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Policjanci zostali wysłani 
na interwencję w okolice 
ul. Szczecińskiej. Z prze-
kazanych informacji wy-
nikało, że w jednej z hal 
pofabrycznych mogło 
dojść do próby włamania. 
Po przybyciu na miejsce 
mundurowi zastali zgła-
szającego, który poinfor-
mował ich, że w obiekcie 
znajdują się osoby, któ-
re dostały się na teren  

wyłamując okno i chcą naj-
prawdopodobniej ukraść 
elementy wyposażenia 
hali. Funkcjonariusze wraz 
z właścicielem weszli do 
środka. W pomieszczeniach 
piwnicznych mundurowi 
odnaleźli dwóch 46-letnich 
mężczyzn, którzy posiadali 
przy sobie latarki i nie po-
trafili podać logicznej przy-
czyny swojej bytności w fa-
bryce. Ponadto okazało się, 

że każdy z mężczyzn miał 
przy sobie narkotyki. Zna-
leziono około 60 gramów 
amfetaminy i około 0,5 gra-
ma marihuany. Podejrzani 

zostali zatrzymani i po 
przewiezieniu na II Ko-
misariat Policji Komendy 
Miejskiej Policji w Łodzi 
usłyszeli zarzuty dotyczą-
ce posiadania narkotyków 
i usiłowania kradzieży  
z włamaniem. 46-latkom, 
którzy notowani byli 
uprzednio za podobne 
przestępstwa, grozi na-
wet do 10 lat pozbawienia 
wolności.                       red

Świąteczne upominki 
trafiły właśnie do osiem-
nastu pełnoletnich, usa-
modzielniających się wy-
chowanków łódzkiej pieczy 

zastępczej, korzystających 
z mieszkań chronionych  
w trzech zrewitalizowa-

nych kamienicach  
w centrum miasta.

Najbliższe wydanie gazety Łódź.pl

CIEMNA STRONA MIASTA

ZŁAPANI NA GORĄCYM UCZYNKU

COViD-19 COViD-19 

WOJ. ŁÓDZKIE:WOJ. ŁÓDZKIE:
11111111

KRAJ:KRAJ:
1802118021

LICZBA ZAKAŻEŃLICZBA ZAKAŻEŃ

Laptopy, routery, 
doładowania inter-
netu oraz indywidu-
alne, spersonalizowa-
ne pezenty wręczyli 
informatycy pracujący 

na co dzień w łódzkim 
oddziale firmy Knowit Po-

land z siedzibą w biurow-
cu Nowa Fabryczna przy  
ul. Składowej. – W naszej 
firmie to już taka tradycja, 
że co roku w okresie przed 
Bożym Narodzeniem an-
gażujemy się w wiele ak-
tywności pomocowych 
– mówi Marta Pawlak, pro-
ject manager w oddziale 
Knowit Poland w Łodzi. –  
W tym roku zależało nam 

KOMUNIKATY

Przypominamy, że następny numer gazety Łódź.pl 
przeczytacie po świętach – w środę (29 grudnia). 

NA SYGNALE

Samych dobrychSamych dobrych
wiadomościwiadomości
w te Święta w te Święta 

i w nadchodzącym i w nadchodzącym 
rokuroku

OD INFORMATYKÓWOD INFORMATYKÓW

GWIAZDKOWEGWIAZDKOWE
PREZENTYPREZENTY

na tym, by pomóc bardzo 
lokalnie. 
Każdy lokator mieszkań chro-
nionych został poproszony  
o przygotowanie własnego 
„Listu do Mikołaja” z tym,  
o czym aktualnie marzy i cze-
go potrzebuje. Na liście poja-
wił się m.in. opiekacz, toster, 
suszarka do włosów, miły  
w dotyku koc, a także najróż-
niejsze kosmetyki i słodycze. 
Dzisiaj życzenia te przybrały 
już formę konkretnych upo-
minków.
– Nasze zadanie polegało na 
tym, by jedną stronę chętną do 
pomocy skomunikować z dru-
gą, która z takiego wsparcia 
mogłaby skorzystać – mówi 
Elżbieta Jaszczak, zastępca 
dyrektora MOPS w Łodzi 
ds. pomocy środowiskowej. 
– Dzięki takiemu bezintere-
sownemu zaangażowaniu  
w mieszkaniach chronionych  
usamodzielniających się obec-
nie wychowanków łódzkiej 
pieczy zastępczej pojawi się  
z pewnością w tym roku wiele 
radości i uśmiechów.           izj

MPK ŁÓDŹ

KOMUNIKACJA MIEJSKAKOMUNIKACJA MIEJSKA
NA ŚWIĘTANA ŚWIĘTA

W święta szykują się zmiany 
w częstotliwości kursowa-
nia autobusów i tramwajów. 
Sprawdź, jaki rozkład bę-
dzie obowiązywał w okresie 
świąt w łódzkiej komunika-
cji miejskiej.

W Wigilię
W piątek (24 grudnia) 
większość linii MPK kur-
sować będzie jak w sobo-
tę. Wszystkie linie tram-
wajowe (oprócz linii 6), 
linie autobusowe: 52, 55, 
57, 58AB, 59, 62, 63, 64AB, 
65AB, 66, 68, 69AB, 70, 
71AB, 72AB, 73, 75AB, 76, 
77, 80, 81, 83, 85, 86AB, 
87AB, 89, 93, 96C, 99, Z1, 
Z3, Z13, G1, H, W oraz li-
nie nocne pojadą według 
rozkładu sobotniego. 
Dla zapewnienia prze-
jazdów dla osób pracują-
cych najważniejsze trasy, 
czyli linie 6, 50BC, 51AB, 
53ABCDE, 54ABCD, 56, 
60ABCD, 78, 82AB, 84AB, 
90AB, 91ABC, 92AB, 94, 
97AB, G2, 43AB, Z41, Z46 
kursować będą według roz-
kładu roboczego.
Linie 72AB i Z1 obsługiwa-
ne będą taborem przegu-
bowym, a linie 7, 10A, 11A, 
16, 18, 96A, 96B, Z6 i N9 nie 
będą kursowały tego dnia.

Pierwszego 
i drugiego dnia świąt
Pierwszego i drugiego 
dnia świąt Bożego Naro-
dzenia (25–26 grudnia) 
komunikacja miejska po-
jedzie według niedzielne-
go rozkładu jazdy. Z kolei 
w dniach 27–30 grudnia 
obowiązywać będzie ro-
boczy rozkład jazdy na 
wszystkich liniach.

