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Pora pomyśleć o klejnotach rodowych – terenie inwestycyjnym, który od dekady czeka na
zagospodarowanie. Prezydent Krzysztof Jażdżyk przyznaje: – Jesteśmy jednym z dwóch
samorządów w województwie łódzkim, który dysponuje tak dużym jednolitym,
niezagospodarowanym terenem. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Rozwoju i
Technologii o fundusze, które pozwolą zagospodarować obszar – dodaje.
– Wycofaliśmy się z projektu stworzenia na Zwierzyńcu uzdrowiska. Rada gminy wiosną podjęła w tej
sprawie decyzję. Szanujemy prawo większego i zamożniejszego sąsiada. Jestem w stałym kontakcie z
panem prezydentem, wierzę, że wspólnie wykorzystamy potencjał, jakim jest ta ziemia – mówi wójt
Makowa Jerzy Stankiewicz.
Wczoraj, tj. 10 sierpnia Skierniewice zakończyły pewien rozdział historii, a projekt „Ukrytych Wód
Skierniewic” ostatecznie został zamknięty.
– Około 3 milionów złotych, które wydano na etapie przygotowawczym należy zapisać po stronie
kosztów za wizję, która od początku miała niewielką szansę na realizacje, co ważniejsze była
ciężarem, który blokował rozwój miasta – komentuje prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk.
Status obszaru uzdrowiskowego decyzją rady ministrów został miastu odebrany. Jasne jest, że 80
hektarów dawnego poligonu (obszar w granicach administracyjnych miasta) to łakomy kąsek dla

developera, czy inwestora chcącego postawić tu zakład. Szkopuł w tym, że teren nie jest uzbrojony, a
mimo bliskości autostrady A2 i trasy S8 grunt jest bardzo słabo skomunikowany. Prezydent Jażdżyk
nie wyklucza, że dawny poligon zostanie włączony do obszaru specjalnej strefy ekonomicznej.
– Złożyliśmy wniosek, czekamy na decyzję rządu – dodaje.
Przypomnijmy, że niemal dekadę temu samorządu miasta i gminy Maków podpisały porozumienie w
ramach wspólnego projektu, jakim jest stworzenie między Łodzią a Warszawą nizinnego uzdrowiska.
Dokument określa główne zadania i obowiązki obydwu partnerów. Na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów Osiedle Zdrojowe i trzy sołectwa – Maków, Krężce i Dąbrowice otrzymały status tzw.
Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Skierniewice-Maków.
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