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Prezydent Elbląga Jerzy Wilk i wiceprezydenci Janusz Hajdukowski
i Marek Pruszak spotkali się dziś z dziennikarzami, aby poinformować ich o bieżących sprawach
miasta i przedstawić najważniejsze pomysły, które głosowane będą podczas najbliższej sesji.
Dla mieszkańców dwie istotne informacje dotyczą obniżek czynszów w mieszkaniach
komunalnych i niższych cen biletów w komunikacji miejskiej.
Jeżeli radni podejmą stosowne uchwały, obniżki czynszów z 8,02 zł za metr kw. spadną do 6,00
zł. Nowe czynsze obowiązywać będą od stycznia 2014 roku. To czas na poinformowanie
mieszkańców o nowych stawkach, wprowadzenie zmian w naliczaniu czynszów.
Cena biletów również idą w dół, a zmiana cennika powinna zostać wprowadzona jeszcze w
październiku tego roku. Cena tradycyjnego biletu jednorazowego z 3 zł obniżona zostanie do
2,80 zł, jeszcze tańszy będzie bilet dla użytkowników elektronicznej Elbląskiej Karty Miejskiej
(EKM) i wyniesie 2,60 zł. Przejazd na dwóch przystankach z użyciem EKM będzie jeszcze
niższy i wyniesie 2,20 zł. Tańsze będą również bilety okresowe. Nie będzie już biletów
30-dniowych z limitowaną ilością przejazdów, zastąpi je jeden bilet 30-dniowy, normalny
kosztować będzie 90 zł, ulgowy 45 zł. Wracają bilety miesięczne, które kosztować będą 85 zł
normalny i 42.50 zł ulgowy. Tanieją, popularne wśród uczniów, bilety semestralne, ich cena
wcześniej wynosiła 210 zł, po obniżce będzie to 180 zł.
Pozostając przy komunikacji wiceprezydent Janusz Hajdukowski poinformował, że w związku z
unieważnieniem pierwszego postępowania Miasto ogłosiło drugi przetarg, mający wyłonić firmy,
które po 2014 roku wozić będą elblążan.
Hajdukowski poinformował też o swoich zamiarach cotygodniowych objazdów drogowych tak,
aby na bieżąco przyglądać się postępom prac na modernizowanych drogach.
Spośród pracowników Departamentu Rozwoju Inwestycji i Dróg wyłoniliśmy jednego inżyniera,
który codziennie będzie zdawał relację z tego, co dzieje się na elbląskich drogach. Będzie
przekazywał nam informacje, a my będziemy reagować w formie decyzji. Na początku
uśmiechano się kiedy padła informacja, że objeżdżać będziemy przebudowywane drogi, ale
niektórzy byli pozytywnie zaskoczeni, że po raz pierwszy widzieli prezydenta na budowie –
mówił Jerzy Wilk
Jako kluczową dla miasta w tej chwili inwestycję drogową prezydent określił zakończenie
przebudowy drogi 503. Droga 504, realizowana z własnych środków, powinna być przejezdna
do końca tego roku.
O sytuacji w remontowanym budynku Gimnazjum nr 5 poinformował wiceprezydent Marek
Pruszak. – Z nową elewacją szkoła wygląda okazale, ale w środku wymaga dalszych prac. Na
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początku września chcemy ogłosić przetarg na prace wewnątrz budynku. Malowanie korytarzy,
klas, drzwi, prace wokół szkoły mogą potrwać dwa miesiące, w tym czasie młodzież będzie się
uczyła nadal w budynku przy ul. Saperów. W Gimnazjum nr 5 powstaną klasy sportowe, będzie
to powrót do tradycji tej szkoły.
Stadion
Spotykałem się w tej sprawie z kibicami, przedstawicielami Olimpii Elbląg, nie podjęliśmy
jeszcze ostatecznej decyzji. Chcemy by pieniądze przeznaczone na stadion zostały w Elblągu.
Należy jednak pamiętać, że mamy niezwykle trudną sytuację budżetową. Zadłużenie Miasta to
300 mln zł, co daje 54%, to syrena z czerwonym kogutem migająca na okrągło – opisywał
prezydent
Prezydent mówił również o pomysłach na wykorzystanie terenów powojskowych przy ulicy
Lotniczej i lokowaniu nowych funkcji w Elbląskim Parku Technologicznym i Centrum Sportowo
Biznesowym
- Tereny na Lotniczej to ponad 19 hektarów nieruchomości blisko centrum miasta, tę lokalizację
chcemy wykorzystać na cele inwestycyjne.
- Wyprowadzony z CSB Inkubator Przedsiębiorczości nie zniknie, może znaleźć swoją siedzibę
w Elbląskim Parku Technologicznym.
W wolnych pomieszczeniach, które zostały w CSB po wyprowadzce Inkubatora lokowane będą
funkcje sportowe. Można tam grać w squasha, swoje mecze rozgrywa elbląski Mlexer – dodał
Marek Pruszak.
O planach likwidacji Straży Miejskiej Jerzy Wilk mówił – Jeżeli nie uda się zlikwidować Straży
Miejskiej będę próbował zmienić jej działanie tak, aby ta jednostka skupiła się przede wszystkim
na dbaniu o porządek w miejscach publicznych.
Prezydent poinformował również, że będzie się spotykał cyklicznie ze wszystkimi służbami
mundurowymi, by rozmawiać o bezpieczeństwie w mieście i najważniejszych problemach
poszczególnych jednostek.
Janusz Hajdukowski argumentował konieczność restrukturyzacji w Zarządzie Budynków
Komunalnych, który, mimo kurczenia się zasobu mieszkaniowego miasta w związku ze
sprzedażą mieszkań, utrzymuje duże zatrudnienie. ZBK mieści się aż w 5 miejscach, docelowo
ma się przenieść pod jeden adres.
Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Elblągu odbędzie się 29 sierpnia.
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