W Sylwestra
W Sylwestra au-
tobusy i tramwaje 
będą kursować 
zgodnie z zasada-
mi, które obowią-
zywały w Wigilię. 
Natomiast sobotni 
Nowy Rok (1 stycz-
nia) komunikacja 
miejska kursować bę-
dzie według niedzielne-
go rozkładu jazdy. Tak 
samo autobusy i tram-
waje pojadą 2 stycznia  
– w niedzielę. 

Red życzy redakcjażyczy redakcja
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Zgoda Rady Miejskiej w Łodzi 
umożliwi łódzkiemu biznes-
menowi budowę wieżowca 
przy samej ulicy Piotrkow-
skiej. Będzie to pierwszy taki 
wyjątek w ścisłym centrum 
miasta.

Kiedy Piotr Misztal kupował 
od miasta działkę na rogu ul. 
Piotrkowskiej i trasy W-Z, 
maksymalna dopuszczal-
na zabudowa mogła mieć 
w tym miejscu 25 metrów. 
Podobnie jak sąsiednie kamie-
nice. Zabytkowy układ ulicy 
Piotrkowskiej chronił bowiem 
i plan miejscowy, i zapisy par-
ku kulturowego oraz uznanie 
jej za Pomnik Historii. 
Misztal chciał jednak bu-
dować wyżej. Przygotował 
projekt ponad 70-metrowe-
go budynku i postanowił 
spróbować zdobyć zgodę 

na jego realizację w trybie 
ustawy Lex Developer. To 
narzędzie, które przy zgo-
dzie Rady Miasta i konser-
watora zabytków, jeśli teren 
jest wpisany do rejestru, 
otwiera furtkę na realizację 
inwestycji w formie innej niż 
przewiduje plan miejscowy.

Golden Tower 
przegłosowany
Łódzki biznesmen zgodę 
konserwatora dostał już 
wcześniej. A w środę (22 
grudnia) zdobył też wyma-
ganą liczbę głosów radnych. 
Wieżowiec może stanąć przy 
ul. Piotrkowskiej, chociaż 
wysokie budynki zawsze do 
tej pory były odsuwane od 
ulicy, aby na pierwszym pla-
nie dominowały kamienice.
Budynek Golden Tower (czy-
li Złota Wieża – z uwagi na 

kolorystykę elewacji), jak ma 
nazywać się gmach, to projekt 
łódzkiego studia Design Lab 
Group. Będzie mieć wyso-
kość 72 metrów. Większość 
kondygnacji zajmą wysokiej 
klasy apartamenty (od 85 
do 110 mkw.). Na parterze 
zaplanowano lokale dla ga-
stronomii, strefę wejściową 
oraz wjazd na parking, który 
będzie znajdował się na wyż-
szych piętrach (do 61 miejsc 
parkingowych). Na VI piętrze 
lokatorzy będą mieć do dys-
pozycji basen i strefę relaksu, 
a na antresoli także siłownię.
Budowa ma trwać do 
końca 2023 r. Rozpocz-
nie się wiosną przyszłego 
roku od prac związanych 
z przeniesieniem pod-
ziemnych sieci biegnących 
pod działką. AHa

FOT.MAT.INWESTORA

WIEŻOWIEC PIOTRA MISZTALA

Wczoraj zniknęły znaki 
z tymczasową organizacją 
ruchu na ul. Żeligowskiego, 
Pojezierskiej i Julianowskiej. 
To znak, że skończyły się tam 
remonty.

Ulica Żeligowskiego jest 
pierwszą z poleskich, na 
których skończył się re-
mont. Na odcinku między 

ulicami Struga i 6 Sierp-
nia możemy już korzystać 
z równej jezdni i nowych 
chodników. Drugą, na któ-
rej drogowcy skończyli już 
prace, jest ul. Kasprzaka. 
Tam remont objął odcinek 
między ul. Srebrzyńską 
i ul. Drewnowską. Z no-
wej jezdni korzystają już 
kierowcy, a w piątek (24 

grudnia) na ul. Kasprzaka 
wraca MPK. Drogowcy nie 
ominęli także chodników, 
które również zostały wy-
mienione.
Kolejne ulice, na których 
nie zobaczymy już dro-
gowców, to Julianowska 
i Pojezierska. Tutaj zakres 
prac objął wymianę na-
wierzchni jezdni.

Dłużej potrwają prace na 
ulicach: Sienkiewicza, Ja-
racza, Struga, 6 Sierpnia 
czy Chmielowskiego. Na 
pierwszej z nich najwcze-
śniej ma zostać oddany po 
remoncie odcinek między 
ul. Tylną i ul. Brzeźną. Ale 
to już w przyszłym roku. 
Wpływ na tempo prac bę-
dzie miała przede wszyst-
kim temperatura. Jeśli nie 
będzie mrozów, będzie 
można układać kolejne 
warstwy jezdni.
Na ul. 6 Sierpnia udało się 
położyć warstwę wiążą-
cą od al. Włókniarzy do 
ul. Żeligowskiego, a od 
ul. Żeligowskiego do ul. 
Strzelców Kaniowskich 
ścieralną. Tutaj również na 
zakończenie prac będzie 
miała wpływ temperatura. 
Finiszu remontu możemy 
powoli wyglądać na ul. 
Chmielowskiego, gdzie 
trwają prace brukarskie 
i układanie masy bitumicz-
nej, natomiast najdłużej 
poczekamy na ulice Jara-
cza i Struga, gdzie remonty 
potrwają jeszcze przynaj-
mniej dwa miesiące. 

sasza
FOT.LODZ.PL

Umowa na dostawę 51 po-
jazdów marki Solaris zosta-
ła podpisana na początku 
lipca. Zamówienie obejmu-
je 29 autobusów dwunasto-
metrowych i 22 autobusy 
przegubowe (18-metrowe). 
Oba modele są niskopodło-
gowe i w pełni klimatyzo-
wane. Wyposażone są tak-
że w wiele nowoczesnych 
gwarantujących maksy-
malne bezpieczeństwo po-
dróżowania.
Pojazdy przyjeżdżają do 
Łodzi partiami. W za-
jezdniach wyposażane są 
w niezbędne elementy, 
aby móc wozić łodzian, 
m.in. w system informacji 
pasażerskiej, biletomaty, 
kasowniki. W pierwszym 
etapie dostarczone zosta-
ły autobusy przegubowe. 
Dziesięć z nich przeszło 
już niezbędne odbiory 
i zostało zarejestrowanych.
Wkrótce do Łodzi przyje-
dzie także 29 autobusów 
dwunastometrowych 
Urbino z elektryczno-spa-
linowym systemem mild 
hybrid. Będą to pierwsze 
niskoemisyjne pojazdy 

tego producenta w Łodzi.
Pojazdy te zostaną rozdys-
ponowane między dwie-
ma zajezdniami autobu-
sowymi, czyli Zajezdnią 
Limanowskiego i Zajezd-
nią Nowe Sady.
– Ich dostawa pozwoli na 
wyłączenie z użytkowania 
najstarszych pojazdów, 
w tym ostatnich autobu-
sów bez niskiej podłogi. 
Oznacza to, że po łódzkich 
ulicach będą kursowały 
już wyłącznie autobusy 
niskopodłogowe – mówi 
Zbigniew Papierski, Pre-
zes MPK-Łódź.
Kontrakt zakładający dzie-
sięcioletni najem autobu-
sów wraz z ich serwisowa-
niem i fi nansowaniem ma 
wartość ponad 113 mln 
złotych netto.
Dostawa 51 autobusów 
w tym roku pozwoli 
utrzymać średni wiek au-
tobusu na poziomie 8 lat, 
a także umożliwi wyco-
fanie najstarszych modeli 
autobusów, w tym Volva 
czy Jelcze.

