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Informacja nr 67 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 11.08 –14.08.2014r. 

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

 stacje prostownikowe Eskadrowa i Jasna – trwa montaż  instalacji i urządzeń energetycznych, 

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

profilowaniem terenu, humusowaniem i obsianiem trawą,  

 roboty przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego kładki na przystanku „Lotnisko”, 

 estakada w ul. Hangarowej: ustawiono krawężniki i deski gzymsowe, trwa zbrojenie szerokiej 

kapy chodnikowej, zamontowano dylatacje, trwają zasypki za przyczółkami, 

 wykop obudowany – wykonano izolacje z papy zgrzewalnej na długości segmentu 1,  

 segment 8 i 7 - 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: trwa zbrojenia płyty przejściowej od strony 

ul. Struga, trwają zasypki za przyczółkami, 

 rozpoczęto roboty związane z wykonywaniem tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi 

na pętli Turkusowa, 

 dokonano przełączenia cieku otwartego z obszaru pętli Turkusowa na nową trasę kanalizacji 

deszczowej – aż do wylotu do kanału Cegielinka, trwa wykonywanie nowych tras przyłączy 

(Osiedle Słoneczne, Selgros), 

 willa – prowadzone są roboty: 

o zewnętrzne - zdemontowano deski podokapowe, trwa zbrojenie płyty fundamentowej 

piwnic na nowej lokalizacji i zbrojenie fundamentów torów ślizgowych pośrednich; 

o wewnątrz budynku związane z wykonywaniem stężeń ścian, zamurowano otwory okienne 

na piętrze,  rozpoczęto demontaż stropu nad piwnicami. 

o  

o  

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 18.08-22.08.2014r. 

 stacja prostownikowa „Gdańska 2”: kontynuacja robót wykończeniowych, przygotowania do 

rozpoczęcia robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stacji, 

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

roboty brukarskie wokół stacji „Eskadrowa”, 

 kontynuacja ustawiania obrzeża wzdłuż torowiska tramwajowego począwszy od km 1+800, 

następnie profilowanie i humusowanie pobocza, 

 wykańczanie skarp na długości niecki terenu od km 1+800 do 2+300, 

 betonowanie ustroju nośnego kładki dla pieszych „Lotnisko, deskowanie i zbrojenie biegów 

schodowych, 

 estakada w ul. Hangarowej: wykonywanie brakujących warstw bitumicznych podbudowy aż 

do dylatacji estakady, 

 wykop obudowany – segment 1 – wykonywanie warstwy betonu ochronnego na izolacji, 

izolacja na segmencie 2, roboty przygotowawcze i rozpoczęcie zbrojenia płyty segmentu 8, a 

następnie 7, 

 roboty na kolektorze sanitarnym w ul. Bat. Chłopskich – studnia S4, 

 kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa, 

 rozbiórka starego piaskownika na pętli Turkusowa, 

 willa – kontynuacja robót wyszczególnionych w poz. I. 
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