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II ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI RAD OSIEDLI

10 czerwca 2022 r. godz. 17.00-19.00 
Tartak Raphaelsohnów, Olsztyn, ul. Knosały 3b
prezentacja projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+

Cel debaty: zebranie uwag do projektu Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+
Uczestnicy:

• interesariusze strategii rozwoju gminy: mieszkańcy i mieszkanki Olsztyna, lokalni partnerzy społeczni - 
przedstawiciele rad osiedli Olsztyna - 11 osób,

• ekspert główny: dr hab. Wojciech Dziemianowicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
• Przewodnicząca Zespołu Koordynującego ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+: 

Ewa Monika Kaliszuk, I Zastępca Prezydenta Olsztyna
• Pani Justyna Sarna-Pezowicz - Dyrektor Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich, członek Zespołu 

Koordynującego ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+:

Termin:
Miejsce:
Temat:

Wprowadzenia dokonała Pani Prezydent Ewa Monika Kaliszuk, krótko nawiązując do prac wykonanych 
w roku 2021 i dziesięciu debat tematycznych oraz spotkań z młodzieżą zorganizowanych w ramach I etapu 
konsultacji społecznych, a także warsztatów (luty 2022 r.), których zwieńczeniem będzie doprowadzenie do 
przyjęcia w III kwartale 2022 r. przez Radę Miasta Olsztyna dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 
2030+. Pani Prezydent podkreśliła, że wszystkie dotychczasowe spotkania, w tym z mieszkankami 
i mieszkańcami Olsztyna były niezwykle twórcze. Efektem propozycji, opinii i uwag zgłaszanych w trakcie 
I etapu konsultacji społecznych jest prezentowany od 04 maja 2022 r. na stronie www.konsultacie.olsztvn.eu 
projekt Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+ (dalej: Strategii).

Pani Prezydent przedstawiła zebranym, członków Zespołu Koordynującego opracowanie Strategii, 
zaangażowanych w proces opracowania projektu Strategii, a także eksperta wiodącego dr. Wojciecha 
Dziemianowicza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, wspierającego merytorycznie i prowadzącego proces 
opracowania projektu Strategii. Ponadto, zwróciła uwagę, że obecne spotkanie jest siódmym z kolei, 
organizowanym w ramach II etapu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii.

Pani Prezydent poinformowała, że zaproszenia na wyżej wymienione spotkania zostały wysłane do 
różnych środowisk, interesariuszy Strategii, których poproszono o opinię na temat projektu Strategii, i z którymi 
zakładano twórczo porozmawiać. Jednocześnie podkreśliła, że uczestnikami spotkań konsultacyjnych projektu 
Strategii może być każda zainteresowana osoba. Pani Prezydent poinformowała zebranych, że wszystkie 
informacje dotyczące trwającego II etapu procesu konsultacji społecznych, w tym m.in. projekt Strategii 
i harmonogram spotkań, są dostępne na stronie www.konsultacje.olsztyn.eu.

W trakcie dalszego trwania spotkania ekspert wiodący prof, dr Wojciech Dziemianowicz przedstawił 
wstępne założenia projektu Strategii. Podkreślił wysoki poziom uspołecznienia procesu opracowania projektu 
Strategii, wskazując, że człowiek - jego potrzeby i aspiracje - jest w centrum zainteresowania władz miasta, 
a budowanie więzi społecznych jest niezwykle istotne dla rozwoju Olsztyna. Profesor W. Dziemianowicz 
zwrócił uwagę, że w obecnym stanie prawnym opracowanie projektu Strategii jest dla gmin nieobowiązkowe. 
Jednak zwrócił uwagę, że w przypadku gmin, które podejmą decyzję o przystąpieniu do przygotowania takiego 
dokumentu, przepisami prawa nałożono wymogi dot. zawartości merytorycznej i przebiegu procesu 
opracowania, opiniowania, przyjęcia. Profesor W. Dziemianowicz podkreślił, że projekt Strategii został
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przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że jest to Strategia na trudne czasy, jest wymagająca, 
odważna, krótka.

Profesor Dziemianowicz wskazał, że Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+ jest instrumentem 
realizacji polityki lokalnej, służącym mobilizacji zasobów wewnętrznych i zewnętrznych na rzecz rozwoju 
miasta, włączającym mieszkańców w proces współzarządzania oraz pozwalającym osiągnąć zakładane przez 
wspólnotę samorządową cele rozwoju. Przedstawiając zebranym wizję Olsztyna, zwrócił uwagę, że 
wypracowano ją na podstawie wniosków, propozycji wniesionych w trakcie trwania debat strategicznych I etapu 
konsultacji społecznych:

W 2030 roku, My Obywatele Olsztyna jesteśmy w pebti przekonani, że ostatnie siedem lat 
wykorzystaliśmy na wzmacnianie naszej wspólnoty, realizowaliśmy nasze pasje i aspiracje, staliśmy się 
społecznością odważnie myślącą o roku 2040!

Rozwijając założenia stojące u podstaw tak sformułowanej wizji, ekspert wyjaśnił, że:
My Obywatele-to wszystkie grupy społeczne, niezależnie... seniorzy, młodzi, dorośli, dzieci... Olsztyn jest 
naszym domem
...wykorzystamy siedem lat - Strategia będzie impulsem do skuteczniejszego działania...
...wzmocnimy wspólnotę - w Olsztynie każdy będzie czuł się dobrze...
...zrealizujemy pasje i aspiracje - osobiste, rodzinne, grupowe, organizacyjne
...będziemy odważnie myśleć o przyszłości - kompetencje, kwalifikacje, nowoczesne miasto z rozwiniętymi 
funkcjami metropolitalnymi, bezpieczeństwo.

Projekt Strategii zakłada, że wizja Olsztyna 2030+ realizowana będzie poprzez określony model trzech 
zasadniczych kierunków działań, który jest powtarzalny w każdym z celów operacyjnych:

• obywatel - 
mieszkańców,

• organizacje - działania wspierające organizacje (instytucje, jak i grupy społeczne funkcjonujące w sposób 
zorganizowany),

działania ukierunkowane na indywidualnego obywatela miasta, ewentualnie grupy

działania przekształcające przestrzeń Olsztyna zgodnie z założeniami planowania• przestrzeń 
zintegrowanego.
W dalszej części spotkania profesor Dziemianowicz podkreślił, że w projekcie Strategii przyjęto zasadę

dwóch poziomów zarządzania strategicznego: strategiczny oraz wdrożeniowy. Ekspert przedstawił układ celów 
strategicznych i celów operacyjnych, wskazując również kierunki działań jakie przewidywane są do realizacji 
poszczególnych celów. W dokumencie wyznaczono niżej wymienione trzy cele strategiczne oraz dwanaście 
celów operacyjnych. Cele te mają wymiar horyzontalny, wzajemnie współzależny od siebie.

