Przedbórz

Wojsko buduje most
21.10.2010.

JeÅ›li wszystko pÃłjdzie zgodnie z planem, to juÅź na poczÄ…tku grudnia mieszkaÅ„cy ChaÅ‚up
bÄ™dÄ… mieÄ‡ nowy most. Nad budowÄ… przeprawy pracuje wojsko. Przewidywany koszt inwestycji
ma wynieÅ›Ä‡ 180 tys. zÅ‚. Gdyby prace powierzono firmie, koszt byÅ‚by znacznie wyÅźszy.
Poprzedni most, umoÅźliwiajÄ…cy mieszkaÅ„com dotarcie do Å‚Ä…k, znajdujÄ…cych siÄ™ po drugiej
stronie rzeki Pilicy, zniszczyÅ‚a majowa powÃłdÅº. NajbliÅźszy znajduje siÄ™ w oddalonym o kilka
kilometrÃłw Przedborzu. MieszkaÅ„cy sami odbudowali zniszczony most, ale byÅ‚o to rozwiÄ…zanie
tymczasowe. Burmistrz Przedborza obiecaÅ‚, Åźe wybuduje nowy. Prace rozpoczÄ™to 29 wrzeÅ›nia. Do
budowy oddelegowano 27 ÅźoÅ‚nierzy z 1 DÄ™bliÅ„skiego batalionu drogowo-mostowego im. gen.
Romualda Traugutta.
&ndash; Dla nas jest to szkolenie w warunkach poligonowych. Nie jest to nasza pierwsza budowa tego
typu. Od kilku lat juÅź odbudowujemy mosty na rzecz spoÅ‚eczeÅ„stwa. BudowaliÅ›my m. in. most we
WÅ‚odawie, na rzece WÅ‚odawce ale to byÅ‚o latem. Tutaj pracujemy w trudnych warunkach ze
wzglÄ™du na podmokÅ‚y teren i na porÄ™ roku &ndash; mÃłwi ppor. Krzysztof Pokorski, dowÃłdca
zgrupowania. Za stronÄ™ technicznÄ… odpowiada starszy plutonowy Adam Krzych.
Aby zapewniÄ‡ wiÄ™kszÄ… trwaÅ‚oÅ›Ä‡ mostu i aby przetrwaÅ‚ powodzie szczegÃłÅ‚owe
rozwiÄ…zania konstrukcyjne opracowaÅ‚a jednostka projektowa specjalizujÄ…ca siÄ™ w budowie tego
typu konstrukcji, wspÃłÅ‚pracujÄ…ca z Ministerstwem Obrony Narodowej. DÅ‚ugoÅ›Ä‡ mostu od
przyczÃłÅ‚ka do przyczÃłÅ‚ka wynosiÄ‡ bÄ™dzie 39 metrÃłw, szerokoÅ›Ä‡ jezdni 3 metry,
noÅ›noÅ›Ä‡ 5 ton. Przed mostem stanÄ… 2 izbice do rozbijania kry lodowej. Konstrukcja bÄ™dzie w
caÅ‚oÅ›ci drewniana na metalowych dÅºwigarach. Na razie wbijane sÄ… pale kafarem, wszystkich ma
byÄ‡ 86 (w tym 48 noÅ›nych). Na proÅ›bÄ™ burmistrza Przedborza, zaakceptowanÄ… przez
WojewodÄ™ Å•Ãłdzkiego oraz za zgodÄ… Ministra Obrony Narodowej Jerzego Klicha jednostka
odbudowuje most nieodpÅ‚atnie, w ramach specjalistycznych Ä‡wiczeÅ„, gmina zapewnia jedynie
zakwaterowanie i wyÅźywienie oraz materiaÅ‚y do budowy. Å»oÅ‚nierze dysponujÄ… niemal caÅ‚ym
wymaganym sprzÄ™tem, m. in. kafarem do wbijania pali, mÅ‚otem spalinowym, elektrowniÄ…
siÅ‚owÄ…, mostem pontonowym oraz dÅºwigiem. (pg) [Dodano: 2010-11-10]10 listopada budowa
mostu zostaÅ‚a przerwana. Wojsko wrÃłci na wiosnÄ™, aby zakoÅ„czyÄ‡ prace.
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