezpośrednio przejść z Miasteczka Akademickiego na Dworzec 

PKP. 



 5 / 8 

 

 Miejsca najbardziej pożądane: Kambodża, ul. Głęboka oraz Wileńska, Miasteczko 

Akademickie, część wąwozu (Jana Pawła II), która jest jeszcze nie do końca 

zagospodarowana, wąwóz na Kalinie – są tu tylko ścieżki wydeptane przez ludzi i np.  

z jednej strony idąc od Starej Kaliny trzeba iść po schodach, które są dosyć 

niebezpieczne, ale z drugiej strony na ul. Kleberga nie ma żadnej ścieżki.  

 Dogodne trasy dla pieszych: od ul. Pagi do centrum (mało samochodów, tylko 

bariera  - ul. Sowińskiego, ale jak się już przebrnie przez Sowińskiego można dojść 

w miarę spokojnie do Centrum); wąwozy za Leclerc-iem przy Zana; ścieżka rowerowa 

do Zalewu Zemborzyckiego i wokół niego (ścieżka utwardzona się kończy w pewnym 

momencie, nie ma połączenia dookoła, co jest pewną barierą. Trasa nad Zalew jest 

trochę niewydolna, bo w weekendy rowerzyści jeżdżą całą szerokością i chodzenie jest 

dosyć niebezpieczne. Powinna być 2x szersza. 

Krzysztof Lipka: Wiecie dlaczego? W weekendy jeżdżą tam ludzie, którzy na co dzień jeżdżą 

samochodami. I są przyzwyczajeni, że piesi im ustępują. Przenoszą swe zachowania.  

 Tę ścieżkę (nad Zalew) powinno się poszerzyć. Tym bardziej, że ona jest zwężona, bo 

na brzegach kostka jest zapadnięta, albo zarośnięta. Jest duża różnica w poruszaniu się 

ludzi z wózkami i ludzi na rowerach - to prowadzi do dyskomfortu. 

 „Do zmiany”: ul. Lubartowska, żeby stała się bardziej przyjazna i bezpieczna dla 

przechodniów; Al. Racławickie, chodnik, który się tam znajduje nie zawsze jest w takim 

stanie aby po nim spokojnie przejść np. w butach na obcasach; osiedle Willowa.  

 Do przebadania: Kambodża, Miasteczko Akademickie, Park Ludowy, stadion, gdzie 

jest bazar w niedziele, tutaj nie ma dogodnego przejścia. Ludzie przechodzą wydeptaną 

ścieżką, co jest bardzo niebezpieczne.  

Marta Kurowska: Tam chyba w ogóle nie są przewidziani piesi, bo tam są świetne rozjazdy 

wielopiętrowe. A piesi – z punktu widzenia samochodu – nie powinni się tam pojawiać.  

 

Zespół 5 

Reprezentuję grupę pieszych ze specjalnymi potrzebami, jestem matką z wózkiem. Przez 

ostatnie półtora roku spacerowałam w okolicy, w której  mieszkam, mamy „wózek terenowy”, 

nie boję się krawężników, nie boję się podjazdów, nie boję się schodów. I spacerowałam 

pętlami. 

Trasy dobre z barierami:  

 osiedle „Łęgi” -> wąwóz Jana Pawła II -> na wysokości os. Skarpy - mnóstwo „fajnych” 

podjazdów (bariera) -> dochodzimy do ul. Jana Pawła i park urwany (bariera)-> 

hałaśliwe rondo Jana Pawła, Nadbystrzycka, Krochmalna (bariera) ->można pójść też  

dalej na Janowską, nad Bystrzycą, -> przejść przez ul. Nadbystrzycką (bariera)-> drugi 

wąwóz między LSMem a Czubami -> trasa urywa się za ogródkami działkowymi -> pod 

wiaduktem na Armii Krajowej, gdzie nie ma przejścia na ul. Ulanów (bariera) -> osiedle 

Błonie, które są dosyć przyjazne, da się z wózkiem spacerować. 

