5 grudnia br. w Centrum Kultury w Grodzisku Maz. odbyło się spotkanie Radnych Milanówka i
Grodziska w sprawie Obwodnicy. Na wstępie burmistrzowie Jerzy Wysocki i Grzegorz
Benedykciński przypomnieli stanowiska samorządów milanowskiego (preferowany północny
przebieg drogi alternatywnej do drogi 719) i grodziskiego (preferowany przebieg południowy).
Radni obu gmin wymienili na ten temat poglądy.
Burmistrz Grzegorz Benedykciński zadeklarował partycypację w finansowaniu koncepcji trasy
północnej, co zostało przyjęte z zadowoleniem przez samorząd milanowski, tym bardziej że z
inicjatywą realizacji tej trasy występował Burmistrz Jerzy Wysocki, deklarując wkład
finansowy Miasta Milanówka. Samorządowcy z Grodziska Maz. zaproponowali powołanie
grupy ekspertów, którzy przeanalizują najbardziej optymalny przebieg dróg alternatywnych do
drogi 719.
Prowadząca spotkanie dr Halina Siomko-Tomaszewska (PAN) zaproponowała
przeprowadzenie warsztatów mediacyjnych, w których uczestniczyliby Radni i przedstawiciele
obu gmin. Na spotkaniu powołano zespół sterujący projektu:„Planowanie systemu komunikacji
w gminach zachodniej części obszaru metropolitarnego Mazowsza” ,w celu uściślenia
podmiotu i przedmiotów warsztatów mediacyjnych, w skład którego weszli:
Grzegorz Benedykciński
Wysocki Jerzy
Jerzy Olczak
Alicja Pytlińska
Jarosław Redel
Katarzyna Słowik
Włodzimierz Starościak
Tomasz Suchorzebrski
Henryk Tuszyński
Karol Wójcik

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
Burmistrz Milanówka
Przewodniczący Rady Miasta Milanówka
Przewodnicząca Rady Miasta Grodziska
Radny Grodziska
Radna Milanówka
Radny Milanówka
Radny Grodziska
Radny Grodziska
Radny Milanówka

Zaproponowano następujące proporcje przy doborze uczestników warsztatu:
• 20 osób – 10 osób z każdej gminy
• 5 osób z gmin ościennych i z powiatów
• 7 osób z administracji publicznej innej niż gminy
• 18 ekspertów :Inżynierowie urbaniści ,Inżynierowie środowiska, Inżynierowie komunikacji,
w tym dróg i kolei,
architekci krajobrazu, socjolodzy (eksperci przestrzeni publicznej).
Przedstawiciele społeczności lokalnych:
Stowarzyszenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forum Rozwoju Warszawy,
Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej,
Zielone Mazowsze,
Przyjaznej Komunikacji,
SISKOM,
Droga Królewska,
Ład na Mazowszu,
Wspólnota Kazimierówka,
Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Przedstawiciele administracji publicznej •

•
•

Samorządy:
o gmin,
o powiatów (Grodzisk Maz., Pruszków),
o województwa
Urząd wojewódzki (wojewoda)
Ministerstw (Infrastruktury, Środowiska, Rozwoju Regionalnego)

Dodatkowe informacje na temat projektu: „Planowanie systemu komunikacji w gminach
zachodniej części obszaru metropolitarnego Mazowsza” można znaleźć na stronie internetowej
www.ibspan.waw.pl/stzm
Teresa Matuszewska-Gajewska