Piotr Wasiak
FOT.LODZ.PL

72-METROWEGO GOLDEN TOWER

ŁÓDŹ BUDUJE

JEST ZGODA NA BUDOWĘ 

CZTERY ULICE PO REMONCIE
Dziesięć nowych autobusów marki Solaris wyjeżdża na łódzkie 
ulice. Dostawa, łącznie 51 nowych pojazdów, pozwoli na wyłą-
czenie z użytkowania najstarszych pojazdów, w tym ostatnich 
autobusów bez niskiej podłogi.

NOWE AUTOBUSY NA ŚWIĘTA

Ulica Żeligowskiego
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Nowa restauracja Ukryte 
Rzeki swoją nazwą nawiązuje 
do tajemniczej historii łódz-
kich potoków oraz do bez-
pośredniej lokalizacji nad 
rzeką Jasień. 

Szefem kuchni jest Mi-
chał Bartczak, który swoje 
doświadczenie zdoby-

wał przez 11 lat, pracując 
w najlepszych łódzkich 
hotelach. Uważa, że każda 
z kuchni świata jest inspi-
rująca, jednak najbliższa 
jest mu fi lozofi a skandy-
nawska. Na talerzu lubi 
prostotę, woli użyć kilku 
uzupełniających się skład-
ników niż wielu niekom-

plementarnych. Często się-
ga po dzikie zioła i rośliny. 
Jego zastępcą jest Tomasz 
Janczewski, który swoje 
umiejętności doskonalił 
m.in. w restauracji ho-
telu Andel’s, Kamienicy 
nr 6 oraz Restauracji Al-
pejskiej.

Co w menu?
W Ukrytych Rzekach 
skosztujemy zarówno 
łódzkiej zalewajki w nowej 
odsłonie, jak i zupy homa-
rowej. To tu znajdziemy 
wieprzowinę przygotowa-
ną z rasy Ibérico, łososia 
Label Rouge, jesiotra sybe-
ryjskiego czy pierś kaczki 
Barbarie. Jej założyciele 
nie zapominają również 
o wegetarianach, wega-
nach oraz fanach owoców 
morza i deserów. 
Popularnością wśród go-
ści cieszy się krem wa-
nil iowo-rozmarynowy 
z galaretką z wiśni, kru-

szonką z mleka i lodami 
z czarnego bzu. Czarny 
bez pojawia się również 
w lemoniadzie, nalewce 
czy w rzadko spotykanym 
w łódzkich restauracjach 
miodzie pitnym. War-
to również wspomnieć 
o karcie win, krótkiej, ale 
zmiennej jak nurty rzek 
i zawsze oferującej wiele 
opcji na kieliszki w opar-
ciu o aktualne menu re-
stauracji.

Noworoczne plany
W nadchodzącym roku 
w lokalu odbywać się 
będą cykliczne „Magiczne 
Kolacje” z udziałem zna-
nych iluzjonistów oraz ko-
mentowane kolacje degu-
stacyjne z odpowiednim 
doborem win lub koktajli 
do potraw. Nie zabraknie 
także oryginalnych even-
tów, jak choćby szybkie 
randki . KS

FOT.LODZ.PL

49 komfortowych mieszkań 
sprezentowało łodzianom 
pod choinkę Widzewskie To-
warzystwo Budownictwa Spo-
łecznego, które przy ul. Wy-
sokiej 30 zakończyło właśnie 
kolejną inwestycję realizowa-
ną wspólnie z miastem. 

24 mieszkania w nowym 
domu wzbogacą zasoby 
komunalne gminy i będą 
wynajmowane według 
gminnych stawek czynszo-
wych. Pozostałe 25 lokali 
wynajmie na swoich zasa-
dach WTBS. Nowi lokato-
rzy zaczną wprowadzać 
się już w styczniu.
Mieszkania przy ul. Wy-
sokiej 30 mają precyzyjnie 
przemyślane rozkłady. 
Były projektowane z my-
ślą, by jak najlepiej wpisy-
wać się w potrzeby miesz-
kaniowe łodzian. Są wśród 
nich mieszkania zarówno 
jedno-, jak i dwu- oraz 
trzypokojowe.  

– Najwięcej mamy 
tych średniej wiel-
kości, dwupokojo-
wych. Między nimi 
takie z małymi od-
dzielnymi pokoja-
mi, które przyle-
gają do drugiego 
pokoju z aneksem 
kuchennym. To 
już daje komfort 
mieszkania dla rodziny 
z dzieckiem – podkre-
śla Radosław Stępień, 
prezes WTBS. – Przy-
gotowujemy się, by od 
10 stycznia podpisy-
wać pierwsze umowy 
i przekazywać klucze 
do lokali. Dla przy-
szłych mieszkańców 
mamy też przygoto-
wane miejsca parkingowe 
oraz komórki lokatorskie, 
a przed budynkiem stojaki 
rowerowe.
Współpraca miasta z wi-
dzewskim TBS układa 
się na tyle pomyślnie, że 

w toku są ko-
lejne wspólne inwestycje 
realizowane na działkach, 
które gmina wnosi apor-
tem jako swój udział 
w inwestycji. Obec-

nie na różnych etapach 
procesu inwestycyjnego 

powstaje dzięki takiej ko-
operacji ponad 

300 miesz-
kań (wraz 

z tymi 

właśnie oddanymi do 
użytku). Najbardziej za-
awansowane są prace przy 
ul. Nawrot 98, gdzie latem 
rozpoczęło się wznoszenie 
domu wielorodzinnego z 
35 lokalami mieszkalnymi. 
17 z nich będzie mieszka-
niami komunalnymi. 
Na etapie przygotowaw-
czym jest budowa kolejnych 

domów, które WTBS wznie-
sie przy: ul. Przędzalnia-
nej 101/103 (39 mieszkań), 
ul. Skierniewickiej 8/10 
(36 lokali), ul. Widok/Ob-
lęgorskiej (2 budynki z 65 
mieszkaniami), ul. Lubel-
skiej 9/11 (70 mieszkań) i ul. 
Lubelskiej 7 (22 mieszkania).