Cel strategiczny Kierunek działańCel operacyjny
S wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami oraz 

wzmacnianie włączających relacji z tymi obywatelami 
miasta,
inicjatywy wspierające seniorów,

S wsparcie tych, którzy nie mogą poradzić sobie z różnymi 
trudnymi sytuacjami życiowymi, jak np. osoby 
znajdujące się w kryzysie bezdomności, dzieci z 
chorobami i problemami psychicznymi,

S inicjatywy ukierunkowane na rodziny potrzebujące 
wsparcia,

S rozwój ekonomii społecznej,

Olsztyn empatyczny

Olsztyn wrażliwy

S adaptacja do zmian klimatu, która będzie realizowana 
zgodnie z przyjętym w mieście planem adaptacji,

S gospodarka obiegu zamkniętego,
S jakość powietrza oraz czystość wód powierzchniowych, 
S wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców,

Olsztyn bezpieczny
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•S bezpieczeństwo publiczne, w zakresie zwalczania
zachowań patologicznych i obciążonych zagrożeniem dla 
zdrowia mieszkańców, a także podnoszenie komfortu 
życia wynikającego z poczucia bezpieczeństwa, zarówno 
w przestrzeni publicznej, jak i w miejscu zamieszkania,

■S poprawa warunków dla zrozumienia i wzrostu akceptacji 
różnorodności kulturowej, wyznaniowej i odmiennych 
poglądów,

■S wspierania działań antydyskryminacyjnych oraz 
zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym 
związanych z dyskryminacją we wszelkich aspektach 
życia mieszkańców,

S edukacja w zakresie wielokulturowości miasta i 
regionu,

Olsztyn tolerancyjny

Olsztyn świadomy S wzmacnianie tożsamości lokalnej i lokalnego 
patriotyzmu oraz podnoszenie świadomości 
historycznej,

S generowanie, przekazywanie i promocja wiedzy (poza 
systemem edukacji) podnoszącej świadomość 
mieszkańców miasta na temat ważnych zagadnień 
rozwojowych (kultura i wielokulturowość, środowisko, 
technologie i aktualne trendy rozwojowe),

S ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego,
•S promowanie wybitnych walorów przyrodniczych a 

także potencjału gospodarczego i rozwojowego miasta,

S wzmacnianie kompetencji zawodowych i społecznych, 
w tym kulturowych w kontekście obecnych i przyszłych 
rynków pracy oraz wyzwań cywilizacyjnych,

•S wzmacnianie roli szkół, uczelni wyższych i innych 
organizacji podnoszących kompetencje mieszkańców 
miasta,

S wzmacnianie funkcji akademickiej Olsztyna,
S poprawa polityki oświatowej i jakości prac szkół,
■/ oferta edukacyjna, w tym rozwój dziedzin zgodnych z 

potrzebami i trendami rynkowymi,
S rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

Olsztyn kompetentnyOlsztyn otwarty

S kultura i zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w 
tworzeniu i wspieraniu kultury,

S pobudzanie działalności kreatywnej, wychodzącej poza 
standardowe rozwiązania,

■S działania pilotażowe w różnych sferach funkcjonowania 
miasta,

S promocja osiągnięć wspólnoty samorządowej oraz 
mieszkańców Olsztyna,

S budowanie sieci współpracy,

Olsztyn inspirujący

S wzrost jakości promocji miasta i szeroko rozumianego 
public relations,

S wzmacnianie jakości oferty inwestycyjnej Olsztyna, 
uwzględniającej również elementy jakości życia,

S rozwój oferty mieszkaniowej,
S podnoszenie jakości oferty wypoczynkowej (również w 

kontekście atrakcji turystycznych),___________________

Olsztyn zapraszający
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S podnoszenie jakości oferty dydaktycznej (uczelnie),

S stworzenie efektywnego systemu realizacji podróży w 
mieście, uwzględniającego również Miejski Obszar 
Funkcjonalny Olsztyna,

■/ poprawa dostępności komunikacyjnej wewnętrznej i 
zewnętrznej miasta,

S rozwój różnych form transportu,
S realizacja idei miasta piętnastominutowego, 

uwzględniającego wzmocnienie różnorodnych funkcjo na 
poziomie osiedli,

S podnoszenie jakości przestrzeni,
S urealnienie idei smart city 3.0, czyli połączenia 

technologii usprawniającej funkcjonowanie miasta z jego 
zarządzaniem i włączeniem społecznym w procesy 
planowania i rozwoju oraz rozwoju e-usług,

■S poprawy dostępności cyfrowej miasta i bezpieczeństwa 
z tym związanego,________________________________

Olsztyn dostępny

S rozwój funkcji metropolitalnych Olsztyna, budowanych 
w relacjach międzynarodowych,

S podniesienia rangi Olsztyna w układzie regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym,

S tworzenie przestrzeni przyjaznej obcokrajowcom,
S wzmacnianie stołeczności Olsztyna 

wojewódzkiego,

Olsztyn metropolitalnyOlsztyn

proaktywny

miasta

S rozwój partycypacji społecznej i idei budżetu 
obywatelskiego w kierunku budżetów tematycznych,

S aktywizacja i włączanie młodzieży w działaniach 
przygotowujących rozwiązania w ramach polityki 
lokalnej,

S rozwój, wspieranie aktywności mieszkańców na poziomie 
osiedli,

S rozwój organizacji pozarządowych,
S wzmacnianie kapitału społecznego i aktywności 

społecznej,

Olsztyn zaangażowany

Olsztyn przedsiębiorczy S wspieranie rozwoju przemysłu 4.0 przez firmy 
zlokalizowane i zachęcane do lokalizacji w Olsztynie,

S wzmocnienie roli Olsztyńskiego Parku Naukowo- 
Technologicznego jako czynnika rozwoju miasta,

S wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
S rozwój oferty inwestycyjnej miasta,
■S wspieranie rozwoju innowacyjności olsztyńskich 

przedsiębiorstw,

Olsztyn witalny ■S wsparcie rozwoju sportu amatorskiego i kształcenia 
młodych sportowców,

■S podnoszenie atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej,
S tworzenie atrakcyjnej oferty rekreacyjnej i rozwoju 

turystyki sportowej,
S podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie 

aktywności fizycznej,
S szeroko pojęte zdrowie mieszkańców, traktowane spójnie 

z profilaktyką zdrowotną i zdrowym stylem życia.
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W czasie dalszego omawiania zawartości merytorycznej Strategii, ekspert zwrócił zebranym uwagę na 
model struktury funkcjonalno-przestrzennej Olsztyna, który jako nowy element (wymagany ustawą o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju) pojawił się w dokumencie prezentowanym na spotkaniu. Model obrazuje 
spodziewane i planowane procesy rozwoju i ich wpływ na kształtowanie się struktur przestrzennych miasta. 
W modelu przedstawiamy główne struktury przestrzenne Olsztyna (pasma miejskie, strefy funkcjonalno- 
przestrzenne), a także jak planowane do realizacji działania będą oddziaływać na przestrzeń miejską.

