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Przedmiot: Przebudowa ulicy Partyzantów w ramach realizacji projektu p.t.: „Modernizacja i rozwój 

zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” 

 

 

 

 

 

Jako mieszkańcy Olsztyna wyrażamy głębokie zaniepokojenie sposobem przeprowadzenia zamierzenia jakim 

jest przebudowa ulicy Partyzantów w ramach realizacji projektu p.t.:„Modernizacja i rozwój zintegrowan ego 

systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”. 

 

W dniu 24 czerwca 2010 roku Miejski Zarz ąd Dróg i Mostów (MZDiM) w Olsztynie przedstawił na internetowej 

witrynie Platformy Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Olsztyn (wątek p.t.: ”Przebudowa 

ul. Partyzantów” ; adres:www.tiny.pl/hfc61) (dalej:„Platforma”) trzy wariantowe koncepcje przebudowy ulicy 

Partyzantów na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1-go Maja do Placu im. Generała Bema. Warianty koncepcji 

różniły się głównie stopniem ingerencji w stan ulicy: 

- w wariancie tzw. „Zerowym” zakładano remont nawierzchni i chodników, wypielęgnowanie zieleni oraz 

odnowienie urządzeń i elementów bezpieczeństwa drogowego.  

- wariant „Pierwszy” proponował poszerzenie jezdni do 2x dwóch pasów na całej planowanej długości oraz 

wprowadzenie na 2/3 odcinka dwukierunkowej ścieżki rowerowej kosztem szerokości chodnika dla pieszych oraz 

zieleni (w tym części drzew). 
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- w opozycji do wariantu „Zero” stał wariant ”Drugi ”, który zakładał poszerzenie jezdni do 2x dwóch pasów na 

całej planowanej długości oraz pozyskanie maksymalnej ilości miejsc parkingowych kosztem zieleni, większości 

drzew oraz chodnika. Ścieżki rowerowej w wariancie tym nie przewidziano.  

 

Ku zaskoczeniu osób zainteresowanych tematem już 29 czerwca 2010 odbyło się spotkanie konsultacyjne 

w powyższej sprawie. Informacja o tym pojawiła się na stronie „Platformy” zaledwie pięć dni wcześniej a zebranie 

odbyło się o godzinie 16:30 tym samym uniemożliwiając wielu osobom przybycie.  

Poza urzędnikami oraz przedstawicielami Rad Osiedli w spotkaniu wzięli udział mieszkańcy oraz członkowie 

organizacji społecznych, m.in. Forum Rozwoju Olsztyna (FRO). Spotkanie było nagrywane kamerą i każdy 

zainteresowany może sam ocenić jego przebieg. Trudno określić je jednak słowem „konsultacje”, gdyż wszelkie 

wypowiedzi urzędników polegały głównie na bronieniu i forsowaniu „jedynego słusznego” wariantu „drugiego”.  

Niejednokrotnie podczas spotkania urzędnicy wprowadzali dyskutantów w błąd. Mijanie się z prawdą dotyczyło 

fundamentalnych spraw takich jak np. informacja, że rzekomo w miejskich planach nie przewidziano budowy 

ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Partyzantów (wypowiedź projektanta przebudowy ulicy potwierdzona również przez 

dyrektora MZDiM, pana Zbigniewa Gustka) - gdy tymczasem "Program budowy dróg rowerowych 

w Olsztynie" wskazuje, że na całej długości ul. Partyzantów istnieje potrzeba budowy drogi rowerowej. Kolejnym 

rozminięciem się z prawdą była też wypowiedź Pana Prezydenta sugerująca, że w opracowaniu krakowskiej firmy 

IMS dla projektu „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego 

w Olsztynie” wprowadzenie buspasów odbywa się rzekomo kosztem zmniejszenia ilości pasów ruchu. 

W dniu 26 lipca 2010 na internetowej „Platformie” pojawiło się sprawozdanie z powyższego spotkania sporządzone 

przez Pana Ryszarda Samsela. Pomijając fakt, że dokument ten nie spełnia formalnych wymogów Uchwały Rady 

Miasta Olsztyn z dnia 27.06.2006 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Olsztyn, trudno 

uznać również jego wartość za merytoryczną.  

