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Ważne dla mostu...
Pogoda sprzyja budowie
Montaż dylatacji, osadzenie płyty pomostu na łożyskach, zakończenie prac spawalniczych, roboty drogowe, w tym układanie asfaltu na obiektach, tak w skrócie można zrelacjonować to, co działo i dzieje się na budowie mostu drogowego w Toruniu. Roboty realizowane są na lewym i prawym brzegu Wisły. W tunelu pod placem Daszyńskiego drogowcy wykonali nawierzchnię na kapach chodnikowych i układali izolację na jezdniach. Na
estakadzie lewo i prawobrzeżnej ułożono asfalt lany.
Pierwszą warstwę wiążącą asfaltu ułożono
również na obiekcie mostowym, na jednej
z jezdni. Asfalt układany jest bezszwowo, czyli
bez łączeń technologicznych na styku wykonanych odcinków. Będzie on na wszystkich
obiektach inżynierskich, które powstały na trasie mostowej.

W sumie zostanie wylanych 38524 m2. Zastosowane rozwiązanie technologiczne zapewni przynajmniej 20 letnią wytrzymałość nawierzchni. Na nowo wybudowanej trasie widać
już nowe ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych. Wykonawca kończy budowę zatok autobusowych i montaż urządzeń, które zapewnią
bezpieczeństwo użytkownikom tj. pieszym, rowerzystom i kierowcom.
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Budowa mostu w zgodzie ze środowiskiem
Po raz kolejny potwierdzono, że decyzja wojewody kujawsko-pomorskiego
z 24 sierpnia 2007 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi
była wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 19 września 2013 r. oddalił skargę
dwóch mieszkańców Torunia oraz Stowarzyszenia „Toruń bez hałasu”. Zdaniem skarżących decyzja powinna zostać unieważniona, ponieważ rażąco narusza przepisy prawa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił zarzutów skarżących i stwierdził, że nie ma podstaw do uchylenia przedmiotowej decyzji. W swoim
uzasadnieniu Sąd podkreślił, że decyzja została wydana poprawnie i prawidłowo,
zgodnie z obowiązującymi w dniu wydania przepisami prawa w tym zakresie.
Decyzja, którą wydał Sąd potwierdza wszystkie wcześniejsze rozstrzygnięcia i opinie, jakie toruńska inwestycja uzyskała od instytucji zaangażowanych w realizację i
finasowanie, począwszy od Komisji Europejskiej, która przyznała dofinansowanie
poprzez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, aż po grupę ekspercką Jaspers działającą przy Komisji Europejskiej.

Rada Miasta Torunia zaapelowała o dofinansowanie inwestycji
Toruń walczy o większe dofinansowanie na budowę nowego mostu drogowego. Radni poparli działania podejmowane przez prezydenta Torunia i 5 września 2013 r. wystosowali w tej sprawie apel do Prezesa Rady Ministrów.
Całkowity koszt budowy nowego mostu wraz z drogami dojazdowymi wynosi 753
mln zł, z czego 327,01 mln zł (tj. 53%) stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej,
z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Rada Miasta Torunia zaapelowała o dofinansowanie inwestycji na poziomie 85% jej
wartości, czyli tak, jak ma to miejsce w przypadku innych inwestycji realizowanych
w ramach tego programu.
W apelu czytamy: „Nowy most to strategiczna inwestycja nie tylko dla Torunia, ale
także dla całej północnej Polski. Realizowane rozwiązanie komunikacyjne usprawni
zarówno lokalny jak i tranzytowy ruch drogowy. Budowa mostu stanowi niebagatelny
wydatek, który jest ogromnym obciążeniem dla budżetu Torunia.
Zwiększenie dotacji z Funduszu Spójności do maksymalnego poziomu pozwoli na podejmowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych i stworzy szansę na dalszy intensywny rozwój miasta.
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Kto odwiedził w minionym miesiącu most
Kajakarze
Uczestnicy spływu kajakowego zatrzymali się u nabrzeża Wisły i oglądali budowę.
Autorem tego nietuzinkowego pomysłu na spędzenie ostatniego dnia lata (21.09) było Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód. W imprezie wzięło udział ponad 20
osób. Najmłodsi uczestnicy spływu mieli zaledwie 7 lat. – Chcemy promować tę formę spędzania wolnego czasu oraz wykorzystanie atutu Torunia, jakim jest położenie
miasta nad rzeką. Ma to być również okazja do zaprezentowania jak od strony wody,
czyli z dość niecodziennej perspektywy, wyglądają prowadzone inwestycje związane
właśnie z Wisłą, przede wszystkim budowa mostu -wyjaśnił Krzysztof Dzierżak prezes Stowarzyszenia Centrum Planowania Przygód.

