Skwer Żeromskiego. Żeby nie powstał „wyśmiewany
betonowy plac”
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Skwer Żeromskiego w Iławie od lat czeka na modernizację. Architektoniczne koncepcje,
przygotowane przez biura projektowe w ramach miejskiego konkursu, od 2016 roku leżą w
szufladach. Teraz jedna z nich zostanie zmieniona, a wszystko po to, aby - jak wynika z
wyjaśnień burmistrza Dawida Kopaczewskiego - uniknąć tzw. betonozy.
Do końca maja tego roku, za 7,5 tysiąca złotych, ma powstać na zlecenie Urzędu Miasta w
Iławie dodatkowa - zamienna dokumentacja dotycząca urządzenia zieleni na
przeznaczonym do modernizacji Skwerze Żeromskiego.
Jak to się ma do miejskiego konkursu z roku 2016, kiedy to na zaproszenie Urzędu Miasta w Iławie
biura projektowe przygotowały autorskie koncepcje rewitalizacji tego - atrakcyjnie położonego nad
Jeziorakiem - miejsca? O to dopytywała podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Iławie Ewa
Jackowska.

- Jestem radną, która niezmiennie od 8 lat prosi o
modernizację, rewitalizację Skweru Żeromskiego mówiła. - W przekazanym nam materiale
przeczytałam, że podpisano umowę na wykonanie
dokumentacji zamiennej zieleni do projektu
zagospodarowania skweru. Dla tego terenu
przeprowadzono konkurs, na który wydano ogromne
pieniądze miejskie. Czy to ma jakieś przełożenie? Czy
mam wyrażać niepokój, że pieniądze będą
zmarnowane? Czy to jest tylko drobna inwestycja,
która nie zburzy tego projektu, konkursu, który pan
burmistrz Żyliński wykonał?
Sprawę wyjaśniał burmistrz.

- Chcemy przeprowadzić drobną korektę tego
projektu po to, żeby wprowadzić na tym terenie
więcej zieleni. Ocenialiśmy go razem z wydziałem
inwestycji i stwierdziliśmy, że projekt jak najbardziej
jest zasadny, ale wymaga wprowadzenia większej
ilości zieleni, żeby nie powstał betonowy plac, który
przez wielu będzie wyśmiewany - powiedział Dawid
Kopaczewski. - Niestety, często rewitalizacje, których
podejmują się miasta, nie wychodzą tak, jak powinny
wyjść. Stwierdziliśmy, że faktycznie tej zieleni jest za
mało, biorąc pod uwagę ilość betonu czy nowego
chodnika, który jest tam zaproponowany. W związku z
tym zaproponowaliśmy, aby był większy udział zieleni
na tym terenie. Sama konstrukcja zostaje, ale
chcielibyśmy, aby ten teren był bardziej zielony.
Zamienna dokumentacja zieleni ma powstać wkrótce, do końca maja, ale ewentualny termin
rozpoczęcia samej modernizacji skweru nie jest znany. "Jak pozyskamy pieniądze", tak termin
realizacji tej inwestycji określił, dopytywany przez radną Jackowską, burmistrz.
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