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1. PRZEDMIOT WARSZTATÓW I ICH KONTEKST
Miejski Zarządu Dróg w Częstochowie wraz ze Związkiem Gmin i Powiatów

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego rozpoczął pracę nad opracowaniem

efektywnego planu mobilności dla całego Subregionu Północnego, w którego skład

wchodzą: Powiat Częstochowski, Powiat Kłobucki, Powiat Myszkowski oraz Gmina

Miasto Częstochowa w sumie 34 podmioty samorządowe. W celu opracowania

funkcjonalnego planu mobilności przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami z

terenu Subregionu Północnego, którzy korzystają z różnych form mobilności (piesi,

rowerzyści, kierowcy). Przystąpieniu do pracy nad Planem Zrównoważonej Mobilności

Miejskiej z ang. SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) dla obszaru Subregionu

Północnego Województwa Śląskiego przyświeca idea równego dostępu wszystkich

mieszkańców subregionu północnego województwa śląskiego do wspólnych

przestrzeni publicznych niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej,

wieku czy posiadanego środka transportu oraz zapewnienie mieszkańcom wysokiej

jakości zrównoważonego systemu transportu zbiorowego oraz przestrzeni publicznej

miasta.

Plan Mobilności odnosząc się do długofalowych strategii rozwoju skupia się nad nową

jakością przyszłego rozwoju infrastruktury i usług w ramach transportu oraz

mobilności. Kwestie których dotyka to: ruch pieszy i rowerowy, transport publiczny,

bezpieczeństwo, polityka parkingowa, transport drogowy, planowanie przestrzenne,

zarządzanie mobilnością oraz ITS.

Celem warsztatów jest uzyskanie opinii mieszkańców całego Subregionu na temat

potrzeb, wyzwań i problemów dotyczących transportu i mobilności.

2. UCZESTNICY, TERMINY I FORMA WARSZTATÓW
Warsztaty odbyły się w dniach od 15 listopada do 22 listopada 2022 r. w formie sześciu

spotkań na terenie wszystkich 3 powiatów Subregion Północnego oraz w Mieście

Częstochowa.

Warsztaty przeprowadzone były przez Panią Joannę Holi- Sosnowską Dyrektora

Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie przy współudziale pracowników Zarządu
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oraz Pana Wojciecha Ostaszewskiego Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Przedmiotowe warsztaty odbywały się według poniższego harmonogramu:

1. W dniu 15 listopada 2021 r. w Gminnej Hali Sportowej  w  Konopiskach przy

ul. Sportowej 7a w godzinach od 16:30 do 19:30,

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, samorządowców,

lokalnych radnych, nauczycieli, NGO oraz uczniów różnych szkół wraz

z przedsiębiorcami różnych branż z Gminy Blachownia, Konopiska, Poczesna,

Starcza, Kamienica Polska – teren Powiatu Częstochowskiego.

2. W dniu 16 października 2021 r. w Centrum Usług Społecznościowych

w Rędzinach przy ul. Wolności 126 w godzinach od 16:30 do 18:30.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, samorządowców,

lokalnych radnych, nauczycieli, NGO oraz uczniów różnych szkół wraz

z przedsiębiorcami różnych branż z Gminy Mykanów, Kłomnice, Kruszyna,

Rędziny, Mstów – teren Powiatu Częstochowskiego.

3. W dniu 17 listopada 2021 r. w  Urzędzie Gminy w Przyrowie przy

ul. Częstochowskiej 7 w godzinach od 16:30 do 19:00

          W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, samorządowców,

          lokalnych radnych,  nauczycieli, NGO oraz uczniów różnych szkół wraz z

          przedsiębiorcami różnych branż z Gminy Dąbrowa Zielona,  Koniecpol, Przyrów,

         Lelów, Janów, Olsztyn – teren Powiatu Częstochowskiego.

4. W dniu 18 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłobucku

przy ul. Skorupki 46 w godzinach od 16:00 do 18:00.

          W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, samorządowców,

          NGO oraz uczniów różnych szkół wraz z przedsiębiorcami różnych branż z

          Gminy Lipie, Popów, Miedźno, Krzepice, Opatów, Kłobuck, Przystajń, Panki,

          Wręczyca Wielka – teren Powiatu Kłobuckiego.
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5. W dniu 19 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6 w godzinach od 16:00 do 18:00.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, samorządowców,

           lokalnych radnych, nauczycieli, NGO oraz uczniów różnych szkół wraz z

           przedsiębiorcami z różnych branż Gminy Poraj, Żarki, Niegowa, Koziegłowy,

           Myszków – teren Powiatu  Myszkowskiego.