Ponadto ekspert - odwołując się do dokumentów strategicznych wyższego rzędu: krajowego tj. Strategii 
na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; regionalnego - tj. Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju 
społeczno-gospodarczego województwa', ponadlokalnego - tj. Strategia MOF Olsztyna 2030+ - Nowe Wyzwania 
- podkreślił, że Olsztyn stanowi część obszarów strategicznej interwencji. Zauważył, że chcąc wykorzystać 
wszystkie zasoby zewnętrzne i możliwości zewnętrzne, podejmując działania na rzecz rozwoju Miasta należy 
pamiętać, że Olsztyn leży w Polsce Wschodniej, należy również do Tygrysa warmińsko-mazurskiego a także 
MOF Olsztyna (obszary interwencji wyznaczone do wsparcia przez samorząd województwa warmińsko- 
mazurskiego). Profesor Dziemianowicz krótko omówił OSI wyznaczone w Strategii MOF Olsztyna, tj.:

Z OSI Infrastrukturalny pierścień - służące zrównoważonemu rozwojowi obszaru wokół obwodnicy,
Z OSI Pasy zieleni (Zielony pierścień) - służące zachowaniu powiązań przyrodniczych i ochronie walorów 

krajobrazowych,
Z OSI Jeziora - służące ochronie linii brzegowej jezior,
Z OSI Przestrzenie mobilności - służące możliwości zapewnienia zrównoważonego transportu m.in. obszary 

w bliskiej odległości od tras komunikacji zbiorowej, ścieżek rowerowych.
Poza wyżej wymienionymi, istotnym dla Olsztyna obszarem strategicznej interwencji na poziomie 

lokalnym jest obszar rewitalizacji, który został wskazany w trwających pracach nad nowym Miejskim 
programem rewitalizacji Olsztyna. Program ten traktowany jest jako jeden z dokumentów wdrożeniowych 
Strategię Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+.

W dalszej części spotkania, ekspert przedstawił zebranym zasady realizacji Strategii, które będą 
przyświecać na każdym kroku jej wdrażania, są to:

Z Zasada równości szans kobiet i mężczyzn,
Z Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepelnosprawnościami,
Z Zasada zrównoważonego rozwoju,
Z Zasada „nie czyń poważnych szkód”,
Z Zasada partnerstwa,
’Z Zasada włączania młodych w procesy rozwojowe,
'Z Zasada wypracowywania standardów w projektowaniu i działaniach przestrzennych,
Z Zasada uniwersalizmu w projektowaniu i podejściu do działań społeczno-gospodarczych,
Z Zasada aktywizacji na poziomie osiedli, 
z" Zasada ciągłości interwencji.

Przechodząc do omawiania ram finansowych, profesor Dziemianowicz wyjaśnił, iż w projekcie Strategii 
nie przedstawiono budżetu na realizację poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych. Wskazując na 
trudności zewnętrzne (m.in. kryzys ekonomiczny wywołany wojną w Ukrainie; zmiany przepisów prawa w 
zakresie finansów publicznych i in.), zwrócił uwagę, że istotnym było pokazanie potencjalnych źródeł 
finansowania tj.:

z' publiczne środki zagraniczne (należy przyjąć, że zostaną uruchomione zarówno środki z Krajowego Planu 
Odbudowy, jak i Umowy Partnerstwa - istotne będą w szczególności budżety asygnowane na ZIT-y, czyli 
zintegrowane inwestycje terytorialne),

Z publiczne środki krajowe,
Z budżet samorządu województwa warmińsko-mazurskiego,
Z środki prywatne.

Ekspert zwrócił uwagę na zmiany, jakie nastąpią w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju 
Miasta - Olsztyn 2030+ (w porównaniu do systemu monitorowania przyjętego dla Strategii Rozwoju Miasta -
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Olsztyn 2020). Monitoring celów strategicznych będzie realizowany w oparciu o 17 wskaźników. Źródłami 
danych wykorzystywanymi w monitoringu będą:

S statystyka publiczna - dla każdego celu strategicznego przypisano wskaźniki pochodzące z Banku Danych 
Lokalnych GUS, 

a także (wskazane jako novum)
S barometr społeczny - dane pochodzące z własnego badania społecznego, zawierającego wskaźniki 

tożsame ze wskaźnikami zapisanymi w strategii Warmińsko-Mazurskie 2030, a także zaproponowane 
dodatkowo dla poszczególnych celów strategicznych. Zwrócimy się do mieszkańców o wyrażenie opinii, 
co sądzą o zmianach i bieżącej sytuacji w mieście. Istotne dla nas będzie pozyskanie informacji zwrotnej 
od mieszkańców, jaki jest odbiór działań wdrażanych w ramach Strategii. Profesor Dziemianowicz wskazał 
przykładowe wskaźniki, jakie będą monitorowane:

% mieszkańców...
• twierdzących, że w ich otoczeniu osoby w jakikolwiek sposób wykluczone otrzymują 

rzeczywiste wsparcie ze strony władz lokalnych
• korzystających z lokalnej infrastruktury aktywizacji społecznej
• utożsamiających się z m. Olsztyn
• wysoko oceniających stan środowiska przyrodniczego w ich otoczeniu
• pozytywnie oceniających ofertę kulturalną miasta
• oceniających wysoko poziom dostępności komunikacyjnej miejsc istotnych dla 

funkcjonowania ich i członków ich rodzin
• twierdzących, że w ostatnim czasie poprawili swoje kompetencje zawodowe
• pozytywnie oceniających ofertę sportowo-rekreacyjną miasta
• dostrzegających poprawę pozycji miasta na arenie krajowej i międzynarodowej
• deklaruj ących działania we współpracy z innymi osobami na rzecz społeczności lokalnych

Podsumowując wystąpienie prezentujące konsultowaną Strategię, profesor Dziemianowicz podkreślił, że 
projekt Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+ jest spójny z dokumentami wyższego rzędu (SOR, KSRR, 
Warmińsko-Mazurskie, Strategią MOF Olsztyna 2030+ - Nowe Wyzwania). W projekcie omawianego 
dokumentu szczegółowo przedstawiono analizę spójności z ww. dokumentami strategicznymi.

