
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Szweda 
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Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Chciałbym złożyć na Pana ręce podziękowania za działania podejmowane na przestrzeni ostatnich 2 lat, 

zarówno bezpośrednio przez Pana Ministra, jak i przez dyrektora gabinetu Łukasza Smółkę oraz dyrektor 

wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, panią Lidię Markowską. 

Moim zdaniem aktywność i intensywność działań generalnej dyrekcji oraz ministerstwa w kwestii 

rozwiązywania problemów związanych z poprawą bezpieczeństwa należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. 

Ważnym aspektem podejmowanych działań była bez wątpienia kwestia zwiększenia limitów środków 

finansowych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 z perspektywą do 2025 r. 

Biorąc pod uwagę mój okręg senacki obejmujący powiaty kłodzki, ząbkowicki i dzierżoniowski, muszę 

docenić realizację budowy obwodnicy Kłodzka oraz wielu mniejszych zadań inwestycyjnych poczynionych w 

ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych oraz programu redukcji liczby ofiar śmiertelnych, jak też 

w ramach planu działań w ramach samej sieci drogowej, które dotyczą drogi krajowej nr 8. Aktualnie 

realizowane są remonty na wysokości gmin Niemcza i Łagiewniki. Przygotowywana jest także dokumentacja 

projektowa, w której rozważa się 6 wariantów gruntownej przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku 

Wrocław – Kłodzko. Będzie to dobra kontynuacja drogi krajowej S8 od Wrocławia i lepsze jej 

skomunikowanie w kierunku Pragi. Liczymy, że uda nam się w przyszłości wpisać ją w Program Budowy 

Dróg Krajowych i etapowo zrealizować. 

Ważnym aspektem była tu w mojej ocenie decyzja generalnej dyrekcji o wprowadzeniu stałych rozwiązań 

na skrzyżowaniu ul. Zajęczej z drogą krajową nr 8 na wysokości miasta Kłodzka. Dzięki zrozumieniu 

przedstawicieli podległych Panu Ministrowi jednostek uzyskaliśmy decyzję o tym, że zostanie poszerzona 

jezdnia, zaprojektowane zostanie przejście dla pieszych z azylem na środku, powstanie lewoskręt w kierunku 

ul. Zajęczej od strony Wrocławia oraz zostanie wprowadzone stałe ograniczenie prędkości. Znacznie poprawi 

to warunki ruchu komunikacyjnego oraz zapewni poprawę bezpieczeństwa pieszych. 

W związku z dużym natężeniem ruchu na skrzyżowaniu warto rozważyć wprowadzenie w tym miejscu 

również sygnalizacji świetlnej. Na skutek licznych interwencji mieszkańców chciałbym wnosić  

o uzupełnienie w przyszłości tej inwestycji o wspomniane rozwiązanie. 

Aleksander Szwed 

 


