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Rekordowe premie
otrzymają podopieczni
Joachima Loewa
za zwycięstwo
w brazylijskim mundialu.
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w nuMeRze:

Roboty na Widzewie rozpoczną się w najbliższy poniedziałek

Spór o władzę
w PSL
fot. pap/radek pietruszka

STRONA 8
Szef PSL Janusz Piechociński
zapowiada, że 26 lipca podda
się ocenie Rady Naczelnej.
Stwierdził też, że nie obawia
się konkurencji ze strony
Waldemara Pawlaka.

Estakadami po
ulicy rokicińskiEj
Dwujezdniowa estakada
powstanie między
rondem Inwalidów
a ul. Augustów.
Pod estakadą znajdą się
przystanek MPK, chodnik
i ścieżka rowerowa.

STRONA 9
An-26 (taki jak na zdjęciu)
został zestrzelony pociskiem
rakietowym w rejonie
ługańska. załodze udało
się uratować.

fot. wikipedia

Władze Ukrainy
oskarżają Rosję
o zestrzelenie
samolotu

WIĘCEJ

ViaAUTO --nowy system opłat za autostrady

Bez kolejek na A2
Dziś na odcinku
STRONA
autostrady
Stryków --Konin
rusza system
bezgotówkowego
płacenia za
przejazd. Na jego
potrzeby
uruchomiono dwie
specjalne bramki.
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wizualizacja: zdit
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Naukowcy z UŁ zbadali wodę w stawach

Arturówek wolny od toksyn
Po rekultywacji
trzech stawów
w Arturówku
zniknęła groźba
pojawienia się sinic
i wytwarzanych
przez nie toksyn.
fot. grzegorz gałasiński

STRONA

Olga Bołądź
w ,,Lekarzach’’

4

30-letnia aktorka
wygrała casting
do serialu ,,Lekarze’’
i wcieli się w postać
neurochirurga. O rolę
w produkcji TVN
starały się też:
Weronika Rosati,
Alicja Bachleda-Curuś oraz Marta
żmuda
Trzebiatowska.
fot. polskapresse
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Łódź

Coraz więcej Kart
Dużej Rodziny
11,5 tysiąca Łódzkich Kart Dużej Rodziny wydano od czasu ich wprowadzenia przed rokiem. Karta uprawnia do m.in.
kupna tańszych biletów komunikacji miejskiej, do teatrów,
kin i muzeów oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych, np. na
baseny czy lodowiska.
Do programu przystąpiły też prywatne firmy, np. apteki i
szkoły językowe. W programie uczestniczy 200 partnerów
publicznych i 47 prywatnych.
Karta przysługuje rodzinom, które posiadają troje lub więcej
dzieci do 18. roku życia (lub do 25. roku życia, jeśli nie zakończyły jeszcze edukacji). Wnioski o wydanie karty przyjmuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Łodzi, ul. Zachodnia 47. (MSM)

kłopoty z geriatrią
WbreW Wcześniejszym zapoWieDziom, NFZ nie rozstrzygnął wczoraj konkursu na poradnię geriatryczną. Z powodów proceduralnych konkurs unieważniono i jeszcze w
tym tygodniu zostanie ogłoszony drugi. Wczoraj zapewniano nas, że nowa poradnia rozpocznie pracę 1 sierpnia.
Przypomnijmy, że konkurs ogłoszono, gdy poradnia geriatryczna przy ul. Sienkiewicza (jedna z dwóch działających w
Łodzi) zrezygnowała z kontraktu z NFZ. W Łodzi seniorów
przyjmuje również poradnia działająca przy szpitalu
im.WAM.
W woj. łódzkim pracuje zaledwie ośmiu lekarzy geriatrów,
którzy przyjmują w sześciu placówkach mających umowy
z NFZ. Są również dwa oddziały geriatryczne. (LB)

spacerkiem po bałutach
centrum DialoGu im. Marka Edelmana, organizuje
dzisiaj, we wtorek 15 lipca, bezpłatny spacer z
przewodnikiem po Bałutach. Wycieczka pt. „Bałuty innym
okiem” rozpocznie się w Centrum Dialogu przy ul. Wojska
Polskiego 83 o godz. 17.
Centrum organizuje spacery w każdy lipcowy wtorek - za
tydzień wycieczka pt. „Modernizm bałucki”. (MSM)

Czarne koszulki od miasta
4100 baWełnianych koszulek zamówi Urząd Miasta Łodzi. Mają być jedną z atrakcji urodzin Łodzi, które to obchody rozpoczną się za dwa tygodnie. Koszulki zostały zamówione w dwóch wzorach – z nowym logo miasta (600 szt.) oraz z
napisem: ulica Piotrkowska. Wszystkie zamówione koszulki
są w kolorze czarnym. (MAL)

Wystawa o Polsce Walczącej
na rynku manufaktury można będzie obejrzeć wystawę
poświęconą Polsce Walczącej – polskiemu państwu podziemnemu z okresu drugiej wojny światowej. Przygotował ją
łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawa będzie otwarta od 29 lipca do 22 sierpnia. (MSM)

