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SierpieńSierpieńSierpień———miesiącem estakady Żółkiewskiegomiesiącem estakady Żółkiewskiegomiesiącem estakady Żółkiewskiego   

30 sierpnia 2013 r. estakadą Żółkiewskiego przejechały pierwsze samochody   

   
Estakada Żółkiewskiego to jeden z najważniejszych obiektów inżynieryjnych, jakie        

powstały w ramach budowy w Toruniu nowego mostu drogowego wraz z drogami dojaz-

dowymi. Wiadukt z jezdnią o dwóch pasach ruchu wznosi się nad placem Daszyńskiego, 

umożliwiając kierowcom bezkolizyjny przejazd w kierunku relacji ulic: Żółkiewskiego - 

Szosa Lubicka, nad prowadzącą do mostu ulicą Wschodnią.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estakada Żółkiewskiego liczy 300 metrów długości i ponad 10 metrów szerokości. Zosta-

ła zbudowana na 6 przęsłach, których rozpiętość wynosi od 34 do 80 metrów. Do wybu-

dowania estakady zużyto ponad 700 ton stali zbrojeniowej  i ponad 3 tysiące m3 betonu 

konstrukcyjnego. Imponujące są również liczby dotyczące konstrukcji stalowej, której 

zamontowano łącznie 367 ton. 
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Przypomnijmy, że w piątek 30 sierpnia w późnych godzinach popołudniowych na estaka-

dę wjechały pierwsze samochody.  

 

 

Wraz z oddaniem do ruchu estakady 

Żółkiewskiego na placu Daszyńskiego 

zaczęła obowiązywać nowa tymczaso-

wa organizacja ruchu. 

 

Obecnie na estakadzie obowiązuje 

ruch dwukierunkowy. Taka organiza-

cja ruchu potrwa około miesiąca.     

Docelowo estakadą Żółkiewskiego   

będziemy jeździli dwoma pasami             

z ul. Żółkiewskiego w kierunku          

ul. Szosa Lubicka. To nie jedyne zmia-

ny jakie wprowadzono na placu Daszyńskiego. Do ruchu samochodowego wykonawca 

oddał również  nową południową nitkę jezdni Szosy Lubickiej, po której jeżdżą kierowcy 

z centrum miasta w kierunku Warszawy. Kolejne, dalsze zmiany na placu Daszyńskiego 

czekają nas już wkrótce. 
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Zanim jednak estakada Żółkiewskiego została oddana do użytku publicznego podda-

na była próbnym obciążeniom. Obciążenia te przeprowadzane były przez dwa dni.  

Próby  miały charakter zarówno statyczny, jak i dynamiczny. Na obiekt wjechało 6 

ciężarówek o łącznej masie 210 ton. Dwie z nich o masie całkowitej 34 ton, nato-

miast 4 o masie 35,5 tony. Obciążenia dynamiczne polegały na przejeździe przez 

obiekt pojazdów z określoną prędkością  tj.: 10, 30 i 50 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem przeprowadzonych badań była ocena poprawności pracy konstrukcji i zgodno-

ści  z założeniami  projektowymi. Na zlecenie firmy Strabag badania prowadził ze-

spół naukowców  z Politechniki Wrocławskiej. 
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Całemu wydarzeniu towarzyszyły lokalne i regionalne media. Na próbnych obciąże-

niach byli obecni także m.in. Prezydent Miasta Torunia, Michał   Zaleski, projektant 

Krzysztof Wąchalski, przedstawiciele Generalnego Wykonawcy  i Inżyniera Projektu 

oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. 
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Estakadą Żółkiewskiego interesowały się nie tylko media. Obiekt największe zainte-

resowanie wzbudził wśród mieszkańców. Przed oddaniem do użytkowania estakadę 

udostępniono przez dwa dni wszystkim  zainteresowanym toruńską inwestycją.           

Pieszo, na rolkach, rowerach, z dziećmi i czworonożnymi pupilami mieszkańcy         

i turyści obecni w tych dniach w naszym mieście mogli zwiedzić wybudowany 

obiekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzający nie kryli podziwu i zachwytu dla myśli inżynierskiej i precyzji z jaką 

estakada Żółkiewskiego została wybudowana. Mieszkańcy z niecierpliwością ocze-

kują możliwości wejścia na most. 
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Historia estakady Żółkiewskiego w obiektywieHistoria estakady Żółkiewskiego w obiektywieHistoria estakady Żółkiewskiego w obiektywie   

Marzec 2013 

Grudzień 2011 

Wrzesień 2012 

Styczeń 2011 

Sierpień 2013 
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Co więcej słychać na moście? 