6. W dniu 22 listopada 2021 r. w Częstochowie przy ul. Śląskiej 5/9 w godzinach

od 16:00 do 19:00, W spotkani uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców,

samorządowców, lokalnych radnych, nauczycieli, NGO oraz uczniów różnych

szkół wraz z przedsiębiorcami różnych branż z obszary Miasta Częstochowy

We wszystkich sześciu spotkaniach udział wzięło ponad 170 osób, a najliczniej

reprezentowany były powiaty Częstochowski oraz Miasto Częstochowa.

3. AGENDA ORAZ FORMA WARSZTATÓW
Warsztaty przeprowadzone były przez Panią Joannę Holi- Sosnowską Dyrektora

Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie przy współudziale pracowników Zarządu

Dróg Pana Kamila Drabińskiego eksperta w dziedzinie polityki rowerowej, Pana

Mariusza Kaweckiego eksperta w dziedzinie analiz ruchu oraz Pana Artura

Podlejskiego specjalista ds. funduszy europejskich. Udział w prowadzeniu spotkań

mieli również Pan Wojciecha Ostaszewskiego Dyrektor Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z pracownikami Związku Panią

Katarzyną Wyporkiewicz Antos oraz Panią Anną Stępień.

Warsztaty złożone było zarówno z elementu edukacyjnego wprowadzającego

uczestników w temat transportu, mobilności i doświadczeń innych miast polskich i

europejskich w tym zakresie, jak i pracy warsztatowej oraz otwartej dyskusji na temat

wypracowanych wniosków. Celem warsztatów było uzyskanie opinii mieszkańców

Subregionu Północnego (poszczególnych powiatów) na temat wyzwań, potrzeb,
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problemów, oraz propozycji rozwiązań dotyczących transportu i mobilności w 3

głównych obszarach.

Agenda spotkania:

1. Na wstępie przedstawiono harmonogram prac nad opracowaniem całego

dokumentu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego

i omówiono na jakim etapie opracowania dokumentu jest aktualnie zespół

roboczy oraz przedstawiono koncepcję zrównoważonej mobilności.

2. Następnie zapoznano uczestników z Koncepcją zrównoważonej
Mobilności. Przybliżone zostały zasady i nowe podejście do tematu

przemieszczania się z uwzględnieniem aktualnych trendów pro ekologicznych i

spersonalizowanych dla konkretnych grup społecznych.
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3. Tematy rozmów ma warsztatach oraz poruszane obszary tematyczne

W ramach warsztatów skupiono się na aktywizacji i zachęceniu wszystkich

uczestników do czynnego udziału. W tym celu przeprowadzono  pracę w grupach

warsztatowych po kilka osób. Grupy miały za zadanie wypracowanie wspólnych

założeń oraz koncepcji ze szczegółowym skupieniem się nad problemami z jakimi

borykają się w danych obszarach tematycznych i zaproponowaniu rozwiązań, które

przyczynia się do rozwiązania zidentyfikowanych wcześniej problemów.

Po wprowadzeniu w tematykę warsztatów uczestników podzielono na grupy

kilkuosobowe, które następnie razem z moderatorami pracowały w każdym z 3

obszarów tematycznych (każdy uczestnik brał udział w dyskusji w każdym z obszarów

tematycznych). W każdej grupie znajdował się moderator prowadzący dyskusję,

zapewniając równy dostęp do wolnej wypowiedzi wszystkim uczestnikom oraz dbający

o odpowiednią dynamikę pracy grupy. Po sesji, grupy uczestników zmieniali obszar

tematyczny (zmiana moderatora). Na początku kolejnych sesji uczestnicy mieli okazję

wysłuchać krótkiej relacji moderatora z pracy poprzednich grupy, a następnie
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kontynuować rozmowę, podejmując kolejne ważne wątki w danym obszarze. Po

przeprowadzeniu wszystkich trzech sesji, moderatorzy zrobili podsumowanie prac

wszystkich grup na forum. Po podsumowaniu uczestnicy mieli okazję na dodatkowe

pytania i komentarze, na zwrócenie uwagi na to, co z ich perspektywy jest

najważniejsze w kontekście rozwiązań dotyczących transportu i mobilności.
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4. MODERATORZY WARSZTATÓW

Joanna Holi- Sosnowska
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku

prawo oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej –  Inżynieria Ruchu

Drogowego. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w planowaniu i realizacji

inwestycji infrastrukturalnych. Współtwórca modelu ruchu dla miasta Częstochowy.

