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ROCZNA LABRADORKA TOLA 

POMAGA W PROWADZENIU HURTOWNI

– Tola od małego towarzy-
szy mi w pracy – mówi Dariusz

Szadkowski, właściciel czwo-
ronoga i pracownik hurtow-
ni. – Razem przyjeżdżamy na
7 rano i wjeżdżamy po 15. Wy-
chowała się tutaj i uwielbia
bawić się w kuriera. Dlatego,
jak mam sporo spraw na gło-
wie i brakuje mi czasu, Tola
jest moją prawą ręką. Dosta-
je do pyska faktury i biegnie
z nimi przez całe podwórko
do kolegi, który odbiera od
niej papiery. Są dni, kiedy ta-
kich kursów wykonuje kilka.
Nie zdarzyło się, by zniszczy-
ła fakturę, czy gazety – bo te
również przenosi.

Tola jest bardzo posłuszna.
Jak widzi nadjeżdżający sa-
mochód, chowa się do maga-

zynu. W wol-
nych chwi-
lach uga-
nia się za
g u m o -
w y m
k ó ł -
kiem.

– Tak
p r z y j a -
cielskie-
go i mą-
d r e g o
czworono-
ga dawno
nie widzia-
łam –mówi

M a g d a

Kusztela,
koleżan-
ka z pra-
cy pana
Darka. –

Tola jest na-
s z y m

o c z k i e m
w głowie. Nie tylko

pomaga, ale przede
wszystkim wnosi
sporo ożywienia
i mnóstwo uśmie-
chu do codziennej
pracy. 

(TJ)
FOT. JANUSZ KUBIK

Pies jako kurier
Tola to roczna labradorka, która codziennie 
niczym posłaniec biega po terenie hurtowni 
artykułów budowlanych z fakturami w pysku,
przekazując je od jednego pracownika 
do drugiego. W ten sposób pomaga 
m.in. swojemu właścicielowi. Jest ulubienicą
nie tylko wszystkich pracowników, 
ale również klientów.

35 par zostało odznaczonych podczas wczorajszej 
uroczystości w Urzędzie Miasta Łodzi medalami przyznanymi
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. 

– Poznaliśmy się rok
przed ślubem – mówią
Danuta i Eugeniusz Ada-

mus, jedna z uhonoro-
wanych par. – Dawno
już skończyli-
śmy siedem-
dziesiątkę. Ma-
my dwoje dzie-
ci i jedną
wnuczkę, która
w tym roku bę-
dzie zdawać
maturę.

Państwo Adamus niemal całe życie mieszkali w Łodzi.
Pani Danuta przez 36 lat była prządką w jednej z łódzkich
przędzalni. Pan Eugeniusz pracował w transporcie samocho-
dowym. (GB) FOT. MACIEJ STANIK

Pół wieku razem 

Piesek
uwielbia 
zabawy 
z kółkiem.

Danuta i Eugeniusz Adamus

Tola dzielnie 
nosi w pysku 

gazety i faktury.

Góra starych ciuchów

Góra używanych ubrań niewiadomego pochodzenia po-
jawiła się wczoraj na trawniku w al. PCK (to taki zarośnię-
ty skwer łączący ulice Wólczańską i Piotrkowską, na odcin-
ku pomiędzy ul. Radwańską a Skorupki). Wśród stosu odzie-
ży – głównie dziecięcej – znalazły się też buty. 

– Pewnie ktoś robił porządki – podejrzewa lokatorka po-
bliskiej kamienicy, którą spotkaliśmy na spacerze. – Za-
miast odnieść to do PCK, wyrzucił tutaj i zrobił ze skwerku
śmietnik... (KSAF) FOT. PAWEŁ ŁACHETA

Głazy, trzciny, wierzby, filtry

Oczyszczą Arturówek za 1,25 mln euro
Do 2014 roku Arturó-
wek ma być wzorem
czystości. Ze stawów
znikną sinice, woda 
będzie jak kryształ. 

Wszystko dzięki spe-
cjalistom z Wydziału
Biologii i Ochrony Śro-
dowiska Uniwersytetu
Łódzkiego, którzy opra-
cowali innowacyjną
metodę oczyszczania.
Prace rozpoczną się
w styczniu 2010 r. od
szczegółowych badań
wody.

