
Załącznik do pisma RP/052/863/2014 z dnia 25.08.2014r. 

 

Informacja nr 68 na potrzeby promocji Projektu 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 18.08 –22.08.2014r. 

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

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

 betonowanie ustroju nośnego kładki na przystanku „Lotnisko”, 

 estakada w ul. Hangarowej: ułożenie warstwy ochronnej izolacji z asfaltu lanego, 

 wykop obudowany – beton ochronny  izolacji płyty fundamentowej na długości segmentu 1, 

 segment 8 - zbrojenie płyty fundamentowej; roboty przygotowawcze na segmencie 7 

(przygotowywanie styku ścian szczelinowych z płytą denną, czyszczenie, układanie taśm 

bentonitowych, węży iniekcyjnych), 

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

 wykopy pod tunel dla pieszych pod torami tramwajowymi na pętli Turkusowa, 

 willa – prowadzone są roboty: 

o zewnętrzne - trwa zbrojenie płyty fundamentowej piwnic na nowej lokalizacji i zbrojenie 

fundamentów torów ślizgowych pośrednich; 

o wewnątrz budynku trwały roboty związane z wykonywaniem stężeń ścian, zamurowaniem 

otwory okiennych i drzwiowych, zdemontowano strop nad piwnicami. 

o  

o  

II. Planowane wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu 

pomiędzy 25.08-29.08.2014r. 

 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 drogowe wokół stacji „Eskadrowa”, 

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

następnie profilowanie i humusowanie pobocza, 

 kładka dla pieszych „Lotnisko - deskowanie i zbrojenie biegów schodowych, 

 estakada w ul. Hangarowej: ułożenie warstwy ścieralnej z SMA na estakadzie i na jezdni ul. 

Hangarowej, 

 wykop obudowany – segment 2 – izolacja płyty z papy termozgrzewalnej; segment 8 – 

zbrojenie płyty fundamentowej, 

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

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

 willa – kontynuacja robót wyszczególnionych w poz. I. 
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