To będzie sukces całego regionu
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Paweł Sałek w Bolimowie nie zadeklarował jednoznacznie swojego poparcia dla budowy węzła na A2. (fot. Beata Pierzchała)

Przed majowym weekendem w urzędzie gminy Bolimów gościł Paweł Sałek, doradca
prezydenta Andrzeja Dudy, zajmujący się sprawami ochrony środowiska, polityki
klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Samorządowcy przedstawili ministrowi koncepcję
tej ogromnej inwestycji.
– Mamy takie egoistyczne pragnienie, żeby zwiększyć dochody własne – przyznał wójt Stanisław
Linart. – Ale do tego są potrzebne są dobre oferty dla biznesu. Gmina Bolimów jest traktowana jak
płuca Warszawy i Łodzi. I w porządku, już się z tym pogodziliśmy, ale niech płuca będą po prawej
stronie autostrady, a po lewej biznes. Inaczej gmina nie jest w stanie zwiększyć dochodów własnych.
Zbudowanie węzła, zdaniem lokalnego i ościennych samorządów – bo w promocję inwestycji włączył
się także powiat skierniewicki i miasto Skierniewice – jest niezbędne do ożywienia regionu, a co za
tym idzie poprawy sytuacji bytowej mieszkańców.
– Jeśli uda nam się doprowadzić do wybudowania węzła to będzie sukces całego regionu – mówił

podczas spotkania Eugeniusz Góraj, wiceprezydent Skierniewic. – Także miasto Skierniewice z myślą
o możliwości wjazdu na A2 w Bolimowie, planuje przeniesienie drogi wojewódzkiej 705 z ulicy
Skłodowskiej w Czerwoną.
Paweł Sałek zauważył jednak, że tak naprawdę oprócz chęci to gmina ma niewiele. – Nie ma planu
zagospodarowania przestrzennego, nie ma pozwolenia na budowę, nie ma decyzji środowiskowej –
zauważył minister. – Moim zdaniem dokumentację należałoby mieć w szufladzie, wtedy łatwiej o
pozyskanie pozytywnej decyzji.
Przeprowadzenie wszystkich potrzebnych procedur i uzyskanie pozwoleń wymaga nie tylko czasu,
ale także pieniędzy. Gmina Bolimów nie należy do gmin zamożnych, można powiedzieć, że każdą
złotówkę ogląda z czterech stron, nic więc dziwnego, że nie zdecydowała się na inną ścieżkę.
Więcej na ten temat w czwartkowym (9.05) wydaniu "Głosu Skierniewic i Okolicy"
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