Pani Prezydent E.M.Kaliszuk zachęciła zebranych do dzielenia się uwagami dotyczącymi projektu 
Strategii. Jednocześnie zauważyła, że po raz pierwszy, od kiedy pełni funkcję Zastępcy Prezydenta Olsztyna, ma 
okazję spotkać się z przedstawicielami Rad Osiedla i tym bardziej, wyraziła zadowolenie, że spotkanie to 
odbywa się na żywo.

USTOSUNKOWANIEUWAGI WNIESIONE W CZASIE SPOTKANIA
Pan J.M. (Rada Osiedla Grunwaldzkie) zauważył, że 
wiele celów zawartych w projekcie Strategii jest 
mało konkretnych. Zapytał również o wskaźniki 
monitorowania i o wyjaśnienie, czy badania 
jakościowe były już przeprowadzane? Pan J.M. 
zauważył, że badania powinny być robione na 
samym początku procesu, przed opracowaniem 
projektu Strategii oraz po jego zakończeniu.

Profesor W. Dziemianowicz przyznał, że do tej pory 
nie robiono badania opinii społecznej, jego 
przeprowadzenie jest dopiero planowane.

Profesor odpowiedział, że takie badanie opinii można 
robić na wejściu, lecz najważniejsze jest to, by 
wykonać je na etapie monitorowania. Podkreślił, że 
barometr społeczny będzie przeprowadzony 
możliwie szybko.

Pan B.G. (Rada Osiedla Kormoran) podziękował za 
ciekawą prezentację. Zwrócił uwagę, że w projekcie 
Strategii jest mowa o Olsztynie metropolitalnym. 
Zauważył, że jest to ze strony władz miasta błędne 
podejście - Olsztyn nigdy nie będzie miastem 
metropolitalnym. W opinii Pana B.G. jest to 
powielanie schematów, dążenie do bycia dużym

Prof. W. Dziemianowicz potwierdził, że były kiedyś 
próby włączenia Olsztyna do Unii Metropolitalnej, 
ale obecnie nie ma o tym mowy. Mówiąc „Olsztyn 
metropolitalny”, myślimy o mieście z rozwiniętymi 
funkcjami metropolitalnymi, o takim, które 
utrzymuje silne relacje międzynarodowe, a nie w 
którym funkcjonują 2 linie metra. Uważamy, że
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miastem, a Olsztyn nigdy taki nie będzie. Zapytał, na 
ile jest to coś nowego, na ile podpatrywaniem innych 
miast? Może Olsztyn powinien być raczej 
aglomeracyjny, niż metropolitalny. Podkreślił także, 
że w projekcie Strategii nie ma zapisów 
odnoszących się do transportu lokalnego, szybkiej 
kolei miejskiej. W opinii Pana B.G. 6 pociągów 
dziennie, to za mało. W projekcie dużo mówi się o 
przedsiębiorczości, brak jednak zapisów 
dotyczących spółdzielczości? Miasto powinno 
wspierać nie tylko indywidualne projekty, ale 
raczej wspólne, budujące wspólnotę, aktywizujące 
mieszkańców. Chciałby także więcej usłyszeć o 
Zintegrowanym Programie Rozwoju Osiedli. 
Zauważył także, że zawieszenie Olsztyńskiego 
Budżetu Obywatelskiego uważa za błąd. Ponadto 
uznał, że samo OBO nie wystarczy, powinny 
zostać wprowadzone budżety dla Rad Osiedli. 
Takie budżety były, ale zostały zmniejszone z 12000 
zł do 1200 zł. Porównując budżet Olsztyna z innymi 
miastami, np. Poznaniem, widać bardzo dużą 
dysproporcjęa. Jeśli środki nie zostaną zwiększone, 
ciężko będzie zaktywizować mieszkańców oraz 
zwiększyć decyzyjność na szczeblu lokalnym.

powinniśmy współpracować „zarówno daleko, jak i 
blisko”. Od partnerów zewnętrznych możemy 
podejrzeć pewne rozwiązania, impulsy do rozwoju. 
W opinii Pana prof. W. Dziemianowicza miasto 
powinno rozejrzeć się w kontekście ogólniejszym, 
nie odcinając się od kontaktów zewnętrznych, w tym 
zagranicznych. Wyraził przypuszczenie, że być może 
określenie „metropolitalny” jest niewłaściwie 
rozumiane na poziomie semantycznym, budząc 
niepokój.
Odnośnie spółdzielczości prof. W. Dziemianowicz 
zapewnił, że Strategia zostanie uzupełniona o to 
zagadnienie. Podkreślił otwartość na podniesione 
zagadnienie.
Odnośnie transportu publicznego profesor wspomniał 
o nowym podejściu do tematu (np. w Skandynawii), 
podstawą którego jest planowanie podróży a nie 
planowanie transportu. Nowe spojrzenie wymusza 
zmianę podejścia do transportu miejskiego. Profesor 
W. Dziemianowicz zauważył także, że rząd nie 
wspiera w tym zakresie samorządów, np. 
wprowadzając pomocne instrumenty współdziałania 
między samorządami.
Odnośnie aktywizacji na poziomie osiedli profesor 
zaproponował zgłoszenie dokładniejszych propozycji 
na etapie programów wdrożeniowych. Zasugerował 
także możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących 
zwiększenia środków na działania realizowane przez 
rady osiedli. Profesor W. Dziemianowicz poprosił o 
zgłoszenie uwag do projektu na formularzu 
konsultacyjnym.

Pan B.G. zwrócił uwagę, że bardzo rzadko 
organizowane są spotkania rad osiedlowych z 
władzami miasta. Zauważył też, że mimo zapisu o 
obowiązku konsultowania decyzji dotyczących 
osiedli z radami osiedlowymi, np. układu 
drogowego, sprawy nie są przedstawiane radom. 
Radni osiedlowi chcieliby mieć wpływ i możliwość 
zgłaszania uwag do tego, co dzieje się na osiedlach.

Pan J.M., Osiedle Grunwaldzkie - zauważył, że w 
projekcie Strategii brakuje zapisów wskazujących na 
transparentność działań Urzędu Miasta i jego 
jednostek. Rozwijając wypowiedź, Pan J.M. zwrócił 
uwagę, że radni osiedlowi chcieliby wiedzieć, jakie 
kryteria decydują o działaniach np. ZDZiT-u, chcą 
mieć także wgląd w zadania realizowane na osiedlach 
oraz mieć możliwość zgłaszania uwag do 
prowadzonych inwestycji. Zwrócił uwagę, że rady 
chcą przejąć ze ZDZiT odpowiedzialność za te 
realizacje.