 Na Błoniach jest ładny tzn. byłby ładny trakt pieszy, gdyby nie był zaniedbany, od 

sklepu Biedronka na ul. Hetmańskiej, (trakt ten jest teraz głównie zaparkowany) -> 

koło Biblio w stronę kładki nad ul. Armii Krajowej -> Osiedle Ruta do Stokrotki i tutaj 

się urywa (bariera ul. Jutrzenki). Można pokombinować na osiedlu i przechodzimy na 

kładkę na Filaretów -> Aleja Marzeń (kiepska nawierzchnia, może zostanie wymieniona 

w ramach projektów Budżetu Obywatelskiego) -> brak ciągu spacerowego -> schody, 

lub chodnikiem dookoła – wąwóz między Czubami a LSMem.   

 Można z wózkiem obejść Zalew.  

 Bardzo fajnie też jest przejść wzdłuż trasy rowerowej np. nocą (po zmroku) bo wtedy 

nie ma rowerzystów i sobie nie zagrażamy, bo tam jest dosyć wąsko.  

 Nie da się przejść przez Park Ludowy, ogrodzenie targów.  

 Super z wózkiem chodzi się po LSMie -> , na Miasteczko Akademickie, w miarę 

wygodnie jest na osiedlu Piastowskim, Mickiewiczowskim,  Krasińskiego.  
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 Zaznaczyliśmy Miasteczko, Akademickie, Zamek, Deptak, Al. Racławickie do Parku. 

Mamy ten sam punkt zapalny co wszyscy kładkę na Sowińskiego czyli brak tego 

przejścia.  

 

Krzysztof Lipka: Ale po kładce z wózkiem też byś nie chodziła? 

Katarzyna Zaleska: Ja w ogóle z niej rzadko korzystałam jak działała, tylko jak był duży ruch 

samochodowy. Ale to gdzie z wózkiem nie wejdę, to już jest osobna historia, gdybym miała 

więcej czasu, to bym mogła coś więcej na ten temat narysować.  

 Zaznaczyliśmy miejsca, przestrzenie kompleksowo do rewaloryzacji: Żmigród, 

Czwartek, Kirkut.  

 Most wanted: z Wieniawy na Czechów,  ciąg pieszy wzdłuż Czechówki. Gdy będzie 

ograniczony ruch na Al. Tysiąclecia byłoby przyjemnie tam pospacerować np. z psem.  

 Nowe osiedle przy ul. Gęsiej -> Węglinek  -> Al. Kraśnickie (bariera) trzeba wracać 

wzdłuż bardzo ruchliwej drogi. Nie ma przejścia z Węglinka do Gęsiej. Z Węglinka i pętli 

na Filaretów można wejść do lasu.  

Jan Kamiński: Może się to zmienić, bo będą ogrodzone tory.  

Most wanted: ciągi piesze Północ – Południe: z Placu Wolności przez Rusałkę nad rzekę, przez 

Zamojską, Bernardyńską, bariera: rondo, plac Bychawski itd. świetna trasa do Dworca ale 

nieistniejąca. Połączenie między Starym Miastem a Tatarami, czy nad Czechówką. Wszyscy 

rysowali ten ciąg pieszy Deptak, Krakowskie Przedmieście, Racławickie ale zwrócę uwagę na 

jedną rzecz tu na końcu są schody przy Placu Zamkowym (bariera), dalej do Zamku i do 

skrzyżowania, ale to naokoło.  

 

Prof. Marian Harasimiuk: Należy spojrzeć na Lublin z punktu widzenia planistycznego: 

przestrzenie publiczne, które są miejscem docelowym pieszych wędrówek po Lublinie 

i przestrzenie, które mógłby pełnić funkcję przestrzeni publicznej, a dzisiaj nie pełnią takich 

funkcji z różnych powodów: niedostępności, braku zagospodarowania, stosunków 

własnościowych. Trzeba rozróżnić w tym przestrzenie, które można by łatwo udostępnić (np. 

budżet obywatelski), i takie, w które miasto musiałby włożyć dużo wysiłku i pieniędzy, żeby 

je udostępnić dla ruchu pieszego, lub też stworzyć nowe.  

