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Trojaczki pod choinkę

P
oród nastąpił w 31. tygo-
dniu ciąży. Chłopcy wa-
żą od 1200 do 1340 g

i mierzą od 41 do 44 cm. Ma-
luchy i ich mama Małgorzata
Gwiazda-Cichoń z Jędrzejowa
koło Kielc czują się dobrze.
Pani Małgorzata na dwa tygo-
dnie przed porodem przyle-
ciała do łódzkiej kliniki heli-
kopterem ze szpitala w Kiel-
cach, ponieważ mogła urodzić
w każdej chwili i wymagała
specjalistycznej opieki. 

– Jesteśmy bardzo szczęśli-
wi, że mamy trzech ślicznych
synów – mówi 26-letnia dum-
na mama, z zawodu księgowa.
– Mój mąż Artur wzruszył się
do łez, gdy zobaczył synów.
Na nasze dzieci czeka już pięk-
nie przygotowany pokój i wy-
prawki. Obydwie babcie zade-
klarowały pomoc. 

Patrząc na szczupłą świeżo
upieczoną mamę, która pod-
czas ciąży ważyła 64 kg (wcze-
śniej o 14 kg mniej) aż trudno
uwierzyć, że urodziła trojacz-
ki. 

– Maluchy przyszły na świat
poprzez cesarskie cięcie – mó-
wi doc. Jarosław Kalinka, kie-

rownik Kliniki Perinatologii
Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, który wykonywał ten
zabieg. – Ciężarna otrzymy-
wała leki stymulujące dojrze-
wanie płuc dzieci i hamujące
przedwczesne skurcze maci-
cy. Dzięki temu udało nam się
opóźnić poród o dwa tygo-
dnie. 

– Dzieci są w inkubatorach
– dodaje dr Paweł Krajewski
z oddziału intensywnej tera-
pii i patologii noworodka szpi-
tala im. Madurowicza. – Ich
stan jest dość dobry. Oddycha-
ją samodzielnie, ale wspoma-
gane są respiratorem. W szpi-
talu pozostaną jeszcze około
półtora miesiąca. 

Narodziny trojaczków
zdarzają się raz na tysiąc
porodów. W „Madurowi-
czu” – po raz drugi w tym
roku.                            (EW)
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Dr Paweł Krajewski
z oddziału intensywnej

terapii i patologii
noworodka szpitala
im. Madurowicza. x

Olivier, Cezary i Dominik – takie imiona będą
nosiły trojaczki, które właśnie przyszły na świat
w szpitalu im. Madurowicza w Łodzi. 

Matematyka wypadła nieźle

P
róbna matura z matematyki na poziomie podsta-
wowym wypadła nieźle – w Łódzkiem zdało 77 pro-
cent uczniów, a średnio w kraju 76 proc. 

Wczoraj Centralna Komisja Egzaminacyjna podała
ogólnopolskie wyniki próby, do której przystąpili ma-
turzyści 3 listopada br. 

– Możemy być zadowoleni – mówi Danuta Zakrzew-
ska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Ło-
dzi. – Średnia punktów wyniosła 24,09 na 50 możliwych
do uzyskania. (Aby zdać, wystarczyło mieć 30 proc.
punktów). 

Uczniowie wyników jeszcze nie znają – trafią one do
szkół w najbliższych dniach, najpóźniej w poniedzia-
łek 14 grudnia. (MJ) 

Małgorzata
Gwiazda-Cichoń
cieszy się z narodzin
trójki swoich dzieci. 

F
ranciszek Smuda, nowy
trener piłkarskiej repre-
zentacji Polski, a były

szkoleniowiec drużyny Widze-
wa i Maciej Terlecki, były jej
piłkarz, zeznawali wczoraj
przed sądem rejonowym w Ło-
dzi w procesie Andrzeja Pę-
czaka i 9 innych osób oskarżo-
nych o korupcję. 

Ich wyjaśnienia dotyczyły wąt-
ku sponsorowania przez braci
G. ze Rzgowa klubu Widzewa
w zamian za zalegalizowanie
wybudowanych przez nich hal
targowych. Według aktu oskar-
żenia, właśnie za pomoc wlega-
lizacji tych obiektów Andrzej
Pęczak miał przyjąć od przedsię-
biorców 55 tys. zł. 

Franciszek Smuda powiedział,
że niewiele wie o tej sprawie. 

– Widzew miał problemy fi-
nansowe, sam składałem się
na wyjazdy ligowe. Wiem, że
prezesi Cz. i P. szukali sponso-
rów gdzie się dało – mówił. 

O dramatycznym stanie fi-
nansów na przełomie lat 2002
i 2003 opowiadał Maciej Ter-
lecki. Klub zalegał sportow-
com z wypłatami pensji. 

