
Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Góreckiego 

na 23. posiedzeniu Senatu 
w dniu 13 grudnia 2012 r. 

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

Szanowny Panie Ministrze! 
Jako senator reprezentujący Warmię i Mazury jestem głęboko zaniepokojony doniesieniami medialnymi 

na temat planowanego ograniczenia dofinansowania budowy obwodnicy Olsztyna. Informacje o tej inwesty-
cji zostały umieszczone w załączniku 1a. Jej realizacja została odsunięta w czasie. W ostatnich dniach do-
wiedzieliśmy się, że jej realizacja nie jest w ogóle planowana. Doniesienia te wzbudziły głębokie poruszenie 
wśród wszystkich mieszkańców Olsztyna. Jeżeli budowa obwodnicy Olsztyna nie rozpocznie się w przy-
szłym roku, duże pieniądze wydatkowane na procedury przygotowawcze będą stracone. 

Przypomnę, że Olsztyn jest jednym z niewielu miast wojewódzkich, stolic województw, które nadal nie 
posiadają bezpośredniego połączenia drogą ekspresową ze stolicą Polski. Infrastruktura drogowa na Warmii 
i Mazurach od lat jest niedofinansowana, przez co nadal pozostaje zacofana. Województwo warmińsko-
mazurskie potrzebuje inwestycji drogowych. Bez nich różnice między Polską A a Polską B nadal będą się 
pogłębiały. 

Inwestycje w infrastrukturę drogową pozwolą naszemu regionowi na rozwój i zmniejszenie bezrobocia, 
które od lat jest jednym z najwyższych w Polsce. Dlatego też, rozumiejąc potrzebę nowego rozdysponowania 
środków, kieruję do Pana Ministra apel o przyznanie środków finansowych na dalszą rozbudowę drogi kra-
jowej nr 51 na odcinku Olsztyn - Olsztynek. Droga ta połączyłaby Olsztyn z drogą S7 i bezsprzecznie zwięk-
szyłaby potencjał inwestycyjny Warmii i Mazur. 

Proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania: 
1. Czy rzeczywiście ministerstwo planuje wstrzymać środki na obwodnice miast i przeznaczyć je na do-

kończenie odcinków sieci dróg ekspresowych? 
2. Czy budowa obwodnicy Olsztyna ma szansę ruszyć w przyszłym roku? 
3. Czy ministerstwo może zapewnić mieszkańców Warmii i Mazur, że zabierając pieniądze na planowaną 

budowę obwodnicy Olsztyna, przeznaczy je na modernizację drogi krajowej nr 51 na odcinku Olsztyn - Olsz-
tynek? 

Z poważaniem 
Ryszard Górecki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