(pj)
FOT.LODZ.PL

Kto jeszcze pamięta, że ul. 
Narutowicza to ul. Dzielna, 
a przed pojawieniem się 
tramwajów w Łodzi ul. Tram-
wajowa była ul. Nowowysoką? 
Zwycięski projekt w Budżecie 
Obywatelskim odkryje histo-
rię ponad 30 ulic i placów 
w naszym mieście.

Pod głosowanie mieszkań-
ców trafi ł pomysł zamiesz-
czenia w przestrzeni miasta 
tabliczek, które przybliżą 
historię danego miejsca. 
Razem z wnioskodawcą 
projektu wytypowano 32 
ulice, pasaże i place Łodzi. 
We wniosku znalazły się 
m.in. ulice: Piotrkowska, 
Moniuszki, Narutowicza, 
al. Mickiewicza, czy plac 
Wolności i pasaż Schillera.
Na tablicy, która zawisła 
przy al. Mickiewicza na 
wysokości przystanku 
Piotrkowska Centrum prze
czytamy: „Ulica wytyczo-

na w 1827 r. Pierwotnie 
jako Główna, następnie 
od 1863 roku – św. Anny, 
a od 1933 roku – ks. bpa. 
Władysława Bandurskie-
go. Imię obecnego patro-
na – poety Adam Mickie-
wicza aleja otrzymała w 
1951 r.”.
Opisy są uzupełnione także 
o wersje angielskojęzyczne. 
Ponadto każda z historii 
opatrzona jest zdjęciem 
z historycznym wyglądem 
opisywanej drogi. Może-
my sprawdzić, jak bardzo 
zmieniła się przestrzeń, 
w której powstała stajnia 
jednorożców i jak niegdyś 
wyglądała trasa W-Z.
Tabliczki przybliżające 
historię znajdziemy m.in. 
na ul. Brzeźnej, Gdańskiej, 
Nawrot, Ogrodowej, a 
także na Starym Rynku, 
pl. Niepodległości, pl. 
Reymonta, pl. Wolności 
 i pasażu Rubinsteina czy 
Schillera. TAnd
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w Ogrodach Geyera 
przy ul. Piotrkowskiej 295/305
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80-letnia Zofi a (zwana częściej 
od drugiego imienia Krysią) 
oraz o 3 lata starszy Andrzej 
Sypniewscy na dzień przed Wi-
gilią Bożego Narodzenia świę-
towali 60. rocznicę ślubu! 

Od 8 lat para korzysta 
z Domu Dziennego Poby-
tu przy ul. Narutowicza 37 
funkcjonującego w ramach 
Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łodzi. 
W placówce nie obyło się 
więc bez życzeń, gratulacji 
oraz drobnych upominków.

Pierwsza randka
Pani Krysia pochodzi 
z Rawy Mazowieckiej, Pan 
Andrzej – z Kazimierza Bi-
skupiego pod Koninem. 
Oboje przyjechali do Łodzi 
wraz ze swoimi rodzicami 
– jeszcze jako dzieci – po za-
kończeniu II wojny świato-
wej. Poznali się na prywatce 
u wspólnej koleżanki.
– Krysia od razu zwróciła 
moją uwagę – wspomina 
pan Andrzej. – Koło zgrab-
nej i szczupłej blondynki nie 
można była przejść obojęt-
nie.
– Andrzej zaprosił mnie na 
lody do najlepszej wów-
czas lodziarni w całej Łodzi, 
do lodziarni u Gronow-
skiej przy ul. Piotrkowskiej 
– wspomina pani Zosia. 
– Lody lubiłam, a kawaler 
wpadł mi w oko, więc się 
zgodziłam.

W kolejce 
po mieszkanie
I tak chodzili ze sobą prawie 
dwa lata. W międzyczasie 
zapobiegliwi rodzice pani 
Krysi wpisali ją na listę ocze-
kujących na nowe mieszka-
nie w mieście. Kiedy ruszyła 
budowa bloków na Żubar-
dziu i zaczęto przydzielać 

lokale, para postanowiła się 
pobrać (wielkość mieszka-
nia była wówczas uzależnio-
na od liczby mieszkających 
w nim osób, a pod uwagę 
brano wyłącznie formal-
ne związki). Ślub odbył się 
najpierw w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego na Bałutach. 
Niecałe 5 miesięcy później 
(w maju 1962 r.) małżeńską 
przysięgę powtórzyli także 
przed ołtarzem w kościele 
pw. Opatrzności Bożej przy 
ul. Kolińskiego. Początkowo 
zamieszkali wraz z rodzi-
cami pani Krysi i wspólnie 
doglądali, jak ich blok pnie 
się do góry. Wprowadzili się 
do niego pół roku po ślubie 
i w tym sam lokum mieszka-
ją do dzisiaj!

Recepta 
na udany związek?
Pytani o receptę na długie 
wspólne życie odpowia-
dają: – Mieszkanie razem 
na swoim, a nie wspólnie 
z rodzicami czy teściami 
jest bardzo ważne, bo takie-
mu młodemu małżeństwu 
łatwiej się wtedy wzajem-
nie komunikować – twier-
dzi pani Krysia. – My mie-
liśmy to szczęście. Trzeba 
być poza tym wobec siebie 
wyrozumiałym i pomoc-
nym. Ciche dni także u nas 
bywały, ale nie trwały zbyt 
długo, bo mąż zazwyczaj 
szybko przepraszał.
– Ściany w mieszkaniu, jak 
to w bloku, mamy cienkie – 
dodaje pan Andrzej. – Na 
parterze słychać wszyst-
ko, co dzieje się u nas na 
4. piętrze. Nie kłóciliśmy 
się więc, bo po co sąsiedzi 
mieliby tego słuchać. Ale 
od czasu do czasu warto 
było się nieco posprzeczać, 
by było ciekawiej i by była 
okazja do przeprosin.

