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Oczyszczą kolejne łódzkie zbiorniki
AUdała się rekultywacja stawówwArturówku AW tym roku podobne prace prowadzone będą
na Stawach Jana ANaukowcy zastanawiają się jak zrobić to samo na Stawach Stefańskiego

Znakomite efekty dała zakoń-
czona w zeszłym roku eko-
hydrologiczna rekultywacja
Arturówka prowadzona w ra-
mach unijnego programu Li-
fe+. Dzięki niej skończyły się
zakwity sinic i zamykanie ką-
pieliska.W tymrokupodobną
zmianęmająprzejść Stawy Ja-
na.

SukcesArturówka
Przezczterylatakosztemponad
1 mln euro ( ze środków unij-
nych,miejskichi NFOŚiGW) dla
Arturówkawymyślono nowa-
torski, ekologiczny systemma-
jący poprawiać jakość wody.
M.in. oczyszczono stawy i za-
montowano naturalne kon-
strukcje filtrujące deszczówkę
oraz stworzono pływającąwy-
spę, której roślinywychwytują
zanieczyszczenia.

- Projekt zakończył się suk-
cesem- podkreśla dr Tomasz
JurczakzKatedryEkologii Sto-
sowanej Uniwersytetu Łódz-
kiego. -Wubiegłym roku licz-
ba zanieczyszczeńzmniejszy-
ła się o 80-90 proc. Kąpielisko
otwarto 1 lipca i do końca
sierpnia nie trzeba go było za-
mykać.

TerazStawyJana
Wtymrokupomysływymyślo-
nedlaArturówkapomodyfika-
cjimająbyćzastosowanewSta-
wach Jana.

Podobnie jak w Arturówku
rozwiązania mają być proste:
zplażyzniknąprysznice,które
odprowadzają bezpośrednio
dostawówwodęzzawierający-
mifosforanypłynamidokąpie-
li i szamponami.

Przywlocie do stawów rze-
ki Olechówki powstanie osad-
nik wyłapujący piasek i inne
pływające w wodzie cząstki.
Będzie to zapobiegać zamula-
niu. Dodatkowo w miejscu
gdziewpływarzeczkazasadzo-
ne będą absorbujące zanie-
czyszczenia rośliny, takie jak
pałkiwodne i trzciny.

- Tomiejsce i tak jest poroś-
nięte i nie jest wykorzystywa-
ne do kąpieli ani przez kajaka-
rzy - podkreśla dr Jurczak.

Stanwodyma teżpoprawić
odmulenie dna zbiorników.

Podobnie jak w Arturówku
noweurządzeniamająbyć eko-
logiczne i prawie niewidoczne
dla oka.

Całość prac kosztować ma
ok. 1,3mln zł, pieniądzena ten
cel pochodzić będą z budżetu
obywatelskiego. To jednak nie
konieczmiannaStawachJana.
Także w ramach budżetu oby-
watelskiego kosztem ok. 900
tys. zł. przebudowanyma być
teżterenwokółzbiorników.Po-
jawią się nowe alejki, miejsca

do grillowania i aż trzy nowe
place zabaw. - Obecny plac za-
bawpołożony jest dość niefor-
tunnie,bliskoulicyRzgowskiej.
Nowe będąw bezpieczniejszej
okolicy-mówiKrzysztofWeso-
łowski zMOSiR.

Atrakcją dla dzieci ma być
zbudowanaprzyStawachJana
niewielka górka saneczkowa.
Teren ma też zyskać nowe
oświetlenie.

Miasto rozstrzygnęło już
przetarg na projekt przebudo-
wy.Ma byćwiększy niż plano-
waneprace,bykolejneelemen-
ty można było wprowadzić
wżyciewkolejnych latach.

Prace mają się zacząć we
wrześniu, po zakończeniu se-

zonu. Mają być zakończone
jeszczew tym roku. - Chcemy
przeprowadzićpracetak,bynie
przeszkadzać mieszkańcom
w korzystaniu ze zbiornika la-
tem -mówi Wesołowski .

