
Toruń, 10.10.2007 r. 
 
 
 
 

Pan 
Andrzej Mielcarek 
Redaktor Naczelny Gazety Pomorskiej 

 
 
 
 

W związku z publikacją wypowiedzi posła Antoniego Mężydły (Gazeta Pomorska, 
8 października 2007 r.), dotyczącą spraw, jakimi zajmował się w minionej kadencji, pragnę 
wyjaśnić: 
 

1) Umieszczenie budowy drugiego mostu przez Wisłę w Toruniu na liście rezerwowej 
Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych dla Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” to efekt wieloletnich starań władz miasta 
Torunia, wspieranych przez grupę lokalnych parlamentarzystów. 

2) Inwestycja została wpisana do programu pod nazwą „Budowa mostu drogowego  
w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”. O jego lokalizacji mają prawo 
zadecydować wyłącznie władze Torunia, co potwierdziło Ministerstwo Transportu  
w piśmie z dnia 18 kwietnia 2007 r. Wojewoda kujawsko-pomorski wydając  
5 października 2007r. decyzję lokalizacyjną wskazał na wniosek samorządu Torunia 
jednoznacznie na ulicę Wschodnią.  

3) Już w 2005 roku inwestycja na wniosek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, 
zgodnie z Uchwałą nr 26/370/2005 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 5 maja 2005r., została rekomendowana jako priorytetowe przedsięwzięcie dla 
województwa w ramach prac nad Narodowym Planem rozwoju na lata 2007-2013  
i dokumentami realizacyjnymi na lata 2007-2013. Rada Ministrów we wrześniu 2005r. 
zaakceptowała propozycje Zarządu województwa i inwestycja znalazła się  
w zatwierdzonym Projekcie Narodowego Planu Rozwoju 

4) Niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Ministrów w dn. 31.01.2006r. założeń do 
opracowania „Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015” oraz po przyjęciu wstępnego 
projektu „Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013” Prezydent Miasta 
Torunia wystosował do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosek o wpisanie 
budowy nowego mostu w Toruniu do Programu Operacyjnego „Infrastruktura  
i Środowisko”.   

5) O aktywności władz Torunia w zabieganiu o wpisanie budowy drugiego mostu do 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” świadczy również przytaczana 
przez posła Antoniego Mężydło odpowiedź Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  
z dnia 12.06.2007r. Czytamy w niej m.in., że pomimo braku formalnego naboru 
projektów do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, 
prezydent Torunia zwrócił się z wnioskiem o wpisanie budowy drugiego mostu na 
listę, ponadto dwukrotnie potwierdzał swoje starania podczas konsultacji programu  
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, wystosował także dwa pisma – 30 marca br. 
i 11 kwietnia br. – z prośbą o przeniesienie inwestycji z listy rezerwowej na 
podstawową. 



6) Konkurs na dyrektora Gimnazjum nr 3 w Toruniu został przeprowadzony zgodnie  
z regulaminem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty nie miał żadnych zastrzeżeń co do przebiegu 
procedury kwalifikacyjnej. Została ona zakończona wyłonieniem dyrektora placówki, 
który objął swą funkcję od 1 września 2007r.                 

 
 
 
 
Agnieszka Pietrzak 
rzecznik prasowy prezydenta Torunia  