Wspólne cele 
i marzenia
Oboje zgodnie twierdzą, 
że w życiu ważne są także 
wspólne cele i marzenia, 
a także równowaga mię-
dzy obowiązkami i pracą 
a odpoczynkiem i przy-
jemnościami. Zawodowo 
pracowali w zupełnie in-
nych branżach: ona – tech-
nik budowlany – uczest-
niczyła m.in. w budowie 
wiaduktu łączącego ul. 
Aleksandrowską z ul. Li-
manowskiego, sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych 
oraz ciepłowniczych na 
Teofi lowie, jak również 
bloków na Julianowie. On 
– technik elektryk – sporą 
część życia przepracował 
w Zakładach Przemysłu 
Odzieżowego „Emfor” 
u zbiegu ul. Sterlinga i ul. 
Jaracza. Oboje uwielbiają 
podróże, zawsze stara-
li się więc znaleźć czas, 
by wspólnie wyjechać na 
wczasy, na których byli 
razem już 40 razy! Za-
częło się od wyjazdu na 
żaglówki na Mazury i od 
wypadu do Między-
górza w Sudetach, 
a w międzycza-
sie odwiedzi-
li także m.in. 
Bułgarię, Gre-
cję, Hiszpanię, 
Ukrainę i Włochy.

Wspólny czas
w Domu Dziennego 
Pobytu
Obecnie pan An-
drzej uwielbia 
spędzać czas 
na rozwią-
zywaniu 
k r z y -
żówek 

i przed komputerem. Pani 
Krysia woli oglądać seriale 
i czytać książki podróż-
nicze. – Nie lubimy się 
nudzić – mówią zgodnie 
oboje. – Kiedy więc po 
śmierci mojej mamy zaczę-
liśmy mieć więcej czasu, 
postanowiliśmy go jakoś 
dobrze wykorzystać. Wte-
dy pojawił się pomysł, by 
korzystać z Domu Dzien-
nego Pobytu. Tutaj może-
my spotkać się z innymi 
rówieśnikami, porozma-
wiać, pograć w karty lub 
w gry planszowe, a od 
czasu do czasu także po-
słuchać jakiejś ciekawej 
prelekcji czy też obejrzeć 
fajny występ. Poza roz-
rywką mamy także wygo-
dę z przygotowywanymi 
tutaj posiłkami.
– Pary korzystające z na-
szych Domów Dziennego 
Pobytu należą raczej do 
rzadkości – mówi Elżbieta 
Jaszczak, zastępca dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ło-

dzi ds. pomocy środowi-
skowej. – Zdecydowanie 
częściej są to samotni se-
niorzy szukający zarówno 
kontaktu z innymi senio-
rami, jak i różnych aktyw-
ności.
Państwo Sypniewscy mają 
dwóch synów oraz czworo 
wnucząt, w tym 26-letnią 
wnuczkę Izę i 10-letnią 
wnuczkę Olę oraz 29-let-
niego wnuczka Damiana 
i 11-letniego wnuczka Wik-
tora. Mówią, że teraz cze-
kają na prawnuki.
Pani Zosi oraz Panu An-
drzejowi z okazji diamen-
towych godów składamy 
najserdeczniejsze gratula-
cje oraz życzymy kolejnych 
wspólnych lat w miłości 
małżeńskiej, dobrym zdro-
wiu i pomyślności, a także 
odwiedzenia kolejnych, 
fantastycznych miejsc pod-
czas wspólnych podróży.

Iwona 
 Jędrzejczyk-Kaźmierczak
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Świąteczne dni możemy wykorzystać, by wspólnie z naszymi bli-
skimi spędzić ciekawie czas. Rozgrzewająca wizyta w saunie, wy-
cieczka do Zoo, spacer po Bożonarodzeniowym Jarmarku czy kino? 
Prezentujemy kilka pomysłów, by nie tylko najeść się w Święta. 

ŁÓDZKIE ZOO
Na całe świąteczne fe-

rie, a więc od Wigilii do 
9 stycznia Zoo przygoto-
wało dla odwiedzających 
specjalną ofertę. Bilety 
wstępu będziemy mogli 
kupić w promocyjnych 
cenach: 5 zł za ulgowy 
i 10 zł za normalny!

MANUFAKTURA
Zakupy w Manufakturze zro-
bimy nawet na ostatnią chwilę, 
w Wigilię (24 grudnia) galeria 

handlowa będzie otwarta 
w godz. od 9:00 do 13:00. 
W pierwszy i drugi 
dzień świąt (25 i 26 

grudnia) galeria będzie 
nieczynna. Jednak pretekst, by 
wybrać się do Manufaktury 
z pewnością się znajdzie. Na 
rynku będzie czynne lodo-
wisko, w Wigilię ślizgawki 
rozpoczną się o godz. 10:00, 
11:20, 12:40 i 14:00, w pierw-
szy dzień świąt o godz. 
13:00, 14:20, 15:40, 17:20, 
18:40 i 20:00, w  drugi 
dzień świąt o godz. 12:00, 
13:20, 14:40, 16:20, 17:40, 
19:00 i 20:20. Godzina 
jazdy na wypożyczo-
nych łyżwach kosztuje 
20 zł, a z własnym 
sprzętem 15 zł. 
Wypożyczenie 
tzw. pingwinka 
ułatwiającego sta-
wianie pierwszych 
kroków na lodowi-
sku, to koszt 15 zł.

PARK MILIONA PARK MILIONA 
ŚWIATEŁŚWIATEŁ
Drugiego dnia świąt mo-
żemy wybrać się także 
do Parku Miliona Świa-
teł w parku Źródliska. 
Będą tam na nas czekały 
bajeczne iluminacje ze 
znanej i popularnej po-
wieści „Alicja w Krainie 
Czarów”. Jeśli wam się 
poszczęści i w święta 
spadnie śnieg, będzie to 
wyjątkowa sceneria do 
zrobienia pięknych plene-
rowych zdjęć. Pssst! Jeśli 
będzie wam zimno, dru-
giego dnia świąt czynna 
będzie także Palmiarnia.

JARMARK JARMARK 
NA PIOTRKOWSKIEJNA PIOTRKOWSKIEJ
To dość oczywiste miejsce 
na świąteczny spacer. Jeśli 
jeszcze nie udało się wam 
dotrzeć na jarmark, Święta 
to idealna okazja. W nie-
dzielę (26 grudnia) będzie-
my mieli ostatnią okazję, 
żeby odwiedzić Jarmark 
Bożonarodzeniowy i we-
sołe miasteczko w pasażu 
Schillera. Na stoiskach na-
dal będą czekały upominki 
i frykasy, a w pasażu karu-
zele, te dla mniejszych 
i tych, którzy nie 
boją się pokręcić 
na dużej wysokości.
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ŁÓDZKIE ZOOŁÓDZKIE ZOO
Na całe świąteczne fe-