WkońcuStawy
Stefańskiego
Naukowcy myślą już o Sta-
wachStefańskiego. Tonajbar-
dziej zanieczyszczony łódzki
staw, w którym kąpielisko
częściej jest zamknięte z po-
wodu zakwitu sinic niż czyn-
ne. - Do zbiorników wpływa
bardzo zanieczyszczona Gad-
ka, której parametry nie speł-
niają nawet norm dla oczysz-
czonychścieków- tłumaczydr

Jurczak. - Żeby to zmienićmu-
simynawiązaćwspółpracęzsą-
siednimi gminami - dodaje.

Naukowcy chcą zbudować
napolachnadGadkąspecjalne
ściany denitryfikacyjne, które
będą wychwytywać spływają-
cy znawożonychpól azot.

Jednakkoniecznabędzieteż
zmiana nawyków. - Wiele za-
nieczyszczeńwylewanych jest
bezpośrednio do rzeki. Miesz-
kańcymusząodpowiedziećso-
bie na pytanie: czy chcą mieć
niedalekokąpielisko,czyzanie-
czyszczać rzekę - mówi dr
Jurczak.

Nie wiadomo kiedy znajdą
się środki na rekultywację Sta-
wówStefańskiego.a

MatyldaWitkowska
m.witkowska@dziennik.lodz.pl

Kąpieliska

b ZastosowanienaturalnychurządzeńoczyszczającychwodędałowArturówkuznakomite rezultaty.
TeraznaukowcyzUŁprzeniosąwypracowane rozwiązania naStawyJana
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Mieszkańcymuszą
zdecydować:wolą

mieć kąpielisko, czy
zanieczyszczać

rzekę?

b Stawy Stefańskiegowciąż czekają na swoją rekultywację.
Na razie jest to najbardziej zanieczyszczony zbiornikw Łodzi
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Barmanizapraszają łodziannaswojezawody

Koniec długiego weekendu
nie musi oznaczać końca do-
brej zabawy. Przynajmniej
wkasynieManufaktury, gdzie
wponiedziałekodbędą się eli-

minacje doMistrzostw Świata
Barmanów 2014, które roz-
pocznąsiępodkoniecwrześnia
wKapsztadziewRPA.

Co najważniejsze dla ło-
dzian, w kasynie triki zawo-
dowców,wśródktórychnieza-
braknie kobiet, będzie mógł
podpatrzeć każdy - wstęp na
zawody rozpoczynające się się
ogodz.13, jestdarmowy,waru-
nek obecności na pokazach to
ukończenieosiemnastegoroku
życia.

- To osiemnasta edycja pol-
skich eliminacji doMistrzostw
ŚwiataBarmanówiodbywasię

porazpierwszywŁodzi.Wtym
roku do zawodów zgłosiło się
ponad 30 najlepszych barma-
nów z całej Polski, członków
Stowarzyszenia Polskich Bar-
manów.Weliminacjachbierze
udział m.in. Marek Posłuszny,
MistrzŚwiataBarmanówz2011
zWarszawy,Wicemistrz Świa-
taw2012zPekinuiMistrzŚwia-
ta 2013 w Pradze - zapowiada
imprezęRyszardBerent,prezes
Stowarzyszenia Polskich Bar-
manów.

Łódzkie zawodyodbędą się
w2kategoriach:klasycznejoraz
flair,czyliwidowiskowegożon-

glowaniabutelkami,gdziewy-
stąpitylko6barmanów.DoRPA
poleci i najlepszy barman kla-
syczny i najlepszy żongler. Na
liścieproduktów,zktórychbę-
dą tworzone drinki jest prawie
100pozycji.a

Manufaktura

MaciejKałach
m.kałach@dziennik.lodz.pl

WkasyniewManufakturze
czołówkapolskichbarmanów
będzieubiegaćsięoprawore-
prezentowaniaPolskinaMi-
strzostwachŚwiatawRPA.

bKasynoManufaktury to godna sceneria do przyjęcia barmanów
ubiegających się owyjazd doRepubliki Południowej Afryki.
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Eliminacje odbędą
sięw kategorii
klasycznej oraz
widowiskowego

żonglowania

b Stawy Jana przejdą na jesieni gruntowny remont.Woda będzie
czystsza, pojawią się nowe alejki i urządzenia rekreacyjne
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