Specjalista w dziedzinie pozyskiwania funduszy europejskich i procesu

inwestycyjnego.  Wieloletni, akredytowany ekspert m.in. z dziedziny infrastruktury

drogowej, transportu i taboru miejskiego, gospodarki wodno-ściekowej, terenów

inwestycyjnych oraz rewitalizacji. Uczestniczka międzynarodowych projektów

w zakresie tworzenia i wdrażania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Koordynator grupy roboczej ds. Rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego na

terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz koordynator

opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla obszaru Subregionu Północnego.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Kamil Drabiński
Absolwent Politechniki Częstochowskiej, inżynier z uprawnieniami do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zastępca

Kierownika Wydziału Realizacji Inwestycji w Miejskim Zarządzie Dróg

w Częstochowie. Poza obowiązkami wynikającymi ścisłe z zajmowanego stanowiska

zajmuje się również :

- opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentacji projektowej zawierającej infrastrukturę

rowerową;

- nadzorem nad poprawnością rozwiązań realizowanej infrastruktury rowerowej;

Opracował Wytyczne do projektowania, wykonania i utrzymania dróg dla rowerów

w Częstochowie,

Współtworzył propozycje tras rowerowych dla Subregionu Północnego

przygotowanego w oparciu o „ Audyt nieczynnych tras kolejowych pod kątem ich

adaptacji na trasy rowerowe” Od 2019r. w wykazie kandydatów na ekspertów RPO
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WSL 2014-2020 z dziedziny -  Infrastruktura regionalnych tras rowerowych  Od 2020r.

z ramienia Subregionu Północnego koordynator grupy roboczej ds. utworzenia

subregionalnej sieci tras  rowerowych. Od 2021r. członek Śląskiej Rady Rowerowej.

Mariusz Kawecki
 Związany z pracą w samorządzie od 2007 roku. Główny administrator systemem

obiegu dokumentów (EZD) w Urzędzie Miasta Częstochowy. Od ponad 2 lat jest

specjalistą z modelowania ruchu w mieście zarówno w skali mikro jak i makro

w Miejskim Zarządzie Dróg . Współtwórca modelu ruchu dla miasta Częstochowy.

Oprócz wykształcenia wyższego ukończył studia podyplomowe z zakresu Inżynierii

Ruchu Drogowego w Politechnice Krakowskiej.

Zdobyte wcześniej doświadczenie wykorzystuje obecnie w pracach nad mobilnością

dla obszaru funkcjonalnego miasta Częstochowy.

Artur Podlejski
Po skończeniu studiów wyższych swoją karierę związał z samorządem. Pracując

Urzędzie Gminy Poraj a później w Starostwie Powiatowym w Myszkowie rozpoczął

przygodę z inwestycjami infrastrukturalnymi. Swoje doświadczenie ugruntował jako

kierownik w Śląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział w

Częstochowie a następnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Aktualnie jako doświadczony specjalista zajmuje się pozyskiwaniem środków z UE.

Wojciech Ostaszewski
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz Studiów

Podyplomowych na kierunkach Administracja Publiczna, Zarządzanie Placówkami

Służby Zdrowia oraz Zarządzanie projektami Unii Europejskiej. Jedenaście lat pracy w

Miejskim Zarządzie Dróg i Transportu w Częstochowie oraz 8 lat pracy w Urzędzie

Miasta Częstochowy jako pracownik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju.

Aktualnie Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego

Województwa Śląskiego odpowiedzialny za wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych dla Subregionu Północnego w tym przygotowanie Planu Mobilności dla
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Subregionu oraz Strategii ponadlokalnej. Koordynator projektów Europejskich oraz

osoba odpowiedzialna za pracę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji

Terytorialnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

5. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

MIASTO CZĘSTOCHOWA

Konsultacje prowadzone były w trzech grupach tematycznych:

1. indywidualny transport samochodowy i towarowy

2. transport publiczny

3. indywidualny transport niezmotoryzowany.