rie, a więc od Wigilii do AQUAPARK FALA
W niedzielę (26 grudnia) 
czynny będzie Aquapark 
Fala (al. Unii Lubelskiej 4). 
To dobre miejsce do wy-
grzania mięśni po zimo-
wych spacerach! Będzie 
można tam nie tylko 
popływać, ale także sko-
rzystać ze strefy saun 
albo oddać się relaksowi 
w strefi e spa i na base-
nach solankowych.
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będzie wam zimno, dru-
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ŁÓDZKIE KINAŁÓDZKIE KINA
W pierwszy i drugi dzień 
świąt będą również kina 
w Łodzi. Na seanse za-
praszają Cinema City 
(Manufaktura, ul. Drew-
nowska 58), Helios (Suk-
cesja, al. Politechniki 1), 
Mulitikino (al. Piłsudskie-
go 5) oraz kino Charlie 
(ul. Piotrkowska 203/205). 
W repertuarze znajdziemy 
m.in. „Dom Gucci”, „Hisz-
pański romans”, „Ma-
trix Zmartwychwstania”, 
„Trufl arze”, „Na rauszu”, 
„Aida” czy „Zabij to i wy-
jedź z tego miasta”.
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MOSIR MOSIR 
LODOWISKA I BASEN
Do dyspozycji łodzian 
w święta swoje obiekty 
oddaje również Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Możemy wybrać się 
na lodowisko „Bom-
bonierka” (ul. Stefa-
nowskiego 28) lub 
„Retkinia” (ul. ks. 
Popiełuszki 13B). 
Obiekty będą 
czynne w Wi-
gilię: ślizgawki 
rozpoczynają się 
o godz. 9:30, 11:15 
i 13:00 oraz w dru-
gi dzień świąt: start 
ślizgawek o 11:30, 
13:15, 15:00, 16:45, 
18:30 i 20:15.
Drugiego dnia świąt 
możemy skorzystać 
także z pływalni 
Wodny Raj (ul. Wier-
nej Rzeki 2), która bę-
dzie działać w godz. 
14:00–20:45.

MONOPOLIS
W drugi dzień świąt Bo-
żego Narodzenia (26 
grudnia) o godz. 18:00 
do Sceny Monopolis 
(ul. Kopcińskiego 62a) 
zaprasza Teatr Komedii 

Impro. Widzowie zo-
baczą „Historię 

twojego pre-
zentu”. Przed-

stawienie nie ma 
ustalonego wcze-

śniej scenariusza – 
to goście zdecydują 

o tym, co wydarzy się 
na scenie i jak potoczy 

się akcja. Bilety w cenie 
60 zł dostępne na stronie 
bilety.janowo.art.
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baczą „Historię 

twojego pre-
zentu”. Przed-

stawienie nie ma 
ustalonego wcze-

śniej scenariusza – 
to goście zdecydują 

o tym, co wydarzy się 
na scenie i jak potoczy 

się akcja. Bilety w cenie 
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Czy to prawda, że naukowcy 
potwierdzili związek między 
jakością powietrza a zawa-
łami serca? Czy zatem smog 
atakuje nie tylko nasze płu-
ca, ale także serce?
Z m i a n y  n a r a ż e ń  n a 
pyły PM10 następujące 
w krótkim czasie, a więc 
w ciągu kilku dni lub 
godzin, zwiększają wy-
raźnie ryzyko zawalu 
serca, udaru oraz nagłej 
śmierci sercowej. Zaob-
serwowano, że zwięk-
szenie ryzyka tych zda-
rzeń  następuje w tempie 
około 1% na każde  pod-
niesienie poziomu PM2,5 
o 10 mikrogramów na 
1 m3. Podobnie zwięk-
s z o n e  r y z y k o  w i ą ż e 
s ię  ze  wzrostem stę-
ż e n i a  t l e n k u  a z o t u 
lub dwutlenku siarki.
W warunkach wielolet-

Prof. dr hab. Paweł Górski 
– internista, alergolog, 
wieloletni kierownik 
Kliniki Pneumonologii 
i Alergologii, rektor Uni-
wersytetu Medycznego
 w Łodzi w latach 
2008–2012 i 2012–2016.

niej ekspozycji na smog 
ryzyko zawału i nagłej 
śmierci  sercowej wzra-
sta o około 30%. Wiele 
wskazuje na wyjątkową 
szkodliwość małych czą-
stek PM0,1 dla zdrowia 
serca. Te cząstki przela-
tują przez bariery płucne 
jak przez sito, dostają się 
do naczyń wieńcowych, 
g d z i e  p r o w o k u j ą  l u b 
wzmagają zapalenie wo-
kół blaszki miażdżycowej.

A w kontekście trwającej 
pandemii, czy smog może 
mieć wpływ na transmisję 
koronawirusa lub cięższy 
przebieg choroby?
Nie ulega żadnej wątpli-
wości, że na obszarach 
o wysokim ryzyku smogu 
obserwuje się wyraźnie 
zwiększone zagrożenie 
śmiercią z powodu Co-

vid 19. Niektóre badania 
sugerują, że zwiększa się 
ryzyko nie tylko cięższe-
go przebiegu choroby 
wirusowej, ale także pod-
wyższona jest transmisyj-
ność wirusa. Spekuluje się 
różne mechanizmy tych 
zjawisk, takie jak dłuższe 
utrzymywanie się zawie-
szonego wirusa w powie-
trzu, natężanie zapalenia 
w drogach oddechowych, 
w płucach i w sercu.

Co w takim razie zrobić? 
Jak możemy ograniczyć ne-
gatywny wpływ zanieczysz-
czenia powietrza na nasze 
zdrowie?
Potrzebne są bardzo ka-
tegoryczne rozwiązania 
prawne. Wspomniałem 
już o sprawach najprost-
szych, jak kontrola spa-
lania, szczególnie w sil-

nikach Diesla. Trzeba 
jednak przeprowadzić 
szereg zmian ustawo-
wych oraz motywować, 
także finansowo, oby-
wateli do zmian sposobu 
ogrzewania mieszkań. 
Wszyscy powinniśmy 
zastanowić się nad do-
mowymi źródłami za-
nieczyszczeń pyłowych. 
Pierwszy z brzegu przy-
kład to umiłowanie ko-
m i n k ó w  d o m o w y c h . 
Drewno spalane w ko-
minkach to nie tylko 
pyły w powietrzu, ale na 
przykład formaldehyd 
i węglowodory odpo-
wiedzialne za wystąpie-
nie nowotworów wielu 
narządów.
Fatalny obyczaj palenia 
tytoniu lub papierosów 
elektronicznych podczas 
dni smogowych pogłę-

bia ryzyko wszyst-
kich niekorzyst-
nych następstw 
smogu.
Trzeba z kon-
s e k w e n c j ą 
d o m a g a ć 
s i ę  n o s z e -
nia maseczek 
F F P 2  ,  g d y ż 
w  p o w a ż n y m 
stopniu ograni-
c z a j ą  e k s p o z y c j ę 
dróg oddechowych nie 
tylko na wirusy, ale także 
na pyły.
Te wszystkie posunięcia 
zależą od zwiększenia 
świadomości społecznej 
zagrożeń dla zdrowia. 
N a l e ż a ł o b y  s t w o r z y ć 
ogólnopolski  program 
s ta łe j  edukac j i  dz iec i 
i młodzieży w tym zakre-
sie. Jedna kampania nie 
wystarczy.

