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Warszawa-Kluczbork-Namysłów-Olesno,  
29.02.2015 r. 

 
 
Materiał dla mediów 
 

Rozpoczynają się konsultacje planu mobilności 

Jak poprawić transport? Jak sprawić, żeby mieszkańcy rzadziej korzystali z prywatnych 

samochodów? Gdzie wybudować ścieżki rowerowe, a gdzie parkingi? Na te i wiele innych 

pytań odpowie „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego 

Kluczbork-Namysłów-Olesno”. Niedługo odbędą się pierwsze spotkania konsultacyjne tego 

dokumentu. 

Plan mobilności ma na celu zdefiniowanie problemów i potrzeb transportowych 

mieszkańców danego obszaru, a następnie przedstawienie propozycji działań, które mają na 

celu doprowadzić do zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Istotnym zadaniem 

planów mobilności jest wskazanie alternatywy dla transportu samochodowego. Biorąc pod 

uwagę zwiększającą się modę na zdrowy styl życia czy też dużą dbałość Unii Europejskiej o 

ochronę środowiska – w planach mobilności kładzie się jednak nacisk nie tylko na rozwój 

ekologicznych gałęzi transportu publicznego (czyli przede wszystkim kolei), ale również 

bardzo silnie akcentuje się konieczność rozwoju dróg rowerowych czy budowy nowych i 

poprawy stanu istniejących chodników. 

Bardzo ważne przy tworzeniu planów mobilności jest szerokie uczestnictwo mieszkańców w 

przygotowaniu dokumentu. Dlatego wybrany w przetargu wykonawca dokumentu – Zespół 

Doradców Gospodarczych TOR z Warszawy – przeprowadzi w najbliższym czasie aż 35 

spotkań konsultacyjnych. Trzy pierwsze obędą się już w najbliższych dniach w Kluczborku, 

Namysłowie i Olesnie (plan mobilności obejmuje cały obszar trzech powiatów: 

kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego). 

9 marca o godz. 16 zaplanowane zostało spotkanie w Namysłowie (sala konferencyjna 

Starostwa Powiatowego, Plac Wolności 12a). 10 marca o godz. 16 odbędzie się spotkanie w 

Olesnie (w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Pieloka 21, sala nr 117). 11 marca o godz. 

16 pierwsze spotkanie konsultacyjne zaplanowano w Kluczborku (sala konferencyjna Urzędu 

Miejskiego i Starostwa Powiatowego, ul. Katowicka 1).  

– Będą to spotkania „zapoznawcze”, podczas których wskażmy, jakie zagadnienia będą 

wchodzić w skład planu mobilności i jakich sugestii będziemy przede wszystkim w związku z 
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tym oczekiwać od mieszkańców. Później, prawdopodobnie w drugiej połowie marca, 

odbędą się kolejne spotkania, tym razem w każdej z 16 gmin objętych planem mobilności, 

podczas których szczegółowo będziemy omawiać z mieszkańcami problemy komunikacyjne 

ich najbliższej okolicy. Niedługo będzie również dostępna ankieta, w wersji papierowej i 

internetowej, za pośrednictwem której mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje postulaty 

komunikacyjne. Zebrane tą drogą opinie będą miały kluczową rolę w tworzeniu planu 

mobilności – mówi Paweł Rydzyński, dyrektor ds. projektów transportowych w Zespole 

Doradców Gospodarczych TOR.  

 

 
 
 
Dane do kontaktu: 
Paweł Rydzyński 
Zespół Doradców Gospodarczych TOR; Plac Bankowy 2; 00-095 Warszawa. 
Tel. 0-22-323-77-44; fax. 0-22-468-17-73. 
Tel. kom.: 0-609-025-897 
E-mail: pawel.rydzynski@zdgtor.pl 
 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji. 


