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Aircraft Disinsection WHO approved aerosols for control of insect borne diseases www.callingtonhaven.com
Worldwide Auto Shipping Transport from Los Angeles USA Specialized in car loading www.shipasi.net
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Na fontannie przy placu Wolności pojawiła się rdza. Urząd Miasta zlecił
analizę próbek wody.

Więcej tagów
wydania

- Na rzeźbach pojawiła się rdza, żółte plamy i siwy nalot. Na misiach znajdują się też
pęknięcia. Przed wojną stała kilkadziesiąt lat w dobrym stanie, a teraz nie uchowa się
nawet przez rok? - nie kryje zaskoczenia jeden z naszych Czytelników.
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International Movers

Enea Cup 2011

Get fast and easy quotes, from several
international movers.
www.intlmovers.com

Światowe gwiazdy lekkiej atletyki.
Lewandowski, Mulaudzi, Kszczot.
www.efl.bydgoszcz.pl/Enea_Cup_2011
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netOpinia

zobacz

Misę w ubiegłym roku wyremontowało miasto. Rzeźby zostały sfinansowane przede
wszystkim dzięki Stowarzyszeniu Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop”. Wczoraj
urzędnicy wspólnie z przedstawicielami stowarzyszenia zastanawiali się, jak
zabezpieczyć odbudowywany symbol Bydgoszczy.
- Nie wiemy jeszcze, co jest przyczyną pojawienia się rdzy - mówi rzecznik
prezydenta Piotr Kurek. - Zleciliśmy już analizę wody. Wynikami powinniśmy
dysponować do końca miesiąca. Znając przyczynę, będziemy mogli walczyć ze
skutkami. Poza tym wykonawca misy zobowiązał się do poprawienia wszystkich
usterek. Najprawdopodobniej woda zawiera zbyt dużo żelaza. Jeśli to się potwierdzi,
konieczne będzie zainstalowanie urządzenia do jej oczyszczania lub zabezpieczenie
rzeźby ochronną powłoką.

Sposób na Bydgoszcz
Bydgoszcz wciąż szuka
motywu przewodniego, na
którym można oprzeć
kampanię promocyjną
miasta. Co według ciebie
powinno być jej głównym
wyznacznikiem?
Czytaj dalej i wypowiedz
się! (10 wypowiedzi)

Masz uwagi? Widzisz błąd? Zgłoś to administratorowi.
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Liczba osób, które lubią Express Bydgoski: 890.
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Dodaj komentarz

woda[0]
(~bydzi, 2011-03-18 22:20:22; Zgłoś do moderacji)
wyniki w ciagu miesiaca???? przeciez standardowo to wiadomo w ciagu 2-3 dni....a
skad jest zasilana fontanna? jezeli z sieci miejskiej to stezenie zelaza jest znane (2550ug/dm3), tylko...
jak to?[0]
(~wybe, 2011-03-18 16:22:37; Zgłoś do moderacji)
Przecież w Bydgoszczy jest najlepsza (i najdroższa) woda w Polsce. A może tylko
najdroższa?...
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