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Dla każdego, komu leży na sercu dobro miasta oraz szybkie rozwiązanie problemów
komunikacyjnych, dyskusja o lokalizacji drugiego mostu w Toruniu jest przesądzona.
Decyzje w tej sprawie zapadły zgodnie z prawem, w tym z ustawą o drogach. Czas na
spekulacje o lokalizacji mostu, jakże często przypominające przysłowiowe „wkładanie kija
w szprychy”, minął. Teraz najważniejsze jest jak najszybsze zrealizowanie inwestycji. I tak
się dzieje! Po otrzymaniu od wojewody-kujawsko pomorskiego decyzji lokalizacyjnej
w sprawie budowy przeprawy na wysokości ulicy Wschodniej przygotowania do inwestycji
mogły wreszcie nabrać właściwego tempa. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu kończy obecnie
kompletowanie dokumentacji projektowej przeprawy, zaczęły się również wykupy gruntów
pod jej budowę.
Nie zliczę korespondencji z prezesem Rady Ministrów, szefami stosownych
ministerstw w sprawie budowy, w tym dofinansowania drugiej przeprawy. Monitowałem w
tej sprawie wielokrotnie osobiście „w stolicy”. Co więcej, 19 lutego 2007r. doszło w Toruniu
do spotkania z decydentami, które w konsekwencji doprowadziło do powstania w ówczesnym
Ministerstwie Transportu specjalnego Zespołu dla rozwiązania kwestii finansowania budowy
drugiego mostu w Toruniu oraz opublikowania przez ten zespół raportu. Jest on jednoznaczny
– decyzję o lokalizacji podjęły władze samorządowe miasta zgodnie z prawem, inwestycja
jest priorytetowa dla Torunia i kraju oraz powinna być dofinansowana ze środków Unii
Europejskiej. Zarówno Pan Poseł, jak i ja doskonale wiemy, że istnieje ciągłość władzy.
Zobowiązania i działania prowadzone przez poprzedni rząd przechodzą na kolejny.
Zgadzam się, że mimo to trzeba wciąż interweniować. Dlatego wysłałem już list
w sprawie nowego mostu w Toruniu do premiera RP Donalda Tuska. Systematycznie
rozmawiam w Ministerstwie Infrastruktury o najważniejszych inwestycjach naszego miasta.
Jedno ze spotkań poświęcone było wyłącznie drugiej przeprawie przez Wisłę w Toruniu.
Doświadczenie pokazuje, że tego typu inwestycje – strategiczne dla miast, do
realizacji których potrzebne są ogromne nakłady finansowe z budżetu państwa – wymagają
przede wszystkim jednomyślnego i zdecydowanego wsparcia lokalnych parlamentarzystów.

Dlatego mam nadzieję, że także starania Pana Posła w sprawie budowy nowego mostu
w Toruniu podczas posiedzeń Sejmu i interwencji w Radzie Ministrów będą pomocne dla
mieszkańców grodu Kopernika. Ma Pan Poseł rację pisząc, iż jesteśmy wolnymi ludźmi
i dlatego wybieramy polityków, by w naszym imieniu walczyli o nasze sprawy „w stolicy”.
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