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Na jakim etapie są największe elbląskie inwestycje? Które z
nich uda się zakończyć w tym roku? Co nas czeka na drogach 503 i 504 w najbliższych dwóch
miesiącach? - to tylko kilka tematów, jakie podczas dzisiejszej konferencji prasowej
przedstawiali Adam Witek wiceprezydent Elbląga oraz Krystyna Dziurdź i Elżbieta Gieda z
Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg.

Chcemy pokazać dziś te inwestycje, które już za nami, te które trwają i te, które mamy w
dalszych planach. W zeszłym roku zakończyliśmy m.in. ulicę Bolesława Chrobrego,
skrzyżowanie 12 Lutego i Grota Roweckiego, halę przy Gimnazjum nr 9 i cztery Orliki. Rok 2012
był przełomowy jeżeli chodzi o mosty na rzece Elbląg. Pierwszy został udostępniony w
minionym roku, na drugim z nich prace mają potrwać do kwietnia. Do inwestycji realizowanych
mamy przygotowaną dokumentację tak, aby w tym roku sprawnie je realizować. W tym roku
realizować będziemy również zadania z Budżetu Obywatelskiego, to inwestycje najbliższe
elblążanom. Przed nami dalsze prace nad sztandarowymi terenami inwestycyjnymi Elbląga:
Terkawką i Modrzewiną, a także komunikacyjne wyzwanie, a więc droga nazywana Obwodnicą
wschodnią - mówił na początku spotkania z dziennikarzami Adam Witek wiceprezydent Elbląga
503 i 504
Zaawansowanie prac na dwóch drogach wojewódzkich 503 i 504 prezentowała Krystyna
Dziurdź z Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg - W marcu i kwietniu wracają intensywne
prace na obu drogach. Priorytetem jest utrzymywanie ruchu tramwajowego tam, gdzie jest to
możliwe. Na bieżąco na stronie Urzędu i firmy Eurovia przedstawiany będzie postęp prac i
wprowadzane zmiany w organizacji ruchu. Niespodzianką były dla nas kolejne odkryte mury w
rejonie Placu Słowiańskiego. To wymaga przeprowadzenia prac archeologicznych, ale co
ważne nie będą one prowadzone w głównym nurcie budowy, a bliżej ulicy Rycerskiej i Wigilijnej.
Mniejsze i większe... elbląskie inwestycje
Dzięki aranżacji ostateczny wygląd zyskuje Ratusz Staromiejski, a w jego podziemiach
urządzona zostanie restauracja. Zakończyliśmy budowę tak oczekiwanych przez mieszkańców
Orlików. Nowe obiekty na Sadowej, Mickiewicza, Robotniczej i Rodziny Nalazków zostały
odebrane i po porządkach zimowych zostaną udostępnione. Teraz Miasto uzyskuje pozwolenie
na ich użytkowanie. Przed nami inwestycje komunalne - przebudowa na mieszkania bursy przy
Obrońców Pokoju i nowe mieszkania komunalne w remontowanym budynku przy Związku
Jaszczurczego. Rusza termomodernizacja Gimnazjum nr 5, a na przełomie II i III kwartału tego
roku powinna rozpocząć się budowa Areny sportowej i rekreacyjnej - wyliczała Elżbieta Gieda z
Departamentu Inwestycji i Dróg.
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