W dokumencie można się jedynie dowiedzieć szczątków przebiegu dyskusji (głównie tych wygodnych dla 

zwolenników wariantu drugiego) oraz podsumowania, które było zaskoczeniem dla jego uczestników, cyt.:” Zgodnie 

z ustaleniami z Inwestorem oraz poglądami i opiniami Mieszkańców Miasta Olsztyn, przyjęto do realizacji 

opracowania projektowego wariant 2 koncepcji przebudowy”. Na „Platformie” oraz pod artykułami prasowymi 

pojawił się szereg głosów określających to jako manipulację i wypaczenie realnego przebiegu zdarzeń – wg naszej 

wiedzy większość osób była za modyfikacją wariantu „zero”. Pomimo bardzo precyzyjnych pytań i wniosków jakie 

składał m.in. Pan Borys Zadorecki (mieszkaniec miasta, miłośnik komunikacji) sprawozdanie nigdy nie zostało 

skorygowane i wciąż wprowadza w błąd kolejne osoby. Dla pełnego wglądu warto więc obejrzeć relację wideo 

dostępną na internetowej „Platformie” ( www.tiny.pl/hfc54 ). 

Kolejnym polem dyskusji była już sama „Platforma”, powołana rzekomo do merytorycznych rozmów na tematy 

istotne dla przyszłości miasta. Po jej lekturze wyraźnie widać, że znakomita większość mieszkańców zupełnie nie 

zgadza się z wnioskami MZDiM podpierając to bardzo rzeczową dyskusją. Pomimo tego decydenci brną dalej. Jak 

wielkie zakłopotanie sprawiają im odpowiedzi na bardzo konkretne pytania świadczyć może chociażby średnio 

trzymiesięczna zwłoka w ich zamieszczaniu (zwykle i tak są one niewiele warte).  

W zeszłym tygodniu mieszkańcy dowiedzieli się o „Obwieszczeniu o wszczęciu postępowania w sprawie 

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi gminnej-przebudowa 

ul. Partyzantów w Olsztynie” zgodnie – jak oficjalnie mówiono – z wariantem drugim. 
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Już pobieżne przejrzenie materiałów ukazuje, że i to jest nieprawdą. Zasadniczą bowiem różnicą pomiędzy 

„konsultowanym” wariantem a proponowaną koncepcją jest zawężenie ilości pasów przeznaczonych 

dla komunikacji samochodowej do „1+1” oraz dodanie dwóch buspasów. 

 

Zgodnie z zapowiedziami przebudowa ma kosztować około 20 mln zł. Pieniądze na ten cel będą pochodziły z 

projektu „Modernizacji i rozwoju zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” (zwracamy 

uwagę na jego tytuł), który przy 75% współfinansowaniu przez Unię Europejską pochłonie w sumie ok. 105 mln 

euro. Warto przypomnieć, że potrzeba wprowadzenia buspasów na ul. Partyzantów w deklaracjach urzędników 

miasta zmienia się w zależności od ich humoru. Cytuję Post Pana Borysa Zadoreckiego z 7 grudnia 2011 r.: 

 

„25 maja 2005 - pojawiają się pasy - wprowadza je zmiana „Zintegrowanego planu rozwoju  

transportu publicznego w Olsztynie na lata 2004-2013". 

maj 2009 - potrzebę wytyczenia pasów potwierdza Studium wykonalności dla projektu:  

„Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie”. 

24 czerwca 2010 - pasy znikają - zaprezentowano projekty modernizacji ulicy. 

29 czerwca 2010 - w czasie konsultacji społecznych prezydent oraz wicedyrektor MZDiM  

stwierdzają, że nie ma potrzeby wytyczania pasów autobusowych. 

8 lipca 2010 - powrót pasów - UM odpisuje na wniosek o dostęp do IP: „Aktualna koncepcja  

wytyczenia wydzielonych pasów autobusowych znajduje się w studium wykonalności projektu (maj 

2009 r) na stronie www.tramwaje.olsztyn.eu”. 

