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Informacja nr 17 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

05.08 – 09.08.2013r. 

 

W bieżącym tygodniu Wykonawca prowadził następujące roboty: 

 zakończono roboty ziemne na początkowym odcinku trasy – do Mostu Pionierów oraz za mostem 

(odcinek od km 1+470 do 1+810) 

 kontynuowano roboty związane z budową kanalizacji melioracyjnej średnicy 1000 mm na pętli 

„Turkusowa”  oraz rozpoczęto wykonywanie przecisku tej kanalizacji pod nasypem kolejowym 

linii PKP Poznań – Szczecin Główny,  

 kontynuowano przebudowę ciepłociągu przebiegającego pod wiaduktem kolejowym PKP,  

 w dniu 07.098.2013 dokonano przełączenia na nowy odcinek ciepłociągu 2xDN406 mm 

przebiegający na wysokości sklepu „Selgros”, 

 zakończono przebudowę kolizji kabli elektroenergetycznych na odcinku pomiędzy ul. Bagienną i 

wiaduktem PKP, 

 rozpoczęto przebudowę sieci telekomunikacyjnej UPC i Multimedia Polska na wysokości ul. 

Jaśminowej i Bagiennej, 

 kontynuowano budowę tunelu dla pieszych pod torem bocznicy do EC „Dąbska” – zbrojenie płyty 

fundamentowej i ścian tunelu. 

 

 

I. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

12.08 – 16.08.2013r. 
 

W kolejnym tygodniu Wykonawca planuje: 

 kontynuację: 

o budowy tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej do EC „Dąbska” – 

betonowanie płyty fundamentowej, 

o przecisku kolektora średnicy 1400 mm pod nasypem linii  PKP Poznań – Szczecin 

Główny, 

o po wprowadzeniu docelowego etapu tymczasowej organizacji ruchu w nocy z 12/13 

sierpnia br. – przystąpienie do zmiany lokalizacji separatora Sep2 oraz do kontynuacji 

budowy kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału ul. Hangarowej, 

o budowy kolektora kanalizacji deszczowej 2x1400 mm na odcinku pomiędzy ul. 

Hangarową i ul. Batalionów Chłopskich i dalej w stronę kanału Cegielinka, 

o przebudowy ciepłociągu 2xDN406 pod wiaduktem PKP, 

o kontynuację przebudowy sieci telekomunikacyjnej UPC i Multimedia Polska na 

wysokości ul. Jaśminowej i Bagiennej, 

 rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Basenu Górniczego, 

 rozpoczęcie ustawiania słupów trakcyjnych – na odcinkach gdzie wcześniej wykonano ich 

fundamenty, 

 przystąpienie do usuwania kolizji z siecią gazową na wysokości ul. Jaśminowej i Bagiennej, 

 roboty przygotowawcze do budowy drenażu torowiska i warstwy odsączającej, 

 roboty ziemne pod stację prostownikową „Eskadrowa”, 
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