Toruń, 01.10.2007r.
Antoni Mężydło
Poseł na Sejm RP

Szanowny Pan
Waldemar Pankowski
Gazeta Pomorska

W odpowiedzi na maila z dnia 23.09 2007r. podaję Panu trzy konkretne
sprawy, które podjąłem w ostatniej kadencji, a które przyniosły pozytywny
skutek dla Torunia i jego mieszkańców.

1. Opracowanie koncepcji finansowania w ramach Funduszu Spójności i w
konsekwencji wpisanie budowy drugiego mostu drogowego w Toruniu na
rezerwową listę Indykatywnego wykazu kluczowych inwestycji do unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod koniec lutego 2007
(dowód – pismo do Ministra Transportu z dnia 12.02.2007r.).
Koncepcja budowy mostu w ciągu drogi krajowe nr 1 przewidywanej jako drogi
alternatywnej dla płatnej autostrady A1 przedstawiona w piśmie do Polaczka z
12.02.2007 poskutkowała prawie natychmiastowym wpisem inwestycji na listę
rezerwową.
Kwota 130 mln euro w rezerwie dotyczy tej koncepcji, gdyż odpowiada ona
85% z 600mln zł. Inwestycja samego tylko środkowego odcinka tej trasy w
lokalizacji Wschodniej jest ponad 2-krotnie droższa (2000 m mostu wraz z
estakadami i 250 m tunelu pod Placem Daszyńskiego czyli równoważność 2750
m estakad w lokalizacji Wschodniej do 1200 m w trasie Nowomostowej).

Na dowód tego, że władze miasta nic w tej kwestii nie zrobiły załączam
zapytanie do MRR z dnia 23.05 2007r. i odpowiedź z dnia 12.06.2007r..
W odpowiedzi MRR pisze, że Prezydent Torunia 28 lutego2006 złożył wniosek
o wpisanie mostu w ciągu drogi krajowej nr 15 do PO Infrastruktura i
Środowisko mimo, że już wcześniej 09.12.2004 GDDKiA w piśmie do
Ministerstwa Infrastruktury wykluczyła taką możliwość. Zostało to
potwierdzone później w stanowisku Ministra Transportu z 14.09.2006 i
GDDKiA z 26.10.2006.
Wpis na listę rezerwową przedłuża nadzieję na wybudowanie tej
przeprawy mostowej w najbliższej perspektywie 2007-2013 ze środków
unijnych.

2. Odblokowanie i przekazanie dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
gruntów ANR w Łysomicach pod inwestycje japońskich firm produkujących
ekrany ciekłokrystaliczne i telewizory LCD( dowód- pismo do Premiera
Marcinkiewicza z dnia 13.02.2006r.). Interwencje w celu szybkiej ścieżki
odrolnienia tych gruntów zakończone pełnym sukcesem. M.in. te moje działania
w skromnym zakresie przyczyniły się do tego, ze w gorącym okresie udało się
zatrzymać inwestorów na naszym terenie, mimo, że mieli oni w tym czasie
wiele innych ciekawych propozycji lokalizacyjnych dla tych inwestycji.
Dzięki temu Torunianie i nie tylko, maja większe możliwości
zatrudnienia.

3. Skuteczne interwencje po ponad półrocznych zmaganiach w sprawie
nieprawidłowości przy wyborze i zatrudnieniu Prezesa zarządu POLMOS Toruń
S.A. ( dowód – artykuł Nowości z dnia 7 kwietnia 2007r. , pismo z dnia
11.05.2007r. do Ministra Skarbu Państwa, pismo z dnia 29.06.2007r. do
Premiera RP, stenogram z ostatniego posiedzenia sejmu V kadencji, kiedy padła
publiczna deklaracja Ministra Skarbu o odwołaniu Prezesa Polmosu jeszcze
przed wyborami).
Być może ta interwencja uratuje zakład przed losem, jaki spotkał ostatnio
toruński Metron, gdyż niepokojąco wyglądają wyniki finansowe tej spółki.

Dodatkowo mógłbym wymienić ostatnio skuteczną interwencję w sprawie
nieprawidłowości podczas konkursu na dyrektora Gimnazjum nr 3 w Toruniu,
czy kilkaset darmowych porad prawnych, które raz w tygodniu w moim biurze
poselskim udziela młoda zdolna, dobrze wykształcona pani prawnik.
Na pewno również mieszkańcy Torunia korzystają z efektów moich prac
legislacyjnych, za co zostałem wyróżniony w 2006 roku przez tygodnik
„Polityka”.

Efektem tego co robiłem do tej pory w Sejmie jest m.in. obniżenie w ciągu 2 lat
o ponad 50% kosztów szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz powstanie
realnej konkurencji na rynku telefonii komórkowej.

P.s.
Ze względu na ograniczone zaufanie do rzetelności Pana Redaktora,
pozwalam sobie przesłać tą odpowiedź wraz z załącznikami również do innych
mediów lokalnych w Toruniu.