6 sierpnia 2010 - pasy znowu są passé - na spotkaniu z radami osiedli dyrektor Jaszczuk  

zarzucił mi, że to ja chcę pasy (może i chcę, ale przede wszystkim mówią o tym dokumenty) 

i stwierdził, że ich budowa wymagałaby wyburzenia kamienic wzdłuż ulicy.   

1 grudnia 2010 - GO zapowiada powrót pasów autobusowych na ul. Partyzantów. 

 

Cała sprawa pokazuje, że miasto nie ma żadnej wizji rozwoju i nie posiada polityki transportowej. Decyzje zapadają 

spontanicznie - w zależności od aktualnych możliwości finansowania konkretnych prac budowlanych, a nie w wyniku 

przygotowania kompleksowej koncepcji układu komunikacyjnego. Zalążkiem takiej koncepcji mógłby być 

"Zintegrowany plan rozwoju transportu zrównoważonego", ale jego zapisy nie są realizowane, a MZDiM nie potrafi 

przez ponad miesiąc tego wyjaśnić. W efekcie pasy prawdopodobnie powstaną na części miniobwodnicy 

Śródmieścia, wpychając samochody do ścisłego centrum, na al. Piłsudskiego, gdzie pasów nie przewidziano a do 

tramwaju pasażerowie będą dostawać się przez podziemia. Skutki tej nieprzemyślanej polityki odczujemy dość 

szybko.” 

 

W toku powyższych wydarzeń nie budzi zdziwienia desperacja mieszkańców, którzy postanowili walczyć o swoje 

racje zakładając m.in. organizację „Obywatelski Olsztyn - Niezależne forum inicjatyw obywatelskich”. Na swojej 

stronie internetowej (www.obywatelskiolsztyn.org) zamieścili petycję, podpisaną przez ćwierć tysiąca osób, w której 

proszą Pana Prezydenta o rewitalizację ulicy a nie jej degradację do poziomu „ścieku komunikacyjnego”. Petycję 

złożono  w biurze podawczym Urzędu Miasta w dniu 10 maja 2011 i do dziś nie ma na nią odpowiedzi.  Mieszkańcy 

starali się również umówić z Panem Prezydentem na spotkanie – również bez powodzenia. 
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Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że żaden uczestnik dyskusji nigdy nie negował potrzeby remontu ulicy. Ta sprawa 

wydaje się dla wszystkich oczywista a do obowiązków MZDiM należy utrzymanie jezdni w dobrym stanie. 

Tymczasem dziś nawierzchnia przedmiotowego odcinka jest w fatalnej kondycji i zdecydowanie wymaga 

interwencji. Czym innym jest jednak dobry stan ulicy a czym innym zamiana jej charakteru z drogi 

o niewielkim natężeniu ruchu w arterię miejską. 

 

Warto przypomnieć, że ul. Partyzantów (dawniej Bahnhof-Straße) to jedna z ostatnich zadrzewionych alei 

śródmieścia, zabudowana w znacznej mierze obiektami historycznymi. Dla wielu jest jednym z najpiękniejszych 

przykładów harmonii reprezentacyjnej miejskiej zabudowy z przyrodą. Wbrew temu co twierdzi dyrekcja MZDiM 

ruch na niej jest stosunkowo niewielki a wąskimi gardłami są jedynie wloty przy Placu Bema oraz ul.1-go Maja. 

Obecne natężenie ruchu wynika w znacznej mierze z przedłużającej się ponad planowany termin przebudowy Alei 

Wojska Polskiego, oraz pomyłki projektantów nowej ul. Artyleryjskiej, która spowodowała zamknięcie wiaduktu 

(który pierwotnie miał być użytkowany w czasie budowy) – ten stan jest rezultatem zaniedbań urzędników. Przy 

ulicy znajduje się szereg instytucji publicznych. Są to jednak obiekty, które zwykli mieszkańcy miasta odwiedzają 

raczej sporadycznie (jak np. Komenda Wojewódzka Policji). Przy Partyzantów nie ma także wielkogabarytowych 

obiektów handlowych i kulturalnych, absurdem jest więc twierdzenie o jej strategicznym znaczeniu usługowym. 