– W tej chwili w sta-
wach jest mnóstwo za-
nieczyszczeń. Poziom
fosforu (odpowiada

m.in. za powstawanie
sinic) wynosi nawet 10
mg na litr – mówi prof.
dr hab. Maciej Zalew-

ski, kierownik katedry
Ekologii Stosowanej

UŁ i dyrektor Centrum
Ekohydrologii UNE-
SCO w Łodzi. – Stoso-
wane za granicą pro-
gramy oczyszczania
zmniejszają jego po-

ziom do 2 mg, a my
chcemy doprowadzić
do poziomu mniejszego
niż 0,1 mg – zapowiada
profesor.

I tak, w stawach zo-
staną rozmieszczone
kłody lub głazy, które
zmienią krążenie wo-
dy. Ma to przyśpieszyć
jej oczyszczanie. Zosta-
ną także posadzone
trzciny, które blokują
uwalnianie się fosforu,
a na brzegach pojawią
się wierzby, działające
jak odkurzacz na ten
pierwiastek. Całości
dopełnią filtry w posta-
ci geowłókniny pochła-
niającej fosfor. Zosta-

ną one położone w po-
przek zbiornków.
Wszystko to nie naru-
szy wyglądu otoczenia. 

Koszt przedsięwzię-
cia wynosi 1 mln 250
tys. euro, z czego 500
tys. euro przekaże Ko-
misja Europejska. Dru-
gie tyle da Narodowy
Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki
Wodnej. 

W Arturówku są trzy
zbiorniki wodne: gór-
ny (1,08 ha), środkowy
(2,58 ha) i dolny (3,05
ha). Dwa ostatnie słu-
żą do celów rekreacyj-
nych. (MGR)
FOT. PRZEMYSŁAW SZYPOSZYŃSKI

Słowak z podróbkami
NA PARKINGU przed hiper-

marketem Tesco przy ul. Po-
jezierskiej pojawił się męż-
czyzna oferujący markowe
perfumy w cenie 40 zł. Jeden
z klientów zorientował się,
że to podróbki i wezwał poli-
cję. 

Funkcjonariusze z II ko-
misariatu zatrzymali handla-
rza. Jest nim 27-letni obywa-
tel Słowacji. W jego torbie
znaleziono 16 sztuk podró-
bek. Policjanci wyjaśniają
jak wszedł w posiadanie nie-
legalnego towaru. (KSAF) 

Pantograf uszkodził sieć

BLISKO DWIE GODZINY trwała wczoraj – od godz. 14.30 
– przerwa w ruchu tramwajów na ul. Puszkina przy al. Wu-
jaka. Przyczyną było uszkodzenie sieci trakcyjnej przez pan-
tograf „trójki”. Tramwaje kursowały do pętli przy ul. Lodo-
wej. Na odcinku od ul. Lodowej do ul. Augustów jeździły au-
tobusy zastępcze. (KSAF) 

Od 1 października ma stra-
cić pracę kolejna grupa pocz-
towców, również łódzkich. Bę-
dą to ci, którzy nie zgodzą się
na zmianę stanowisk pracy.

– Zależy nam na przenie-
sieniu pracowników admini-
stracyjnych do bezpośredniej
pracy z klientami – tłumaczy

Michał Dziewulski, rzecznik
PP na Łódź.

I tak, pracownikom działu
kontroli, którzy zarabiają po-
nad 3 tys. zł brutto, zapropo-
nuje się pracę w okienkach
za 2 tys. zł brutto.

Tego lata w Łodzi pracę stra-
ciło już 39 osób, a trzy czeka-

ją na wypowiedzenia. Otrzy-
mają je, gdy tylko skończą im
się zwolnienia lekarskie. 

– Poczta przedstawiła 81
osobom propozycję objęcia
innych stanowisk – mówi Ma-

rek Trzaska, inspektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Ło-
dzi. – 39 tych, którzy odmó-
wili, zostało zwolnionych.
W październiku otrzymamy

listę kolejnych, proponowa-
nych do zwolnienia. 

W skali kraju ma to być aż
9 tysięcy osób (na 100 tysięcy
zatrudnionych). 

Przyczyną redukcji są kło-
poty finansowe. W ubiegłym
roku Poczta Polska poniosła
straty w wysokości 215,3 mln
zł. 

(MGR)

Kolejne zwolnienia na poczcie

Spacerkiem po Piotrkowskiej

PTTK organizuje jutro bezpłatny spacer po Łodzi z prze-
wodnikiem. Rozpocznie się o godz. 11 koło Hotelu Grand przy
ul. Piotrkowskiej. Wędrówka będzie przebiegać ulicami
Piotrkowską, Moniuszki, Traugutta i Roosevelta. (MAL)