W minionym miesiącu na budowie trasy mostowej wykonawca realizował  roboty 
główne i wykończeniowe. Budowniczowie stawiali ekrany akustyczne i bariery ener-
gochłonne. Spawali elementy pomostów i przygotowywali się do wylewania asfaltu 

na kolejnych odcinkach budowanej trasy. 

Na prawobrzeżu od ul. Wschodniej prowadzone były prace związane z szalowaniem 
i betonowaniem fundamentów pod ekrany akustyczne. Po południowej stronie jezdni 
ul. Szosy Lubickiej, drogowcy wykonali ciąg pieszo-rowerowy oraz oznakowanie 

pionowe i poziome. 

Roboty postępowały również na lewobrzeżu. Po drugiej stronie Wisły, przy rondzie 
na ul. Łódzkiej i ul. Rudackiej wykonawca budował chodniki i fundamenty pod bra-
mownice. Na ostatnim odcinku ul. Lipnowskiej prowadził roboty kanalizacyjne,        

a w obrębie ul. Łódzkiej budowniczowie montowali bariery energochłonne. 

Na wybudowanym wiadukcie kolejowym wykonawca przeprowadził próby obciąże-
niowe, które podobnie jak na estakadzie Żółkiewskiego, zakończyły się wynikiem 
pozytywnym. W przejściu podziemnym w ciągu ul. Rypińskiej trwały prace wykoń-
czeniowe. Robotnicy plantowali skarpę i układali drenaż. Na lewobrzeżnej estaka-
dzie układano  kapy chodnikowe i izolację przeciwwodną. Montowano bariery i ba-
lustrady. Na moście zostały podniesione wszystkie sekcje pomostu, spawano styki       

i  wykonywano zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych.  
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Estakady w Polsce 

Estakada w Krakowie 

fot. Marcin Satała (źródło: www.krakow.naszemiasto.pl) 

Estakada kolejowe we Wrocławiu 

źródło: www.fotopolska.eu 
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Estakady w Polsce 

Estakada w Szczecinie           

fot. Marcin Bielecki 

Estakada w Gdyni  

fot. Tomasz Bołt  (źródło: www.gdynia.naszemiasto.pl) 
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Estakady w Polsce 

Estakady w Warszawie 

fot. P.Panek (źródło: www.mapa.targeo.pl) 
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Media o mościeMedia o mościeMedia o moście   

 

 Przypomnijmy: na trasie wschodniej między pl. Daszyńskiego a ul. Łódzką zaplano-

wano ścieżkę rowerową i chodnik. Droga dla rowerzystów będzie po lewej stronie 

mostu—a chodnik po prawej stronie. Zjazd i zejście na działki na Rudaku ma być 

na wysokości ul. Rudackiej. 

                                                                                       Gazeta Pomorska 07.08.2013 r. 

 

 Drogowcy rozpoczęli próby obciążeniowe na estakadzie Żółkiewskiego przy budo-

wanym moście drogowym przez Wisłę. We wtorek wjechało na nią sześć ciężaró-

wek o łącznej wadze 210 ton. Jeszcze w sierpniu wiadukt zostanie otwarty dla ru-

chu, a już w piątek i sobotę będą mogli się przejść po nim piesi. 

                                                                                      Gazeta Wyborcza 14.08.2013 r. 

 

 Grupy po 70 osób, a wśród nich emeryci, rodzice z dziećmi, młodzież czy niepełno-

sprawni. Chętnych do wejścia i zobaczenia nowo zbudowanej estakady Żółkiew-

skiego z bliska nie brakowało. 

                                                                                                      Nowości 17.08.2013 r. 

 

 Pierwsze auta wjechały wczoraj na nowo wybudowaną estakadę na pl. Daszyńskie-

go w Toruniu. Na razie ruch odbywa się na niej w dwóch kierunkach, docelowo 

jezdnia będzie służyć wyłącznie pojazdom jadącym ul. Żółkiewskiego w kierunku 

Szosy Lubickiej. 

                                                                                      Gazeta Pomorska 31.08.2013 r. 
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Projekt pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu 

wraz z drogami dojazdowymi”   

współfinansowany przez Unię Europejską  

ze środków Funduszu Spójności w ramach  

Programu Operacyjnego    

Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 


