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Świąteczny barszczyk wypiją
w szpitalu, bo dziecko w drodze

W skrócie
RADA MIEJSKA

Sesja budżetowa
W środę 28 grudnia o godz. 9
rozpocznie się sesja budżeto-
wa Rady Miejskiej w Łodzi.
Radni przyjmą budżet miejski
na 2012 rok.

Ten budżet miasto zapowia-
dało jako inwestycyjny (900
mln zł na inwestycję, gdy
w 2011 roku planowano wydać
650 mln zł). Ale planowany
spadek dochodów z podatków
obniży wpływy do miejskiej
kasy. To oznacza, że i inwesty-
cję trzeba będzie ograniczać
(o 50 mln zł).
js

STADION MIEJSKI

Jest firma, która
wybuduje stadion
Konsorcjum firm Mostostal
Zabrze i Budus Katowice ma
wybudować stadion miejski
przy al. Unii. Wyniki przetargu
zostały ogłoszone wczoraj
przez władze Łodzi.

Miasto będzie musiało
wyłożyć na inwestycję 218 mln
zł. Jeżeli nie będzie odwołań,
umowa między miastem
a wykonawcą będzie podpisa-
na 3 stycznia.

Stadion i hala mają być
gotowe w grudniu 2013 roku.
Całość obiektów ma być
oddana do użytku w marcu
2014 roku.
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Łódźszukapytań
namaturęzjęzyka

Jest okazja, aby dołączyć do au-
torów zadań, które pojawią się
na maturze i innych państwo-
wychsprawdzianach.Centralna
KomisjaEgzaminacyjnawWar-
szawietużprzedświętamiogło-
siłaotwartykonkursnazadania
z dziewięciu przedmiotów.

Laureaci, którzy z powodze-
niemspróbująswoichsiłwtwo-
rzeniu poleceń z języków ob-
cych,będąwspółpracowaćzOk-
ręgowąKomisjąEgzaminacyjną
w Łodzi.

Prace konkursowe można
przesyłać w trzech terminach
– do 30 stycznia, do 31 marca
i do 31 lipca. CKE w Warszawie
planuje, że wyśle zaproszenie
do współpracy co najmniej 120
uczestnikom konkursu. Trafią
oni pod opiekę siedmiu okręgo-
wych komisji egzaminacyjnych
– każda z nich odpowiada
za pracę nad zadaniami z jed-
nego lub kilku przedmiotów.

–PrzyOKEwŁodzidziałaze-
spół,pracującynadpoleceniami
z języków obcych – mówi Da-
nuta Zakrzewska, dyrektorka
łódzkiej komisji. – Współpracu-
jemy już z33 osobami, wyłonio-
nymi w poprzednim konkursie,
ogłoszonym w 2010 roku. Li-
czymy,żeterazudasięposzerzyć
tęgrupę.Jejtrzontonauczyciele
z całej Polski, ale mamy też re-
daktorów i tłumaczy.

Zadania autorów wyłania-
nychwkonkursachsłużązasila-
niu banków zadań, które po-
służądoukładaniaarkuszyma-
turalnych od 2015 roku. Danuta
Zakrzewska nie chce zdradzać
szczegółów . Mówi tylko, że jeśli
zadanie zostanie zaakcepto-
wane, będzie to oznaczać dla
jego autora godny zarobek.
Do konkursu w 2010 roku mógł
przystąpić każdy. Teraz pojawił
się jeden warunek: trzeba mieć
wyższe wykształcenie w obsza-
rze związanym z przedmiotem,
dla którego pisze się zadanie.

MaciejKałach

OKO NA PIETRYNĘ

Do szopki pod łódzką kate-
drą dotarły już oślica Patry-
cja i dwie owce wrzosówki:
Mela i Agatka. Zwierzęta
przybyły z łódzkiego zoo, zaj-
mują dwie części szopki,
trzecia jest przeznaczona dla
Świętej Rodziny.W tym roku

nie będzie w niej figur trzech
królów. Uroczyste otwarcie
szopki odbędzie się dziś
po pasterce. Będzie ją
można oglądać do 9 stycz-
nia. Szopka pod katedrą sta-
nęła już po raz 15.
mt

Oślica i owce wrzosówki już w szopce

Owceprzyjechały z łódzkiego zoo
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CENY PALIW NA WYBRANYCH STACJACH BENZYNOWYCH W ŁODZI z 23 grudnia
ON Pb95
5,48 5,38

Statoil, ul. Zgierska 5,69 5,53
Neste, ul. Zgierska

Orlen, ul. Tuwima 5,59 5,50
Statoil ul. Dolna 5,59 5,53

ON Pb95
5,59 5,49

BP, al. Mickiewicza 5,60 5,55
Lotos, al. Mickiewicza

Łukoil, al. Mickiewicza 5,52 5,42
Statoil, ul. Łagiewnicka 5,48 5,38

ON Pb95
5,52 5,42

Shell al. Piłsudskiego 5,56 5,46
Łukoil, ul. Rydza-Śmigłego

Statoil, al. Piłsudskiego przy Realu 5,52 5,42
Łukoil, ul. Piłsudskiego 5,52 5,42

Oddajbiednym
ulubionyciuch

Czy potrafilibyśmy oddać bied-
nym nasze ulubione, markowe
ciuchy?Dotakiegodziałaniaza-
chęcałodzian parafiaMatkiBo-
żej Fatimskiej, w której prowa-
dzona jest akcja „Podziel się
szafą”.

– Zwykle oddajemy dla bied-
nych ubrania, których nie po-
trzebujemy. My zachęcamy, by
oddaćswójukochany markowy
ciuch. Taki, z którym bardzo
trudno się rozstać – mówi ks.
Michał Misiak, pomysłodawca
akcji.

