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Bełkot,bubel,stekbzdur,potwór
– tak radni zkomisji transporto-
wejnazwali „Programrealizacji
miejskiego programupoprawy
bezpieczeństwaruchudrogowe-
gowŁodzi na lata 2015 – 2020”.
Programbyłomawianyprzezko-
misję,boRadaMiejskapowinna
goprzyjąć16września.Zdaniem
członkówkomisjitransportowej
tegodokumentuniedasięprzy-
jąćwobecnej formie.

Pracenadprogramembezpie-
czeństwa ruchu drogowego
(BRD)trwająjużpięćlat.Pracenie
zostały ukończonewubiegłym
roku,boradnipostanowili, żeby

programemzajęli się samorzą-
dowcykolejnejkadencji.Wubie-
głym roku powstał zarys pro-
gramuBRD, aobecnieprocedo-
wanyjestprogramjegorealizacji.
Dokument liczy200stron,alew
opinii radnychjestwnimwięcej
błędówniżkonkretów.

–Oczekiwaliśmykrótkiegoka-
talogu zadańnanajbliższe lata,
adostaliśmyprzykłady różnych
rozwiązań zamiast konkretów
–narzekał radnyMaciejRakow-
ski (SLD).

Bartosz Domaszewicz (PO)
wytknął,żewprogramieBRDnie
zapisano żadnychwskaźników,
dziękiktórymw2020rokumoż-
na by było zweryfikować sku-
tecznośćtegoprojektu.

– Potrzebne są konkretne
wskaźniki. Przykładowo, obec-
nie 60procent kierowcówzapi-
napasywsamochodzie.Ustala-
my,żedo2020rokutenodsetek
wzrośniedo80procent. Zapięć
lat będziemymogli sprawdzić,
czy ten cel udało się osiągnąć
– powiedział radny Domasze-

wicz.–Jedynykonkretto99mln
zł napoprawębezpieczeństwa,
tylkoniewiadomo,naco tepie-
niądzebędąprzeznaczone.

RadnyMateuszWalasek(PO)
znalazłzapis,żedziałaniaratow-
niczewŁodzimapodejmować
m.in. GOPR i TOPR. Radny
Bartłomiej Dyba-Bojarski (PiS)

zwróciłuwagęnalicznebłędy.
–Występuje tam„Żubradź”,

anie Żubardź. Sąbłędywgrani-
cachosiedli,pomyloneulice.Ta-
kiej tandety nie mogę przyjąć
z szacunkudo łodzian – stwier-
dziłradnyDyba-Bojarski.–Jedy-
ny sensowny element projektu
uchwały topowołanieMiejskiej
RadyBRD.Kłopotwtym,żepro-

jekt uchwały nie precyzuje, ile
osóbmaliczyćtaradaiktowniej
będziezasiadał.

MiejskaRadaBRDmabyćor-
ganem,składającymsięzprzed-
stawicieliwszystkich jednostek,
związanychzbezpieczeństwem
nadrogach.Jejzadaniembędzie
wyznaczenie priorytetów, czyli
conależyzrobićwpierwszejko-
lejności, aby poprawić bezpie-
czeństwo.Radapowinnazostać
powołana zarządzeniemprezy-
denta Łodzi wewrześniu, aby
miałaczasnaprzygotowaniepla-
nów finansowych, które znajdą
odzwierciedlenie w przy-
szłorocznymbudżecie.

Najważniejszymi zapisami
programu jest wprowadzenie
uspokojonego ruchu prawie
w całymmieście z wyjątkiem
głównychciągówkomunikacyj-
nych. Programzakłada też zaję-
ciazwychowaniakomunikacyj-
negowszkołach.

