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Ulice to nie tylko jezdnie, to równie! chodniki. Miasta, które ignoruj" pieszych, umieraj". Do
tych, które buduj" nowe i dbaj" o istniej"ce przestrzenie publiczne, wraca !ycie. Udowadnia
to goszcz"cy w #odzi John Norquist, by$y burmistrz Milwaukee
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%ód& i Milwaukee to miasta o przemys'owej historii, które
równocze"nie prze$ywa'y wzloty i upadki gospodarcze. Tym, co
je ró$ni, s# przedmie"cia. Brookfield [ang. brook - strumyk, field pole - red.] to wolno stoj#ce budynki otoczone parkingami i
dodatkowo oddzielone od siebie szerokimi jezdniami.
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skrzy$owanie na krajowej

- Tam ulice s# tylko dla aut, dla pieszych ju$ nie, bo nie
wybudowano chodników. Nazwa przedmie"( Milwaukee wzi)'a
si) od tego, co tam by'o. Dzisiaj nie ma ani strumyka, ani pól.
Wszystkie wady takiego sposobu budowania miasta s# teraz, w czasie kryzysu na rynku
nieruchomo"ci, bardziej widoczne - opowiada Norquist.
"jedynce"
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Brookfield si) wyludnia. *yje i zarabia za to "ródmie"cie z w#skimi ulicami, po jednym pasie ruchu
w ka$d# stron), i chodnikami. Spaceruje nimi mnóstwo osób, które m.in. zostawiaj# pieni#dze w
sklepach mieszcz#cych si) w parterach ka$dej kamienicy stoj#cej jedna przy drugiej.
- Wiele ameryka+skich miast przebudowano w my"l idei Le Corbusiera, szerokie jezdnie i wolno
stoj#ce wie$owce - mówi by'y burmistrz Milwaukee. - Detroit liczy'o 2 mln mieszka+ców. Potem
wyburzono setki budynków pod szersze ulice. Korków nie uby'o, a z pooranego jezdniami miasta
ludzie uciekli. Populacja spad'a do 870 tys. - Poszerzanie ulic nie jest rozwi#zaniem problemu
korków w mie"cie. Jest nim g)sta siatka ulic, daj#ca alternatywy wyboru drogi, oraz sprawny
transport zbiorowy.
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Przyk'adów jest wi)cej. W roku 1973 zburzono autostrad)-wiadukt, która okala'a od zachodu
Manhattan. W jej miejscu wybudowano tradycyjn# ulic). Mieszka+cy okolicznych domów nareszcie
zobaczyli rzek) Hudson, która by'a zas'oni)ta wiaduktem, s#siedztwo sta'o si) atrakcyjniejsze, a
ceny nieruchomo"ci wzros'y.
Podobnie by'o w San Francisco. - W 1989 roku nadbrze$na autostrada zosta'a tam zniszczona w
wyniku trz)sienia ziemi. Zamiast j# odbudowa(, w'adze miasta wróci'y do tego, co by'o w jej
miejscu wcze"niej. Zbudowa'y ulic), torowisko dla tramwajów i chodniki. Po'#czy'y miasto z wod# opowiada by'y burmistrz.
Sam te$ mo$e si) pochwali( sukcesem. W Milwaukee autostrada przecina'a "ródmie"cie, a wzd'u$
niej nie by'o budynków, tylko nieko+cz#ce si) parkingi. Norquist doprowadzi' do jej zburzenia;
powsta'y nowe ulice i domy, a populacja centrum wzros'a o 6 tys. osób.
Podobny sposób my"lenia okaza' si) trampolin# do prezydenckiego fotela w Korei Po'udniowej dla
Lee Myung-Baka. W roku 2002 zosta' wybrany na burmistrza Seulu. Usprawni' transport zbiorowy i
wprowadzi' system szybkich autobusów. Zlikwidowa' te$ wiadukt nad Cheonggyecheon, która
przep'ywa przez miasto. Wzd'u$ rzeki powsta'a pi)kna przestrze+ publiczna, a sukces
przedsi)wzi)( doprowadzi' Myung-Baka do najwa$niejszej roli w pa+stwie.
- Aleje, bulwary, ulice - tego potrzebujemy, a nie autostrad, którymi mo$na przemkn#( przez miasto
z pr)dko"ci# 90 kilometrów na godzin). Uczymy in$ynierów, $e ulice to nic strasznego, to normalna
rzecz w mie"cie - mówi by'y burmistrz Milwaukee.
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Pi'knie si' opowiada z pozycji bogatego emeryta.
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Miasto potrzebuje szerokich ulic. Miasto potrzebuje w#skich ulic. Oba zdania s#prawdziwe, lub oba
mo$na uzna( za nieprawdziwe - to tylko kwestia kontekstu. Niestety autor za wszelk# cen) »
Miasto wcale nie potrzebuje szerokich ulic
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No to dzi)ki temu artyku'owi dowiedzia'em si),$e $yj) w mie"cie idealnym - zero autostrad, znikoma
ilo"( szerokich ulic a niektóre z nich jeszcze si) zw)$a (np. Kili+skiego), chodniki wzd'u$»
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