
Załącznik nr 4
Zestawienie dokumentacji dot. promocji

Treść ogłoszenia radiowego
emitowanego w Radiu Opole 

16-22.09.2021 r.

Zależy ci na ekologii oraz możliwości łatwiejszego przemieszczania się w Aglomeracji Opolskiej?
Zapraszamy na konsultacje społeczne na temat Planu zrównoważonej mobilności!

Otwarte spotkania konsultacyjne od 20 do 2 3 września, w godzinach 17.30-19.30.

Poniedziałek - Opole, Miejska Biblioteka Publiczna

wtorek - Krapkowice, Krapkowicki Dom Kultury

środa - spotkanie on-line na platformie Zoom

czwartek - Popielów, Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji

Szczegóły na Facebooku. Wpisz: MobilnAO – Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
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Plan emisji reklam radiowych
emitowanych w Radiu Opole 

16-22.09.2021 r. 

W stosunku do opisanego tu planu wprowadzono lekką korektę: 16.09.2021 emisja miała miejsce
w godzinach: 14:10, 15:10, 16:55, 17:10, 17:55. 
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Tekst ogłoszenia umieszczonego 
w Gazecie Wyborczej Opole

17-23.09.2021 r.

MobilnAO, czyli lepsza Aglomeracja Opolska

Do pracy, szkoły czy do lekarza – kwestia przemieszczania się dotyczy każdego z nas, codziennie.
Aktualnie  ruszają  prace  nad  stworzeniem  Planu zrównoważonej  mobilności  miejskiej  (PZMM)
dla Aglomeracji Opolskiej. Włącz się w nie i Ty!

Marzenie?
Autem czy autobusem? Co szybsze, pewniejsze i bardziej komfortowe, ale też – co bardziej ekolo-
giczne? Czy możliwe jest swobodne przemieszczanie się, bez zanieczyszczania środowiska? Nie-
stety, na razie transport samochodowy generuje 1⁄4 emisji gazów cieplarnianych w UE i wskaźnik
ten zwiększa się, wraz z rosnącą temperaturą kuli ziemskiej. Wszystko to powoduje, że klimat Zie-
mi zmienia się, wcale nie na lepsze. Dlatego właśnie musimy dążyć do zrównoważonej mobilno-
ści.
Czym ona jest? To, przede wszystkim, ograniczanie liczby aut na rzecz rowerów i komunikacji
zbiorowej.  Wraz  z  odpowiednią  infrastrukturą  ma  zmniejszyć  negatywny  wpływ  transportu
na środowisko, zapewniając bezpieczeństwo i szansę na przemieszczanie się wszystkim użytkow-
nikom dróg, zarówno kierowcom samochodów osobowych, jak też użytkownikom komunikacji
publicznej, rowerzystom, pieszym czy osobom z niepełnosprawnościami.

MobilnAO
Siódma co do wielkości w Polsce, dobrze połączona z zagranicą, rosnąca w siłę Aglomeracja Opol-
ska to 330 000 mieszkańców. Każdy z nich co rano rusza do swoich spraw. Lepiej, byśmy nie stali
w korkach, dlatego zróbmy wszystko, by AO stała się bardziej mobilna. Weźmy udział w konsulta-
cjach społecznych na temat Planu zrównoważonej mobilności miejskiej AO.

Nic o nas bez nas
Konsultacje  to,  obok  wyborów,  jedno  z  narzędzi  demokracji.  Dają  szansę  wpływu  na  zmiany
w środowisku lokalnym i na wspólne (władza i mieszkańcy) szukanie najlepszych rozwiązań. Po-
zwalają na spojrzenie na dany problem z kilku punktów widzenia i przedyskutowania: czego ocze-
kują mieszkańcy, jakie są ich potrzeby, oraz tego, co władza może zapewnić, a jakie są jej ograni-
czenia (np. wynikające z przepisów prawa).
Aktualnie  rozpoczynają  się  3-etapowe  konsultacje  społeczne  dotyczące  Planu Zrównoważonej
mobilności miejskiej, organizowane przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Praca nad doku-
mentem potrwa do wiosny 2022 r. Drugi etap konsultacji będzie miał miejsce w listopadzie 2021 r.,
a trzeci w kwietniu 2022 r. W nadchodzącym tygodniu rozpocznie się etap pierwszy. W jego ra-
mach odbędą się spotkania konsultacyjne. Do udziału w nich zaproszeni są wszyscy mieszkańcy
gmin Aglomeracji Opolskiej.

Szczegóły spotkań
    • Spotkania konsultacyjne odbywać się będą na żywo i on-line.
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    • Zaplanowane są codziennie od 20.09 do 24.09.2021 r. (poniedziałek – czwartek), od 17.30
do 19.30.
Ich harmonogram jest następujący:
    • 20.09 (poniedziałek), Opole, Sala Konferencyjna, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów
4,
    • 21.09 (wtorek), Krapkowice, Sala Krapkowickiego Domu Kultury, ul. Prudnicka 7,

    • 22.09 (środa), spotkanie on-line, na platformie Zoom, link: https://tiny.pl/97hw8,
    • 23.09 (czwartek), Popielów, Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji, ul. Powstań-
ców 34.

Kilka słów o spotkaniach
 Każde z nich będzie miało analogiczny przebieg, zatem wystarczy wziąć udział w jednym,

w wybranym przez siebie terminie. Organizatorzy starali się tak przygotować konsultacje, by jak
najwięcej mieszkańców AO mogło wziąć w nich udział.

Spotkania na żywo będą odbywać się pod wskazanymi adresami, w czasie ich trwania bę-
dzie można zadawać pytania.

Podczas spotkania on-line warto usiąść w miejscu, gdzie nie będzie hałasu i, w miarę moż-
liwości, przetestować sprzęt oraz aplikację Zoom przed jego rozpoczęciem. Podczas trwania spo-
tkania będzie można na bieżąco komentować i zadawać pytania (w formie tekstowej na czacie).
Prowadzący spotkanie po prezentacji wrócą do zgłaszanych wątków i udzielą odpowiedzi.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://www.facebook.com/mobil-
nAO/. Na konsultacje zaprasza Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Projekt współfinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata
2014-2020.
  
Zapraszamy serdecznie! Państwa opinia jest bardzo ważna!
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Printscreeny ogłoszenia umieszczonego 
w Gazecie Wyborczej Opole

17-23.09.2021 r.
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Treści zamieszczone na Facebooku
– printscreeny -

–
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Zdjęcia ze spotkań konsultacyjnych
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