ZAKRES 1 TRANSPORT INDYWIDUALNY, SAMOCHODOWY
I TOWAROWY

Omawiane tezy przez grupy robocze na spotkaniu:
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Poniżej przedstawiono problemy oraz propozycje mieszkańców dla
poszczególnych grup tematycznych dla Miasta Częstochowy:

PROBLEMY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
zły stan dróg; brak dróg asfaltowych w

niektórych dzielnicach miasta; brak

nowych połączeń drogowych

- rozbudowa i modernizacja sieci dróg ;

- uruchomienie programu budowy dróg

lokalnych na obszarze dzielnic gdzie

występuje taka potrzeba;

- budowa tunelu podziemnego na końcu

Alei Najświętszej Maryi Panny(III Alei);

- odciążenie skrzyżowania ulic:

Sikorskiego – Łódzkiej –  Al. Jana Pawła

II;

- rozwiązanie problemu płynności ruchu

na skrzyżowaniu ulic: Ludowa –

Sejmowa – Kisielewskiego w Dzielnicy

Kiedrzyn;

- likwidacja tzw. wąskich gardeł na

głównych trasach wylotowych z miasta

m.in. na trasie DK-91 skrzyżowanie

z ul. Bugajską, na drogach

wojewódzkich przebiegających przez

miasto;

- budowa dróg łączących dzielnice

 i wyprowadzających ruch poza centrum

miasta;

duże natężenie ruchu; hałas ; brak

obwodnic; problem występowania ruchu

ciężkiego w centrum miasta

- budowa nowych połączeń

umożliwiających wyprowadzenie ruchu z

centrum miasta;
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- budowa alternatywnych korytarzy

drogowych do Alei NMP

wyprowadzających ruch z centrum –

m.in. budowa nowego połączenia

pomiędzy ul. 1 maja a ul. Krakowską;

- budowa tunelu podziemnego na końcu

Alei Najświętszej Maryi Panny(III Alei);

- odciążenie skrzyżowania ulic:

Sikorskiego – Łódzkiej –  Al. Jana Pawła

II;

- rozwiązanie problemu płynności ruchu

na skrzyżowaniu ulic: Ludowa –

Sejmowa – Kisielewskiego w Dzielnicy

Kiedrzyn;

- likwidacja tzw. wąskich gardeł na

głównych trasach wylotowych z miasta

m.in. na trasie DK-91 skrzyżowanie

z ul. Bugajską, na drogach

wojewódzkich przebiegających przez

miasto;

- budowa dróg łączących dzielnice i

wyprowadzających ruch poza centrum

miasta;

- ograniczenie ruchu w III Alei

zwiększenie bezpieczeństwa pieszych - budowa chodników;

- modernizacja istniejących chodników;

- doświetlanie przejść dla pieszych

niebezpieczne skrzyżowania, zatłoczone

skrzyżowania

- przebudowa skrzyżowań na

skrzyżowania typu rondo;
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- budowa sygnalizacji świetlnych na

skrzyżowaniach

nadmierna prędkość samochodów, hałas - wprowadzenie stref ograniczonej

prędkości np. tempo 30

nadmierny ruch samochodów

ciężarowych przez centra miejscowości

- ograniczenie  tranzytu przez miasto;

- budowa alternatywnych tras

wyprowadzających ruch z miasta;

- zmiany w organizacji ruchu

niebezpieczne drogi - zmiany organizacji ruchu;

- zwiększenie elementów BRD na

drogach;

- program ITS

brak miejsc do parkowania -parkingi dla osób z

niepełnosprawnością przy placówkach

kultury, oświaty i innych placówkach

publicznych;

- budowa miejsc parkingowych

(parkingów wielopoziomowych) przy

wjazdach do centrum

brak dostosowania infrastruktury dla

samochodów elektrycznych

- budowa stacji ładowania pojazdów
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ZAKRES 2 TRANSPORT PUBLICZNY

Omawiane tezy przez grupy robocze na spotkaniu:

Poniżej przedstawiono problemy oraz propozycje mieszkańców dla
poszczególnych grup tematycznych dla Miasta Częstochowy:

PROBLEMY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
utrudniony dostęp do komunikacji

publicznej

- zmniejszenie odległości dojścia  do

przystanków;