Profesor W. Dziemianowicz zwrócił uwagę, że 
podnoszone m.in. przez Pana J.M, B.G. sprawy były 
już poruszane. Być może w tym kontekście, w 
zasadach realizacji Strategii nie użyto określenia 
„transparentność”. Zapewnił, że uwaga zostaje 
przyjęta.

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, Pan B.G. 
(Rada Osiedla Kormoran) wyraził opinię, że 
zgłaszane przez RO Kormoran uszkodzenia są przez 
ZDZiT naprawiane. Ponownie zwrócił uwagę, że 
rady osiedla powinny mieć budżet i móc o nim 
decydować.____________________________ _

Prezydent E.M. Kaliszuk poprosiła o wyjaśnienie, jak 
przedstawiało się finansowanie rad osiedli w 
poprzednich latach, jakim budżetem dysponowały 
rady?

Pan B.G. (Rada Osiedla Pojezierze) odpowiadając
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Pani Prezydent E.M. Kaliszuk, poruszył temat 
Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, zwracając 
uwagę, że w pierwszej edycji OBO rada osiedla 
decydowała, dysponowała pieniędzmi. W jego opinii 
był to właściwy model współpracy, ponieważ znając 
mieszkańców i ich oczekiwania, mając z nimi 
bezpośredni kontakt, rada osiedla miała realny 
wpływ na zabezpieczenie ich potrzeb. W drugiej 
edycji OBO, władze miasta odeszły od tego 
rozwiązania, a radom przyznano jedynie środki na 
ich funkcjonowanie, przy czym obecnie także i tych 
środków nie ma. Pan B.G. zwrócił uwagę, że w 
innym miastach, rady osiedli mają budżety i są to 
duże kwoty.

Pan J.M. (RO Mazurskiego) wyjaśnił, że 
argumentem, dla którego odebrano radom 
sprawczość były skargi, że rady nie wsłuchują się w 
głosy mieszkańców, lecz realizują projekty zależnie 
od składu rady. Kontynuując wypowiedź, Pan B.G. 
zwrócił uwagę, że rady osiedli posiadają szczegółową 
wiedzę o problemach poszczególnych osiedli 
(niuansach), o których nie wie nawet Prezydent. W 
OBO zdarzają się projekty stojące wręcz wbrew 
interesom mieszkańców. W opinii Pana B.G. brak 
środków finansowych na działalność rad i 
przedsięwzięcia przez nie realizowane, mają 
istotny wpływ na trudności w mobilizacji ludzi do 
aktywności społecznej. W działalność rad angażują 
się wolontariusze, pasjonaci, mieszkańcy- 
społecznicy. Tylko dzięki nim udaje się cokolwiek 
zorganizować, to coraz mniej liczna grupa.

Pan J.M. z zadowoleniem przyjął, że w projekcie 
Strategii w centrum stoi człowiek-mieszkaniec, że 
stawia się na budowanie tożsamości lokalnej, 
ponieważ motorem wszelkich działań jest człowiek. 
Jednak potwierdził wypowiedzi przedmówców, 
wskazujące na brak wsparcia rad ze strony władz 
miasta.

Pani M.P. (RO Śródmieście) zwróciła uwagę, że 
zmian wymagają także zapisy statutu rad osiedli, w 
zakresie umożliwiającym możliwie optymalne 
dotarcie do mieszkańców. Zadała pytanie, w jaki 
sposób wzbudzić w ludziach tę tożsamość?

Pan J.M (RO Mazurskie) wyjaśnił, że w jego opinii 
działanie rad osiedli w obecnym stanie jest fikcją a 
on odczuwa niespełnienie.

Pan J. M. (RO Grunwaldzkie) zauważył, że władze 
miasta winny realizować więcej programów 
wzorowanych na „Podwórkach z Natury”, z uwagi 
na to, że jest to obszar, w którym rady osiedli dają 
możliwość motywowania ludzi do działania.

Pani Justyna Sama-Pezowicz, Dyrektor Wydziału 
Strategii i Funduszy Europejskich wyjaśniła, że 
Program „Podwórka z Natury” realizowany jest na 
obszarze rewitalizacji w ramach przyjętego przez 
Radę Miasta Olsztyna „Miejskiego Programu 
Rewitalizacji Olsztyna”. Dodała, że obecnie trwają 
prace przygotowawcze dotyczące opracowania
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Pan B.G. (RO Kormoran) nawiązując do wypowiedzi 
Pana J.M. poprosił o wyjaśnienie, na czym będzie 
polegała rewitalizacja osiedla Pojezierze i Kormoran?

nowego programu rewitalizacji Olsztyna. 
Kontynuując wypowiedź, Pani Dyrektor wyjaśniła, 
że podwórka wybierane są spośród zgłoszeń 
mieszkańców. Zauważyła, że do tej pory udział w 
Programie brały głównie podwórka z osiedli „za 
torami” - Wojska Polskiego, Zatorze, Podleśna, a 
także - ze Śródmieścia. Program w pierwszej edycji 
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponadto 
Pani Dyrektor wspomniała, że środki na realizację 
Programu są niewielkie, wsparciem jest Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, Katedra Architektury, a także 
organizacja pozarządowa (od 5 lat jest to 
Towarzystwo Miłośników Olsztyna). Pani Dyrektor 
podkreśliła, że prace są wykonywane głównie przez 
mieszkańców. Ponadto zwróciła uwagę, że efektem 
programu jest wzrost tożsamości mieszkańców danej 
społeczności z miejscem ich zamieszkania, 
nawiązywanie więzi społecznych, zwiększenie 
aktywności społecznej. Budżet Programu to kwota 
60 000 zł/ rok. Do udziału w Programie wybierane są 
3 podwórka, spełniające warunki określone w 
Zasadach udziału w programie. W tym roku (2022) 
program jest prowadzony na 1 podwórku. Pani 
Dyrektor zwróciła uwagę, że programem objęte są 
jedynie podwórka z obszaru rewitalizacji, 
zlokalizowane tylko na terenie Gminy Olsztyn. 
Wyjaśniła, że w pierwszej edycji Programu 
możliwym było prowadzenie prac na terenie 
nienależącym do Gminy. Jednak po zakończeniu 
Programu mieszkańcy jednego z podwórek 
postanowili o postawieniu bramy wjazdowej, 
ograniczając w ten sposób do swobodnego dostępu 
do podwórka. W efekcie, w kolejnych edycjach 
zrezygnowano z tego modelu - przestrzenie, na 
których realizowany jest Program nie mogą być 
ogrodzone.

