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NASZEJ ZNANEJ ŁÓDZKIEJ WRÓŻKI BERNADETTY

a Sprawdź, która karta tarota towarzyszyć Ci będzie w 2016 roku i co mówi o Twoim zdrowiu, finansach, pracy i bliskich
a Wróżka podpowiada też, jakie daty będą dla Łodzi najważniejsze, co się w niej – a także regionie, Polsce i świecie – zdarzy
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Dziś dodatek
Times
Będziemy żyć
dłużej niż nam się
wydaje. 400 lat?

Bliźniaki urodziły się
podczas wybuchów petard
A Minutę po północy w Nowy Rok w Łodzi na świat przyszło czterech chłopców!
Łódź
Wiesław Pierzchała
w.pierzchala@dziennik.lodz.pl

Gdy wszyscy witali Nowy Rok, w szpitalu im. Madurowicza Monika Muskała urodziła bliźniaki: Adriana i Tymona, zaś w szpitalu im. Rydygiera Alicja
Polnau urodziła Samuela, a Katarzyna
Piechowska Roberta.
Szczęśliwym matkom, które czują
się znakomicie, gratulujemy. Miejmy
nadzieję, że to niezwykłe wydarzenie
odwróci niepokojący trend demograficzny w naszym regionie.
34-letnia Monika Muskała mieszka
w Będkowie koło Tomaszowa Mazowieckiego. Jest specjalistką od finansów i bankowości.
– Jako pierwszy na świat przyszedł
Adrian (waży 2 kg i ma 55 cm wzrostu),
a tuż po nim Tymon (2,2 kg i 46 cm).
Nastąpiło to w drodze cesarskiego cięcia. Dzieci przebywają w inkubatorach
i mają bardzo dobrą opiekę. Z mężem
Arkadiuszem mamy już 8-letniego syna Filipa – mówi Monika Muskała.
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b Szczęśliwa mama, Monika Muskała z Będkowa, z synkami bliźniakami
Adrianem i Tymonem, urodzonymi w szpitalu im. Madurowicza w Łodzi

Grzegorz Schetyna
Prace w kopalni
węgla brunatnego będzie szefem
Złoczew zaczną się Platformy
WARSZAWA. Tomasz Siemoniak zreod zachodniej
zygnował z ubiegania się o przywódzstrony
two w Platformie. Zostanie zastępcą
a STR. 4

Grzegorza Schetyny, nowego szefa
PO. a STR. 2, 11

Patomorfolodzy
dostali zakaz
pobierania tkanek
do ratowania
dzieci
a STR. 8

– Mimo że za oknem słychać było
huk petard, Samuel nie płakał i nie
krzyczał. Jego imię oznacza „dar od
Boga”. Waży 2,6 kg i mierzy 51 cm. To
mój trzeci syn. Pozostali to 3-letni
Alan i 7-letni Mateusz – mówi uradowana łodzianka Alicja Polnau, która
pracuje jako fryzjerka.
Z kolei Robert Piechowski waży 3
kg i ma 55 cm wzrostu. Jego mama,
która w Łodzi mieszka od 13 lat, z zawodu jest technikiem ekonomistą.
Ma jeszcze jednego syna: 8-letniego
Michała. Po chłopcach o godz. 1.45
w „Rydygierze” urodziła się dziewczynka – Ania.
– To moje pierwsze dziecko. Waży
3,5 kg i ma 55 cm wzrostu – cieszy się
Natalia Szwarocka, dziennikarka internetowa z Łodzi.
W imieniu władz Łodzi sekretarz
magistratu Barbara Mrozowska-Nieradko przekazała wczoraj mamom noworodków w „Rydygierze”
praktyczne upominki: body, czapeczki, śpioszki, kaftaniki i ciepłe
bluzeczki. a
¹
Więcej a STR. 3

Sylwester w cieniu
groźby zamachów
terrorystycznych
ŚWIAT. Nad sylwestrowymi zabawami
w Europie Zachodniej i USA wisiała
groźba ataków islamistycznych terrorystów. Najbliżej tragedii było
w Monachium. a STR. 15

Sport
Dziś startuje 38.
edycja piekielnego
Rajdu Dakar
STR. 24

Region

Gdzie jest
najwięcej aut?
ŁÓDZKIE. Na łódzkich tablicach rejestracyjnych jeździ już ponad 450 tys.
aut. W Bełchatowie co drugi rejestrowany w minionym roku samochód sprowadzono. a STR. 5
ŁÓDŹ. Pierwszy w Polsce pomnik policjanta II RP stanie w Łodzi przed Komendą Miejską Policji przy ul. Sienkiewicza. Pomnik ma być w formie
bryły z granitu. a STR. 6
POW. BEŁCHATOWSKI. Miasto Bełchatów na wszystkie swoje inwestycje wyda 18 mln zł, czyli mniej niż pobliski
Kleszczów na same drogi. Ale Kleszczów to najbogatsza gmina w kraju.
a STR. 6
ŁÓDŹ. Mieszkaniec ul. Zgierskiej donosi
MPK na motorniczego, który złośliwie –
zdaniem łodzianina – używa trąbki zamontowanej w starym niemieckim
tramwaju. a STR. 9

Rezygnacja
Siemoniaka
z ubiegania się
o fotel szefa PO
to kapitulacja Tuska
Rozmowa
prof. Kazimierz Kik a STR. 2
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