- mini autobusy wpuszczane w osiedla

stary tabor , niedostosowany do

aktualnych potrzeb

- zwiększenie zakupu nowoczesnego,

niskoemisyjnego taboru;

- rozwój nowych linii tramwajowych

niedostateczne połączenia

komunikacyjne; niedostosowana siatka

połączeń komunikacji publicznej do

istniejącej rzeczywistości

- utworzenie nowego układu komunikacji

miejskiej – dostosowanie rozkładu i linii

komunikacji miejskiej do dynamiki i

kierunku w którym rozwija się miasto;
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-  wzmocnienie komunikacji miejskiej w

dzielnicach peryferyjnych np. w dzielnicy

Stradom, Mirów, Wyczerpy;

- rozwój komunikacji z gminą Kłobuck;

uzupełnienie miejsc do przesiadania się

na różne środki transportu

- budowa mini centrów przesiadkowych

w peryferyjnych dzielnicach miasta

problemy z infrastrukturą około

komunikacyjną

- biletomaty na głównych przystankach,

w autobusach;

- budowa zielonych przystanków;

- usytuowanie ławek na przystankach;

- połączenie biletów parkingowych z

przejazdami – wspólny bilet

wzmocnienie znaczenia połączeń z PKP - dojazd do dworca Częstochowa

Główna od strony Al. Niepodległości;

- wykorzystanie połączeń PKP w

komunikacji z powiatem Myszkowskim
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ZAKRES 3 INDYWIDUALNY TRANSPORT NIEZMOTORYZOWANY

Omawiane tezy przez grupy robocze na spotkaniu:

Poniżej przedstawiono problemy oraz propozycje mieszkańców dla
poszczególnych grup tematycznych dla Miasta Częstochowy:

PROBLEMY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
niedostateczna infrastruktura rowerowa - zachowanie ciągłości dróg rowerowych

pomiędzy istniejącymi już ciągami;

- budowa ścieżek rowerowych z

zachowaniem standardów rowerowych;

- budowa oświetlenia ścieżek

rowerowych;

- budowa rekreacyjnych tras

rowerowych wzdłuż rzek;

- połączenie ścieżkami rowerowymi z

gminami ościennymi;

- wyznaczanie kontra pasów dla

rowerzystów w miejscach gdzie brak

Transport
niezmotoryzowany

• Przystosowana infrastruktura
• Poprawa środowiska
• Poprawa zdrowia
• Promocja działań



19

możliwości budowy wydzielonych

ścieżek dla rowerów;

- wyznaczanie dróg rowerowych na

jezdniach;

- rozwój roweru miejskiego;

- uruchomienie elektrycznych rowerów

miejskich

bezpieczna infrastruktura dla pieszych - modernizacja chodników i budowa

nowych;

- doświetlenie miejsc dla pieszych

brak odpowiedniego bezpieczeństwa dla

poruszających się na rowerach

- poprawa bezpieczeństwa:

oznakowanie, doświetlenie,

dedykowane przejazdy

brak miejsc do parkowania rowerów,

innych urządzeń związanych z

mikromobilnością

- budowa systemów Bike&Ride;

- stojaki dla rowerów;

- wyznaczone miejsca dla hulajnóg,

skuterów

brak kampanii zachęcających do

korzystania z roweru, brak promowania

tego środka transportu

- prowadzenie kampanii w szkołach;

- konkursy, promocje i zachęcanie

młodzieży do korzystania z roweru
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POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

Konsultacje prowadzone były w trzech grupach tematycznych:

1. indywidualny transport samochodowy i towarowy

2. transport publiczny

3. indywidualny transport niezmotoryzowany.

ZAKRES 1 TRANSPORT INDYWIDUALNY, SAMOCHODOWY
I TOWAROWY

Omawiane tezy przez grupy robocze na spotkaniu:

Poniżej przedstawiono problemy oraz propozycje mieszkańców dla
poszczególnych grup tematycznych dla Powiatu Częstochowskiego:

PROBLEMY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
zły stan dróg -rozbudowa i modernizacja sieci dróg

niebezpieczne dojazdy do szkół -budowa chodników + oznakowanie

pionowe i poziome
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brak bezpiecznych miejsc dla pieszych  - dobre oznaczenie przejść dla pieszych

na trasie DK-91 wykonanie przejścia dla

pieszych przy drodze DW 908, DW 907;

