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L i s t    o t w a r t y 
 

 

Pan  

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

 

  Wielce Szanowny Panie Premierze, 

W lutym br. zwróciłem się do Pana w sprawie zainstalowania na drodze 

krajowej nr 74 w granicach gminy Biała urządzeń odcinkowego pomiaru 

prędkości mającego objąć ok. 4.5 km tej drogi. Podałem wszystkie działania 

czynione przez gminę dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na tej drodze. 

Określiłem dobitnie przyczyny zagrożeń. Podałem fakty dotyczące ilości zdarzeń 

i ofiar śmiertelnych.  

W kwietniu br. otrzymałem odpowiedź. Niestety nie taką na jaką liczyłem 

ja i jakiej oczekiwali mieszkańcy naszej gminy, szczególnie ci mieszkający przy 

wskazanej wyżej  drodze. Nadawcą odpowiedzi było Centrum Automatycznego 

Nadzoru nad Ruchem Drogowym podległe Głównemu Inspektoratowi Transportu 

Drogowego. Z treści odpowiedzi wynika, że montaż odcinkowego pomiaru 

prędkości w gminie Biała nie będzie obecnie dokonany, gdyż lokalizacja ta nie 

znalazła się na liście uznanych lokalizacji, w których montaż urządzeń 

pomiarowych sfinansowany zostanie ze środków unijnych przeznaczonych na 

wdrażany obecnie rządowy projekt.  

 

Panie Premierze, 
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu miesięcy na drodze krajowej nr 74  

w obszarze zabudowanym w gminie Biała miały miejsce trzy śmiertelne 

wypadki: w grudniu’2019, w lipcu i we wrześniu’2020 !!! Ofiary wypadków 



to mieszkańcy naszej gminy. Przyczyn tych wypadków należy upatrywać  

w natężeniu ruchu (szacunkowo kilkanaście tyś. pojazdów na dobę)  

i nadmiernej prędkości poruszających się pojazdów. Czy tragiczna śmierć 

tych trzech osób nie ma znaczenia? Czy potrzeba jeszcze jakiegoś audytu? 

Jakich innych argumentów mamy użyć? Czy trzeba czekać na następne 

zdarzenia?  

Powtarzam ponownie: jesteśmy skazani przez lokalizację węzła Wieluń na 

S-8 w Walichnowach na wielkie natężenie ruchu pojazdów tam i stamtąd 

jadących. Wszystkie nasze podjęte starania i wystąpienia miały miejsce na 

przestrzeni ostatnich pięciu lat. Opisałem je w swoim poprzednim wystąpieniu do 

Pana. Pragnę zauważyć, że nie podejmuję działań w temacie odcinkowego 

pomiaru prędkości okazjonalnie - w momentach wyborów samorządowych, 

parlamentarnych czy też do europarlamentu. Czynię to niemal ciągle, mając 

świadomość stanu rzeczy, wyobraźnię i przeświadczenie, że wykonana instalacja 

wyegzekwuje tu jazdę zgodną z organizacją ruchu i zlikwiduje zagrożenia. W tej 

sprawie – wspierając moje działania - do właściwego ministerstwa zwracali się 

panowie posłowie: były poseł Pan Wojciech Szczęsny Zarzycki i obecni – Pan 

Marek Matuszewski i Pan Paweł Rychlik. Nie dało to również oczekiwanego 

skutku.  

Po przeprowadzonej w październiku ubiegłego roku rozmowie  

w CANARD wiadomo mi, że istnieją również inne - niż obecnie podjęte działania 

w ramach unijnego dofinansowania - możliwości dokonania instalacji 

odcinkowego pomiaru prędkości w Białej. I dlatego bardzo i uprzejmie proszę 

Pana o spowodowanie realizacji tej instalacji.  

Ofiarą ostatniego wypadku był siedemnastolatek. To wstrząsające dla nas 

wszystkich, to wielki dramat dla rodziny. Lokalna społeczność dojrzała do tego, 

by podjąć swoje aktywności w tym zakresie, w tym np. blokować przejścia dla 

pieszych znajdujące się na tejże drodze i dać po raz kolejny wyraz medialny 

naszym oczekiwaniom. 



Panie Premierze, 

Zapowiadana budowa południowej obwodnicy Wielunia tylko pogorszy 

istniejący już stan rzeczy: będzie ona wpinać cały ruch do dk nr 74 niemal przed 

granicą gminy Biała. Jej budowa to wydatek rzędu kilkuset milionów zł. Koszt 

instalacji odcinkowego pomiaru prędkości w gminie Biała wyniósłby kilkaset 

tysięcy zł. Warto i trzeba go natychmiast ponieść, by zadziałać naprawczo  

w stosunku do decyzji rządzących w 2009 r. w kwestii przebiegu S-8 (który 

to przebieg jest główną przyczyną dzisiejszego stanu zagrożeń na dk 74  

w naszej gminie), ale przede wszystkim, by i nie dopuszczać do następnych 

zdarzeń i ofiar.  

 

Z poważaniem  

  Wójt Gminy Biała 

Aleksander Owczarek 

 

 

Do wiadomości: 

1. Ministerstwo Infrastruktury 

2. Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

3. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD 

4. Pan były Poseł RP Wojciech Szczęsny Zarzycki     

5. Pan Poseł RP Marek Matuszewski    

6. Pan Poseł RP Paweł Rychlik    

7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi 

8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu 

9. Starostwo Powiatowe w Wieluniu 

10. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi 

11. Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu 

12. TVP 3 Łódź     

13. Radio Ziemi Wieluńskiej 

14. Dziennik Łódzki     

15. Wieluń Nasze Miasto     

16. Kulisy Powiatu 

17. Kłobucka.pl dodatek ,,W czwartek” 

18. Radio Łódź  

19. Przewodnicząca RG Biała 

20. a/a 


