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ZMID-DIWM-TMP-H

NO-670-213-4-11...

Dzie ń Dobry,
Bardzo dzi ękuj ę za odpowied ź. Jednak że nie wyczerpuje ona moim zdaniem kwestii, które 
pierwotnie poruszałem. Dotychczasowa korespondencja  (z dnia 3 listopada, czy te ż z 20 
listopada) koncentrowała si ę na pytaniach dlaczego podczas wył ącze ń linii 220 KV Mory 
- Miłosna, tj. 28 X - 01 XI, 10 XI - 13 XI i 21 XI - 24 XI nie betonowano 4-ech 
niezabetonowanych jeszcze podpór wiaduktu WD-65? Od powiedzieli mi Pa ństwo, że to ze 
wzgl ędu na zbyt mał ą odległo ść od przeszkody trwałej (pismo z 18 listopada). Tera z, że 
przyczyn ą była [i jest] odległo ść mi ędzy zwisaj ącymi przewodami, a pracuj ącym na 
budowie wysokim sprz ętem (który zapewne posłu żyłby do betonowania 4-ech 
niezabetonowanych podpór), która jest jeszcze niedo stateczna z punku widzenia BHP.

Być może jest to przyczyn ą, ale w dniach 28 X - 01 XI, czy 21 XI - 24 XI sprz ęt 
wysoki przy pomocy którego betonowanoby niezabetono wane podpory, mógł si ęgać nawet na 
wysoko ść 25 m (wysoko ść porównywalna z wysoko ści ą swobodnie zwisaj ących drutów linii 
220 kV w tym rejonie), a i tak z punktu widzenia BH P byłoby to dozwolone, gdy ż linia 
220 kV była wył ączona - budowali Pa ństwo słup 54A - i operuj ącym wysokim sprz ętem w 
rejonie wiaduktu WD-65 pracownikom nie groziłoby ni ebezpiecze ństwo pora żenia pr ądem.

Dlaczego zatem nie wykorzystano okazji do zabetonow ania 4-ech podpór przyszłego 
wiaduktu WD-65, a tym samym nie przy śpieszono prac przy tym wiadukcie?

Pozdrawiam
Wojciech Tumasz
Wspólnota Samorz ądowa Gospodarno ść 
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