- prawidłowe oświetlenie  przejść dla

pieszych

niebezpieczne skrzyżowania, brak

oznakowania

- dobre oznakowanie wszystkich

skrzyżowań na trasie DK-91;

- przebudowa skrzyżowań

nadmierna prędkość samochodów, hałas - ograniczenie prędkości i hałasu na

ogólnie dostępnych drogach;

- wykonanie barier dźwiękochłonnych na

całej długości miejscowości

Walaszczyki, Wygoda, Wąsosz, Łazy;

- interaktywne tablice – wyświetlanie

prędkości rzeczywistej

nadmierny ruch samochodów

ciężarowych przez centra miejscowości

- zakaz ruchu pojazdów ciężarowych na

drogach, które nie są przystosowane np.

ul. Szkolna w Rędzinach;

- brak obwodnic dla samochodów

ciężarowych;

niebezpieczne drogi -poprawa bezpieczeństwa na drogach

Subregionu poprzez m.in.

- budowę skrzyżowań w formie rond –

szkoła w Podlesiu, Przyrów ul.

Częstochowska , Św. Anna;
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- budowę sygnalizacji świetlnej (Rynek

Janów, Lelów krzyżówka);

- instalacja progów zwalniających

(szkoły Janów, Lelów, Przyrów)

brak miejsc do parkowania - zwiększenie miejsc parkingowych w

centrach gmin;

-  brak  miejsc parkingowych (Przyrów –

okolice rynku, Janów, Lelów);

- rozbudowa bazy parkingowej przy

obiektach szkolnych i sportowych np.

ZSP nr1 Rędziny, ZSP w Rudnikach, SP

w Koninie, ZSP w Kościelcu;

- budowa parkingów typu Park&Ride

brak dostosowania infrastruktury dla

samochodów elektrycznych

- budowa punktów „ładowania

elektrycznego samochodów”

problemy związane z nadzorem nad

infrastruktura drogową w powiecie

- zwiększenie odpowiedzialności i

nadzoru przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich i Powiatowych nad

własnymi drogami

brak infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych; stojaków
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ZAKRES 2 TRANSPORT PUBLICZNY:

Omawiane tezy przez grupy robocze na spotkaniu:

Poniżej przedstawiono problemy oraz propozycje mieszkańców dla
poszczególnych grup tematycznych dla Powiatu Częstochowskiego:

PROBLEMY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
utrudniony dostęp do komunikacji

publicznej

- budowa infrastruktury ułatwiającej

dostęp do przystanków (ścieżki,

chodniki)

zniszczona infrastruktura kolejowa - rewitalizacja dworców PKP,

przestrzenie przed Dworcami, itp.;

- uruchomienie dworca kolejowego w

Mykanowie,

- zwiększenie liczby połączeń PKP;

- zagęszczenie sieci przystanków dla

pociągów w tym pendolino,
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stary tabor , niedostosowany do

aktualnych potrzeb

- zakup nowych autobusów,

dostosowanie do potrzeb osób z

niepełnosprawnościami, zakup taboru

ekologicznego (np. autobusy

elektryczne)

mało połączeń autobusowych,

niedostosowane godziny odjazdów i

przyjazdów do potrzeb, złe połączenie

lub ich brak pomiędzy poszczególnymi

gminami

- zwiększenie intensywności siatki

połączeń,

- konkurencyjność do transportu

własnego,

- wprowadzenie stref komunikacyjnych,

- brak dobrego połączenia z miastami

Częstochowa i Tarnowskimi Górami,

- brak skomunikowania pomiędzy

poszczególnymi gminami w regionie,

- zmniejszenie odległości między

przystankami,

- połączenia autobusowe Gminy

Rędziny z Gminą Mykanów (Borowno,

Mykanów),

- przedłużenie linii autobusowej

Rędziny, Mstów,

- przedłużenie linii od ul. Brata Alberta

do Wiechrzowiska,

- nowe połączenia autobusowe –

wspólny transport dla całego powiatu,

- zakup taboru autobusowego;

- przywrócenie komunikacji kolejowej na

linii nr 146;

- remont wiat przystankowych i ich

doświetlenie;
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- połączenie obiektów turystycznych z

węzłami komunikacyjnymi;

- połączenia autobusowe w porze

nocnej;

- brak połączenia pomiędzy gminami

Przyrów -Janów-Przyrów;

