
Są pieniądze na most.

Z ogromną radością i satysfakcją mogę powiedzieć, ze mieszkańcy osiągnęli sukces w ogromnej i 
bardzo trudnej batalii o nowy most drogowy w naszym mieście. To już realne, w ciągu najbliższych 
trzech lat na Wiśle stanie nowa przeprawa. Spełniły się oczekiwania mieszkańców - kierowców 
stojących w kilometrowych korkach i tysięcy turystów odwiedzających nasze miasto.

Chciałbym przede wszystkim podziękować mieszkańcom Torunia, którzy wspierali na każdym 
kroku działania miasta. Dziękuję za udział w konsultacjach społecznych organizowanych teraz, jak 
i w ubiegłym roku, kiedy to udział w nich wzięło 20 tys. osób. Dziękuję za wszystkie głosy 
poparcia wyrażone na specjalnych świątecznych kartkach. Pragnę przypomnieć, że aż 1400 osób 
wysłało e-maile do ministra rozwoju regionalnego, a ponad 6 tysięcy podpisało się pod petycją w 
sprawie budowy nowego mostu. Informację o wynikach prowadzonej przez nas akcji przekazałem 
w miniony wtorek w Warszawie ministrowi infrastruktury Cezaremu Grabarczykowi. Dziękuję 
panu ministrowi za szybką reakcję i decyzję o przesunięciu toruńskiej inwestycji z listy rezerwowej 
na podstawową. Nawiązując do świątecznej tematyki naszej akcji mostowej mogę powiedzieć, że 
czuję ogromną radość, iż mieszkańcy Torunia dostaną w prezencie od św. Mikołaja - Rządu 
Rzeczypospolitej to, o czym marzyli. 

Cieszę się, że nie brakuje osób, które tę inwestycję wspierają, także wielu parlamentarzystów. 
Ważne jest to, że w tym gronie jest pan marszałek Piotr Całbecki, który wyszedł z gospodarnego 
Torunia, a teraz jest znakomitym gospodarzem województwa kujawsko-pomorskiego, co widać 
między innymi w rozwoju sieci dróg w naszym regionie oraz w działalności na rzecz pozyskania 
pieniędzy na drugi most w Toruniu. Dziękuję Pani poseł Annie Sobeckiej za lata starań, pani poseł 
Ewie Kierzkowskiej za entuzjazm pomagania, panom posłom Tomaszowi Lenzowi i Grzegorzowi 
Karpińskiemu za zrealizowanie zapewnień oraz toruńskim senatorom z naszego okręgu za wolę 
wspierania.

Zdecydowana wola doprowadzenia do realizacji tej inwestycji, którą w kolejnych dwóch 
kadencjach prezentowała Rada Miasta Torunia, doczekała się spełnienia tak ważnego dla radnych 
reprezentujących mieszkańców miasta.

Konsekwentnie robiłem wszystko, co leży w moich kompetencjach, by doprowadzić do realizacji 
tej największej toruńskiej inwestycji. Efekt jest taki, że budowa drugiego mostu w Toruniu jest 
jednym z najbardziej zaawansowanych drogowych projektów znajdujących się na Liście Projektów 
Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uzyskaliśmy wszelkie 
niezbędne decyzje administracyjne, uregulowaliśmy sprawy własnościowe gruntów pod budowę. W 
styczniu będziemy mieli pełną dokumentację wraz z kosztorysem budowy, a jeszcze w tym 
miesiącu złożymy wniosek o pozwolenie na budowę. Cieszę się, że wieloletnie działania w sprawie 
budowy mostu w Toruniu skończyły się sukcesem. Dołożę wszelkich starań, by jak najszybciej 
rozpocząć inwestycję.
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