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Druga realizacja powsta?a na wniosek mieszka?ców w ramach M?awskiego Bud?etu Obywatelskiego
zosta?a udost?pniona m?awianom. Jutro o 9:00 oficjalnie wspólnie j? otworzymy.

Inicjatywy obywatelskie ka?dego roku ciesz? si? coraz wi?kszym zainteresowaniem i uznaniem
mieszka?ców. Zg?aszane do M?awskiego Bud?etu Obywatelskiego propozycje s? promowane w?ród
mieszka?ców, a wielu spo?ecznych inspektorów czuwa nad poprawn? ich realizacj?. – Z przyjemno?ci? i
satysfakcj? oddajemy do u?ytku skwer przy ulicy Dworcowej, maj?c nadziej?, ze sprawi on frajd? nie
tylko dzieciom i b?dzie miejscem t?tni?cym ?yciem, o które spo?eczno?? lokalna zadba i które uszanuje
– mówi burmistrz S?awomir Kowalewski.
Propozycj? przekszta?cenia obszaru o powierzchni 33 arów przy ul. Dworcowej w M?awie w miejsce
wypoczynku, zabaw i rekreacji, zg?osi? w 2016 roku Marcin Ogrodowczyk. Realizacja napotka?a
pocz?tkowo problemy. Oferty, które wp?yn??y na zapytanie ratusza, okaza?y si? wadliwe i w zwi?zku z
tym procedur? trzeba by?o powtarza?. Du?o problemów przysporzy? wszystkim ustawiony w
wyznaczonym do przekszta?cenia obszarze s?up energetyczny, który zak?ad energetyczny musia?
przestawi?. W trakcie porz?dkowania terenu okaza?o si?, ze zaro?ni?ty park by? dzikim wysypiskiem
odpadów. Wykonawca musia? w zwi?zku z tym wykona? dodatkowe prace ziemne. Wszystkie
przeciwno?ci uda?o si? jednak pokona? i skwer ju? od tygodnia cieszy si? powodzeniem szczególnie
w?ród najm?odszych mieszka?ców Wólki.
Ch?tnie z nowych urz?dze? zabawowych korzystaj? uczniowie Szko?y Podstawowej nr 4, którzy w
przedwakacyjnym tygodniu cz?sto odwiedzaj? to miejsce i testuj? linarium, zjazd linowy, hu?tawk? z
bocianim gniazdem i inn? z dwoma zawiesiami zwyk?ymi. Dla maluchów zainstalowano tak?e
spr??ynowe ?abk?, wiewiórk? i grzybka, zbudowano piaskownic?, ustawiono minipark linowy i
zje?d?alni? na skarpie. Teren zmieni? si? nie do poznania.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zaanga?owanych w jego organizacj? oraz tych, którzy chc? w
przysz?o?ci z niego korzysta? na oficjalne otwarcie II projektu zbudowanego w ramach M?awskiego
Bud?etu Obywatelskiego. Spotkajmy si? na skwerze przy ul. Dworcowej w czwartek 21 czerwca o 9:00!
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