Akcja ma pomóc przede
wszystkim...darczyńcom.–Taki
dar rozwija duchowo. Przecież
nie powinniśmy przywiązywać
się do rzeczy – podkreśla ks.
Misiak. – Powinniśmy miłować
bliźniego swego jak siebie sa-
mego.Dlaczegomaonnosićgor-
sze rzeczy?

A co będzie, jeśli podczas
świąt zauważymy na kimś nasz

ulubiony płaszczyk? – Sam roz-
daję sporo ciuchów. Czasem
spotykam kogoś wmojej bluzie.
Uśmiechamsiędoniego–mówi
ks. Misiak.

Na razie ubrania oddało
dziesięć osób, przede wszyst-
kim dziewczyny. – Jedna od-
dała płaszcz, w którym, gdyby
nie akcja, chodziłaby całą zimę
– mówi ks. Misiak.

Z segregowaniem ubrań
nadamskieimęskiedzielnieso-
bieradząparafialniministranci.
–Przyszedłemtunaparęgodzin,
żeby pomagać – mówi Maciek,
14-latek pracujący przy układa-
niu ubrań.

–Wtensposóbodpoczywam
po całym dniu w pracy przy
komputerze – wtóruje mu
23-letni Michał Szcześniak.

Ulubione ubrania w dobrym
stanie można zostawiać jeszcze
dziś w godz. 9-13 w sali Jana Pa-
właII natyłachkościołaprzyul.
Kilińskiego228.Zbiórkamabyć
też prowadzona po świętach.

MatyldaWitkowska

Świąteczny barszczyk popijają
w szpitalnej sali, a pod sercem
noszą swoje maleństwa.
Na łódzkich porodówkach nie
ma przerwy świątecznej. Jest
za to ruch ja zawsze. Ile malu-
chów przyjdzie na świat dziś
lub jutro, czyli ponad dwa ty-
siące lat po narodzinach Chry-
stusa?

– Tego nie wiadomo. Porodu
nie da się zaplanować. Część
pacjentek wypisaliśmy do do-
mu, ale w szpitalu zostało kilka
ciężarnych, które muszą zostać
pod naszą opieką – mówi prof.
Jarosław Kalinka, ordynator od-
działu perinatologii w szpitalu
im. Pirogowa w Łodzi. – Panie
nie będą jednak same. Wigilię
organizują pracownicy kliniki,
ale na pewno nie zabraknie też
rodzin, które przyjdą w odwie-
dziny.

Naświątecznepotrawyczeka
zutęsknieniemAnetaNadolska
z Łodzi, która urodzi bliźniaki
w szpitalu im. Pirogowa. – Uro-
dzędwiedziewczynki.Wybrali-
śmydlanichjuż imiona–Oliwia
i Julka. To moje pierwsze dzieci
iodrazutrafiłynamsiębliźniaki
– cieszy się pani Aneta.

Wiadomość o mnogiej ciąży
nie była dla niej zaskoczeniem.
– To u nas rodzinne. Mój dzia-
dek jest bliźniakiem, brat taty
ma bliźniaki, a niedawno bliź-
niaki urodziła moja kuzynka. Ja
będę następna – mówi pani
Aneta.

–Możezadługo czekałamzzaj-
ściemwciążę,bomamjuż29lat
i dlatego od razu trafiły mi się
bliźniaki – zastanawia się.

Pani Aneta tęskni jednak
za świątecznymi przygotowa-
niami. – Wszyscy mi mówią, że
powinnam się cieszyć, że od-
pocznę sobie od świątecznej
krzątaniny,alejabardzotolubię
– przyznaje łodzianka.

PaniAnetaniejestjedynącię-
żarną, która czeka na bliźniaki.
Na łóżku obok leży Alina
Urbanowicz.29-letniałodzian-
kanosiwbrzuchudwóchchłop-
ców. Choć poród zbliża się wiel-

kimikrokami,paniAlinaniewie
jeszcze, jakie imiona da swoim
pociechom. – Nie możemy się
z mężem zdecydować. Chcemy
dać albo staropolskie, albo no-
woczesne imiona. Muszą one
jednak do siebie pasować, bo
przecież jeden nie może mieć
na imię Stanisław, a drugi Jason
– śmieje się pani Alina.

Kobiety zapytane, jakie pre-
zentychciałybydostaćpodcho-
inkę, zgodnie odpowiadają, że
dziecko jest największym pre-
zentem. Przytakuje im Robert
Bittner, który wczoraj został oj-
cem.PanRobertdzielnieasysto-

wał żonie przy porodzie przez
całą noc.

– Trzymałem ją cały czas
za rękę. Byłem chyba bardziej
zdenerwowany niż żona, ale
modliłemsię,żebybyłyzdrowe.
Terazczekamtylko,żebyzabrać
je do domu. Wszystko jest już
przygotowane – mówi pan Ro-
bert.–Muszęjeszczetylkokupić
prezentdlamalucha,boniespo-
dziewałem się, że urodzi się
przed świętami.

TylkowtymtygodniuwŁodzi
urodziło się prawie 200 malu-
chów. Dzieci zrobiły rodzicom
największy świąteczny prezent.

bW święta
naporodówkach
ruchjakzawsze
bDwiełodzianki
czekają
nabliźniaki
JoannaBarczykowska

FO
T.
JA

K
U
B
PO

KO
R
A

Nadciężarnymi czuwa
prof.JarosławKalinka
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Alina,Marzena i Aneta czekają na swoje pociechy
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Katarzyna i Robert zostali rodzicami


