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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
W regionie Warmii i Mazur są dwie zasadnicze, absolutnie najważniejsze dla tej części Polski drogi: nr 7 

oraz nr 16. Modernizacji wymagają obie trasy. Za szczególnie ważne uważam również doprowadzenie do 
wybudowania obwodnicy Olsztyna. 

Zadania inwestycyjne są w części realizowane i możemy już dobrze podróżować po przebudowanych od-
cinkach dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie z powodzeniem wdraża 
kolejne etapy prac, poprawiając stan regionalnej infrastruktury. Dobrym przykładem jest chociażby zmoder-
nizowana już część DK 7 Elbląg – Pasłęk o długości 13 km 700 m i o wartości ponad 650 milionów zł. Trwa-
ją też prace na odcinku od Olsztynka do Nidzicy. Przebudowywana jest DK 16 od Biskupca do Borek Wiel-
kich. W kolejnych miesiącach zostaną oddane do użytku obwodnice Ełku oraz Olecka. To wszystko są dobre 
informacje. 

Mieszkańcy województwa czekają jednak na modernizację kolejnych odcinków, które są obecnie jedynie 
w planach. Zwracam się z apelem o zabezpieczenie środków i uwzględnienie dalszej przebudowy kluczo-
wych tras, to jest DK 7 i DK 16 w finansowych planach ministerstwa. 

Szczególnie ważne jest, aby zrealizować odcinki DK 7 Miłomłyn – Ostróda – Olsztynek o długości około 
30 km, i Nidzica – Napierki. Docelowo do realizacji musi być włączony cały odcinek DK 7 od granicy wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego do Płońska, czyli dalsze 72 km. Dopiero takie rozwiązanie pozwoli na 
sprawne połączenie regionu ze stolicą kraju, co należy traktować nie tylko jako kwestię infrastrukturalną, ale 
też wpływającą na rozwój regionu. Obecnie oczekujemy już na decyzję środowiskową w tej sprawie, a na-
stępnie na projekt budowlany. Inwestycja na tym odcinku, której zakończenie jest wstępnie przewidziane na 
2016 r., winna być w tym czasie zrealizowana. 

Priorytetem dla regionu jest też rozbudowa DK 16, a w najbliższym czasie – doprowadzenie do realizacji 
dalszej przebudowy, od Borek Wielkich w stronę Ełku. Poprawa stanu tej trasy spowoduje lepszą integrację 
regionu oraz stworzy inwestorom i turystom pożądane warunki do bezpiecznego przemieszczania się, popra-
wi też tranzyt. 

Zwracam się również o zabezpieczenie środków finansowych na budowę obwodnicy stolicy regionu. Bez 
takiego rozwiązania rozwój Olsztyna jest utrudniony, a miasto jest skazane na ruch tranzytowy przebiegający 
ulicami. Samo znalezienie się na rezerwowej liście przedsięwzięć do realizacji daje nadzieję, jednak nie ma 
żadnej pewności, że tak ważna inwestycja zostanie zrealizowana. 

Sprawy infrastruktury drogowej już od mojej pierwszej kadencji w roku 2005 były kwestią ogromnej wa-
gi. Byłem inicjatorem powołania Stowarzyszenia „Szesnastka”, którego zadaniem była integracja władz sa-
morządowych i innych środowisk na rzecz realizacji wspólnego celu, jakim była modernizacja DK 16. Zwo-
ływałem wspólne spotkania parlamentarzystów regionu. Lobbowałem za korzystnymi rozwiązaniami dla 
regionu i kraju. Z pewnością i Pan Minister, i ja chcielibyśmy, aby rozpoczęta właśnie kadencja parlamentu 
była przełomowa w rozwoju infrastruktury drogowej kraju. W roku ubiegłym na przebudowę dróg na Warmii 
i Mazurach przeznaczono kwotę 1 miliarda 500 milionów zł, w obecnym – około 1 miliarda zł. To olbrzymie 
kwoty, jednak potrzeby znacznie je przerastają. Ze swojej strony apeluję o uwzględnianie północno-
wschodniej Polski w planach przebudowy krajowej sieci dróg. Bez znacznego zaangażowania w poprawę 
infrastruktury rozwój regionu będzie bardzo utrudniony. 

Z poważaniem 
Ryszard Górecki 

 
 
 
 
 




