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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do wniosku wojewody warmiñsko-mazurskiego, pana Mariana Podziewskiego, oraz

stanowiska Zwi¹zku Gmin Warmiñsko-Mazurskich, dotycz¹cych w³¹czenia drogi S16 do sieci dróg eks-
presowych, pragnê przedstawiæ Panu Ministrowi potrzebê uwzglêdnienia tej drogi w przygotowywanym
projekcie sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.

Droga krajowa nr 16 przebiegaj¹ca na trasie Dolna Grupa – Grudzi¹dz – I³awa – Ostróda – Olsztyn –
Mr¹gowo – E³k – Augustów – Ogrodniki – Granica Pañstwa stanowi g³ówny szlak komunikacyjny War-
mii i Mazur. Jak wynika z analizy na potrzeby Strategii Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Wojewódz-
twa Warmiñsko-Mazurskiego, jest to najbardziej peryferyjny region w Polsce pod wzglêdem dostêpnoœci
komunikacyjnej. To ogranicza przede wszystkim konkurencyjnoœæ regionu oraz mo¿liwoœci zdynamizo-
wania jego rozwoju.

W³¹czenie województwa warmiñsko-mazurskiego do ogólnej sieci infrastruktury drogowej w Polsce
pozwoli temu regionowi osi¹gn¹æ spójnoœæ wewnêtrzn¹. Wype³ni równie¿ lukê w transeuropejskiej sieci
korytarzy transportowych.

Droga krajowa S16 po³¹czy³aby autostradê A1 i drogê ekspresow¹ Via Baltica, usprawniaj¹c tym sa-
mym ruch tranzytowy. Z kolei równole¿nikowe po³¹czenie wi¹zki dróg obecnej sieci TEN-T utworzy dogo-
dne po³¹czenie Niemiec z krajami ba³tyckimi. W warunkach globalizacji przynale¿noœæ poszczególnych
regionów do sieci infrastrukturalnych sta³a siê determinantem rozwoju spo³eczno-gospodarczego.

Kolejn¹ wart¹ podkreœlenia kwesti¹ jest potencja³ turystyczny Warmii i Mazur. Droga krajowa S16
biegnie przez tereny odwiedzane licznie przez turystów. Budowa tej drogi w standardzie drogi ekspreso-
wej jest wa¿na ze wzglêdu na bezpieczeñstwo podró¿uj¹cych. Uwzglêdnienie drogi krajowej S16 w pro-
jekcie sieci autostrad i dróg ekspresowych bêdzie impulsem do dalszego rozwoju turystyki w tym
regionie, a co za tym idzie, zaktywizuje rynek pracy. Województwo warmiñsko-mazurskie od kilku lat
samodzielnie stara siê wdro¿yæ jak najwiêcej projektów wspó³finansowanych przez Uniê Europejsk¹,
które wp³ywaj¹ na rozwój i rozszerzenie wspó³pracy transgranicznej regionu. Jednak pierwszorzêdne
znaczenie maj¹ decyzje zapadaj¹ce na szczeblu centralnym, odnosz¹ce siê do najbardziej istotnych
szlaków komunikacyjnych.

Podsumowuj¹c, chcia³bym jeszcze raz podkreœliæ, ¿e w pe³ni zgadzam siê z wojewod¹ warmiñ-
sko-mazurskim oraz Zwi¹zkiem Gmin Warmiñsko-Mazurskich i równie¿ uwa¿am, i¿ rozbudowa drogi
krajowej S16 jest ogromn¹ szans¹ dla Warmii i Mazur, gdy¿ pozwoli nie tylko stopniowo prze³amywaæ
peryferyzacjê województwa, ale równie¿ zniwelowaæ utrzymuj¹ce siê znacz¹ce dysproporcje rozwojowe
miêdzy Warmi¹ i Mazurami a pozosta³ymi regionami Polski.

Dlatego te¿ kierujê do Pana Ministra pytanie: czy w zwi¹zku z tymi argumentami œwiadcz¹cymi o po-
trzebie przebudowy drogi krajowej S16 Ministerstwo Infrastruktury rozwa¿a umieszczenie jej w projek-
cie sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce?

Z powa¿aniem
prof. Ryszard Górecki