Czekają na krew
Dziś ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi stanie na rynku Manufaktury.
Krew będzie można oddać w godz. 14 – 17. Trzeba być
pełnoletnim, zdrowym i mieć przy sobie dowód osobisty.
Przypomnijmy, że w czasie wakacji krew jest szczególnie
potrzebna – wszystkich grup. (MSM)

nie ma bruDóW, nie ma sinic

Czysta woda
w arturówku
Ż

adnych mikrocystyn, czyli niebezpiecznych toksyn
produkowanych przez
sinice, nie ma w stawach w Arturówku.
Tak wynika z najnowszych badań naukowców z katedry ekologii
stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, którzy
wcześniej przeprowadzili
rekultywację
zbiorników.
Prace
kosztowały 1,6 mln zł.
– By mieć porównanie, w lipcu 2012 r. w

poziom mikrocystyn
sięgał aż 57 mg w jednym litrze – mówi dr
tomasz jurczak ze
wspomnianej katedry
UŁ. To ekstremalnie dużo. Teraz problem sinic
zniknął zupełnie. Jeśli
na powierzchni wody
widzimy jakieś glony,
to są to niegroźne zielenice.
Podczas oczyszczania z dna wszystkich
zbiorników wywieziono ponad 9 tys. metrów
sześciennych namułu,

Tak wyglądają budowle z dolomitu
zatrzymujące zanieczyszczenia. fot. paweł łacheta
zbiorniku górnym, czyli tym wykorzystywanym przez wędkarzy,

z tego 3,5 tys. ze zbiornika górnego, 3 tys. z
dolnego (kąpieliska)

W Arturówku można
kąpać się bez obaw.
fot. grzegorz gałasiński

oraz ponad 2,8 tys. ze
środkowego (tego, na
którym jest przystań).
Według naukowców
UŁ, zanieczyszczenia
w wodach w Arturówku pochodzą przede
wszystkim z samochodów. Osadzają się na
ul. Wycieczkowej, z
deszczem przedostają
się do Bzury i płyną do
stawów. Dlatego w miejscach, gdzie woda spływa do zbiorników z lasu i ulic, powstały tzw.
gabiony dolomitowe.

Są to półokręgi zbudowane z metalowych klatek wypełnionych dolomitem i okrytych matami kokosowymi. Dolomit to kamień mający właściwości absorbujące zanieczyszczenia. Jednocześnie zainstalowano osadniki zatrzymujące piasek, liście i gałęzie, które w
wodzie ulegają rozkładowi, uwalniając azot
i fosfor.
– Tylko od czerwca
ubiegłego roku do

kwietnia br. osadnik zamontowany przy ul. Wycieczkowej, zgromadził
4 metry sześcienne zanieczyszczeń – mówi dr
Tomasz Jurczak.
Z badań naukowców
wynika, że dzięki zastosowanym przez nich
rozwiązaniom, w zbiorniku, w którym jest kąpielisko, ilość niebezpiecznego azotu została zredukowana o 84,2
procent, fosforu – o 87,5
procent, a zawiesiny –
o 91,4 procent. (IZJ)

Pędzą przez miasto na złamanie karku

Wakacyjni piraci
aż 197 kilometrów na
godzinę miał na liczniku
motocyklista, którego
fotoradar Głównego
inspektoratu transportu
Drogowego sfotografował
około godz. 23
na ul. pabianickiej
(przy ul. Dubois).
– Trzy dni temu ten sam fotoradar sfotografował parę na
motocyklu suzuki. Pędzili z
prędkością 172 kilometrów
na godzinę. Ze zdjęcia wynika,
że motocykl o włos ominął samochód, który na ul. Pabianicką wyjechał z ul. Gombrowicza – mówi paweł onisk,
naczelnik wydziału automatycznego nadzoru nad ruchem
drogowym GITD w Łodzi.

Niestety, piratów nie można pociągnąć do odpowiedzialności, gdyż motocykle nie mają z przodu tablic rejestracyjnych.
– Motocykliści najczęściej
popisują się przed fotoradarami na ul. Pabianickiej i al.
Włókniarzy. Każde z tych urządzeń w ciągu doby wykonuje
im nawet kilkanaście zdjęć.
Niektórzy tak się rozzuchwalili, że jednej nocy potrafią sobie zrobić nawet kilka fotek,
również podczas jazdy na jednym kole – dodaje naczelnik.
W Łodzi GITD ma trzy fotoradary. W ciągu miesiąca urządzenia robią około tysiąca
zdjęć samochodom i motocyklom jadącym z nadmierną
prędkością. Wśród piratów

drogowych nie brakuje
również obcokrajowców,
głównie z Litwy, Łotwy,
Białorusi i Ukrainy.
Podczas wakacji na
brak zajęć nie narzeka
również obsługa przenośnego fotoradaru łódzkiej
Straży Miejskiej. Choć to dopiero połowa lipca, w tym miesiącu fotoradar zrobił już ponad pół tysiąca fotek.
– M.in. na początku lipca
na ul. Hetmańskiej (przy ul.
Juranda ze Spychowa) została sfotografowana honda, której kierowca przekroczył prędkość o 54 kilometry na godzinę – mówi paweł trojanowski, naczelnik wydziału ruchu
drogowego łódzkiej Straży
Miejskiej.
(EM)

Niektórzy motocykliści
demonstracyjnie
przejeżdżają przed
fotoradarem na jednym
kole. fot. polskapresse