Pani M.P. (RO Śródmieście) wyraziła opinię, że na 
realizację takich programów, jak omawiany pn. 
„Podwórka z Natury”, rady osiedli powinny 
dysponować środkami z budżetu miasta, a także 
wsparciem
Olsztyna i jego jednostek.

pracowników Urzędu Miasta

Pani Justyna Sama-Pezowicz poinformowała 
zebranych, że Gmina Olsztyn rozpoczyna nowy 
proces. Na sesji majowej przyjęto uchwałę w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji. Rozpoczynamy pracę nad Gminnym 
Programem Rewitalizacji, przygotowywanym 
zgodnie z ustawą o rewitalizacji. Pani Dyrektor 
zwróciła uwagę, że proces opracowania i przyjęcia 
Programu jest bardziej skomplikowany od 
obowiązującego obecnie, szczegółowo określony 
zapisami ww. ustawy. Pani Dyrektor pokrótce 
wskazała zebranym kluczowe czynniki decydujące o 
tym, czy dany obszar będzie wyznaczony jako 
zdegradowany - są przede wszystkim wskaźniki 
społeczne. W przypadku Gminy Olsztyn w 
dokumencie wskazano 12 wskaźników, a wśród nich 
m.in.: bezrobocie, przestępczość, świadczenia
udzielane w ramach pomocy społecznej, itd. 
Zainteresowanym wskazała strony BIP Urzędu 
Miasta Olsztyna oraz konsultacje.olsztyn.eu, na 
których zamieszczono informacje dot, rewitalizacji.
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Ponadto wyjaśniła, że proces rewitalizacji polega na 
wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu 
kryzysowego w aspekcie przede wszystkim 
społecznym. Do ww. obszaru wskazywane są miejsca 
z największą ilością zjawisk niepożądanych 
społecznie, przestrzennie, technicznie bądź 
gospodarczo.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że w przypadku osiedla 
Kormoran zdiagnozowano kryzysy w sferze 
społecznej. Ponadto podkreśliła, że rewitalizację 
należy rozpatrywać w kategorii zmian społecznych, a 
nie remontu, inwestycji.
Pani Dyrektor wyjaśniła zebranym, że kolejnym 
krokiem będzie podjęcie przez Radę Miasta Olsztyna 
uchwały o przystąpieniu do prac nad Gminnym 
Programem Rewitalizacji. Będzie to jeden z 
programów wdrożeniowych Strategii Rozwoju 
Miasta - Olsztyn 2030+. Działania w ramach 
Programu Rewitalizacji będą realizowane na 
obszarze wyznaczonym uchwałą Rady Miasta 
Olsztyna jako obszar rewitalizacji. Pani Dyrektor 
wskazała także, że rewitalizacja to program, który 
będzie prowadzony przez interesariuszy (np. na 
osiedlu Kormoran będzie także Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Pojezierze”), a rolą rady osiedla 
winno być aktywne włączenie się w proces 
wyprowadzania obszaru problemowego z kryzysu.

Pani Justyna Sama-Pezowicz wyjaśniła, że komisja 
zostanie
prawdopodobnie do połowy 2023 roku. Ponadto 
wskazała, że w ustawie o rewitalizacji dokładnie 
określono na ile dni winien być wyłożony dokument, 
jak ma być procedowany. Ostatnim elementem 
procesu będzie uchwała Rady Miasta powołująca 
komitet rewitalizacji.

Pytanie z sali: Kiedy nastąpi powołanie komitetu 
rewitalizacji? powołana koniec procesu,na

Pani Justyna Sama-Pezowicz wyjaśniła, że przebieg 
procesu (metody, narzędzia) jest dopiero 
przygotowywany, analizowane są rozwiązania 
stosowane przez inne miasta, śledzimy dostępną 
literaturę. Ponadto zwróciła uwagę, że Olsztyn jest 
drugim miastem w województwie (po Iławie), w 
którym proces opracowania programu rewitalizacji 
jest prowadzony w oparciu o przepisy ustawy o 
rewitalizacji. Zakłada się, że proces konsultacji 
będzie opierał się na warsztatach.

Pytanie z sali: Czy przewidujecie Państwo inny 
sposób współpracy z mieszkańcami?

W trakcie dalszej dyskusji jeden z uczestników 
spotkania wyraził opinię, że w procesie konsultacji 
społecznych należy zastosować narzędzia 
bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami (w tym 
m.in. plakaty na klatkach schodowych).

Odnosząc się do sugestii wykorzystania w procesie 
bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, Pani 
Dyrektor zwróciła uwagę, że wykorzystano wiele 
kanałów dotarcia z informacją do zainteresowanych 
(media, social media, zaproszenia pisemne, e- 
mailowe, strony internetowe UMO). Podkreśliła, że 
w procesie konsultacji należy mieć świadomość z 
trudności dotarcia do wszystkich zainteresowanych.
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Przedstawicielka Rady Osiedla Śródmieście 
zauważyła, że w projekcie Strategii przewidywany 
jest wzrost wskaźników realizacji Strategii, a brak 
jest ich wartości bazowych.
Ponadto zwróciła uwagę, że część wskaźników 
opiera się o dość subiektywne opinie mieszkańców. 
W opinii przedstawicielki RO Śródmieście 
zasadne są wyrażone przez nią wątpliwości co do 
miarodajności przyjętego systemu monitorowania 
realizacji Strategii (przykład: wskaźnik dot. osób 
wykluczonych - w środowisku przedstawicielki RO 
Śródmieście nie ma takich osób, nie są one znane). 
Zatem należy przyjąć, że jest to ocena subiektywna 
uczestnika badania, a ta nie ma odzwierciedlenia 
w stanie rzeczywistym. Badając dane zjawisko, 
proces, możliwym wydaje się, że wynik będzie 
zniekształcony.
Przedstawicielka RO Śródmieście poprosiła o 
wyjaśnienie, czy przyjęte wskaźniki są odpowiednimi 
do tego, żeby ocenić stopień wpływu realizacji 
Strategii na rzeczywistość? Podniosła także, że w jej 
opinii udział wskaźników opierających się na 
subiektywnej ocenie respondentów jest za duży.

