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Właśnie rozpoczął się jego generalny re-
mont. Prace potrwają niemal do końca
kwietnia i pochłoną 220 tys. zł.

– By móc przepro-
wadzić główną część
tego remontu, trzeba
było spuścić wodę ze
zbiornika – mówi dr
Tomasz Jurczak z Ka-
tedry Ekologii Stoso-
wanej Uniwersytetu
Łódzkiego, czuwający
nad pracami w Artu-
rówku. – Teraz zaczy-
namy już ją ponownie
gromadzić. Jeśli poja-
wią się opadydeszczu,
to do wakacji uda się
napełnić zbiornik, a
tym samym urucho-
mić kąpielisko.

– Jednocześnie czy-
ścimy wszystkie trzy
osadniki zainstalowa-
ne na stawach w ubie-
g ł y m

roku – dodaje dr To-
masz Jurczak. – Pobie-
ramy z nich również
próbki do analiz, by
sprawdzić, ile zgroma-
dziło się w nich
substancji ropopo-
chodnych i metali
ciężkich przez
pierwszy okres
funkcjonowania.
Przy ul. Wyciecz-
kowej 81, gdzie zo-
stał przebudowa-

ny zbiornik retencyjny, montuje-
my dodatkową przegrodę filtra-

cyjną idosadzamyroślinność,
m.in. kosaćce (czyli irysy),
pałki szeroko- i wąskolist-
ną oraz trzcinę pospolitą.

(IZJ)
fot. paweł łacheta

– W gmachu są wstawiane wła-
śnieoknaoraz trwająpraceprzy
elewacji – mówi Rafał Kuchar-
ski, inwestor. – Za mniej więcej
półtora miesiąca obiekt zosta-

nie oddany do dyspozycji przy-
szłymnajemcom,bymogli zaaran-
żowaćprzestrzeńwedługwłasnych
potrzeb.

Nowecentrumbędziemiałooko-
ło tysiącamkw.powierzchni.Zosta-
niepodzielonenaconajmniejpięć
sklepów.Na raziewiadomo, żebę-
dą w nim drogeria i cukiernia.
Trwają także rozmowy w sprawie
otwarcia sklepu zoologicznego.

Ten sam inwestor planuje jesz-
czewtymrokubudowęgaleriihan-
dlowo-usługowych w dwóch in-
nych lokalizacjach. Za mniej wię-
cej czterymiesiące zaczną się pra-
ceprzywznoszeniucentrumopow.
ok. 500 mkw. przy ul. Limanow-
skiego104.Wlistopadziezkoleipo-
winna rozpocząć się budowa cen-
trum u zbiegu ul. Paderewskiego,
ul. Zaolziańskiej oraz ul. Wiwul-
skiego na Górnej. Jeśli inwestor
otrzyma zgodę, w tym przypadku
powstanie obiekt o powierzchni
2,5 tys. mkw., rozłożonychna piw-
nicę, parter i piętro.Nanajwyższej
kondygnacji powstałabywówczas
klinika. (IZJ)

fot. łukasz kasprzak

łódź

f Takobecniewyglądaobiekt
powstającyprzyul.Armii
Krajowej...
c ...a takmawyglądaćwprzyszłości.

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

KąpielisKodopiero
wwaKacje

O
koło 650 dzikich
wysypisk śmieci
(różnej wielkości)

zlikwidowano w Łodzi
od początku roku. Naj-
więcej na Bałutach i w
LesieŁagiewnickim.

–Tylkowciąguubie-
głego tygodnia uprząt-
niętych zostało 69 ta-
kich miejsc – mówi
Ewa Jasińska, dyrek-
torWydziałuGospodar-
ki Komunalnej Urzędu
Miasta Łodzi.

Liczba wysypisk w po-
równaniu z ubiegłym ro-
kiemniewiele się zmieni-
ła (wówczasbyło ichwca-
łym roku ok. 2 tys.), zmie-
nił się za to rodzaj wyrzu-

canych odpadów – wów-
czasbyły toprzedewszyst-
kim liście i trawy, a teraz
przeważają gruz i odpady
budowlane.

Nielegalne wysypiska
możnazgłaszaćpodnr tel.
42 638 50 00 oraz 986.

– Wywożenie
śmieci w miej-
sca do tego nie-
przeznaczone
grozimandatem
do 500 zł i ko-
n i e c znośc i ą
uprzątnięciaod-
padów na wła-
snykoszt,coczę-
sto jest jeszcze
droższe – mówi
RadosławKlu-

ska, rzecznikprasowystra-
ży miejskiej w Łodzi.

Odpady budowlane
można bezpłatnie odda-
wać w punktach przy ul.
Zamiejskiej i Kasprowi-
cza. (MSM)

fot. grzegorz gałasiński

fWokół zbiornika retencyjnegozostaniewtymroku
dosadzona roślinnośćwpostaci irysów.
cWpobliżu zbiornika retencyjnegoprzyul.Wycieczkowej81
przebudowanowubiegłymroku także skarpę.
Pokrytą jądolomitami.

f Pełnyefekt prac
przeprowadzonych
wArturówku będzie
można podziwiać za
około 2-3 lata –mówi
dr Tomasz Jurczak.

Główne prace prowadzone obecnie
wArturówku polegają na remoncie
budowli spiętrzającej wodę.

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

Likwidują6wysypisk dziennie Nowagaleria handlowa
naRetkini

Jedno z nielegalnychwysypisk było
likwidowanewczoraj przy ul.Wodnej.

Na pływającej wyspie
przycinana jest
roślinność.

Prace pielęgnacyjne są
prowadzone nawszystkich
trzech zbiornikachwArturówku.


