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Komunikat Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego  

w związku z przygotowaniami do oddania do użytku  

drugiego mostu drogowego w Toruniu  

w kontekście działań promocyjno-informacyjnych 

 

Drugi most drogowy w Toruniu jest już prawie gotowy. Jego otwarcie będzie ważnym 

wydarzeniem w życiu całego miasta. Torunianie czekali na tę najważniejszą w mieście 

inwestycję długie lata i jestem przekonany, że zanim po moście przejadą samochody, 

mieszkańcy powinni mieć możliwość wejścia na most, przyjrzenia się ogromowi prac, które 

zostały wykonane, zobaczenia, że most stał się faktem. 

Działania informacyjno-promocyjne związane z oddaniem do użytku drugiego mostu 

przez Wisłę, już na etapie tworzenia wniosku aplikacyjnego, wpisane były do budżetu 

projektu mostowego. Dzisiaj toczy się dyskusja, ile powinna kosztować uroczystość oddania 

mostu do użytku. Oczywistym jest fakt, że samo oficjalne otwarcie w obecności 

przedstawicieli różnych instytucji publicznych zaangażowanych w przygotowanie i realizację 

inwestycji mostowej potrwa kilkadziesiąt minut, a jego koszt będzie oscylował wokół kilku 

tysięcy złotych. Czym innym jest natomiast ogólnodostępny festyn dla mieszkańców, czyli 

dni otwarte mostu, które Torunianom się po prostu należą! Kwota, którą miasto przeznaczy na 

tzw. dni otwarte nowego mostu będzie adekwatna do rangi wydarzenia. Zapewniam jednak, 

że nie zamierzamy wydatkować na nią 600 tys. zł, czyli wszystkich środków, które pozostały 

na promocję unijnego projektu mostowego. 

Należy jednocześnie podkreślić, że promocja inwestycji realizowanej ze środków Unii 

Europejskiej jest obowiązkiem beneficjenta, czyli miasta Toruń. Takie są unijne wymogi, nie 

tylko w przypadku mostu, ale także innych przedsięwzięć realizowanych z unijnym 

wsparciem. Brak właściwej promocji byłby równoważny z niedotrzymaniem założeń 

zawartych we wniosku aplikacyjnym.  

Dla mnie, jako prezydenta miasta, najistotniejsze jest, aby uroczystość otwarcia mostu 

była skierowana do wszystkich mieszkańców Torunia.  Bo to dla nich został wybudowany  

most. 

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi ma wymiar 

ogólnopolski. Po jego wybudowaniu skorzystamy nie tylko my, mieszkańcy Torunia czy 

regionu kujawsko-pomorskiego, ale skorzystają również wszyscy kierowcy, którzy będą 

przejeżdżać przez nasze miasto. Cieszmy się zatem z tego, że jesteśmy świadkami inwestycji 

stulecia Toruniu. 
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