Miasta Partnerskie
Przedstawiciele miast bliźniaczych zwiedzili Toruń i nie ominęli budowy nowego
mostu drogowego w Toruniu. Grupa osób zainteresowanych największą toruńską inwestycją pojawiła się na placu budowy w sobotę 21 września 2013 r. Po szkoleniu
BHP w kamizelkach wyruszyli z prezydentem Torunia na zwiedzanie terenu budowy.
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Toruńskie mosty i ich historia…
Toruńskie mosty to nowa wystawa Muzeum Okręgowego. Składają się na nią cenne
grafiki, monety, medale oraz fotografie i pocztówki. Wystawa czynna będzie do 16 lutego 2013 r. Kuratorem wystawy jest Robert Żytkowicz.
Na wystawie w Galerii Małej Ratusza Staromiejskiego podziwiać można cenne grafiki,
monety i medale prezentujące dawny drewniany toruński most oraz widoki miasta. Na
wystawie oglądać można również bogatą kolekcję fotografii i pocztówek ukazujących
budowę mostu drogowego oraz zdjęcia mostów zniszczonych podczas II wojny światowej. Nową ekspozycję uzupełnia prezentacja multimedialna, dokumentująca kolejne etapy powstawania mostu drogowego.
Na wystawie prezentowany jest ponadto przywilej Jana Olbrachta z 1496 r. określający
warunki budowy mostu drewnianego w Toruniu.
Historia toruńskich mostów zaczęła się już ponad 500 lat temu. Pierwszy most powstał w
1500 r. na mocy przywilejów króla Jana Olbrachta. Składał się z dwóch części połączonych Kępą Bazarową, która tworzyła naturalny filar. W tamtych czasach był to najdłuższy most w Polsce i jeden z najdłuższych w Europie. -Na wystawie znajdują się bardzo
cenne grafiki pokazujące drewniany most oraz widoki miasta - autorstwa Jakuba
Hoffmanna, Eryka Johsona Dahlberga, Mateusza Meriana, Christiana Daniela Pietescha oraz wielu innych. Wystawę uzupełnia prezentacja multimedialna - mówi Robert
Żytkowicz (źródło: www.torun.pl)
Pocztówka:
Drewniany most w Toruniu, przed 1905, MT/HN/1367/128

Pocztówka:
Widok wjazdu na most kolejowy od strony Kępy Bazarowej, przed
1920, MT/HN/1368/492

(Wykorzystano materiał przygotowany przez p. Katarzynę Kluczwajd
z Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz archiwalia zgromadzone w Muzeum)

www.most.torun.pl

Most z bliska

Lewobrzeżny teren budowy—okolice ul. Otłoczyńskiej

Przejście podziemne w ciągu ul. Rypińskiej

Estakada lewobrzeżna

Wyspa z główną podporą mostu

Obiekt mostowy

Estakada prawobrzeżna
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Media o moście



Oddanie do użytku estakady Żółkiewskiego ułatwiło prace w innych punktach budowanej trasy mostowej. Zwłaszcza na placu Daszyńskiego… Dzięki estakadzie kierowcy mogą przejechać bezkolizyjnie nad placem Daszyńskiego.
Nowości 10.09.2013 r.



Decyzja środowiskowa dla budowy nowej toruńskiej przeprawy przez Wisłę była
wydana zgodnie z prawem—orzekł warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny
Gazeta Wyborcza 21.09.2013 r.



W sprawie na otwarcie nowego mostu oświadczenie wydał prezydent Michał Zaleski. Wskazał m.in., że w otwarciu powinni móc uczestniczyć wszyscy mieszkańcy
miasta, a kwota przeznaczona na ten cel ma być „adekwatna do rangi wydarzenia”.
Nowości 26.09.2013 r.



Celem tej gigantycznej inwestycji jest poprawa płynności, przejezdności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcie po jego zakończeniu, uchroni miasto
przed paraliżem komunikacyjnym, wpłynie pozytywnie na komfort jazdy kierowców oraz podniesie poziom turystycznej atrakcyjności miasta
Transport Miejski i Regionalny wrzesień 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
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