- brak transportu publicznego w

Podlesiu, Łysinach,

- atrakcyjne ceny biletów,

- dostosowania godzin do potrzeb

mieszkańców w tym osób

niepełnosprawnych, uczniów oraz osób

pracujących,

- miejsca na rowery autobusach i

pociągach;

- utworzenie przewoźnika powiatowego

i doposażenie go w ekologiczny

transport

brak miejsc do przesiadania się na różne

środki transportu

- powstanie miejsca do przesiadania

w Konopiskach prawdziwego centrum

przesiadkowego;

- budowa centrum przesiadkowego

 w Św. Annie



27

ZAKRES 3 INDYWIDUALNY TRANSPORT NIEZMOTORYZOWANY

Omawiane tezy przez grupy robocze na spotkaniu:

Poniżej przedstawiono problemy oraz propozycje mieszkańców dla
poszczególnych grup tematycznych dla Powiatu Częstochowskiego:

PROBLEMY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
brak infrastruktury rowerowej - propozycje odtworzenia ścieżki

rowerowej z Konopisk do Blachowni;

- budowa infrastruktury rowerowej;

- budowa i remont ścieżek rowerowych;

- budowa międzygminnych połączeń

rowerowych

brak odpowiedniej infrastruktury dla

pieszych

- budowa lub remont oświetlenia wzdłuż

chodników;

- budowa chodników

Transport
niezmotoryzowany

• Przystosowana infrastruktura
• Poprawa środowiska
• Poprawa zdrowia
• Promocja działań
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brak odpowiedniego bezpieczeństwa dla

poruszających się na rowerach

- poprawa bezpieczeństwa celem

korzystania z dróg ogólnodostępnych

przez rowerzystów;

- budowa inteligentnych przejść dla

pieszych i przejazdów dla rowerów :

· strefa Rędziny – Częstochowa

· skrzyżowanie w Kokawie

· skrzyżowanie w Kościelcu

· skrzyżowanie w Rudnikach w

kierunku trasy szybkiego ruchu

brak miejsc do parkowania rowerów,

innych urządzeń związanych z

mikromobilnością

- miejsca do przechowywania rowerów;

- budowa stanowisk rowerowych

(boksów);

- stojaki na rowery, hulajnogi przy

szkołach, sklepach , ośrodkach zdrowia

i miejscach sportowych itp.;

- stacje ładowania rowerów i hulajnóg;

- stacje naprawcze dla rowerów;

- parkingi Bike&Ride

brak kampanii zachęcających do

korzystania z roweru, brak promowania

tego środka transportu

- promowanie dni bez samochodu aby

zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza;

- edukacja w szkołach;

- zwiększenie liczby stojaków na rowery

przy sklepach, obiektach publicznych,

przychodniach, monitorowanie tych

miejsc
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POWIAT KŁOBUCKI

Konsultacje prowadzone były w trzech grupach tematycznych:

1. indywidualny transport samochodowy i towarowy

2. transport publiczny

3. indywidualny transport niezmotoryzowany.

ZAKRES 1 TRANSPORT INDYWIDUALNY, SAMOCHODOWY
I TOWAROWY

Omawiane tezy przez grupy robocze na spotkaniu:

Poniżej przedstawiono problemy oraz propozycje mieszkańców dla
poszczególnych grup tematycznych dla Powiatu Kłobuckiego:

PROBLEMY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
zły stan dróg; niedostateczna ilość dróg - brak obwodnicy dla Kłobucka –

transport indywidualny i towarowy

odbywa się przez centrum miasta
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brak miejsc do parkowania - zwiększenie miejsc parkingowych w

centrach gmin;

-  brak  miejsc

- budowa parkingów typu Park&Ride

ZAKRES 2 TRANSPORT PUBLICZNY

Omawiane tezy przez grupy robocze na spotkaniu:

Poniżej przedstawiono problemy oraz propozycje mieszkańców dla
poszczególnych grup tematycznych dla Powiatu Kłobuckiego:

PROBLEMY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
utrudniony dostęp do komunikacji

publicznej

- nieczynny dworzec kolejowy w

Kłobucku;

- wykluczenie komunikacyjne Pierzchna
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mało połączeń autobusowych,

niedostosowane godziny odjazdów i

przyjazdów do potrzeb, złe połączenie

lub ich brak pomiędzy poszczególnymi

gminami

– przywrócenie połączeń;

