Toruń, 24.10.2007

Pan
Artur SZCZEPAŃSKI
Redaktor Naczelny „Nowości”

W związku z komentarzem red. Marka Nienartowicza dotyczącym wyborów
parlamentarnych w kontekście dyskusji o lokalizacji nowego mostu w Toruniu (Nowości,
23.10.2007r.), zostałem niejako „wywołany do tablicy”, nie mogę więc wobec tego tekstu
pozostać obojętnym.
Zdziwienie moje budzi analiza wyniku wyborczego posła Antoniego Meżydły. Jest
pobieżna i pomija istotne fakty. Poseł A. Mężydło, mimo pierwszego miejsca na liście, zdobył
w Toruniu zaledwie 14.049 głosy. Zdecydowanym liderem Platformy Obywatelskiej
w Grodzie Kopernika był Tomasz Lenz z 21.458 głosami! Kandydaci pierwsi na listach
Platformy Obywatelskiej w swoich okręgach zdobywali od 86% głosów oddanych na PO ( D.
Tusk w Warszawie) do 18% (R. Grupiński w Kaliszu). W tym rankingu pan A. Mężydło, na
41 okręgów w kraju, zajął dopiero 26 miejsce z 27%.
Te dane przeczą teorii red. Nienartowicza o dużym poparciu torunian dla posła
Mężydły i forsowanej przez niego koncepcji budowy drugiej przeprawy przez Wisłę.
Wyraźnie z nich wynika, że stanowisko posła Mężydły nie znajduje akceptacji u tysięcy
mieszkańców Torunia, którzy podczas konsultacji społecznych opowiedzieli się
jednoznacznie za lokalizacją mostu w ulicy Wschodniej.
Poseł Antoni Mężydło lansuje archaiczną koncepcję, a rzekomi fachowcy, na których
się powołuje to ludzie, którzy od lat nie uczestniczą już czynnie w przygotowywaniu
i realizacji dużych inwestycji.
Pan Antoni Mężydło jest posłem RP, tak chcą wyborcy. W sprawie koncepcji
drugiego mostu przez Wisłę opowiadał się do tej pory po innej stronie – wbrew mieszkańcom
Torunia i parlamentarzystom okręgu toruńsko-włocławskiego, którzy wszyscy za wyjątkiem
(A. Mężydły) podpisali 19 grudnia 2006 r. Deklarację Wspólną Parlamentarzystów
Toruńskich, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Miasta Torunia
oraz Prezydenta Miasta Torunia w sprawie działań związanych z budową nowej przeprawy
mostowej wraz z dojazdami w Toruniu. Pozostaje mieć nadzieję, że zasiadając w ławie
sejmowej będzie spełniać wolę swoich wyborców i nie nadużyje powierzonego mu
społecznego zaufania. Reprezentuje Platformę Obywatelską, której przedstawiciele w okresie
poprzedzającym kampanię oraz podczas kampanii wyrażali jednoznaczne poparcie budowy
drugiego mostu w lokalizacji Wschodniej (potwierdzają to liczne wypowiedzi medialne).
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