
Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 26. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 stycznia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 
oraz do pełniącego obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Lecha Witeckiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze! 
Mieszkańcy gminy i miasta Błaszki, powiat sieradzki, zgłosili się do mojego biura z prośbą o interwencję 

w sprawie drogi krajowej nr 12 oraz drogi wojewódzkiej nr 449. Mieszkańcy są zaniepokojeni bezpośrednim 
zagrożeniem dla zdrowia oraz życia uczestników ruchu drogowego na tych drogach. Wielokrotnie zgłaszali 
potrzebę zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 w miej-
scowości Borysławice poprzez wybudowanie ronda, które umożliwiłoby rozładowanie natężenia wzmożone-
go ruchu pojazdów oraz zmniejszenie prędkości poruszających się pojazdów na omawianym odcinku dróg. 
Takie rozwiązanie bezpośrednio przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowe-
go, tak zmotoryzowanych, jak i pieszych. Mimo przedstawianych argumentów apel lokalnej społeczności 
oraz jednostki terytorialnej Błaszki został wielokrotnie zbagatelizowany. 

Brak zastosowania jakiegokolwiek rozwiązania w poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowe-
go na skrzyżowaniu przyczynia się do wielu kolizji oraz wypadków, niestety kończących się utratą życia ich 
uczestników. „W 2012 r. na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu doszło do tragicznego wypadku, zderzył się 
bus, wiozący Polaków wracających z pracy w Niemczech, z ciężarówką wyładowaną złomem. Osiem osób 
zostało rannych, w tym trzy ciężko, dwa samochody zostały zniszczone oraz ścięty słup trakcji elektrycznej. 
Na początku 2013 r. również w tym miejscu doszło do śmiertelnego potrącenia osiemdziesięciopięcioletniej 
mieszkanki Borysławic”. 

Powyższe fakty nie mogą pozostać bez głośnego komentarza, bo czy można oszczędzać na bezpieczeń-
stwie, zdrowiu i życiu ludzi?! Lokalna społeczność jest zdesperowana w związku z niezmieniającymi się 
okolicznościami, ignorancją władz państwowych oraz życiem w ciągłym strachu o bezpieczeństwo swoje 
i najbliższych. 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Dyrektorze! 
Czy w związku z dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego na skrzyżowaniu 

drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 449 w miejscowości Borysławice, powiat sieradzki, gmina 
Błaszki, są przewidziane środki finansowe w budżecie GDDKiA pozwalające na rozpoczęcie procedury 
opracowywania dokumentacji projektowej, a następnie rozpoczęcie budowy ronda?  

Jeśli wskazane procedury zostały opracowane oraz zapewnione środki finansowe, to na kiedy jest plano-
wane sfinansowanie budowy ronda na najniebezpieczniejszym skrzyżowaniu w gminie Błaszki? 

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


