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Już dzisiaj o godz. 17.30 Jerzy Wilk, prezydent Elbląga spotka się z
mieszkańcami osiedli Nad Jarem, Kamionka i Bielany. Spotkanie odbędzie się w siedzibie
Osiedlowego Zespołu Społeczno-Kulturalnego "Jar" przy ul. Tuwima 4. Serdecznie zapraszamy
do udziału w spotkaniu.
W październiku 2013 roku spotkaniem z mieszkańcami osiedla Zatorze zapoczątkowałem cykl
rozmów z poszczególnymi dzielnicami Elbląga – mówi Jerzy Wilk, prezydent Elbląga.
Chciałbym, aby takie debaty odbywały się cyklicznie w różnych częściach miasta i dawały
możliwość bezpośrednich rozmów z mieszkańcami o ich problemach i potrzebach w najbliższej
okolicy. Zależy mi na takich otwartych rozmowach, które mogą odbywać się poza urzędowymi
gabinetami, dając większą swobodę dyskusji i szerszy udział elblążan – dodaje prezydent Jerzy
Wilk.
W styczniu prezydent Jerzy Wilk spotkał się ponownie z mieszkańcami Zatorza. Głównym
tematem poruszanym przez mieszkańców był problem hałasu, jaki wywołuje praca złomowisk.
Prezydent poinformował mieszkańców o swoich działaniach podjętych w ostatnim czasie. Było
to m.in. pismo do byłego już ministra Sławomira Nowaka z prośbą o interwencję w Polskich
Kolejach Państwowych. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że teren ten będzie dzierżawiony
firmie zajmującej się rozbiórką złomu do 2022 roku, a dotychczasowe pomiary hałasu nie
wykazują przekroczeń.
Tydzień później odbyło się spotkanie z mieszkańcami Zawady, gdzie poruszane były głównie
kwestie sprzedaży alkoholu w sklepach osiedlowych, komunikacja miejska, remonty dróg i
chodników oraz duża aktywność mieszkańców Zawady podczas dwóch edycji Budżetu
Obywatelskiego.
Jak wynika z tych spotkań, jest wiele tematów i problemów, które nurtują mieszkańców Elbląga.
Najlepszym sposobem jest ich omawianie i rozwiązywanie na "własnym podwórku". Temu
służyć mają spotkania prezydenta z elblążanami. Kolejne odbędzie się już we wtorek 25 lutego
o godz. 17.30. Tym razem prezydent Jerzy Wilk spotka się z mieszkańcami Zajazdu, Krasnego
Lasu i Próchnika. Spotkanie odbędzie się w Sali przy ul. Zakątek 2 w Próchniku.
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