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Łódź, dn. 14 kwietnia 2015 r. 
 

Do Jednostek Administracyjnych UMŁ 
w miejscu 

Szanowni Państwo, 
 
W nawiązaniu do wieloletniej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym 
reprezentowanym przez Uniwersytet Łódzki, a jednostkami administracyjnymi Miasta Łódź w 
zakresie realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, Katedra Ekologii Stosowanej ma 
przyjemność zaprosić Państwa na szkolenia organizowane w ramach realizowanego obecnie 
projektu LIFE+ pn.: „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyj nych w 
„Arturówek” (Łód ź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (EH-
REK)” . Celem szkoleń jest prezentacja wyników projektu w zakresie stosowania 
innowacyjnych rozwiązań ekohydrologicznych dla poprawy jakości wody w małych, miejskich 
zbiornikach retencyjnych, w tym wykorzystanie opracowanego w ramach projektu modelu 
matematycznego w systemie decyzyjnym. W trakcie szkoleń podejmowane będą również 
tematy związane z możliwością wykorzystywania i zagospodarowywania wód opadowych w 
mieście oraz zaprezentowane zostaną zastosowane w projekcie demonstracyjne rozwiązania 
środowiskowe funkcjonujące obecnie w Arturówku. 

Szkolenia odbędą się w Łodzi w dniach 28 i 29 maja w godzinach 8:30-15:00 na terenie 
ośrodka wypoczynkowo-hotelowego „Prząsniczka” (ul. Studencka 20/24) mieszczącego się w 
Arturówku, który jest również obszarem demonstracyjnym realizowanego projektu EH-REK. 
Szkolenia adresowane będą do pracowników administracji publicznej, instytucji kontrolujących 
stan jakości środowiska oraz decydentów i członków grupy Learning Alliance Łódź. 

W związku z powyższym proszę o rozpropagowanie informacji na temat organizowanych 
szkoleń wśród pracowników Państwa jednostki. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały 
szkoleniowe i informacyjne oraz certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu. 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową do dnia 30 
kwietnia b.r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (po 30 osób) decyduje kolejność 
nadesłanych zgłoszeń. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy dostarczyć droga elektroniczną 
na adres: arturowek@biol.uni.lodz.pl  

Potwierdzenie przyjęcia uczestnictwa w szkoleniu oraz szczegółowy program warsztatów 
przesłany zostanie w późniejszym terminie.   

Z poważaniem 


