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Tereny inwestycyjne przy ulicy Lotniczej, koniec przebudowy drogi
wojewódzkiej 504, podsumowanie spotkań z mieszkańcami i odbiory, które rozpoczęły się dziś
przy skwerze katedralnym, to podsumowanie działań Miasta, które na początku wakacji
przedstawił Jerzy Wilk prezydent Elbląga.
Lotnicza
Podział terenów przy ulicy Lotniczej przepadł w głosowaniu radnych, ale będę dążył do tego,
aby taką uchwałę podjąć. Nie mamy czasu i nie ma sensu czekać na wielkiego inwestora skoro
już dziś są firmy i instytucje zainteresowane tym terenem. Chciałbym, aby jeszcze w okresie
wakacji została zwołana sesja nadzwyczajna, podczas której przegłosowany zostanie podział
działek przy Lotniczej – mówił prezydent Jerzy Wilk.
Już dziś mniejszymi działkami przy Lotniczej interesuje się Muzeum ArcheologicznoHistoryczne, które dzięki środkom ministerialnym chce powiększyć swoje magazyny, Elbląska
Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, firma, która stawia wiatrakowce i jedna z firm
prowadzących skup i rozbiórkę złomu. Jedną z działek interesuje się również inwestor, który
działa przez pośrednika.
Należy to wykorzystać, to nie jest interes Jerzego Wilka tylko Elbląga – mówił prezydent
504 i 503
Zawsze podkreślałem, że obie inwestycje drogowe 503 i 504 rozpoczynali moi poprzednicy. Nie
przypisuję sobie tu zasług, jednak dzięki pozytywnym zmianom w samym Urzędzie,
zatrudnieniu inżynierów z nowym spojrzeniem i częstszym objazdom drogowym, obie te
inwestycje posunęły się do przodu. Efekt jest taki, że droga 504 została 30 czerwca br.
zgłoszona do odbioru, podobnie dwa odcinki drogi 503. Na tej ostatniej drodze nie zgodziłem
się również na przesunięcie terminu jej oddania do października 2014 roku – mówił prezydent o
najważniejszych inwestycjach drogowych w mieście. – Dziś rozpoczęły się również odbiory na
skwerze katedralnym – dodał Jerzy Wilk
Spotkania z mieszkańcami
Prezydent podsumował również spotkania z mieszkańcami – W spotkaniach uczestniczyło od
blisko dwustu osób w większych dzielnicach, do kilkunastu w tych mniejszych. Dziękuję
wszystkim mieszkańcom za ich udział, za uwagi. Ja i moi współpracownicy wiele się dzięki temu
dowiedzieliśmy, wielokrotnie mogliśmy od razu reagować, przekazać mieszkańcom informacje.
Cieszę się, że efektem tych spotkań był m.in. powrót komisariatu policji na Zawadę, ustawienie
nowych ławek w miejscach, które wskazywali mieszkańcy, czy zamontowanie tablic ZAKAZ
KĄPIELI na tzw. ciepłej wodzie. Choć w tym ostatnim przypadku jedną z nich musieliśmy
montować ponownie, bo została zdewastowana – narzekał Jerzy Wilk
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Konferencja zakończyła się miłym akcentem, prezydent pokazał podziękowania, jakie od Pary
Prezydenckiej Anny i Bronisława Komorowskich wpłynęły za wprowadzenie w Elblągu Karty
Dużej Rodziny.
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