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Informacja nr 66 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 04.08 –08.08.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: trwają roboty wewnętrzne wykończeniowe, wykonano 

obmurówkę zewnętrzych ścian, zabetonowano tory jezdne transformatorów,   

 torowisko tramwajowe Basen Górniczy – strona prawa: kończenie robót związanych z 

ustawieniem obrzeży, profilowaniem terenu, humusowaniem i obsianiem trawą,  

 kończone są roboty zbrojarskie ustroju nośnego kładki dla pieszych na przystanku „Lotnisko”, 

trwa montaż  deskowania biegów schodowych; 

 estakada w ul. Hangarowej: ułożono izolacje pod kapami chodnikowymi, zamocowano belkę 

gzymsową pod mocowanie ekranów akustycznych, trwa montaż dylatacji, 

 wykop obudowany – przygotowanie płyty fundamentowej segmentu 1 pod wykonanie izolacji 

z papy zgrzewalnej, iniekcja rys zgodnie ze złożonym PZJ, 

 segment 8 - trwają roboty przygotowawcze do zbrojenia płyty (przygotowywanie styku ścian 

szczelinowych z płytą denną, czyszczenie, układanie taśm bentonitowych, węży 

iniekcyjnych), 

 wiadukt i kładka technologiczna w ul. Gryfińskiej: rozebrano deskowania ustroju nośnego, 

zabetonowano kapy chodnikowe, trwają zasypki za przyczółkami, 

 w dniu dzisiejszym dokonano przełączenia cieku otwartego z obszaru pętli Turkusowa na 

nową trasę kanalizacji deszczowej – aż do wylotu do kanału Cegielinka, co umożliwi 

rozpoczęcie robót budowy tunelu pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa i dalszą część 

wymiany gruntu pod nasyp, 

willa przy ul. Bat. Chłopskich 61: 

 na zewnątrz budynku związane ze zbrojeniem płyty fundamentowej piwnic na nowej 

lokalizacji i zbrojenia torów ślizgowych pośrednich; 

 wewnątrz budynku związane z wierceniem otworów pod pręty kotwiące fundament ze 

ścianami, podwieszono ściankę ryglowo-słupową, usztywnianie konstrukcji na poziomie 

piętra za pomoca rygli i ściągów 

o  

o  

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 11.08-14.08.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: kontynuacja robót wykończeniowych wewnętrznych i 

zewnętrznych, 

 stacja prostownikowa „Jasna” i „Eskadrowa” – kontynuacja instalacji urządzeń elektrycznych 

przez PKP Energetyka;  

 torowisko tramwajowe Basen Górniczy – strona prawa: profilowanie, humusowanie i 

obsianiem trawą powierzchni zewnętrznej wzdłuż torowiska, 

 kontynuacja w/w robót na odcinku za mostem przez rz. Regalicę, 

 zakończenie montażu zbrojenia ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko”, 

przygotowania do betonowania, montaż desek gzymsowych, koryta odwodnieniowego, 

rozpoczęcie zbrojenia biegów schodowych, 

 rozpoczęcie zbrojenia płyty fundamentowej segmentu 8, 

 estakada w ul. Hangarowej: montaż krawężników, montaż lewej deski gzymsowej, 

zabetonowanie dylatacji, 

 wykop obudowany – segment 1 – izolacja płyty fundamentowej; segment 8 – rozpoczęcie 

zbrojenia płyty fundamentowej 

 wiadukt i kładka technologiczna w ul. Gryfińskiej: wykonanie chudych betonów pod płyty 

przejściowe wiaduktu i kładki, 
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