Tendencje na świecie są jasne – ruch tranzytowy i w ogóle indywidualny wyprowadzany jest maksymalnie daleko 

poza śródmieścia. Zrozumiano to po szeregu błędów poczynionych w latach 60-tych i 70-tych, kiedy to 

z rozmachem rozcinano tkankę miejską wielopasmowymi arteriami. Koszty i efekty tych działań możemy oceniać 

dziś w wielu miastach świata, łącznie z polskimi. Przykładem takiej dzielnicy - niegdyś zintegrowanej z miastem a 

dziś zamarłej - jest chociażby poznański Św. Wojciech, brutalnie rozdzielony ulicą Solną. Taki sam efekt 

(degradacji okolicznej tkanki) możemy zaobserwować wokół bydgoskiej Al. Focha, lub też Wisłostrady 

w Warszawie. Szerokie, modernistyczne arterie nie sprawdzają się również w Olsztynie – problemy komunikacyjno-

społeczne osiedla Jaroty, Nagórki itd. powinny zaalarmować władze już dawno. Samo olsztyńskie centrum jest 

bardzo niewielkie (obszar ok.1,5x1,5km) i już to powinno uzmysłowić projektantom, że jego podział trasami 

szybkiego ruchu jest nieekonomiczny, niepotrzebny i szkodliwy. Dodatkowo w realizacji znajdują się dwie duże 

inwestycje drogowe jak Nowa ul. Artyleryjska i ul. Obiegowa, mające w swym zamierzeniu odciążyć centrum (tak 

przynajmniej wynikało z wypowiedzi dyrektorów MZDiM). Zwracam także uwagę, że samo poszerzenie ulicy nie 

zwiększy jej przepustowości, a jedynie może zwiększyć liczbę pojazdów, które będą mogły na niej się znaleźć 

(i domyślnie: w godzinach szczytu stać w korku), gdyż podstawową zasadą zwiększania przepustowości jest 

likwidacja „wąskich gardeł” oraz tworzenie kompleksowego systemu komunikacyjnego, a nie poszerzanie 

fragmentów systemu. 

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olszyn” (dalej „Studium”) 

można przeczytać, że do celów poprawy jakości życia w mieście zaliczamy m.in.: 

- Poprawę dostępności komunikacyjnej i transportowej Olsztyna w skali regionalneji krajowej.  

- Poprawę rozwiązań układu komunikacyjnego miasta i systemu transportowego, a w tym  głównie systemu  

transportu publicznego oraz rozwój systemów alternatywnych – ciągi piesze i ścieżki rowerowe 

- (…) Rewitalizację dużych obszarów mieszkalnych oraz zagrożonej degradacją zabudowy  

mieszkaniowej stanowiącej dziedzictwo historyczne 

- Ochronę dziedzictwa kulturowego zapewniającą harmonijne  włączenie przestrzeni  
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historycznej we współczesne procesy rozwojowe. 

- Kształtowanie krajobrazu przestrzeni publicznej na obszarze całego miasta. Podniesienie  

rangi zagospodarowania przestrzeni publicznej do wyróżnika tożsamości miasta i jakości życia 

mieszkańców.  

- Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i udostępnienia obszarów  

przyrodniczych obejmujące zagospodarowanie tych terenów dla celów rekreacji, turystyki i sportu (…) 

 

Studium (…) jest dokumentem zatwierdzonym zaledwie rok temu przez Radę Miasta. Jego zapisy zdają się mówić 

jasno o tym w jakim kierunku należy kształtować przestrzeń śródmieścia. Jednakże realne działania władz wskazują 

na coś zupełnie odwrotnego. W myśl sentencji „papier przyjmie wszystko” w Olsztynie masowo zamyka się 

przejścia dla pieszych, stawia wszelkiego rodzaju barierki i ograniczenia, wydłuża czas postoju na przejściach, 

niszczy zieleń, ścina drzewa (chroniące przed słońcem, hałasem i wiatrem), wprowadza w ścisłym centrum zamiar 

budowy przejść podziemnych (z czego na świecie dawno zrezygnowano), poszerza się arterie komunikacyjne 

(zamiast przenosić ciężar komunikacji na zewnątrz). 

