Załącznik do pisma RP/052/191/2013 z dnia 29.07.2013r.

Informacja nr 15 na potrzeby promocji Projektu

I.

Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy
22.07 – 26.07.2013r.
kończone są roboty ziemne na obszarze Basenu Górniczego (od początku trasy do km
0+500),
również na odcinku od mostu Pionierów do początku obszaru niecki w km 2+000,
wykonano w całości koryto pod torowisko,
ułożona została już warstwa ścieralna na poszerzeniu jezdni wjazdowej ul. Hangarowej
oraz na przewiązkach łączących je z jezdnią wyjazdową ul. Hangarowej,
kontynuowano budowę kolektora kanalizacji deszczowej 2x1400 mm na odcinku
pomiędzy ul. Hangarową i ul. Batalionów Chłopskich,
usuwano kolizję gazociągu DN180 i DN220 oraz kabli energetycznych oświetlenia z
podporami kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”,
kontynuowano budowę kolektora melioracyjnego 1000 mm na obszarze pętli
„Turkusowa”, dochodząc w pobliże nasypu linii kolejowej Szczecin – Poznań. W dniu 23
lipca br. przejęty został od PKP PLK plac budowy związany z wykonaniem przecisku pod
torami wspomnianej kanalizacji,
rozpoczęto wykonywanie robót związanych z realizacją tunelu dla pieszych pod torem
bocznicowym do EC „Dąbska” W dniu 23 lipca br. Wykonawca przejął plac budowy od
PKP PLK i od Spółdzielni Bryza dla realizacji tych robót,
kontynuowano przebudowę ciepłociągu 2xDN406 na wysokości zaplecza sklepu
„Selgros”.

II.

Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy
29.07 – 02.08.2013r.
kontynuacja robót prowadzonych w poprzednim tygodniu, w szczególności:
o budowa kolektora kanalizacji deszczowej 2x1400 mm na odcinku pomiędzy ul.
Hangarową i ul. Batalionów Chłopskich,
o budowa kolektora melioracyjnego 1000 mm na obszarze pętli „Turkusowa”,
o wykonywanie robót związanych z realizacją tunelu dla pieszych pod torem
bocznicowym do EC „Dąbska”,
w związku z imprezą Tall Ship Races, wprowadzony zostanie w nocy z 31 lipca na 1
sierpnia br. etap 10 Czasowej Organizacji Ruchu nr 4, przywracający ruch po trzech
pasach w każdym kierunku wzdłuż ciągu Most Pionierów – ul. Eskadrowa – ul.
Hangarowa. Prędkość ruchu będzie ograniczona do 50 km/h.
Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do nocy z 12 na 13 sierpnia, kiedy zostanie
wprowadzona tzw. docelowa tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wyłączeniu z
ruchu odcinka jezdni wyjazdowej ul. Hangarowej na odcinku od wiaduktu
„Leszczynowa” do zjazdu w ul. André Citroena i budynku ZUS. Ruch wyjazdowy z
Centrum miasta zostanie skierowany na poszerzoną w tym celu jezdnię wjazdową ul.
Hangarowej w kierunku do Centrum,
z zapewnieniem utrzymania 2-ch pasów ruchu
dla każdego z obu kierunków.
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