POROZMAWIAJMY O SMOGUPOROZMAWIAJMY O SMOGU
ROZMOWA Z EKSPERTEM – CZĘŚĆ 2
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Święta Bożego Narodzenia 
to czas spotkań z bliskimi 
i wspólne kolędowanie 
przy obficie zastawionych 
stołach. Zdarza się, że 
w tym okresie jemy za dużo 
i nie tylko wtedy, gdy od-
czuwamy głód. Do tego 
większość z serwowa-
nych dań to potrawy tłuste 
i smażone, które – jedzone 
w nadmiarze – powodują do-
legliwości ze strony układu 
pokarmowego.

Co zrobić, jeżeli po świą-
tecznej biesiadzie dopad-
nie nas niestrawność? 
A może da się jej jakoś za-
pobiec?

Objawy niestrawności
Niestrawność objawia 
się na kilka sposobów, 
a wszystkie jej symptomy 
dotyczą układu pokarmo-
wego. Najczęściej odczu-
wamy pełność i ciężkość 
w żołądku, jednak mogą 

temu również towarzy-
szyć:
• odbijanie,
• pobolewanie okolic 

brzucha,
• uczucie pieczenia 

w żołądku lub prze-
łyku.

Jak zapobiec 
niestrawności?
Przede wszystkim należy 
zwrócić uwagę na to, co 
(i kiedy!) pijemy po po-
siłkach. Kawa i kolorowe 
napoje gazowane mogą 
wywołać wzdęcia i zga-
gę, a także utrudnić pro-
cesy trawienne. Dlatego 
też po sytym obiedzie czy 
kolacji najlepiej wypić zio-
łową herbatę, która pozy-
tywnie wpłynie na układ 
pokarmowy. Może to być 
napar z rumianku, mięty, 
melisy lub kopru włoskie-
go. Warto też poczekać 
z piciem przynajmniej 
30 minut po jedzeniu.

Zadbaj o ruch
Rewelacyjnym sposobem 
na usprawnienie trawienia 
i pobudzenie metabolizmu 
jest ruch. Aktywność fi zycz-
na sprzyja przesuwaniu się 
treści pokarmowej w jelitach 
i zapobiega uczuciu ciężkości 
i pełności. Wystarczy spacer lub 
zabawa z dziećmi na świeżym 
powietrzu. Mając na uwadze 
zdrowie, warto zorganizować 
świąteczny czas tak, aby nie 
siedzieć wyłącznie przy stole.

Bez pośpiechu
Ważnym aspektem zdrowe-
go jedzenia jest sposób spo-
żywania posiłków. Trzeba 
pamiętać, że w jamie ustnej 
odbywa się wstępne trawie-
nie. Dokładnie rozdrobnio-
ny i wymieszany ze śliną 
pokarm będzie mniejszym 
obciążeniem dla żołądka. 
Właśnie dlatego należy jeść 
powoli, małymi porcjami 
i dobrze przeżuwać każdy 
kęs. Do dań warto dodawać 

przyprawy takie jak maje-
ranek, koperek, bazylia, ty-
mianek, czosnek i cynamon. 
Pobudzają one wydziela-
nie enzymów trawiennych 
i usprawniają trawienie. 

Domowe sposoby 
na niestrawność
Zgaga, czyli uczucie pale-
nia w przełyku, to jeden 
z najczęstszych objawów 
niestrawności. Dobrym środ-
kiem na jej złagodzenie jest 
soda oczyszczona. Wystar-
czy rozpuścić jedna łyżeczkę 
sody w szklance letniej wody. 
Po wypiciu takiego roztworu 
z pewnością poczujemy ulgę. 
W tym przypadku doskonale 
też sprawdzi się imbir.  Łago-
dzi on nie tylko symptomy 
zgagi, ale także nudności. 
Aby je zminimalizować, na-
leży wypić napar zrobiony 
z kilku plastrów kłącza. Sil-
niejszy atak zgagi zlikwiduje 
natomiast żucie świeżego kłą-
cza imbiru.

Co na przejedzenie?
Na przejedzenie pomóc 
może domowa mikstura 
sporządzona ze szklan-
ki ciepłej wody i łyżki 
octu jabłkowego. Przy-
spieszy ona trawienie 
i metabolizm. Jedną z do-
legliwości wynikających 
z przejedzenia  jest ucisk 
w prawej górnej części 
brzucha. Oznacza on, że 
wątroba potrzebuje wspar-
cia. W tej sytuacji świetnie 
sprawdzi się ostropest pla-
misty, dziurawiec lub mni-
szek lekarski. Zioła te są 
dostępne w sklepach zie-
larskich i aptekach.
Pamiętaj, że lepiej zapo-
biegać niż leczyć. Jeśli 
w święta będziesz jeść 
z umiarem, przestrzegając 
przy tym wyżej wymienio-
nych zasad, nie będziesz 
mieć problemów z nie-
strawnością. Smacznego!

oszym

W ŚWIĘTA ZADBAJ
O UKŁAD TRAWIENNY
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Wszystko
możliwe
Oczywiście nierówna for-
ma zespołu z al. Unii nie 
oznacza, że ŁKS nie liczy 
się w walce o medale. 
Historia nieraz już poka-
zała, że zdobycie nawet 
Mistrzostwa Polski moż-
liwe jest z 4. czy 6. miej-
sca. Wszystko zależy od 
formy na koniec sezonu 
i postawy w play-offach. 
Tak było choćby w 2019 
roku, kiedy to właśnie 
ŁKS okazał się najlepszy 
w Polsce, a po rundzie 
zasadniczej plasował się 
na najniższym stopniu 
podium. To jednak nie 
do końca może uspoka-
jać kibiców, którzy mu-
sieli niedawno przełknąć 
gorzką pigułkę, oglądając 
porażkę swojej drużyny 
z ligowym outsiderem, 
czyli Energą MKS Ka-
lisz. Wiewióry długo 
się zgrywały i traci-
ły sporo punktów 
również podczas 
inauguracji  se-
zonu.