 

 

Z całą stanowczością należy podkreślić, że nie tędy droga. Podstawą współczesnego rozwoju miasta jest 

pluralizm i zrównoważony rozwój poszczególnych obszarów. Z rozmów jakie przedstawiciele organizacji 

pozarządowych odbyli wielokrotnie z urzędnikami miejskimi można odnieść wrażenie zrozumienia tego tematu. 

Niestety brak w projekcie ścieżki rowerowej, zmniejszenie ilości przejść dla pieszych, czy chociażby brak analizy 

możliwości wprowadzenia dodatkowego przystanku dla autobusów świadczą o tym, że o całości inwestycji decydują 

ludzie ignorujący wszelkie środki transportu inne niż samochód. Wprowadzenie buspasów wydaje się być raczej 

ruchem pozornym, wykonanym tylko i wyłącznie w celu „podpięcia” projektu do przedsięwzięcia „Modernizacja i 

rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie ” . 

 

Ponadto realizacja buspasów w takiej postaci, jaka znalazła się w ostatnio opublikowanym  „Obwieszczeniu o 

wszczęciu postępowania (…)” jest nierealna, gdyż buspasy zlokalizowane po bokach ulicy blokowałyby dostęp do 

zaprojektowanych miejsc postojowych i vice-versa: parkujące lub wyjeżdżające samochody utrudniałyby ruch 

autobusów po buspasach. 

 

Dwadzieścia milionów złotych to suma bardzo duża jak na możliwości Olsztyna. Tym bardziej dziwi fakt, jak łatwo 

miasto podjęło decyzję o wydaniu jej na przedmiotowy projekt.  

Projekt „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” 

ma kosztować ok. 420 mln zł i aż w 75% pokryty będzie przez Unię Europejską. Dodatkowo w przeprowadzonym 

niedawno przetargu na budowę sieci tramwajowej okazało się, że najniższa (wygrana) oferta opiewa na kwotę 

o 71 mln zł niższą niż zakładali urzędnicy (tj. ok. 250 mln). Oznacza to, że miasto posiada dodatkowe pieniądze, 

które i tak musi wydać na realizację projektu.  

Tymczasem, z niezrozumiałych względów, nie ma informacji o tym, że dzięki tym oszczędnościom przedłużona 

zostanie trasa tramwaju o tzw. odcinki rezerwowe, tj. przedłużenia do stacji Kortowo II oraz 

do ul. Wilczyńskiego. Decyzja ta jest o tyle zaskakująca, że – w przeciwieństwie do przebudowy ul. Partyzantów – 

te zamierzenia były wpisane do opracowania jakie było podstawą umowy z Polską Agencja Rozwoju 
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Przedsiębiorczości. Co więcej – okazuje się, że przebieg linii tramwajowej ulegnie skurczeniu – przystanek pod 

Wysoka Bramą został przesunięty i obecnie projekt zakłada koniec jednotorowej odnogi na wysokości DH Dukat 

(co zresztą po raz kolejny stawia pod znakiem zapytania jakikolwiek sens budowy przejścia podziemnego). 

 

 

 

 

Podsumowując, w opinii stowarzyszeń podpisanych pod niniejszym listem: 
 

1. konsultacje dotyczące przedmiotowego projektu okazały się fikcją, 
 

2. na wiele pytań postawionych na Platformie uczestnicy dyskusji czekają od wielu miesięcy, 
 

3. niezdecydowane i często sprzeczne ze sobą wypowiedzi oraz postanowienia urzędników świadczą o tym, że w 

naszym mieście nie mamy do czynienia ze świadomą polityką transportową lecz z decyzjami podejmowanymi 

pochopnie i doraźnie, 
 

4. wbrew zapisom „Studium (…)” miasto realizuje modernistyczny model transportu miejskiego, który święcił 

triumfy 40 lat temu. Jest to model archaiczny i szkodliwy dla miasta o czym świadczą przykłady z całego świata. 