– Zagroziłem, że nie będę
trenował, dopóki nie otrzy-
mam zaległego wynagrodze-
nia. Po wizycie z prezesami
klubu w firmie braci G., otrzy-
małem od nich te pieniądze
– zeznawał. 

– Drużyna w drodze na mecz
do Krakowa zatrzymała się
w Rzgowie u braci G. Chodzi-
ło o to, aby wyłożyli oni ok.
100 tys. zł na zaległe wynagro-
dzenia piłkarzy. Wtedy jeden
z braci krzyknął, dlaczego ma
płacić na klub, skoro nie jest
związany z nim żadną umową.
Z domysłów i doniesień pra-
sowych wynikało, że chodzi-
ło mu o hale targowe, które
miały zarabiać pieniądze na
sponsorowanie Widzewa 
– mówił Terlecki. (MR)  

Z procesu Andrzeja Pęczaka

Smuda i Terlecki
o sponsorowaniu
Widzewa 

Kto podpalał na Węgierskiej?
Jeden samochód
spalony doszczętnie,
cztery nadpalone.

Stały obok siebie na parkin-
gu pomiędzy blokami przy
ul. Węgierskiej na Widzewie.
Strażacy nie mają złudzeń
– to było podpalenie. Policja
czeka na opinię biegłego z za-
kresu pożarnictwa. 

Było kilkadziesiąt minut po
północy w nocy z soboty na
niedzielę. Pani Katarzyna, któ-
ra dopiero w sobotę wprowa-
dziła się do bloku przy ul. Wę-
gierskiej, usłyszała krzyki. 

– Najpierw było jakieś za-
mieszanie, hałas, słyszałam
głosy młodych ludzi i nagle
ktoś krzyknął spier... my!
– mówi lokatorka, której bmw
też ucierpiało w pożarze. – Po

chwili słychać było: pali się,
ludzie, pali się! Wyszliśmy
przed blok. Płonął vw lupo.
Języki ognia strzelały na kil-
ka metrów w górę. Pękały opo-
ny, szyby. Mój chłopak zary-
zykował, podbiegł do mojego
auta i udało mu się je wy-
pchnąć z zagrożonego miej-
sca. Spaliła się maska, grill,
lusterko i światła. Gdyby nie
jego ryzykowna reakcja, z au-
ta nic by nie zostało. 

Prawdopodobnie podpalo-
ny został vw lupo. Ten samo-
chód spalił się doszczętnie.
Ucierpiały również dwa fiaty
bravo, fiat punto i bmw.

Ekspertyza biegłego z za-
kresu pożarnictwa zostanie
wydana w ciągu miesiąca.
Straty wstępnie oszacowano
na ponad 60 tys. zł. (TJ) 

Bmw pani Katarzyny
nie spłonęło

całkowicie tylko
dzięki temu, że jej
chłopak wypchnął

je z parkingu.

Fikcyjne faktury na 600 tys. zł

Policjanci zatrzymali
35-letniego łodzianina,
który wystawił fałszywe
faktury na 600 tys. zł. 

Mężczyzna w przeszłości
prowadził firmę remonto-
wo-budowlaną. Cztery la-
ta temu zawiesił działal-
ność, ale nadal wystawiał
fikcyjne faktury VAT. Po-
licjanci dotarli do trzech
firm w Łodzi, Pabianicach

i Tomaszowie, które korzy-
stały z jego usług. – 35-la-
tek wystawiał im faktury
za fikcyjne usługi – wyja-
śniają policjanci. – Dzięki
temu firmy mogły wyka-
zać większe koszty i doma-
gać się zwrotu podatku
VAT. Za „przysługę” oszust
otrzymywał jedną trzecią
wyłudzonych w ten sposób
pieniędzy. 

(KSAF) 

Ducato dla drogówki
CZTERY FIATY DUCATO DLA DROGÓWKI oraz kompute-

ry, kamery i aparaty fotograficzne – to tylko część ze sprzę-
tu wartości blisko 1,2 mln zł, który wczoraj łódzcy po-
licjanci otrzymali od władz miasta. 

Nowe fiaty zastąpiły 16-letnie volkswageny z przebie-
giem sięgającym 400 tys. km. Obecnie łódzka drogów-
ka dysponuje 11 pojazdami „wypadkowymi” i 25 radio-
wozami kia cee’d. 

(KSAF) FOT. JAKUB POKORA

Łódzka drogówka wzbogaciła się wczoraj
o cztery nowe ambulanse wypadkowe.

EXPRESS u Doroty Zapraszamy naszych
czytelników do
odwiedzenia Salonu
Fryzur „Dorota” przy
ul. Jagienki 19 w Łodzi,
gdzie można
skorzystać
z profesjonalnych
usług fryzjerskich
i przeczytać
najświeższe wydanie
„Expressu
Ilustrowanego”,
dostarczanego
codziennie
w prenumeracie. 
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