Poważne
 rozmowy

Zespół jednak chy-
ba zdaje sobie sprawę  

z błędów, jakie popełnia  
i z tego, że forma nie za-
wsze jest najlepsza. – Po 
meczu z Kaliszem miały-
śmy długą rozmowę 
w szatni. Ostatnie 

wygrane były wła-
śnie  e fektem te j 
rozmowy. Mam 
nadzieję, że to bę-
dzie proces długo-
falowy, a nie krót-

kotrwały – mówiła  

w  rozmo -
wie z klubo-

wymi mediami 
kapitan ŁKS Paulina 

Maj-Erwardt. 
R o z m o w y  c h y b a 
poskutkowały ,  bo  
w ostatnim w tym 
roku starciu z Ra-

domką na parkiet wy-
szedł odmieniony zespół, 
który miał ambicję do gry  
i w trudnym spotkaniu 
zgarnął komplet punktów. 
Optymistką jest Marty-
na Grajber. – Bardzo chcę  
w to wierzyć, że ta naj-
wyższa dyspozycja do-

piero nadejdzie. Tyl-
k o  s p o r a d y c z n i e 

pokazałyśmy, na 
co nas stać. Zespół  
o takim poten-
cjale powinien 
p r e z e n t o w a ć 
się znacznie le-

piej. Za nami 

już po-
łowa run-

dy zasadni-
czej, więc trzeba 

jeszcze mocniej po-
chylić się nad tym, co 

nie funkcjonuje – mówiła   
w wywiadzie z Interią 
przyjmująca łodzianek.

Trzeba poprawić błędy
Problemami ŁKS z pewno-
ścią są obrona i przyjęcie. 
Przeciwniczki zbyt łatwo 
zdobywają punkty, nawet 
podczas wygranych spo-
tkań. Przyznaje to także 
trener Michal Mašek, który 
po ostatnim wygranym me-
czu z Radomką rozmawiał  
z portalem Strefa Siatków-
ki. – Momentami graliśmy 
naprawdę bardzo dobrze  
w obronie i to, co nam 
ostatnio nie wychodzi-
ło, działało w tym meczu 
naprawdę fajnie. I blok,  
i obrona, i kończyliśmy nasze 
kontrataki – ocenił. 
– Z zewnątrz widać, 
jakie elementy 
siatkar-
s k i e 

zawodzą, ale musimy głębiej 
poszukać źródła tych na-
szych problemów. Zawod-
niczki razem ze sztabem się 
nad tym głowią. Na pewno 
nie poddamy się i nie po-
zwolimy, by ŁKS grał po-
niżej oczekiwań. Za rzadko 
grałyśmy tak, jak się od nas 
oczekuje i jakie są możliwo-
ści drużyny. Dlatego musi-
my znaleźć sposób, by tej gry 
na najwyższym poziomie 
było jak najwięcej – dodaje  
Martyna Grajber.

Gra w pucharach
To, co z kolei cieszy, to 
dobra postawa łodzianek  
w europejskich pucharach. 
Niedawno ŁKS awansował 
do ćwierćfinału Pucharu 
CEV i ma realną szansę za-
grać w półfinale. W meczach  
z Węgierkami i Hiszpanka-
mi łódzkie zawodniczki nie 
pozostawiły wątpliwości co 
do swojej przewagi – wyraź-
nie kontrolowały spotkania 
i nie pozwalały rywalkom 
na zbyt wiele. To dobry 
prognostyk na kolejną część 
sezonu, który będzie bardzo 
intensywny. Teraz siatkarki 
mają chwilę wolnego i na 
święta wróciły do domu. Na 
boisku zobaczymy je dopie-

ro 7 stycznia. I to od razu  
w hitowym starciu. 

W t e d y  Ł K S 
zmierzy się 

z  l iderem 
T a u r o n 
Ligi – De-
velopre-
sem Rze-
szów.

JB

Siatkarki ŁKS Commercecon 
Łódź jeszcze przed startem 
sezonu były uważane za je-
den z najsilniejszych zespo-
łów Tauron Ligi. Dziennika-
rze typowali go nawet do 
walki o złoty medal. Jednak 
czy po pierwszej części run-
dy zasadniczej dalej moż-
na być takim optymistą? 
Gra Łódzkich Wiewiór jest 
nierówna, zdarzają się im 
wpadki, a 5. miejsce w tabeli 
     na pewno zaskakuje.

NIERÓWNY ŁKSNIERÓWNY ŁKS
O CO POWALCZĄ W PRZYSZŁYM ROKUO CO POWALCZĄ W PRZYSZŁYM ROKU

ŁÓDZKIE SIATKARKI?ŁÓDZKIE SIATKARKI?

FO
T. 

RA
DO

SŁ
AW

 JÓ
ŹW

IAK

Czy siatkarki ŁKS
będą w stanie
powalczyć o medale?
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TRAMWAJ  DLA  ŁODZI
NAJWIĘKSZY OD CZASU REALIZACJI  TRASY WZ PROJEKT,
KTÓRY MA  POPRAWIĆ JAKOŚĆ PODRÓŻOWANIA KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ.

  11 KILOMETRÓW ZMODERNIZOWANYCH TOROWISK 

  ZMNIEJSZENIE ZATŁOCZENIA MOTORYZACYJNEGO W MIASTACH

  POPRAWĘ PŁYNNOŚCI RUCHU I  BEZPIECZEŃSTWA 

  OGRANICZENIE NEGATYWNEGO WPŁYWU TRANSPORTU NA ŚRODOWISKO NATURALNE 

  WZBOGACENIE OFERTY TRANSPORTU PUBLICZNEGO O EFEKTYWNY TABOR ZMNIEJSZAJĄCY EMISJĘ CO2

ZAKŁADA:

  JAKOŚĆ ŻYCIA I WYGODA UŻYTKOWNIKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

  PARAMETRY OCHRONY ŚRODOWISKA

POPRAWIĄ SIĘ:

DOFINANSOWANIE UNIJNE:  448 mln
WARTOŚĆ PROJEKTU:  687 mln

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.

PROJEKT STANOWI KOLEJNY ETAP ROZBUDOWY I POPRAWY 
INFRASTRUKTURY TRAMWAJOWEJ W ŁODZI.  
JEST PRZYJAZNY ŚRODOWISKU I  UWZGLĘDNIA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

  6 ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE PRZEBUDOWY DRÓG, TOROWISK

  MODERNIZACJI ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ CHOCIANOWICE  

  ZAKUPU 30 NISKOPODŁOGOWYCH, KLIMATYZOWANYCH  TRAMWAJÓW

  31 PRZEBUDOWANYCH SKRZYŻOWAŃ 

  21 WSPÓLNYCH  PRZYSTANKÓW TRAMWAJOWOAUTOBUSOWYCH

  15 KM CHODNIKÓW

  7 KM DRÓG ROWEROWYCH

PRZEDSIĘWZIĘCIE SKŁADA SIĘ:

Piątek, 24 grudnia  |  nr 81/2021REKLAMA
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