Wydaje się, że rozwój zrównoważony jest jedynie hasłem wyborczym za którym nie stoją żadne czyny, 
 

5.  ulica Partyzantów powinna zostać przebudowana ale według zmodyfikowanego wariantu „zero”, tzn.: 

-  poszerzenie wylotu ul. Partyzantów w stronę ronda Bema poprzez dobudowanie pasa ruchu od wysokości 

„Polmozbytu”, 

-  wybudowanie zatok postojowych po stronie północnej ulicy z nasadą niskopiennych drzew pomiędzy 

zatokami, 

-  remont nawierzchni ulicy i chodników korespondujący z historyczną zabudową, 

-  lepsza pielęgnacja i dbałość o zieleń, uzupełnienie szpalerów drzew, 

-  wprowadzenie nowoczesnych oznakowań (zgodnych z wytycznymi konserwatora zabytków i kodeksu 

estetyzacji), SIM-u, małej architektury itd., 

-  wprowadzenie ścieżki rowerowej na całej długości ulicy (najlepiej po południowej stronie), 

-  wprowadzenie dodatkowego przystanku dla autobusów po zachodniej stronie ulicy (obecnie przystanki 

są w odległości 800m, czyli takiej jak odcinki warszawskiego metra), 

-  rozważenia wprowadzenia jednej linii buspasu w środku jezdni - z wysepkami przystankowymi, czynnego 

w godzinach szczytu zamiennie: rano w stronę centrum, po południu w stronę Pl. Bema, poza godzinami 

szczytu pas ten mógłby być wykorzystywany przez samochody, a ich ruch regulowany za pomocą 

sygnalizacji świetlnej. 
 

6. ulica Partyzantów nie może stać się arterią miejską. Ruch powinien być na niej ograniczany a nie zwiększany. 

Samochody powinny być kierowane na zewnątrz nowymi – powstającymi już ulicami wg całościowego 

opracowania. Jednocześnie należy docenić spuściznę przeszłości i uznać wartość charakteru tej ulicy, 
 

7. proponujemy  wykorzystanie środków jakie otrzymaliśmy w dotacji od Unii, zaoszczędzonych w przypadku 

realizacji zmodyfikowanego wariantu „zero” na znacznie pilniejsze potrzeby jak np.: realizacja pełnego odcinka 



 7/7

trasy tramwajowej (tak jak planowano), zakup większej liczby nowoczesnego taboru tramwajowego 

lub autobusowego, kompleksowy remont znacznie większej ilości dróg itd. 
 

z wyrazami szacunku 
 

Tomasz Birezowski 
- przewodniczący Stowarzyszenia „Forum Rozwoju Olsztyna” 
 
Bogdan Bachmura 
- prezes Stowarzyszenia „Święta Warmia” 
 
Małgorzata Birezowska 
- prezes „Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków odz. W-M” 
 
Krzysztof A. Worobiec 
- prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba” 
 
Beata Samojłowicz 
- przewodnicząca Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa  „Borussia” 
 
Sławomir Hryniewicz 
- prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich odz.W-M 
 
Wojciech Kass 
- prezes Stowarzyszenia Leśniczówka Pranie 
 
Igor Pawłowski 
- prezes odz. Olsztyn Stowarzyszenia „Koliber” 
 
