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

Szanowny Panie Ministrze! 
Zamiar wyłączenia z eksploatacji ponad 300 kilometrów linii kolejowych na Warmii i Mazurach wywołał 

duże poruszenie wśród mieszkańców regionu. Do mojego biura napływają liczne sprzeciwy wobec tych pla-
nów. Przedstawiciele lokalnych samorządów, pracownicy kolei oraz mieszkańcy województwa są przekona-
ni, że redukcja czynnych linii kolejowych pogłębi stan wykluczenia komunikacyjnego, z jakim obecnie bory-
ka się nasz region. 

Decyzja o wyłączeniu z eksploatacji linii nr 219 na odcinku Szczytno – Pisz – Ełk oraz linii nr 223 na od-
cinku Czerwonka – Orzysz jest szczególnie kontrowersyjna. Obie linie były w ostatnich latach modernizowa-
ne. W remont linii nr 219 zaangażowano środki z budżetów samorządów szczebla gminnego, powiatowego 
i wojewódzkiego. Na tej linii wciąż odbywa się ruch pasażerski, który umożliwia komunikację mieszkańców 
powiatów szczycieńskiego, piskiego i ełckiego ze stolicą województwa. Z połączeń kolejowych na tej trasie 
korzysta młodzież dojeżdżająca do szkół średnich i wyższych oraz mieszkańcy udający się do szpitali, urzę-
dów administracji samorządowej, ośrodków kultury i zakładów pracy. Ponadto linia nr 219 jest podstawo-
wym elementem infrastruktury zapewniającej sprawne połączenie z portem lotniczym w Szymanach. 

Trasę Czerwonka – Orzysz wykorzystują pociągi towarowe przewożące surowce i wyprodukowane towa-
ry do zakładów lub z zakładów położonych wzdłuż tej linii. Trasa ta jest mocno obciążona ruchem towaro-
wym. Jeśli transport kolejowy ustanie, to znacznie wzrośnie ruch ciężkich pojazdów na drogach w regionie. 
Obciążenie odczują zwłaszcza mieszkańcy Olsztyna – jedynej stolicy województwa w Polsce, która do tej 
pory nie ma jeszcze obwodnicy. Dyskomfort i zagrożenie bezpieczeństwa odczują również użytkownicy dro-
gi krajowej nr 16 – głównej arterii regionu, wciąż wymagającej na wielu odcinkach gruntownej przebudowy. 

Warto zwrócić uwagę na kwestię ekologii. Transport kolejowy jest bardziej ekologiczny dzięki mniejszej 
emisji spalin. Warmia i Mazury muszą być szczególnie chronione, ponieważ jest to region odnowy biolo-
gicznej, wypoczynku i produkcji zdrowej żywności dla Polski i Europy. To region przeogromnych możliwo-
ści, jeśli chodzi o te dziedziny, dlatego należy promować i wspierać proekologiczny transport kolejowy. 

Szanowny Panie Ministrze, za nierozsądne uważam uszczuplanie i tak już skromnej infrastruktury komu-
nikacyjnej Warmii i Mazur. Wymienione przykłady dowodzą, jak planowana redukcja linii kolejowych nega-
tywnie wpłynie na warunki życia mieszkańców województwa i utrudni rozwój gospodarczy regionu. 
W związku z tym oczekuję ponownego przeanalizowania planowanych decyzji i uwzględnienia sprzeciwu 
lokalnych samorządów. 

Z poważaniem 
Ryszard Górecki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


