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Oświadczenie 
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Budowa drugiego mostu przez Wisłę w Toruniu stała się kolejny raz tematem publikacji 
prasowych. Pragnę więc jednoznacznie podkreślić i stanowczo oświadczyć, że realizacja tej 
inwestycji to dla władz miasta działanie pierwszorzędne. Od samego początku mojej pracy w 
Urzędzie Miasta Torunia szukaliśmy możliwości, by jak najszybciej rozpocząć budowę drugiej 
przeprawy przez Wisłę. Analizowaliśmy kilka wariantów lokalizacji mostu i przebiegu trasy 
mostowej. Chwytaliśmy każdą szansę doprowadzenia do realizacji tej inwestycji, przy 
nieustających zabiegach o pozyskanie środków finansowych spoza budżetu miasta. Także wtedy, 
gdy te szanse były tylko chwilowe lub wymagały wielu wysiłków, które później były niweczone. 
Dziś już wiadomo jednoznacznie - budowa mostu w Toruniu w najbliższych latach jest możliwa 
na wysokości ulicy Wschodniej. Intensyfikujemy prace projektowe tak, by pod koniec 2008 roku 
pełna dokumentacja projektowa była gotowa i byśmy mogli złożyć stosowne wnioski - 
o pozwolenie na budowę i wniosek o środki europejskie. Nie ustajemy w zabiegach 
zmierzających do umieszczenia budowy toruńskiej przeprawy na podstawowej Liście Projektów 
Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  
 

Chcę podkreślić jeszcze jedno. O zaawansowaniu prac na bieżąco informujemy Radę 
Miasta Torunia. Informacje te zawsze były, są i będą pełne, rzeczowe oraz rzetelne. Trzeba sobie 
jednak zdawać sprawę z tego, że cały czas wymagają aktualizacji. Zmienia się bowiem sytuacja - 
ta związana z pozyskiwaniem środków finansowych, jak i wynikająca niestety również z wrogich 
ataków i prób zatrzymania realizacji inwestycji. Wymusza to korektę działań. Tak było na 
przykład z przebiegającą przez nowy most drogą krajową nr 15, która została zastąpiona przez 
drogę krajową nr 1, dla zwiększenia szansy i w efekcie na uzyskanie środków Unii Europejskiej 
dla drogi leżącej w VI transeuropejskim korytarzu transportowym (TEN-T). Rada Miasta 
Torunia, posiadając pełną wiedzę na temat inwestycji, przyjmuje stosowne uchwały i rezolucje w 
tej sprawie. Każdy, kto sugeruje, że jest inaczej formułuje poważny i bezpodstawny zarzut braku 
odpowiedzialności wnioskodawców oraz organu uchwałodawczego za decyzje podejmowanie dla 
dobra Torunia i jego mieszkańców. Nigdy nie dochodziło do świadomego wprowadzania w błąd 
kogokolwiek, w tym radnych, informacje i dane przekazywałem według posiadanego stanu 
wiedzy i w dobrej wierze. 

 
Jak już mówiłem, ciągle powroty do dyskusji o lokalizacji przeprawy odwlekają budowę 

mostu na kolejne lata. Zadaniem na dziś jest zdobycie pieniędzy na budowę mostu w ciągu ulicy 
Wschodniej - jedynej lokalizacji możliwej do szybkiej realizacji. Miasto potrzebuje w tym 
wsparcia, a nie ataków i wrogów. Można go udzielić z czystym sumieniem, o czym wiedzą od 
dawna mieszkańcy Torunia. 
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