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KąpielisKo dopiero
w waKacje

Zawaleniem groziła zapora
za kąpieliskiem w Arturówku,
zasilanym przez rzekę Bzurę.
Obiekt, odpowiedzialny za zbieranie
i zatrzymywanie wody w zbiorniku
(a więc za istnienie kąpieliska
w ogóle), był fatalnym
stanie, ponieważ od wielu lat
nie poddawano go renowacji.

Właśnie rozpoczął się jego generalny remont. Prace potrwają niemal do końca
kwietnia i pochłoną 220 tys. zł.
– By móc przeproNa pływającej wyspie
wadzić główną część
tego remontu, trzeba
przycinana jest
było spuścić wodę ze
roślinność.
zbiornika – mówi dr
Tomasz Jurczak z Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu
Łódzkiego, czuwający
nad pracami w Arturówku. – Teraz zaczynamy już ją ponownie
gromadzić. Jeśli pojawią się opady deszczu,
to do wakacji uda się
napełnić zbiornik, a
tym samym uruchomić kąpielisko.
– Jednocześnie czyścimy wszystkie trzy
osadniki zainstalowane na stawach w ubiegłym

f Pełny efekt prac
przeprowadzonych
w Arturówku będzie
można podziwiać za
około 2-3 lata – mówi
dr Tomasz Jurczak.

roku – dodaje dr Tomasz Jurczak. – Pobieramy z nich również
próbki do analiz, by
sprawdzić, ile zgromadziło się w nich
substancji ropopochodnych i metali
ciężkich przez
pierwszy okres
funkcjonowania.
Przy ul. Wycieczkowej 81, gdzie został przebudowany zbiornik retencyjny, montujemy dodatkową przegrodę filtracyjną i dosadzamy roślinność,
m.in. kosaćce (czyli irysy),
pałki szeroko- i wąskolistną oraz trzcinę pospolitą.
(IZJ)

Prace pielęgnacyjne są
prowadzone na wszystkich
trzech zbiornikach w Arturówku.

f Wokół zbiornika retencyjnego zostanie w tym roku
dosadzona roślinność w postaci irysów.
c W pobliżu zbiornika retencyjnego przy ul. Wycieczkowej 81
przebudowano w ubiegłym roku także skarpę.
Pokrytą ją dolomitami.

fot. paweł łacheta

Główne prace prowadzone obecnie
w Arturówku polegają na remoncie
budowli spiętrzającej wodę.

Likwidują 6 wysypisk dziennie

O

koło 650 dzikich
– Wywożenie
wysypisk śmieci
śmieci w miej(różnej wielkości)
sca do tego niezlikwidowano w Łodzi
przeznaczone
od początku roku. Najgrozi mandatem
więcej na Bałutach i w
do 500 zł i koLesie Łagiewnickim.
niecznością
– Tylko w ciągu ubieuprzątnięcia odgłego tygodnia uprzątpadów na właniętych zostało 69 tasny koszt, co czękich miejsc – mówi Jedno z nielegalnych wysypisk było
sto jest jeszcze
Ewa Jasińska, dyrek- likwidowane wczoraj przy ul. Wodnej. droższe – mówi
tor Wydziału GospodarRadosław Kluki Komunalnej Urzędu canych odpadów – wów- ska, rzecznik prasowy straMiasta Łodzi.
czas były to przede wszyst- ży miejskiej w Łodzi.
Liczba wysypisk w po- kim liście i trawy, a teraz
Odpady budowlane
równaniu z ubiegłym ro- przeważają gruz i odpady można bezpłatnie oddakiem niewiele się zmieni- budowlane.
wać w punktach przy ul.
ła (wówczas było ich w caNielegalne wysypiska Zamiejskiej i Kasprowiłym roku ok. 2 tys.), zmie- można zgłaszać pod nr tel. cza.
(MSM)
nił się za to rodzaj wyrzu- 42 638 50 00 oraz 986.
fot. grzegorz gałasiński

Nowa galeria handlowa
na Retkini

Na sierpień br.
zaplanowano otwarcie
nowego centrum
handlowo-usługowego
przy ul. Armii Krajowej 37.
Budynek będzie parterowy.

Ten sam inwestor planuje jeszcze w tym roku budowę galerii handlowo-usługowych w dwóch innych lokalizacjach. Za mniej więcej cztery miesiące zaczną się prace przy wznoszeniu centrum o pow.
ok. 500 mkw. przy ul. Limanowskiego 104. W listopadzie z kolei pof Tak obecnie wygląda obiekt
winna rozpocząć się budowa cenpowstający przy ul. Armii
trum u zbiegu ul. Paderewskiego,
Krajowej...
c ...a tak ma wyglądać w przyszłości. ul. Zaolziańskiej oraz ul. Wiwulskiego na Górnej. Jeśli inwestor
Nowe centrum będzie miało oko- otrzyma zgodę, w tym przypadku
ło tysiąca mkw. powierzchni. Zosta- powstanie obiekt o powierzchni
nie podzielone na co najmniej pięć 2,5 tys. mkw., rozłożonych na piwnie oddany do dyspozycji przy- sklepów. Na razie wiadomo, że bę- nicę, parter i piętro. Na najwyższej
szłym najemcom, by mogli zaaran- dą w nim drogeria i cukiernia. kondygnacji powstałaby wówczas
(IZJ)
żować przestrzeń według własnych Trwają także rozmowy w sprawie klinika.
fot. łukasz kasprzak
otwarcia sklepu zoologicznego.
potrzeb.
– W gmachu są wstawiane właśnie okna oraz trwają prace przy
elewacji – mówi Rafał Kucharski, inwestor. – Za mniej więcej
półtora miesiąca obiekt zosta-

