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Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W ostatnich latach podjêto budowê sieci dróg ekspresowych i autostrad oczekiwanych przez obywa-
teli od lat. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki œrodkom unijnym przeznaczonym na ten cel.

Jedna z tych inwestycji – droga ekspresowa S-8 – dziêki staraniom lokalnej spo³ecznoœci bêdzie
przebiegaæ przez województwo ³ódzkie, przez Zduñsk¹ Wolê, Sieradz i Pabianice. Realizuj¹c swoje
podstawowe funkcje, droga S-8 stanowiæ bêdzie tak¿e obwodnicê tych miast. Nowa droga nie roz-
wi¹¿e jednak problemów komunikacyjnych czêœci oœrodków bardziej oddalonych od przysz³ej eks-
presówki. Do takich miast nale¿y w szczególnoœci Wieluñ. Miasto to cierpi w zwi¹zku z du¿ym
ruchem na przebiegaj¹cej przez nie drodze krajowej prowadz¹cej w kierunku Be³chatowa. Jedynym
rozwi¹zaniem tego dotkliwego problemu jest wybudowanie obiecanej przez Pana Ministra obwodni-
cy tego miasta.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o podjêcie skutecznych dzia³añ zmierzaj¹cych do jak najszybsze-
go wykonania tej inwestycji, której budowa, jak donosi prasa, zosta³a prze³o¿ona i bêdzie realizowa-
na po roku 2013. Choæ droga ta znalaz³a siê na liœcie rezerwowej, a Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przewiduje mo¿liwoœæ przyœpieszenia inwestycji, na razie s¹ to tylko obietni-
ce, które mieszkañcy Wielunia s³ysz¹ ju¿ od blisko trzydziestu lat. A budowa obwodnicy do tej pory
nie ruszy³a.

Droga ekspresowa S-8, która w swych za³o¿eniach ma tak¿e pe³niæ funkcje obwodnic miast, spe³ni
swoj¹ rolê jedynie w przypadku powi¹zania zjazdów z uk³adem komunikacyjnym tych miast. W Zduñ-
skiej Woli projekt zak³ada wybudowanie w okolicach miejscowoœci Marzenin wêz³a zjazdowego obejmu-
j¹cego po³¹czenie z tras¹ krajow¹ nr 12 i 14 poprzez w¹sk¹ powiatow¹ ulicê Karsznick¹. Takie
rozwi¹zanie jest nie do zaakceptowania. Moim zdaniem, a tak¿e zdaniem lokalnej spo³ecznoœci oraz lo-
kalnych samorz¹dów, niezbêdne jest wybudowanie przez GDDKiA nowego kilkukilometrowego ³¹cznika
pomiêdzy drog¹ krajow¹ a tras¹ S-8 omijaj¹cego osiedle Karsznice. Opiniê tak¹ prezentuj¹ tak¿e miesz-
kañcy kolejarskiej osady, którzy nie chc¹, ¿eby ruch tranzytowy przebiega³ pomiêdzy blokami mieszkal-
nymi.

Podczas rozmów, które przeprowadzi³em z przedstawicielami GDDKiA, dowiedzia³em siê, ¿e instytu-
cja ta równie¿ uznaje za konieczne wybudowanie nowej drogi, nie chce siê jednak tego podj¹æ, pozosta-
wiaj¹c problem do rozwi¹zania samorz¹dom. Moim zdaniem niedopuszczalne jest rozwi¹zywanie
problemów zwi¹zanych z budow¹ sieci dróg krajowych poprzez zmuszanie do podejmowania kosztow-
nych inwestycji samorz¹dów, które nie udŸwign¹ takiego przedsiêwziêcia i które maj¹ wiele innych za-
dañ do wykonania.

Przy³¹czaj¹c siê do apeli mieszkañców oraz samorz¹du, wnoszê o przyst¹pienie przez GDDKiA do
prac zwi¹zanych z przygotowaniem dokumentacji i wybudowaniem ³¹cznika pomiêdzy wêz³em na dro-
dze szybkiego ruchu S-8 w Marzeninie ko³o Zduñskiej Woli i drogami krajowymi nr 12 i 14.

Uprzejmie proszê o przyst¹pienie do remontu drogi krajowej nr 12 i 14 (obwodnicy) przebiegaj¹cej
przez Zduñsk¹ Wolê. W ostatnich latach przygotowana zosta³a dokumentacja przebudowy drogi. Z po-
wodów finansowych rozpoczêcie inwestycji, która mia³a poprawiæ bezpieczeñstwo, zosta³o jednak od³o-
¿one. Wczeœniej zakoñczony zosta³ remont wymienionej drogi jedynie w czêœci le¿¹cej poza granicami
miasta. Wyremontowano tak¿e wiadukt – tak zwany most karsznicki. Niestety na przysz³oœæ pozosta-
wiono przebudowê czêœci drogi znajduj¹cej siê w granicach miasta. Droga ta jest najbardziej eksploato-
wana, a jednoczeœnie znajduje siê w fatalnym stanie technicznym, co w najwiêkszym stopniu stanowi
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa u¿ytkowników.

Projekt przebudowy obwodnicy Zduñskiej Woli mia³ na celu naprawê nawierzchni, ale tak¿e zastoso-
wanie rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do spowolnienia ruchu pojazdów i zapewnienia jego p³ynnoœci. Realiza-
cja tego projektu jest niezbêdna i nie powinna byæ odk³adana. Godzi siê przypomnieæ, ¿e w Polsce ginie
na drogach o ponad 60% ludzi wiêcej ni¿ w innych krajach UE, przede wszystkim z powodu przekracza-
nia przez kierowców dopuszczalnych prêdkoœci. Czêœæ z tych ofiar to obywatele, którzy stracili ¿ycie na
zduñskowolskiej obwodnicy.

Racjonalne wydaje siê ponadto realizowanie inwestycji, dla których przygotowana jest dokumenta-
cja, a tak w³aœnie jest w przypadku obwodnicy Zduñskiej Woli. Proszê zatem o podjêcie dzia³añ zmierza-
j¹cych do rozpoczêcia realizacji oczekiwanej przebudowy drogi.



Panie Ministrze, proszê Pana o uwzglêdnienie wniosków przedstawionych w tym oœwiadczeniu. Ma-
j¹c na wzglêdzie ograniczone mo¿liwoœci finansowe proszê o realizacjê opisanych inwestycji i przezna-
czenie na ten cel wszystkich pieniêdzy zaoszczêdzonych na budowie trasy S-8. Wystarczy ich na
zrealizowanie tych najpilniejszych w regionie prac, o które wnoszê w tym oœwiadczeniu.
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