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P
race zostaną po-
dzielone na dwa
etapy.Pierwszybę-

dzie polegał na odmu-
leniu stawów.
– Woda zostanie

spuszczona po zakoń-
czeniu sezonukąpielo-
wego–mówidrtomasz
Jurczak zKatedryEko-
logii Stosowanej Uni-
wersytetu Łódzkiego.
–Dnobędzieoczyszczo-
ne z mułu. By do sta-
wów nie dostawały się
zanieczyszczenia, przy
ul. Rzgowskiej powsta-
ną specjalne budowle,
tzw. gabiony dolomito-
we. Są to półokręgi z
metalowychklatekwy-

pełnionych dolomita-
mi i okrytych matami
kokosowymi. Dolomit
to kamieńabsorbujący
zanieczyszczenia. Zo-
staną teżnasadzone ro-
śliny wychwytujące je
z wody.
W ramach tej części

prac zaplanowano tak-
że uporządkowane i
umocnienie brzegów
stawów.Wodazostanie
ponownie napuszczo-
nado zbiornikawiosną
przyszłego roku.
Taczęśćzabiegówpo-

chłonie około 1,2 mln
zł. Prawie 900 tys. zł
przeznaczono z kolei,
w ramachbudżetuoby-

watelskiego,
na tzw. roz-
kwit Stawów
Jana.
– Jesteśmy

wtrakcieprzy-
gotowaniado-
kumentacji
projektowej
drugiej części

inwestycji – mówi ra-
dosławPodogrocki, dy-
rektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. – Przy stawach
powstaną alejki z kost-
ki brukowej, oświetle-
nie oraz jedenduży lub
trzymniejsze place za-
baw. Będzie też górka

rowerowo-saneczkowa,
miejsce dogrillowania
iwidowniaprzy scenie.
Doposażony zostanie
także skatepark.
Druga część prac bę-

dzie odbywać się rów-
nocześnie z odmula-
niem stawów. (IZJ)

fot. łukasz kasprzak

Promil alKoholumiałWe KrWi 23-letnimężczyzna, któ-
ry jadąc – bez uprawnień – oplem tigrą, uderzył w dwa samo-
chody stojące na światłach. Do zdarzenia doszłow sobotę po
godz. 8.40 na ul. Pabianickiej przy ul.Wólczańskiej. Łodzia-
ninwjechał w tył volkswagena transportera, odbił się od nie-
go i uderzyłw tył toyoty celiki, która stała na lewoskręcie, od-
bił się od niej i ponownie uderzył w pierwsze auto. Na szczę-
ście nikomunic poważnego się nie stało.
Sprawca stłuczki został ukarany mandatem, a za jazdę

po pijanemu stanie przed sądem. (JED)

Pijany uderzyłw dwaauta

będą cZyStSZe i ładnieJSZe

neKrologi

d Instytut Pamięci Narodowej (ul. Orzeszkowej 31/35), godz. 14
– otwarciewystawy „Zbrodnia Katyńska”.
ZaProsili nas:
dDoTomaszowaMazowieckiego na obchody Dnia Flagi
Rzeczypospolitej – 2maja.
dDo Konstantynowa Łódzkiego na obchody Święta 3Maja
– 3maja.
dDo Parzęczewa (pow. zgierski) na obchody 100-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Parzęczewie – 4maja. (L)

DZiŚ w ŁoDZi i okolicach

Do serca ...Psa i kota

N66 59 213,wgodz. 15–16

Zgubiono – ZneleZiono

hWAndrespolu przybłąkał sięmłody (ok. roczny) czarny
owczarek niemiecki krótkowłosy. 501 307 173

oddamW dobre ręce

hDorosłewysterylizowane koty, psy i szczeniaki. 506 761
221 (fundacjaMedor, www.medor.org)
h Szczenięta, dorosłe psy, dorosłe koty. 501 420 548
(www.przytulisko.glowno.pl)
h Psy i koty (www.hotelzwierzat.com). 501 541 128. (TS)

3248619/00 3405690/00

i003425698 i003427041

zamieszczane są w postaci anonsu na stronie:

Zprzykrościąprzyjęliśmywiadomośćośmierci
naszegodługoletniegopracownika

Ś.†P.

GRZEGORZA SZEWCZYKA

Wyrazygłębokiegowspółczucia

RODZINIE I BLISKIM

składają

DYREKCJA,KOLEŻANKIiKOLEDZYzFIRMYDAMIS-CENTRUM

Pogrzebodbędziesię29kwietnia2014r. (wtorek)ogodzinie13.30
nacmentarzukomunalnymZarzewprzyul.Przybyszewskiego325.

3890387/00

ul. ks. Skorupki 17/19

tel. 42 66-59-455, fax 42 66-59-456
Narutowicza 7/9 tel. 42 637-72-47,

fax 42 630-95-40
PIASKI al. kard. S. Wyszyńskiego 7a,

tel. 42 640-44-26
TESCO ul. Pojezierska 93,

tel. 42 659-59-09

TESCO ul. Widzewska 22,
tel. 42 673-99-00

CENTRAL (parter), tel. 42 630-59-34
ul. Rzgowska 12 tel. 42 684-86-10
ABC ul. Zgierska 69, tel. 42 640-68-93
CARREFOUR ul. Kolumny 36, tel. 42 640-32-48
D.H. TEOFIL  ul. Aleksandrowska 38,

tel. 42 652-98-90
Kierownik działu ogłoszeń Magdalena Śliwińska: m.sliwinska@dziennik.lodz.pl

l w dni powszednie do godz. 18.00
l w soboty, niedziele: w godz. 10.00-14.00

Dodatkowe
informacje:

42 659 59 09

BIURA OGŁOSZEŃ przyjmują nekrologi/kondolencje:

Namiejsce przyjechała karetka, ale kierowcy nie chcieli
jechać do szpitala na badania. fot. grzegorz gałasiński

Zarazpowakacjachzacznie się
generalneczyszczenieStawówJana
imodernizacja ichotoczenia.
Wtegorocznymbudżecie
zarezerwowanonatencelponad
dwamilionyzłotych.

Ponad2mln złotych
naStawy Jana

Wypiękniećma otoczenie stawów.

Dokumentacja projektowa jest jużw trakcie
opracowywania.

Zabiegi oczyszczające są potrzebne głównie od strony ulicy
Rzgowskiej, gdzie do stawówwpływa rzeka Olechówka.


