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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, 

Przypominam ponownie, że już kilkakrotnie już zwracałem 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. Na ostatnie wystąpienie z 24 czerwca 

br. otrzymałem odpowiedź z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym 

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (pismo z dnia 21 czerwca br.) w dniu 22 

czerwca br. Jest ona standardowa i sformalizowana. Nie wynika z niej że ktokolwiek zechciał 

wczuć się w istotę mojego wystąpienia. Nie od CANARD – u oczekiwałem ja i Mieszkańcy  

odpowiedzi i to odpowiedzi pozytywnej, z której miałoby wynikać podjęcie problemu i jego 

rozwiązanie. Nie CANARD zafundował mieszkańcom Gminy Biała stan rzeczy. Zafundowali 

go mam rządzący w latach 2004 – 2016 i działający wtedy lobbujący i formalni decydenci, 

którzy ustanowili istniejący dziś stan rzeczy w zakresie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 

74 w granicach Gminy Biała. Powtarzam raz jeszcze. Przyczyną takiej sytuacji jest przebieg 

trasy S-8 na odcinku Walichnowy – Piotrków. Nazywam go ,,trapezem głupoty” na S-8. 

Załączam raz jeszcze wizualizacje całej tej drogi szybkiego ruchu. Dla jasności załączam także 

wizualizację przebiegu umiejscowienia sąsiednich Sokolnik w odniesieniu do przebiegającego 

wyżej odcinka S – 8. Mieszkańcy Sokolnik, których posesje zlokalizowane są na odcinku ok. 

3 km w pełnym zagęszczeniu przy drodze wojewódzkiej  nr 482 mają po prostu spokój i żyją 

bezpiecznie. Tak powinno być również w naszej gminie. Niestety nie jest, bo mieszkamy przy 

drodze krajowej prowadzącej do węzła S – 8 w Walichnowach, przez którą przejeżdża 

kilkanaście tysięcy samochodów na dobę. Znakomita większość nie porusza się z właściwą 

prędkością. A trasa S – 8 nie biegnie równolegle do przechodzącej przez naszą gminę  dk 74. 

Panie Premierze, 
Rządzący dziś jako następcy rządzących wcześniej  i kontynuatorzy sprawowania 

władzy winni dokonać zadość uczynienia i naprawić skutki działań poprzedników. I to 

niezwłocznie. Argumenty o rekordowej liczbie kumulacji wypadków śmiertelnych i fakt, 

że jadących w naszej miejscowości pojazdów jest znacznie więcej, niż na tejże drodze  

w innej miejscowości są bezdyskusyjne i winny mieć krytyczne motywacyjne znaczenie 

dla pomiotów odpowiedzialnych za stan rzeczy. Powinni fakty te w sposób szczególny 

uwzględniać audytujący stan bezpieczeństwa i wypadkowości na polskich drogach. 

W dniu dzisiejszym zdarzył się kolejny wypadek spowodowany nadmierną 

prędkością na przedmiotowej drodze, na wysokości marketu spożywczego. Usuwanie 



jego skutków i czynności służb trwały ponad trzy godziny. Utworzyły się 

wielokilometrowe korki. W załączeniu dokumentacja fotograficzna. 

W poprzednim wystąpieniu wskazywałem na możliwe źródła rychłego 

finansowania odcinkowego pomiaru prędkości w Gminie Biała. Dziś dołożyć by do tego 

trzeba Rządowy Fundusz Polski Ład. Uprzejmie proszę o ponowną lekturę mojego 

poprzedniego wystąpienia. Uprzejmie po raz kolejny proszę Pana Premiera   

o spowodowanie realizacji instalacji odcinkowego pomiaru prędkości na dk74 w gminie 

Biała. Jeśli ta prośba nie zostanie wysłuchana i nie spełni się oczekiwanie Mieszkańców - 

pozostaną nam protesty i blokowanie przejść dla pieszych. 
 

Z poważaniem  
    

                     Aleksander Owczarek 

          Wójt Gminy Biała  

   

 

 

Do wiadomości: 
1. Ministerstwo Infrastruktury 

2. Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

3. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD 

4. Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego 

5. Najwyższa Izba Kontroli 

6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 

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

8. Państwo Parlamentarzyści z okręgu nr11 (sejm) i 27 (senat) 

9. Starostwo Powiatowe w Wieluniu 

10. Komenda Głowna Policji w Warszawie 

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 

21. a/a 


