Pomóżmy ankieterom, sami wypełniajmy!
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zane z perspektywą rozwoju metropolii – w kontekście między innymi transportu, Ich mobilność. Konieczność zintegroinfrastruktury drogowej czy zrówno- wanego planowania transportu – nie
ważonej mobilności miejskiej. Ma uła- tylko z obrzeży do centrum i między
twić 41 samorządom wspólne planowanie działań w zakresie usprawnienia
i integracji komunikacji, poprawy bezpieczeństwa czy zmniejszenia zanieczyszczeń.
Tworząc GZM, samorządy zaakceptowały bowiem wstępnie, że przekażą metropolii część kompetencji
w tej sferze. Wreszcie. Wieloletni brak
strategicznego planowania na tym
poziomie i partykularne myślenie
poszczególnych miast widać dziś
wyraźnie. Nie wszystko da się załatwić doraźnymi uzgodnieniami
czy badaniami obejmującymi
wycinki rzeczywistości. Nadal
linie, połączenia czy drogi potrafią nagle się kończyć. Bo dalej granica miasta.
Siadłem więc przed komputerem i zacząłem odtwarzać swój

centrami. Także – po centrach. W ich
obrębie. Z zapewnieniem możliwości
sprawnych przesiadek.
Aby ankieterom udało się zebrać jak
najwięcej takich informacji, badania
poprzedziła akcja informacyjna. Chodziło o uprzedzenie mieszkańców, aby
ci nie mieli obaw, że ktoś chce na przykład wyłudzać potencjalnie wrażliwe
dane, na przykład kto i kiedy wychodzi i wraca do domu. Nie. To służy
tylko i aż szczegółowemu obrazowaniu podróży mieszkańców metropolii
po regionie.
Po zakończeniu badań wykonawca będzie opracowywał wyniki. Wiosną rozpocznie się kolejna część diagnostyczna: pomiary ruchu. Po ich
opracowaniu, od połowy 2018 roku
rozpocznie się tworzenie komputerowych modeli ruchu. Te prace mają ułatwić pokazanie przyszłości transportu
w regionie i zaproponowanie rozwiązań czy inwestycji. Na koniec powstać
ma plan mobilności miejskiej, a gotowe opracowanie będzie jeszcze konsultowane społecznie.
Świetną wiadomością jest, że do
prac włączyli się również przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych
– nawet wobec braku funduszy na planowaną wcześniej rozbudowę jednej
z kluczowych linii kolejowych w metropolii i regionie. Była ona bowiem
praktycznie samodzielnie planowana przez PLK, przy współpracy miast,
nie było dla niej jednak odpowiedniego gruntu strategicznego. Studium
transportowe powinno to zmienić.
Lepiej dostosowywać wielkie kolejowe inwestycje do dobrze zdefiniowanych potrzeb.
W studium chodzi bowiem o wyznaczenie wspólnego kierunku polityki transportowej dla wszystkich
samorządów metropolii. Na tej podstawie chcę mieć nadzieję, że podróżując po niej przestanę widzieć
wewnętrzne granice nie jako obserwator z zewnątrz, przyjezdny,
ale jako mieszkaniec. Dla czegoś
takiego warto spędzić przy ankiecie nawet pół godziny. 
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