Krytykowanyprojektprzygo-
towała na zleceniawładzŁodzi
firmazGdańska.aą
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Studenci z Łodzi
pobili rekord Polski
Studenci Politechniki Łódz-
kiej pobili rekordPolskiw licz-
bie przejechanychkilometrów
na jednym litrze paliwa. Jak
informuje PŁ,wynikustano-
wionyprzez pojazdEcoArrow
2.1, zbudowany iprowadzony
przezdrużynę IronWarriors
ze StudenckiegoKołaNauko-
wegoMiłośnikówMotoryzacji
PŁ, to 830km/l. Rekord został
pobity podczas konkursu
Pisaralla pisimmälle, który
wdniach 29-30 sierpnia odbył
sięw fińskimmiasteczku
Nokia. Podczas podobnych
zawodówwyniki zużycia pali-
wa z trwających zwykle kilka-
dziesiątminut przejazdów
przeliczane są przez sędziów
nawynik, jaki bolid uzyskałby
jadącna jednym litrze.
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Złodziejwpadłprzez
zamiłowaniedomody
Dowłamaniadoszłopodko-
niecsierpnia.Małżeństwowy-
jechałonaweekendnadziałkę,
alekobietaprzypomniałaso-
bie,żezostawiliotwarteokno
wdomu.Gdyprzyjechali,
drzwibyłyzamknięteodśrod-
ka.Potym,gdyweszliprzez
uchyloneokno,odrazuspo-
strzegli, żezostaliokradzeni.
Wogólnymbałaganiedostrze-
gli, żebrakowało laptopa,biżu-
terii, torbysportowej ibutelki
whisky. Jaksięokazało,mistrz
zbrodnizabrał równieżkoszulę
ispodenkiwłaścicieladomu,
zostawiającswojeciuchy.Dzię-
ki temusieradzcykryminalni
następnegodniaustalilipodej-
rzanego.Zatrzymaligowśrodę
wieczorem.Wmieszkaniu21-
-letniegomieszkańcaSieradza
policjanciznaleźliwiększość
skradzionychprzedmiotów,
takżekoszulę ispodenkipo-
krzywdzonego.Złodziejowi
grozido5 latwięzienia.
LOSĄ

Publiczne szpitale chcą konkurować
z prywatnymi porodówkami

Wchodzącdoszpitala,pacjent-
kiprzechodząprzeznowoczes-
ny hol. Drewniane panele w
połączeniu z szarością nadają
lekko designerski charakter.
Na parterze jest świeżo wyre-
montowany oddział nowo-
rodkowy. Wczoraj trafił tam
pierwszymaluszek. To szcze-
gólne miejsce, ponieważ na
tym oddziale ratuje się wcześ-
niaki, dzieci, któreurodziły się
bardzo słabe, o niskiej masie
urodzeniowej lub pochodzą z
ciąż mnogich. Lekarze z „Ma-
durowicza” jużnierazudowod-
nili, że potrafią ratować dzieci
nawet z bardzo niską masą
urodzeniową. Najmniejszypa-

cjentpourodzeniuważył zale-
dwie 400 gramów, czyli mniej
niż torebka cukru. Dzięki me-
dykom z doświadczeniem
przeżył. Teraz dzieci będą le-
czone w zdecydowanie lep-
szych warunkach. Nowością
jest np. sala do kangurowania.
Maluszki, które po urodzeniu
potrzebują leczenia iwspoma-
ganiaaparaturą,niemogąprze-
bywaćcałyczaszmamąnaod-
dziale. Tak samo potrzebują
jednakciepła iopieki rodziców,
dlategomamymogąbyćna od-
dzialenoworodkowymtakdłu-
go, jak chcą ikangurować, czy-
li przytulać dziecko do skóry,
podopiekąpołożnychi lekarzy.

Gruntowny remont prze-
szedł nie tylko oddział nowo-
rodkowy, ale także klinika pe-
rinatologii,naktórej leżąkobie-
typoporodzie razemzmałymi
dziećmi. Ten oddział był naj-
większąbolączką szpitala: zar-
wane łóżka, wieloosobowe sa-
le, zaniedbane łazienki. Dziś
kobiety leżą w jedno- i dwu-
osobowych salach, wyremon-
towano wszystkie łazienki
naoddziale, a takżezakupiono
nowe meble i telewizory
dokażdej sali.

