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

Szanowny Panie Ministrze! 

Lista najpilniejszych inwestycji drogowych ministerstwa transportu, zawarta w załączniku nr 5, wywołała 

wśród mieszkańców Warmii i Mazur mieszane reakcje. Z jednej strony cieszy zamiar wyremontowania pozo-

stałych odcinków drogi S7 oraz drogi S51 Olsztynek – Olsztyn, z drugiej strony niepokoi pominięcie frag-

mentu obwodnicy Olsztyna Tomaszkowo – Wójtowo. Ten odcinek obwodnicy jest tak ważny, ponieważ ra-

zem z drogą S51 tworzy łącznik między drogą S7 a drogą krajową nr 16. 

Łącznik między „siódemką” a „szesnastką” składa się z dwóch odcinków: drogi S51 oraz południowo-

wschodniego fragmentu obwodnicy Olsztyna. Propozycja budowy tylko jednej części tej drogi, odcinka Olsz-

tynek – Olsztyn, jest wyraźnie sprzeczna z priorytetem przyjętym przez ministerstwo transportu, czyli z zasa-

dą preferencji dla realizacji całych ciągów komunikacyjnych i domykania sieci drogowej. Odcinek obwodni-

cy Tomaszkowo – Wójtowo oraz droga S51 połączą dwa europejskie korytarze transportowe: drogę S7 (pół-

noc – południe) oraz drogę nr 16 (wschód – zachód). Obie trasy są kluczowe dla transportu krajowego,  

a przede wszystkim europejskiego. Co więcej, budowa całego łącznika to inwestycja umożliwiająca wypro-

wadzenie tranzytu tirów z ulic Olsztyna. 

Trzeba też pamiętać o społecznych konsekwencjach prowadzonej polityki. Już przesunięcie perspektywy 

wybudowania obwodnicy Olsztyna wywołało zdecydowane protesty mieszkańców. Pominięcie fragmentu 

obwodnicy Tomaszkowo – Wójtowo w najpilniejszych planach ministerstwa to decyzja, którą można rozu-

mieć jako lekceważenie mieszkańców Warmii i Mazur, zwłaszcza mieszkańców Olsztyna. 

Szanowny Panie Ministrze, dopiero sieć utworzona z połączenia drogi nr 7 i nr 16 poprawi bezpieczeń-

stwo podróżowania i transportowania towarów w województwie. Realizacja tylko części łącznika niewiele 

zmieni. Odcinek obwodnicy Tomaszkowo – Wójtowo decyduje o funkcjonalności całego projektu. Proszę 

rozważyć przedstawione argumenty i włączyć budowę całego łącznika na listę najpilniejszych inwestycji 

drogowych ujętych w załączniku nr 5. Proszę również o przedstawienie planów resortu co do pozostałych 

części obwodnicy stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. 

Z poważaniem 

Ryszard Górecki 

 




