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Kandydaci do Rady Miasta Olsztyna

OKRĘG Wyborczy nr 1

OKRĘG Wyborczy nr 2

OKRĘG Wyborczy nr 4

Osiedla: Redykajny, Gutkowo, Nad Jeziorem Długim, Likusy, Dajtki,
Grunwaldzkie, Podgrodzie, Brzeziny, Kortowo

Osiedla: Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka,
Kętrzyńskiego, Pojezierze

Osiedla: Jaroty, Pieczewo, Generałów

Program wyborczy
INFRASTRUKTURA
• Tworzenie preferencji dla ﬁrm
i przedsiębiorstw dające zatrudnienie
mieszkańcom miasta
• Promowanie terenów pod budownictwo
jednorodzinne, deweloperskie i inwestycyjne
miasta
• Dalsza rewitalizacja obiektów zabytkowych
• Usprawnienia płynności komunikacyjnej
w mieście – budowa ulicy Nowobałtyckiej
• Modyﬁkacja systemu grzewczego w mieście
• Budowa nowoczesnego obiektu
spełniającego funkcje sportowo-widowiskowe
oraz wystawienniczo-targowe
• Budowa parkingu wielopoziomowego
przy Starym Mieście
SPOŁECZEŃSTWO
• Rozwój budownictwa komunalnego
i regulacja wysokości czynszów
• Przywrócenie funduszu becikowego
i zwiększenie liczby żłobków
• Utworzenie Domu Kultury Seniora,
świetlic osiedlowych dla seniorów
we współpracy z radami osiedli
– integracja międzypokoleniowa
• Zwiększenie kompetencji rad osiedli
Materiał sﬁnansowany ze środków KWW Czesława Jerzego Małkowskiego

• Regulacja systemu wynagradzania
sfery budżetowej miasta
(oświata, kadra urzędnicza itp.)
• Utworzenie cmentarza dla zwierząt
• Poniedziałki Prezydenckie
(spotkania z mieszkańcami)
SPORT i ZDROWIE
• Przywrócenie ważnych imprez sportowych:
TOUR DE POLOGNE, Memoriału Wagnera,
Rajdu Kormoran
• Nadanie Memoriałowi im. Marka Włodarczyka
rangi challengera ATP
• Rewitalizacja Stadionu Leśnego – utworzenie
kompleksu rekreacyjno–rehabilitacyjnego
i uspójnienie jego funkcjonowania
z Parkiem Jakubowo (np. tężnia solankowa)
• Wybudowanie stadionu sportowego na miarę
XXI wieku
• Dbałość o rozwój różnych dyscyplin sportu,
w tym: kajakarstwa, koszykówki, siatkówki,
rugby itp.
NAUKA i KULTURA
• Ustanowienie corocznej światowej
i prestiżowej nagrody LAUR KOPERNIKA
przyznawanej wspólnie z UWM i Planetarium

oraz z międzynarodową kapitułą za dokonania
w dziedzinie astronomii, astroﬁzyki
i astronautyki
• Współpraca ze środowiskami twórczymi
miasta
• Podjęcie nowych działań promujących Olsztyn
w Polsce i na kontynencie, w tym:
– Święto Arii – Międzynarodowy Festiwali Arii
Operowych i Operetkowych
– Festiwal Bez Słów – konfrontacje pantomim
i teatrów ruchu z udziałem grup z całego
świata
– Coroczny przegląd młodzieżowych kapel
i zespołów muzycznych (konkurs o nagrodę
miasta)
• Przywrócenie pełnej dostępności amﬁteatru
dla mieszkańców miasta – budowa profesjonalnej sceny
• Wzbogacenie sfery kulturowej poprzez
uaktywnienie w życiu miasta mniejszości
narodowych
• Zwiększenie budżetu miasta na obszary
oświatowo-kulturalne – MOK, Pałac
Młodzieży, BWA, Planetarium, Biblioteki itp.
• Olsztyn Green Festiwal – modyﬁkacja
dla większej i bardziej zróżnicowanej
publiczności

• Wybór ﬁgurynek, które zdobiłyby miasto
i oddawałyby jego charakter
PROMOCJA i TURYSTYKA
• Olsztyn na weekend – promocja miasta jako
atrakcyjnego dla „krótkiej” turystyki
• Otwarcie Konsulatu Św. Mikołaja
we współpracy z miastem
partnerskim Rovaniemi
• Popularyzacja szlaku św. Jakuba.
INTERNET i NOWE TECHNOLOGIE
• Utworzenie e-przewodnika oraz gry VR
dotyczących najpopularniejszych miejsc
w Olsztynie
• Stworzenie Olsztyńskiej Informacji
Kulturalnej w oparciu o telewizję internetową
(transmisje online z koncertów i wydarzeń,
ﬁlmowy przewodnik po mieście, emisja
ﬁlmów dokumentalnych i turystycznych
o Olsztynie)
• Otwarcie platformy e-konsultacji
z możliwością stałej wymiany informacji
między mieszkańcami a prezydentem
i radnymi
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