- nieczynny dworzec autobusowy w

Kłobucku – wszystkie autobusy

wjeżdżają na przystanki w rynku

(centrum miasta);

- przywrócenie linii MPK;

- brak połączeń z Herbami;

- mała wydolność przewozowa we

Wręczycy Wielkiej;

- połączenie linii użyteczności publicznej

z PKS  (Strzyszków, Rębicach, Danków)

ZAKRES 3 INDYWIDUALNY TRANSPORT NIEZMOTORYZOWANY:

Omawiane tezy przez grupy robocze na spotkaniu:

Transport
niezmotoryzowany

• Przystosowana infrastruktura
• Poprawa środowiska
• Poprawa zdrowia
• Promocja działań
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Poniżej przedstawiono problemy oraz propozycje mieszkańców dla
poszczególnych grup tematycznych dla Powiatu Kłobuckiego:

PROBLEMY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
brak infrastruktury rowerowej -  brak ścieżek rowerowych we

Wręczycy Wielkiej;

- brak tras rowerowych wzdłuż dróg

powiatowych i gminnych;

- budowa infrastruktury rowerowej;

- budowa i remont ścieżek rowerowych;

- budowa międzygminnych połączeń

rowerowych
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POWIAT MYSZKOWSKI

Konsultacje prowadzone były w trzech grupach tematycznych:

1.indywidualny transport samochodowy i towarowy

2.transport publiczny

3.indywidualny transport niezmotoryzowany.

ZAKRES 1 TRANSPORT INDYWIDUALNY, SAMOCHODOWY
I TOWAROWY

Omawiane tezy przez grupy robocze na spotkaniu:
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Poniżej przedstawiono problemy oraz propozycje mieszkańców dla
poszczególnych grup tematycznych dla Powiatu Myszkowskiego:

PROBLEMY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
zły stan dróg;

zbyt duże natężenie ruchu w centrum

Miasta Myszkowa

- rozbudowa i modernizacja sieci dróg ;

- stworzenie alternatywnych połączeń

umożliwiających odciążenie centrum

miast z dużego natężenia pojazdów

niebezpieczne dojazdy do szkół - brak bezpieczeństwa przy szkołach i

placach zabaw

duże natężenie ruchu w centrum - konieczna rewitalizacji centrum Miasta

Myszków
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ZAKRES 2 TRANSPORT PUBLICZNY

Omawiane tezy przez grupy robocze na spotkaniu:

Poniżej przedstawiono problemy oraz propozycje mieszkańców dla
poszczególnych grup tematycznych dla Powiatu Myszkowskiego:

PROBLEMY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
brak miejsc do przesiadek, brak węzłów

przesiadkowych

- budowa centrum przesiadkowego w

Myszkowie przy dworku PKP

mało połączeń autobusowych,

niedostosowane godziny odjazdów i

przyjazdów do potrzeb, złe połączenie

lub ich brak pomiędzy poszczególnymi

gminami

- zwiększenie linii autobusowych;

- powołanie związku transportowego na

terenie Powiatu Myszkowskiego
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ZAKRES 3 INDYWIDUALNY TRANSPORT NIEZMOTORYZOWANY

Omawiane tezy przez grupy robocze na spotkaniu:

Poniżej przedstawiono problemy oraz propozycje mieszkańców dla
poszczególnych grup tematycznych dla Powiatu Myszkowskiego:

PROBLEMY PROPOZYCJE DZIAŁAŃ
brak infrastruktury rowerowej - brak tras rowerowych wzdłuż dróg

powiatowych i gminnych;

- budowa infrastruktury rowerowej;

- budowa i remont ścieżek rowerowych;

- budowa międzygminnych połączeń

rowerowych

słaby rozwój innych form

mikromobilności

- stworzenie infrastruktury przyjaznej

mikromobilności;

Transport
niezmotoryzowany

• Przystosowana infrastruktura
• Poprawa środowiska
• Poprawa zdrowia
• Promocja działań
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- zachęcenie firm do inwestowania w

mikromobilność (hulajnogi, skutery)

dedykowaną dla mieszkańców

brak należytego bezpieczeństwa dla

rowerzystów

- brak bezpiecznych przejazdów dla

rowerzystów przez ulice;

- źle oznakowana i oświetlona

infrastruktura rowerowa


