"Niech zwycięży rozsądek". Adam Żyliński przypomina swój
program i podsumowuje kampanię wyborczą [WIDEO]
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"To jest czas wielkiej próby, gdzie musi zwyciężyć rozsądek"- mówi kandydat na burmistrza
Iławy Adam Żyliński, podsumowując powoli dobiegającą końca kampanię przed
zaplanowanymi na najbliższą niedzielę wyborami samorządowymi 2018. Jak podkreśla, sam
unikał uszczypliwych uwag i ostrej komunikacji. "To nie prowadzi do niczego dobrego",
komentuje. Zamiast tego urzędujący burmistrz zachęca iławian do chwili spokojnego
namysłu nad urną wyborczą.
W tych ostatnich dniach przed wyborami Adam Żyliński, urzędujący burmistrz Iławy ubiegający się o
kolejną kadencję, przypomina swój program, a w załączonym materiale wideo dzieli spostrzeżeniami
na temat dobiegającej końca kampanii.
PRAWDA O NASZEJ IŁAWIE, CZYLI PROGRAM WYBORCZY ADAMA ŻYLIŃSKIEGO
1. Kontynuacja rozpoczętych programów strategicznych dla Iławy.
2. Przebudowa Domu Weterana wraz z kompleksowym urządzeniem przyległego terenu.
3. Uporządkowanie systemu odpływu wód opadowych.

4. Realizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na ścianie lasu za osiedlem Podleśnym.
5. Adaptacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte pod żłobek.
6. Budowa szkoły i przedszkola na os. Piastowskim.
7. Budynek z gabinetem weterynaryjnym i zapleczem socjalnym na terenie schroniska.
8. Kompleksowe rozwiązanie problemu mieszkań socjalnych i komunalnych.
9. Place zabaw w różnych częściach miasta oraz jeden główny przy ul. Szeptyckiego (projekt
budowlany w opracowaniu w oparciu o IBO).
10. Zagospodarowanie oczka wodnego przy ul. Ostródzkiej.
11. Kompleksowe połączenie istniejących ścieżek rowerowych na terenie miasta.
12. Budowa bezkolizyjnych ciągów rowerowych we wszystkich kierunkach otaczającej miasto Gminy
Wiejskiej Iława.
13. Zwiększenie nakładów finansowych na stowarzyszenia sportowe.
14. Postępująca - rozłożona na etapy - modernizacja stadionu miejskiego.
15. Szczepienia przeciw grypie 70+ oraz pilotażowe zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów.
16. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.
17. Budowa kolejnych dróg osiedlowych.
18. Systemowe rozwiązanie problemów śmieciowych.
19. Przeciwdziałanie dewastacji mienia publicznego.
Publikacja zlecona- materiał Komitetu Wyborczego Wyborców Adama Żylińskiego.
"Iława- miasto przyjazne"- spot podsumowujący kampanię Adama Żylińskiego.
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