Są dwie kategorie przestrzeni: tereny zieleni i przestrzeń o wysokich walorach 

kulturowych. 

Przestrzenie zielone, wymagające zagospodarowania, jeżeli miasto zechce je udostępnić 

i przystosować wykorzystujący walory środowiska, poprzez stworzenie przestrzeni 

półnaturalnej: np. w Dolina Bystrzycy. Występujące tu bariery: węzeł komunikacyjny, linia 

kolejowa i sieć dróg. Linia kolejowa ma być ogrodzona. Lublin starci połączenie z rezerwatem 

i obszarem Starego Lasu. Pozostałe odcinki Doliny są mniej lub gorzej wykorzystane np. Park 

Ludowy, Rusałka. Następny obszar, który mógłby być dla ruchu pieszego, to jest Dolina 

Bystrzycy na wschód od Zamku, ale powstało tu gigantycznego centrum handlowe Zamek. 

Pozostała przestrzeń właściwie niedostępna: ogrody działkowe, które są poprzegradzane 

i które nie nadają się do wykorzystania jako miejsce publiczne. Lublin lewobrzeżny ma też cały 

szereg dolin, które prowadzą do Doliny Bystrzycy w tym samym kierunku. Tworzą one bardzo 

interesującą możliwość kształtowania przestrzeni publicznych zielonych: Park Rury, czy 

fragmenty dolin w okolicach Kalinowszczyzny (chociaż tylko częściowo wykorzystywana i  nie w 

pełni dobrze zagospodarowana). Część tych terenów można by zagospodarować w ramach 

Budżetu Obywatelskiego w kierunku: Lublin dla pieszych, Lublin dla rekreacji. Powstałaby 

przestrzeń bardzo interesująca, przyjazna dla mieszkańców w różnych dzielnicach.  

Obszar centrum, o wysokich walorach kulturowych: ciąg Karkowskie Przedmieście na całej 

swojej długości, ale także Czwartek, Żmigród, wymagające rewaloryzacji. Przestrzeń Żmigrodu 

mogłaby stanowić bardzo interesujące XIX-wieczne miasteczko u podnóża głównego miasta 

i mogłoby być miejscem spacerowym. Dziś jest to teren niebezpieczny ale o ciekawym układzie 

urbanistycznym: z jednej strony Dolina Bystrzycy z drugiej strony Rusałka, przepiękna 

panorama zamykająca tę część: seminarium, katedra, kościół św. Pawła. Zupełnie wyjątkowy 

z punktu widzenia urbanistycznego obszar do kształtowania przestrzeni pieszej, w połączeniu 

z elementami kościelnymi.  Bardziej interesujący z punktu widzenia wędrówek pieszych jest 

Lublin lewobrzeżny i sama dolina Bystrzycy. Dla tego prawobrzeżnego Lublina jest bardzo 

ciekawa oś – Dolina Czerniejówki, ale perspektywa zagospodarowania jej jest bardzo odległa. 
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Dr Dagmara Kociuba:  

Jak sama stwierdziła wypowiada się jako obserwator z zewnątrz. 

 Ciąg pieszy Kambodża – Zamek do przebadania – oś – linia życia 

 Przejście dla pieszych  – Głęboka – Akademicka 

 Długość świateł Zana – Globus 

 Ul. Sikorskiego – Tysiąclecia – przejście do Żołnierskiej – kierowcom trudno zobaczyć 

pieszego 

 Przejście dla pieszych na Pagi. 

Przejście dla pieszych na ul Głębokiej na wysokości Wydziału Weterynarii. Kierowcy zjeżdżający 

w dół ul. Akademicką, tak cieszą się, że udaje im się włączyć do ruchu na ul. Głębokiej, że nie 

zwracają uwagi na pieszych na przejściu. 