Profesor W. Dziemianowicz zwrócił uwagę, że nie 
zakłada się, by w wyniku podjętych działań 
następowały zmiany niepożądane. Przyjmuje się, że z 
roku na rok przybywać będzie mieszkańców 
zadowolonych ze zmian.
Profesor podał przykład m.st. Warszawa, w którym 
władze miasta od roku 2003 realizują dwa razy w 
roku badanie opinii mieszkańców, tzw. barometr 
społeczny. Jego przeprowadzenie jest obarczone 
marginesem błędu. Barometr jest przeprowadzany na 
próbie reprezentatywnej, na ocenę której mogą mieć 
wpływ takie czynniki zewnętrzne, jak np. ogólna 
sytuacja w kraju, a to może się przekładać na 
negatywne oceny badanego zjawiska, procesu. 
Badanie jakościowe ma uzupełniać dane twarde, 
statystyczne. Jego celem będzie próba wyjaśnienia 
przyczyn określonego stanu, zjawiska i podjęcia 
dyskusji, poszukiwania rozwiązań zmieniających 
stan, który uznamy za niepożądany.
Profesor wyjaśnił, że otaczająca nas rzeczywistość 
jest zbudowana z subiektywnych opinii. W opinii 
Profesora zaproponowane wskaźniki odpowiadają 
temu, co zakładamy realizując poszczególne cele 
Strategii.

Mieszkanka Osiedla Śródmieście zwróciła uwagę na 
wskaźnik „udział studentów w Olsztynie w ogólnej 
liczbie studentów w Polsce”, na który - w jej opinii 
istotny wpływ ma sytuacja innych uczelni w Polsce. 
Zdaniem uczestniczki spotkania zaproponowanego 
wskaźnika nie będzie można zrealizować na 
satysfakcjonującym poziomie. Powód: „wybór
uczelni w dużej mierze opiera się na geografii; żaden 
student nie wybiera studiów biorąc pod uwagę 
wszystkie uczelnie w Polsce.

Prof. W. Dziemianowicz zgodził się z wypowiedzią. 
Wyjaśnił przy tym, że biorąc pod uwagę produkt 
krajowy brutto lub liczbę firm, lub jakiś inny 
wskaźnik, to biorąc pod uwagę to, co dzieje się w 
Olsztynie jest wypadkową tego, co proponuje reszta 
Polski i świata. Podkreślił także, że Strategia jest 
opracowywana nie tylko dla administracji 
samorządowej, ale dla całego miasta. Zgodził się z 
mieszkanką, że to co dzieje się na uczelniach w 
Olsztynie jest tylko pod pośrednim wpływem urzędu 
miasta i tego, co dzieje się w mieście. Zwrócił 
uwagę, że należy zastanowić się dlaczego młodzi 
ludzie wybierają inne uczelnie w Polsce, a nie w 
Olsztynie? Czy w odpowiedni sposób zachęcamy 
młodych ludzi do pozostania w Olsztynie? W opinii 
prof. W. Dziemianowicza należy dotrzeć do 
rodziców i z nimi zacząć rozmawiać, przedstawiając 
argumenty wskazujące, że warto w Olsztynie zostać, 
tu uczyć się, pracować, mieszkać, zakładać pierwszy 
własny biznes, gdyż to rodzice mają wpływ na 
wybory dokonywane przez dzieci. Zwrócił uwagę, że 
należy wskazywać potencjał i nowoczesność, 
innowacyjność firm olsztyńskich, a te 
niejednokrotnie nie są znane olsztynianom. Przyznał, 
że Olsztyn nie pokazuje tego, że może być 
potencjalnym pracodawcą w przyszłości.

Prezydent E.M. Kaliszuk odnosząc się do swojej 
pracy jako dyrektorki szkoły zawodowej, przyznała, 
że prezesi dużych firm nie byli zainteresowani 
spotkaniami z uczniami, a środowisko olsztyńskich 
przedsiębiorców pozostawało zamknięte na 
współpracę._________________________________
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Profesor W. Dziemianowicz potwierdził, że taki 
kierunek działań został zapisany. Wyjaśnił także, że 
istotnym jest przekonanie młodych do zakładania 
pierwszej firmy (choćby w formie parasolowej) w 
Olsztynie, bądź podjęcia stażu w jednej z firm 
olsztyńskich.

Pan J. M. (RO Grunwaldzkie) zapytał, czy w 
projekcie Strategii jest zapis mówiący o wiązaniu 
studentów z miastem, tak aby po zakończeniu nie 
opuszczali miasta?

Profesor W. Dziemianowicz przyznał, że problemem 
jest dostępność komunikacyjna, lecz ta kwestia jest 
do rozwiązania. Zwrócił uwagę, że nie powinniśmy 
być zakładnikiem tylko OPNT. Park jest tylko 
jednym z elementów środowiska biznesowego i 
okołobiznesowego, 
innowacji w Olsztynie. Profesor wskazał, że Olsztyn 
ma potencjał do stworzenia „Alei innowacji” 
zaczynającej się np. na OPNT, przez Liceum 
Ogólnokształcący nr 4, firmy z siedzibą w budynku 
Centaurusa i inne podmioty.

Głos z sali: OPNT powinno służyć zatrzymywaniu 
ludzi w mieście, a samo jest oddalone od miasta i 
brak wystarczającej liczby kursów autobusowych 
„do” i „z” OPNT.

rozwojowisprzyjającego

Pan B.G. (Rada Osiedla Kormoran) wyraził opinię, 
że namawianie ludzi do założenia firmy i pozostania 
w naszym mieście to mrzonka. Wskazał na dane 
tynkowe mówiące o tym, że około 85% osób w 
Polsce pracuje dla kogoś. Ponadto zwrócił uwagę, że 
prowadzenie własnej działalności gospodarczej to 
niepewna forma zatrudnienia. W opinii Pana B.G. 
Olsztyn powinien stawiać na wysokie 
wynagrodzenia, dbanie o dobre warunki pracy. 
Wspomniał protest pracowników Urzędu Miasta, 
który jako pracodawca powinien stanowić wzór 
dobrego miejsca pracy, a jest odwrotnie.

Pani E.D. (RO Grunwaldzkiego) wyraziła opinię, że 
Olsztyn ma bardzo dużo do zrobienia, aby stać się 
dobrze zorganizowanym miejscem, przyjaznym 
mieszkańcom. Wskazała na braki i problemy, z 
jakimi borykają się mieszkańcy Olsztyna: źle 
zorganizowany transport publiczny (np. brak lub 
zbyt mała częstotliwość kursów kolei miejskiej, 
słabo rozwinięta siatka połączeń pomiędzy 
liniami); niewykorzystany potencjał i energia 
studentów (hermetycznie zamknięty kampus 
studencki; studenci niewidoczni w mieście, 
nieaktywni w życiu miasta; brud w mieście)!), 
niekoszone trawy, dziurawe, koślawe chodniki; 
brak pomocy, wsparcia, przychylności i trudna 
współpraca z Urzędem Miasta i miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi (m.in. ZDZiT, 
ZLiBK).
Ponadto Pani E.D. zwróciła uwagę na potencjał 
mieszkańców osiedli, wolontariuszy, który warto 
byłoby wykorzystać.

