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Szanowna Pani Dyrektor, 
Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi na moje ostanie wystąpienia zawarte w piśmie 

SO.5532.2.2021 z dnia 24 czerwca i z dnia 10 sierpnia br. 2021 r., kierowane do Pana Premiera 
Mateusza Morawieckiego w sprawie odcinkowego pomiaru prędkości na dk 74 w Gminie Biała. Rzec 
mógłbym, że przekazane stanowisko CANARD jest mi znane od dwóch lat, kiedy to odbyłem w Waszej 
jednostce bezpośrednią konsultację w tej sprawie. I rozumiem, że patrząc z poziomu CANARD-u to 
stanowisko inne być nie może.  

Pani Dyrektor,   
Jednak nie od CANARDU-u i nie takiej oczekuję wciąż  odpowiedzi. Nie CANARD jest sprawcą 

naszego problemu. Pisałem o tym w ostatnim liście otwartym. Powtarzam raz jeszcze, że to rządzący 
w latach 2001 – 2015 zafundowali nam obecny stan rzeczy. Dlatego zwracam się do dziś rządzących - 
jako kontynuatorów sprawowania władzy w naszym Państwie - o naprawę działań poprzedników 
(przebieg trasy s-8) poprzez montaż odcinkowego pomiaru prędkości na dk74 w naszej gminie. Jak 
wiemy, instalacja taka kosztuje kilkaset tysięcy zł. Jest to niewielka kwota, w stosunku do kwot, które 
są wskazywane np. w POLSKIM ŁADZIE, rządowym programie obecnie wdrażanym.  

Nie chcemy stać w kolejce i czekać nie wiadomo jak długo. Kosztami tego czekania – jak można 
się spodziewać – mogą być kolejne ofiary drogowych zdarzeń. Nie wiem czy gdzieś jeszcze w naszym 
kraju zaistniała taka jak u nas sytuacja. Mam wrażenie, że mimo takiego wyartykułowania sprawy ciągle 
brakuje u obecnie rządzących wrażliwości w spojrzeniu na problem. Bo to, że nie było jej  
u podejmujących decyzję o ostatecznym przebiegu s-8 to oczywiste. Nie mogło jej być, bo zasłonę 
tworzyło lobby sieradzko – łódzkie i brak normalności w dochodzeniu do ostatecznej decyzji  
o przebiegu s-8. 

Z pewnością nie ustaniemy – tak jak wspominałem w swym ostatnim wystąpieniu –  
w staraniach o montaż instalacji odcinkowego pomiaru prędkości na dk 74 w naszej gminie. Argumenty 
są po naszej stronie. Pewnie nieunikniona jest aktywność mieszkańców i zorganizowanie akcji 
protestacyjnej na przejściach dla pieszych na przedmiotowej drodze. 

 
         Z poważaniem                        

  
          
 
 
 

Do wiadomości: 
1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa 
2. Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa  
3. Najwyższa Izba Kontroli, ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa 
4. Pani Barbara Pawełczyk – Przewodnicząca Rady Gminy Biała  