 

Jan Kamiński podziękował za udział, opracowanie i podkreślił, że zaczęliśmy temat, które 

z przestrzeni należy wybrać i przebadać. 

 

Synteza  

Na podstawie prac wykonanych na spotkaniu można wskazać trasy piesze wg następującego 

porządku: 

The Best Of (wygodne do spacerowania, chodzenia z małymi barierami)  

 Zamek – Krakowskie Przedmieście – Plac Litewski 

 Krakowskie Przedmieście – Deptak – Stare Miasto  

 Park Jana Pawła II 

 LSM 

 Park Saski 

 Al. Racławickie od ul Swoińskiego w kierunku Starówki 

 Wąwóz między LSM a Czubami (park Rury) 

 ścieżka rowerowa do Zalewu Zemborzyckiego i wokół niego 

Most Wanted (trasy najbardziej pożądane, wymagające poprawy, likwidacji barier, 

udrożnienia)  

 dokończenie Parku Jana Pawła II – połączenie ze ścieżką rowerową nad zalew 

 Park Akademicki (poprawa nawierzchni, wytyczenie ścieżek, oświetlenie, poprawa 

bezpieczeństwa) 

 Kambodża – połączenie z Miasteczkiem Akademickim 

 ul. Filaretów – uzupełnienie oświetlenia po jednej stronie przy ścieżce rowerowej  

 Plac Dworcowy  - poprawa komunikacji pieszej w obrębie placu w kierunku 

przystanków, likwidacja barier 

 Regulacja sygnalizacji świetlnej na ul. Lipowej w okolicach Plazy,  

 Sygnalizacja świetlna między Media Markt a Leclerciem – wiele wypadków na przejściu 

dla pieszych z udziałem pieszych 

 Regulacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Jana Pawła II, Krochmalnej 

i Nadbystrzyckiej – długi okres oczekiwania na przejście 

 Budowa chodnika z ulicy Radziszewskiego na Al. Racławickie, przy Teatrze w Budowie 

 Zagospodarowanie Wąwozów na Kalinie 

 Likwidacja ogrodzenia targów w Parku Ludowym 

 ul. Lubartowska – nadanie jej bardziej przyjaznego charakteru 

 Udrożnienie ciągów pieszych Północ – Południe tj. z Placu Wolności przez Rusałkę nad 

rzekę, przez Zamojską, Bernardyńską, rondo, plac Bychawski itd. świetna trasa do 

Dworca ale nieistniejąca.  

 Połączenie między Starym Miastem a Tatarami, czy nad Czechówką.  

 Połączenie Wieniawa – Czechów 

 Czwartek, Żmigród do rewaloryzacji 

 Dolina Bystrzycy 

 Dolina Czechówki 
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Lista osób, obecnych na warsztatach: 

 

Agnieszka Andrzejkowicz 

Dominika Bielak 

Karol Tobiański 

Paweł Klimczak 

Agata Krzyżanek 

Katarzyna Wiśniewska 

Krzysztof Czerwiński 

Paweł Cepek 

Magdalena Drwal 

Karolina Trykacz 

Justyna Lipicka 

Amelia Kaczor 

Kamil Tymicki 

Katarzyna Latos 

Paulina Olszowska 

Mateusz Kapusta 

Jolanta Trojanowska 

Kamil Sławiński 

Dorota Wolińska 

Aneta Walczyk 

Małgorzata Zagrodniczek 

Rafał Fornal 

Ewa Głowacka 

Konrad Grabowski 

Krzysztof Jaraszkiewicz 

Krzysztof Lipka 

prof. Marian Harasimiuk 

dr Krystyna Harasimiuk 

dr Dagmara Kociuba 

Marta Kurowska 

Katarzyna Zaleska 

Krzysztof Wiśniewski 

Jan Kamiński 

 

 

Sporządziła: 

Katarzyna Zaleska 

 

 