Pani M.P. (RO Śródmieście) podzieliła się z 
zebranymi doświadczeniami własnymi, dotyczącymi 
współpracy ze ZDZiT: utrzymaniem porządku i

Profesor W. Dziemianowicz wyjaśnił, że trwają 
rozmowy wewnątrz Urzędu Miasta w sprawie 
harmonogramem i przebiegiem prac nad programami 
wdrożeniowymi.
(Strategia + programy wykonawcze) to nowość w 
dotychczasowym podejściu Miasta Olsztyn do 
zarządzania strategicznego. Zwrócił uwagę, że jest to 
proces skomplikowany, wymagający uważności, 
szczególnie w zakresie horyzontalnego podejścia do 
rozwoju Miasta. Zakłada się, że w pracach nad 
programami będą brali udział mieszkańcy, 
organizacje, przedsiębiorców, eksperci branżowi. 
Profesor W. Dziemianowicz, wyjaśnił, że po 
uchwaleniu konsultowanego obecnie projektu 
Strategii (III kwartał 2022 r.) będzie proponował 
opracowanie i wdrażanie programów pilotażowych 
do Strategii, które wykorzystają już istniejącą energię 
mieszkańców. Wyraził opinię, że pierwsze programy 
pilotażowe mogłyby odnosić się do przestrzeni i 
osiedli, spraw społecznych. Zapewnił, że władze 
miasta nie powinny odkładać prac nad programami 
wdrożeniowymi, a zająć się nimi tuż po uchwaleniu 
Strategii.

rozwiązanieProponowane
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czystości w mieście zajmują się firmy zewnętrzne 
wybierane w drodze przetargu, które z powierzonych 
zadań nie wywiązują się w należyty sposób i nie 
świadczą usług na oczekiwanym poziomie. Od 
kwietnia br. ZDZiT powołał zespół, który doraźnie 
może być wysyłany do sprzątania. Zwróciła także 
uwagę na fakt, że śmietniki są także własnością 
wspólnot mieszkaniowych, które często nie biorą 
odpowiedzialności za utrzymanie czystości wokół 
nich. Pani M.P. podkreśliła, że często - mimo 
nakładanych przez Straż Miejską kar, w 
mieszkańcach nie ma świadomości i poczucia 
odpowiedzialności za otoczenie. Pani M.P. wyraziła 
opinię, że ludzie chcąc czystości powinni zacząć 
wymagać jej od siebie.

Zdaniem pana B.G. (RO Kormoran) Miasto powinno 
występować do administratorów, zarządców, 
wspólnot mieszkaniowych, na terenie których jest 
brudno, o podjęcie odpowiednich działań; mieć 
mechanizm pozwalający na egzekwowanie 
obowiązków spoczywających na nich. Wyraził 
opinię, że w omawianych powyżej sytuacjach miasto 
powinno interweniować.

mieszkanka osiedla ŚródmieściePani M.K.,
stwierdziła, że dyskusja na temat śmieci jest jak 
najbardziej w temacie, w Strategii w celu 
operacyjnym „Olsztyn bezpieczny” zapisano 
kierunek działań „edukacja mieszkańców w zakresie 
ekologii i bezpieczeństwa klimatycznego”. W jej 
ocenie brakuje
„infrastruktury śmietników”, która powinna być 
wspierana przez miasto.
Kontynuując wypowiedź, Pani M.K. poprosiła o 
wyjaśnienie, kiedy będzie czas na rozmowy o 
szczegółach, konkretnych działaniach i jaki zespół 
będzie się tym zajmował. Zwróciła uwagę, że 
przystępując do rozmów, należy pamiętać o 
spojrzeniu holistycznym, spojrzeniu w szerokiej 
perspektywie. Kiedy możemy dawać konkretne 
propozycje? Jak będą tworzone te zespoły?

zapisu dotyczącego

Pani M.P (RO Śródmieście) odnosząc się do 
prowadzonych na spotkaniu rozmów w zakresie 
bezpieczeństwa, przeciwdziałania wykluczeniu 
zwróciła uwagę na problemy występujące na 
olsztyńskich osiedlach, szczególnie w Śródmieściu. 
Podkreśliła, że są to przede wszystkim problemy 
społeczne. Te zaś wiążą się ze sposobem 
zarządzania budynkami przez ZLiBK - ponad 
80% lokali komunalnych generuje zadłużenie. 
Ponadto zwróciła uwagę na brak wsparcia 
jednostek miejskich w rozwiązywaniu problemów 
społecznych (MOPS, ZLiBK).
Zdaniem Pani M.P. należy zmienić postrzeganie - 
Śródmieście to nie tylko Stare Miasto, lecz także 
ulice i uliczki boczne, które są marginalizowane.
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Zwróciła uwagę zebranych, że podczas konsultacji 
dotyczących rewitalizacji, na spotkaniach nie było 
nikogo z MOPS, ZLiBK. Wyraziła smutek, że 
mieszkańcy Śródmieścia, zarządcy wspólnot 
mieszkaniowych pozostają z problemami sami, brak 
jest wsparcia i współpracy z miejskimi 
jednostkami w rozwiązywaniu problemów. W 
opinii Pani M.P. tego w projekcie Strategii zabrakło, 
jest to wykluczenie i na to należy zwrócić w Strategii 
uwagę.

Należy zmienić podejście pracowników 
administracji do mieszkańców Olsztyna -
partnerstwo zamiast uprzedmiotowienia
obywatela miasta.___________________________

Z uwagi na brak osób zgłaszających się do wypowiedzi, w czasie dalszego trwania spotkania Pani Prezydent 
E.M. Kaliszuk podziękowała zebranym za udział w spotkaniu. Podkreśliła, że bardzo cieszy się z uwag 
wniesionych przez uczestników i ich konstruktywnego charakteru. Zobowiązała się do ich przedstawienia 
władzom miasta. Zauważyła, że podczas spotkania dominował temat „odczarowanie urzędu”. Podsumowując, 
Pani Prezydent wyraziła nadzieję na poprawę sytuacji. Ponadto zwróciła zebranym uwagę na czas, w jakim 
przygotowana jest Strategia i jej programy wdrożenia w kontekście wyborów. Wyraziła opinię, że jest to dla 
Miasta wyzwanie oraz nadzieję, że po wyborach Strategia będzie realizowana. Prezydent E.M. Kaliszuk 
wyraziła zadowolenie z przebiegu spotkania i otwartości oraz chęci współpracy, z jaką spotkała się ze strony 
członków rad osiedli. Zauważyła również, że widzi potrzebę i wyraża chęć częstszych spotkań 
z przedstawicielami rad osiedli.

Na tym spotkanie zakończono.

Protokół sporządzono: 22 czerwca 2022 r.
ZA

Ewa Monika Kaliszuk
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