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Informacja nr 22 na potrzeby promocji Projektu 

 

 

I. Aktualne wydarzenia związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

09.09 – 13.09.2013r. 

 zamontowano separator SEP-2 w nowej lokalizacji, w pasie rozdziału ul. Hangarowej oraz część 

wschodnią kolektora 1000 mm dochodzącą do istniejącej trasy kolektora 1400 mm, 

 kontynuacja przebudowy gazociągu średniego ciśnienia na obszarze pętli „Turkusowa” – do 

miejsca dokonania przepięcia, 

 przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ul. Bagiennej – Piechoty została chwilowo 

wstrzymana do czasu wcześniejszego wykonania kanalizacji deszczowej 2x1400 mm. Powyższa 

zmiana terminu wykonania tych robót została uzgodniona z operatorem (PGNiG). 

 rozpoczęcie przebudowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej ZWiK wzdłuż ul. Bat. 

Chłopskich (działka 11). Ogrodzenie powyższej działki nie zostało rozebrane. 

 kontynuacja wymiany gruntu pod stacją prostownikową „Eskadrowa” 

 zamontowano słupy trakcyjne na odcinku od km 0+200 do mostu Pionierów, 

 kontynuacja budowy tunelu dla pieszych pod torem bocznicowym.  Zakończone zostały roboty 

żelbetowe. Trwa dojrzewanie betonu. Przewidywane otwarcie bocznicy do ruchu przewiedziane 

jest ok. 20.10.2013r. Wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca 

przygotuje niezbędne dokumenty, zaś Inżynier w imieniu Zamawiającego złoży odpowiedni 

wniosek. 

 

 

II. Planowane roboty związane z realizacją Projektu w tygodniu pomiędzy                            

16.09 – 20.09.2013r. 

 kontynuacja: 

o budowy kanalizacji deszczowej w pasie rozdziału ul. Hangarowej, 

o budowy kolektora 1600 mm pomiędzy komorami  K4 i K3 

o kontynuacja robót związanych z wykonaniem przecisku kolektora 1400 mm po nasypem 

linii kolejowej Poznań – Szczecin Główny, 

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

izolacja ścian zewnętrznych i rozpoczęcie wykonywania zasypek, 

o kontynuacja przebudowy gazociągu średniego ciśnienia na obszarze pętli „Turkusowa”, 

o budowy kolektora 1000 mm oraz montażu separatora SEP-2 

o kontynuacja przecisku kolektora 1400 mm pod nasypem linii PKP, 

 rozpoczęcie przygotowawczych robót ziemnych związanych z wykonywanie wykopu 

obudowanego na odcinku pomiędzy ul. Hangarową i Bat. Chłopskich – ze względu na brak kolizji 

z istn. uzbrojeniem.  
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