–Praktycznieznieśliśmygo-
dzinyodwiedzin.W jednooso-
bowych salach ojciec dziecka
lub rodzina może przebywać
praktyczniebezprzerwy.Teraz
ciężarne leżą w godnych wa-
runkach i wychodzą ze szpita-

lazadowolone–mówiprofesor
Jarosław Kalinka, ordynator
oddziału perinatologii i bloku
porodowego.

Nowełóżkapojawiłysiętak-
żewkliniceperinatologii,gdzie
leżą kobiety w ciąży powikła-
nej. Z kolei na blok porodowy
trafił nowy sprzęt.

–Mamysprzętdotelemetrii,
który pozwala na monitoro-
wanie akcji serca dziecka
utrzechciężarnych jednocześ-
nie.Wyniki pokazywane są na
bieżąco w postaci wydruku
wkażdej sali, a takżewyświet-
lanenamonitorzewpokoju le-
karskim. Dzięki temu lekarz
na bieżącoma podgląd trzech
pacjentek imożeszybkozarea-
gować. W przyszłości chcemy
ten system rozszerzyć na dzie-
więć stanowisk – mówi profe-
sorKalinka.

To pierwsze inwestycje w
szpitalu im. Madurowicza od
wielulat.Marszałekwojewódz-
twaWitold Stępień zapowie-
dział jednak, że na tymnie ko-
niec. – „Madurowicz” tomiej-
sce z tradycjami, dlatego chce-
my,by rodzące tu kobietymia-
ły jaknajlepszewarunki.Chce-
my,żebytobyłomiejscenowo-
czesne i konkurencyjnewobec
innych placówek – mówi Stę-
pień.

Remont„Madurowicza”ko-
sztował 700 tys. zł. Marszałek
zapowiedział przekazanie ko-
lejnych800 tys. zł.aą

bMała Zuzia urodziła się 1września. Jest trzecimdzieckiem łodzianki. Obie panie leżą

wdwuosobowejwyremontowanej sali i cieszą się ze szczęśliwego rozwiązania

F
O
T.
M
A
C
IE
J
S
T
A
N
IK

W„Madurowiczu”
wyremontowano

oddział
noworodkowy
i poporodowy

Służbazdrowia
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Popularnałódzkaporodówka
„Madurowicz”otworzyłaswo-
jeoddziałypogeneralnymre-
moncie.Placówkamakonku-
rowaćzprywatnymiszpitalami

AZarównomarszałekwojewódz-

twałódzkiegoWitoldStępień, jak

iprezydentŁodziHanna

Zdanowskainwestująwswoje

szpitalepołożnicze.Marszałek

przekazałśrodkinamodernizację

szpitala„Madurowicza”izapowie-

dział,żetoniekoniec,aprezydent

Łodzinaszpital im.Rydygiera,

gdziewyremontowanonietylko

oddziałyszpitalne,aletakżeserce

placówki,czylisaleporodowe.

Wszystkopoto,byichjednostki

byłykonkurencyjnewobecpry-

watnychplacówek.

OfertaszpitalipołożniczychwŁodzi

wciążsiępowiększa.Opróczdwóch

specjalistycznychszpitalipublicz-

nych:szpitalaMatkiPolki iSzpitala

„Madurowicza”,atakżemiejskiego

szpitala im.Rydygierawciążotwie-

rająsięnowe,prywatneporodówki.

Bezpłatneporodywluksusowych

warunkachodlatoferujeprywatny

szpitalMedeor.Odubiegłegoroku

takąmożliwośćdaje teżSzpitalPry-

watnyGametawŁodzi.Dotegogro-

nawkrótcerokudołączyprywatny

szpitalProFamilia,którypowstaje

naWidzewie. JB

Inwestycje

ZDiTma tydzień
na poprawki
wprojekcie

uchwały dotyczącej
programuBRD


