
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Witolda Sitarza, Jadwigę Rotnicką, 

Mariana Poślednika, Piotra Gruszczyńskiego, 

Mieczysława Augustyna, Marka Ziółkowskiego, 

Jana Filipa Libickiego i Andżelikę Możdżanowską 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Rada Miejska Kalisza skierowała do Pana Ministra apel z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie poszerzenia sie-

ci dróg ekspresowych Polski o pewne odcinki drogi nr 25 oraz drogi nr 12, które krzyżują się w Kaliszu, dru-

gim co do wielkości mieście Wielkopolski. Kopie apelu otrzymali również parlamentarzyści z Wielkopolski. 

Kalisz razem z Ostrowem Wielkopolskim i okolicznymi miejscowościami tworzą dużą aglomerację zwa-

ną aglomeracją kalisko-ostrowską, której populację stanowi około trzystu tysięcy osób. Kilka lat temu podpi-

sano formalne porozumienia dotyczące aglomeracji, a ostatnio – porozumienie o utworzeniu obszaru funk-

cjonalnego wokół tych pobliskich miast. W Koncepcji Rozwoju Przestrzennego Kraju 2030 Kalisz uznano za 

drugi obok Poznania ośrodek o znaczeniu regionalnym w Wielkopolsce. 

Niżej podpisani senatorowie z Wielkopolski wyrażają poparcie dla pomysłu poszerzenia mapy sieci dróg 

ekspresowych. Nie przesądzając o terminach fizycznej realizacji wspomnianych dróg – znane nam są możli-

wości inwestycyjne kraju – uważamy, że połączenie trasy S11 z Ostrowa Wielkopolskiego trasą S25 (obecnie 

DK25) poprzez Kalisz, Konin, Inowrocław z Toruniem i autostradą A1 stworzyłoby w przyszłości nowe 

możliwości komunikacyjne nie tylko dla aglomeracji kalisko-ostrowskiej, ale również dla Wrocławia i Dol-

nego Śląska. Podobnie przedłużenie S12 – z wykorzystaniem S8 na południu Łodzi – do Kalisza lub nawet 

do S11 w Pleszewie dałoby nową możliwość komunikacji wschód – zachód. Już obecnie na tych trasach no-

towane są znaczące potoki pojazdów, a w przyszłości, po podniesieniu standardu dróg, potoki te z pewnością 

wzrosną, dlatego wyrażamy swe poparcie i prosimy o wnikliwe rozważenie wniosku. 
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