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Jeszcze raz chciałbym podziękować Panu Premierowi za wizytę w Toruniu pod koniec
sierpnia. Mieszkańców miasta, jak i mnie cieszą niezmiernie dowody sympatii w stosunku
do grodu Kopernika, okazywane przez Pana podczas każdego pobytu na Kujawach
i Pomorzu. Jesteśmy dumni, że Pan Premier zechciał przyjąć medal noszący imię słynnego
torunianina Samuela Bogumiła Lindego. To dla nas zaszczyt, że trafił on w tak godne ręce.
Z wielką nadzieją przyjęliśmy deklaracje złożone przez Pana Premiera zarówno
w Ratuszu Staromiejskim, jak i podczas krótkiego spotkania z mieszkańcami Torunia
na Rynku Staromiejskim. Zapewnił Pan o swoim poparciu dla najważniejszej w naszym
mieście inwestycji – budowy nowego mostu drogowego.
To, iż nowa przeprawa znalazła się na rezerwowej Liście Projektów Indywidualnych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, to już dla nas
cenny sygnał, utwierdzający w przekonaniu, że władze centralne dostrzegają konieczność jej
realizacji. Pewność dofinansowania ze środków Unii Europejskiej możemy zyskać dzięki
Pana osobistemu zaangażowaniu w przeniesienie budowy drugiego toruńskiego mostu przez
Wisłę na listę podstawową w/w projektów.
Wierzymy, iż dzięki Pana wstawiennictwu ziszczą się oczekiwania rzeszy torunian.
Pozwalam sobie przypomnieć, że podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych
zebraliśmy prawie 40 tysięcy podpisów osób, opowiadających się za budową drugiej
przeprawy mostowej na wysokości ulicy Wschodniej. Toruń pilnie jej potrzebuje. Miasto
Mikołaja Kopernika musi mieć nowy most przez Wisłę, oddalony od średniowiecznej
starówki. Tylko w taki sposób możemy uratować przed zniszczeniem bezcenne, gotyckie
zabytki i uchronić Toruń przed paraliżem komunikacyjnym.

Dokumentacja dotycząca projektu nowego mostu jest już gotowa w 70%, a 24 sierpnia
2007 r. wojewoda kujawsko-pomorski wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
pozwalającą na realizację nowego przebiegu drogi krajowej nr 1 z mostem drogowym przez
Wisłę w Toruniu w lokalizacji „Wschodniej”. Nierozstrzygnięta pozostaje więc już tylko
kwestia finansowania inwestycji.
Jestem przekonany, iż mieszkańcy Torunia mogą liczyć na wsparcie Pana Premiera
i ufać słowom, które padły z Pana ust w Toruniu. Decyzja o przeznaczeniu unijnych środków
na budowę mostu jest w Grodzie Kopernika najbardziej oczekiwaną. Zakończy ona również
burzliwą dyskusję wokół realizacji tej inwestycji. Dyskusję niepotrzebną i choć wywołaną
zaledwie przez kilkanaście osób, to przynoszącą szkodę całemu miastu.
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