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Pływająca wysPa w
arturówku

25 m długości i 4 m szerokości ma specjalna pływająca
wyspa, która została wczoraj zamontowana w dolnym
stawie w arturówku, na którym jest kąpielisko. ma za
zadanie oczyszczać wodę, działając jak biofiltr.
Pływająca wyspa ma
100-metrową powierzchnię.

yspa przyjechała w 34
częściach z Hamburga. Była montowana
przez sześć godzin przez ekipę z Gdańska.
– Wyspa ma konstrukcję z
tworzywa sztucznego – mówi
tomasz Beszczyński z firmy
instalującej. – Na to jest nałożona pianka wypornościowa
oraz materac kokosowy, stanowiący doskonałe podłoże
dla zakorzenienia się roślin.

W

Jest biodegradowalny, po pięciu latach nie będzie po nim
śladu. Na nim zasadzono różne gatunki traw, m.in. kosaciec wodny, turzycę i sitowie.
To właśnie na ich korzeniach
mają osadzać się zanieczyszczenia.
Wyspa jest zakotwiczona do
dna stawu 34 długimi linami, dzięki którym będzie
utrzymywać

Muł z dna wszystkich trzech
stawów wywieziono z Arturówka
w 800 ciężarówkach. x

Budowa pływającej wyspy trwała sześć godzin.
się w stałym miejscu, unosząc się i opadając, w
zależności od poziomu wody w zbiorniku.
Rekultywacja
wszystkich trzech
zbiorników w Arturówku, z któ-

my je prowadzić również podczas montażu
stropów prefabrykowanych, instalowanych
bezpośrednio z samochodów, które ze względu na duże gabaryty
przyjeżdżają wieczorami, czyli poza godzinami szczytu w mieście.
Aby zapewnić bezpieczeństwo pracującym nocą, plac
budowy oświetla ponad 30 halogenów, każdy o mocy tysiąca
watów. Są umieszczone na siedmiu żurawiach budowlanych
oraz osobnych masztach.

FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

– Jeśli opady deszczu nadal będą tak intensywne, jak do tej pory, w czystym
Arturówku będzie można kąpać się już w lipcu – mówi dr Tomasz Jurczak z
Katedry Ekologii Stosowanej UŁ, czuwający nad projektem oczyszczania wody.

domy dziennego Pobytu
bez cateringu

Sukcesję budują nocą
Niemal przez całą dobę, a więc
także w nocy, trwają prace na
budowie centrum handlowo-rozrywkowego Sukcesja powstającego u zbiegu al. Politechniki,
ul. Rembielińskiego i ul. Wołowej. Do końca roku obiekt powinien znaleźć się pod dachem.
Ma być uruchomiony najpóźniej
do 15 września 2014 r.
– Roboty wieczorno-nocne są
niezbędne np. podczas budowy
płyty fundamentowej, kiedy nie
można przerwać wylewania betonu w połowie rozpoczętego odcinka – mówi ewasamsel, przedstawicielka inwestora. – Musi-

rych 800 ciężarówkami wywieziono 11 tys. metrów sześciennych osadu z dna, oraz
przebudowa zbiornika przy
ul. Wycieczkowej potrwa do
końca czerwca. Całość prac
będzie kosztować 1,6 mln zł.
(IZJ)

W Sukcesji będzie galeria handlowa składająca się z około 170
sklepów, parking na ponad tysiąc miejsc postojowych, multipleks z dziewięcioma salami kinowymi na ponad 2 tysiące

miejsc, centrum fitness, ścianka
wspinaczkowa, plac zabaw dla
dzieci i zielony taras o powierzchni 300 metrów kwadratowych.
(IZJ)
FOT. MATERIAŁY INWESTORA

Przedstawiciele Domów Dziennego Pobytu
spotkali się wczoraj z prezydent Hanną zdanowską, wiceprezydentem
Krzysztofem Piątkowskim i dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Małgorzatą
Wagner.
O spotkanie zabiegali
od kwietnia, kiedy dowiedzieli się, że w placówkach, z pomocy których
korzystają, ma zostać
wprowadzony catering.

Zaczęli protestować, bo
chcą, żeby posiłki dla nich
nadal były przygotowywane w znajdujących się
na miejscu kuchniach.
Na wczorajszym spotkaniu pani prezydent mile zaskoczyła ich informacją o tym, że cateringu w ich placówkach nie
będzie, ponieważ nastąpiły zmiany w budżecie i
udało się znaleźć środki
na utrzymanie kuchni w
Domach Dziennego Pobytu.
(IJ)
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Już w sobotę, 8 czerwca, w prezencie z „Expressem Ilustrowanym”

„Łódź w trójwymiarze”
Wyjątkowa kolekcja pocztówek z ciekawymi miejscami Łodzi w 3D
ZAMÓW PRENUMERATĘ „EXPRESSU ILUSTROWANEGO”
I ZBIERZ CAŁĄ KOLEKCJĘ
Zadzwoń pod numer 42/66 59 360
wejdź na www.sklep.polskatimes.pl i dokonaj zakupu w sklepie internetowym
napisz do nas: prenumerata@express.lodz.pl
lub przyjdź do naszego Biura Prenumeraty przy ul. ks. Skorupki 17/19.
Biuro czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.
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Willa Józefa Richtera
Pałac Adolfa Biedermanna
Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej
Manufaktura
Drewniane kapliczki w Łagiewnikach
Pałac Roberta Schweikerta
Pałac Izraela K. Poznańskiego
Pomnik papieża Jana Pawła II
Dziedziniec pałacu Izraela K. Poznańskiego
Budynek Straży Ogniowej
Dom Towarzystwa Akcyjnego
Ławeczka Tuwima
Plac Wolności
Księży Młyn
Osiedle domów na Księżym Młynie