Do wiadomości: 
- Jan Tomasz Tandyrak Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna jantandyrak@vp.pl 
- Halina Teresa Ciunel Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Olsztyna halina.ciunel@wp.pl 
- Grzegorz Paweł Smoliński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Olsztyna grzesmol@wp.pl 
- Marian Zdunek Wiceprzewodniczący Rady Miasta Olsztyna biuro@obiekt.olsztyn.pl 
- Leszek Araszkiewicz Radny Miasta Olsztyna lear3@interia.pl 
- Zbigniew Dąbkowski Radny Miasta Olsztyna piekarniadab@enternet.pl 
- Bogdan Dżus Radny Miasta Olsztyna bogdandzus@wp.pl 
- Paweł Arkadiusz Ejzenberg Radny Miasta Olsztyna ejzenberg@gmail.com 
- Mirosław Antoni Gornowicz Radny Miasta Olsztyna gorn@uwm.edu.pl 
- Stanisław Gierba Radny Miasta Olsztyna stangierba@onet.eu 
- Krzysztof Kacprzycki Radny Miasta Olsztyna krzysztof@kacprzycki.pl 
- Marcin Andrzej Kuchciński Radny Miasta Olsztyna marcinkuchcinski@wp.pl 
- Konrad Julian Lenkiewicz Radny Miasta Olsztyna Konrad.l@op.pl 
- Łukasz Jacek Łukaszewski Radny Miasta Olsztyna lukasz@lukaszewski.org 
- Czesław Jerzy Małkowski Radny Miasta Olsztyna  
- Joanna Dorota Misiewicz Radna Miasta Olsztyna j.misiewicz@op.pl 
- Paweł Papke Radny Miasta Olsztyna papkin-14@wp.pl 
- Monika Rogińska-Stanulewicz Radna Miasta Olsztyna monikars@o2.p 
- Dariusz Stanisław Rudnik Radny Miasta Olsztyna daruserv@wp.pl 
- Stanisław Lech Szatkowski Radny Miasta Olsztyna s.szatkowski@word.olsztyn.pl 
- Robert Jan Szewczyk Radny Miasta Olsztyna r.szewczyk@warmia.mazury.pl 
- Jerzy Szmit Radny Miasta Olsztyna szmitjerzy@wp.pl 
- Jarosław Czesław Szunejko Radny Miasta Olsztyna zejar@interia.pl 
- Ewa Renata Zakrzewska Radna Miasta Olsztyna ewainka@wp.pl 
- dyr. Ewa Synowiec Dyr. Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce comm-rep-poland@ec.europa.eu 
- PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości biuro@parp.gov.pl  
- Maciej Berliński Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pin4@parp.gov.pl 
- dyr. Andrzej Krawczyk Biuro Strategii Rozwoju Miasta Olsztyna strategia@olsztyn.eu 
- dyr. Marek Malinowski  Wydział Obsługi Funduszy Europejskich U.M. Olsztyn funduszeeuropejskie@olsztyn.eu 
- Barbara Zalewska Wojewódzki Konserwator Zabytków W-M wuoz.olsztyn@wuoz.olsztyn.pl 
- Anna Juszczyszyn Miejska Konserwator Zabytków w Olsztynie mkz@olsztyn.eu 
- dr inż. Wojciech Cymerman Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego wojciech.cymerman@uwm.edu.pl 
- Damian Chodorek Młodzi Socjaliści Warmia i Mazury d.chodorek@mlodzisocjalisci.pl 
- red. Tomasz Kurs Gazeta Wyborcza Olsztyn tomasz.kurs@gazeta.pl 
- Redakcja Polskiego Radia Olsztyn Polskie Radio Olsztyn radio@ro.com.pl 
- Redakcja Gazety Olsztyńskiej Gazeta Olsztyńska redakcja@gazetaolsztynska.pl 
- Marzena Słomka TV Kablowa VECTRA – TV Olsztyn telewizjaolsztyn18@wp.pl 
- Redakcja Olsztyn24.com Olsztyn24.com redakcja@olsztyn24.com  
- red. nacz. Dariusz Jarosiński Miesięcznik „Debata”  naczelny.debata@gmail.com 
- red. Patryk Pulikowski Radio Planeta FM patryk.pulikowski@planeta.fm 
- red. Dariusz Naworski Radio Planeta FM  dariusz.naworski@planeta.fm 
- Redakcja olsztynskietramwaje.pl olsztynskietramwaje.pl redakcja@olsztynskietramwaje.pl 
- Redakcja NewsBar.pl NewsBar.pl newsbarpl@gmail.com 
- Bartłomiej Biedziuk Obywatelski Olsztyn -Niezależne forum inicjatyw obywatelskich bartek.biedziuk @obywatelskiolsztyn.org 
- Marta Akincza Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu - SPAK akincza@gmail.com 
- redakcja TVP Olszytn TVP Olsztyn sekretariat.olsztyn@tvp.pl 
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