
Toruń, 8 maja 2006 r. 
 
 

Stanowisko prezydenta Torunia 
po spotkaniu z ministrem Piotrem Stommą 

 
 
Władze Torunia intensywnie kontynuują rozpoczęte trzy lata temu przygotowania do budowy 
nowego mostu. Będą one postępować zgodnie z ustalonym harmonogramem tak, by złoŜyć 
wniosek o przyznanie dofinansowania z Unii Europejskiej w I półroczu 2007 r., zaraz po 
rozpoczęciu nowego okresu rozliczeniowego unijnego budŜetu. 
 
Ze spotkania wiceministra transportu Piotra Stommy z toruńską loŜą BCC (8 maja 2006 r.) 
wynika, Ŝe nie znane są jeszcze zasady rozdziału pieniędzy na inwestycje drogowe z funduszy 
europejskich. Ocenianie juŜ dziś szans poszczególnych wniosków jest więc przedwczesne.  
W grudniu 2006 r. Toruń będzie w posiadaniu kompletu 21 dokumentów koniecznych do 
ubiegania się o pomoc z budŜetu Wspólnoty i dopiero wówczas nasz wniosek zostanie 
poddany merytorycznej ocenie. Jako zdumiewające i oburzające uznaje prezydent Torunia 
słowa wiceministra  Piotra Stommy, który juŜ dziś kategorycznie stwierdza, Ŝe na toruńską 
przeprawę nie będzie pieniędzy. Tę wypowiedź naleŜy traktować wyłącznie w kategoriach 
politycznych. Prezydent ze zdumieniem wysłuchał takŜe sugestii wiceministra, by szukać 
środków na budowę mostu w funduszach regionalnych. Rząd programuje dla całego 
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 wsparcie kwotą ok. 900 mln euro (w 
tym 30-40 proc. na infrastrukturę drogową) a juŜ dzisiaj miasta i gminy zadeklarowały 
złoŜenie wniosków na kwotę 5 miliardów euro! 
 
Prezydent Torunia wielokrotnie wyraŜał nadzieję, Ŝe Rząd RP zachowa ciągłość decyzji 
dotyczących rozwoju naszego kraju, a przygotowywana Strategia Rozwoju Kraju powstanie 
w oparciu o załoŜenia Narodowego Planu Rozwoju, w których znalazł się most drogowy w 
Toruniu jako jedna z trzech inwestycji w naszym województwie. Dziś okazuje się, Ŝe tak nie 
będzie. Nie jest dobrze, jeśli strategiczne cele zmienia się w zaleŜności od układu 
politycznego. 
 
Nowy most przez Wisłę jest najbardziej oczekiwaną inwestycją w Toruniu. Trwające 
przygotowania zakończą się powodzeniem jedynie przy wsparciu wszystkich środowisk 
politycznych i społecznych, oraz mieszkańców Torunia. Musimy wspólnie walczyć  
o pieniądze na budowę mostu nie oglądając się na nieprzychylne naszemu miastu działania. 
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