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W LIPCU W ŁODZI SPADŁO ZALEDWIE 12 MILIMETRÓW
DESZCZU!

WTOREK, 1 SIERPNIA 2006 R.
NR 178/2006
CENA 1,10 ZŁ

2

FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

PANZERFAUST
NA BOISKU!

STRONA 7 Stanisław
Wojtaszczyk
z Konstantynowa
zbudował replikę
przedwojennego
luksusowego
mercedesa 540k.

Znajdujący się pod
wpływem alkoholu
i narkotyków 34-letni
Anglik pobił na pokładzie
samolotu stewarda,
a tuż po zejściu na płytę
lotniska spoliczkował
funkcjonariusza
ochrony Lublinka.

STRONA

4

FOT. PAWEŁ ŁACHETA

Rozróba na Lublinku

Drogowcy
nie zdążyli
STRONA 3
Mimo obietnic auta nie pojadą
dziś przebudowanym
odcinkiem ulicy Retkińskiej.
Ulica jest gotowa, ale
wykonawca nie przygotował
dokumentacji odbioru.

FOT. PAWEŁ ŁACHETA

Mrożące krew w żyłach
akrobacje i salta z 3-metrowej
spróchniałej drabinki
to codzienny obrazek
w zamkniętym ogródku
jordanowskim na Zdrowiu.
Ryzykanci przedostają się tam
przez ogrodzenie. Inspekcja
budowlana zamknęła obiekt
ze względu na fatalny stan
techniczny drewnianych
konstrukcji.
STRONA 6

Zasypały nas PET-y
FOT. PAWEŁ ŁACHETA

Pijany Anglik pobił stewarda i ochroniarza
FOT. R. GARDZIŃSKI/FOTORZEPA

Dzieci igrają
ze śmiercią
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FOT ŁUKASZ KASPRZAK

STRONA 8 Mimo
wczorajszej zapowiedzi
ministra, iż są środki na
podwyżki dla personelu
medycznego, lekarze
nie wierzą, że starczy
ich na przyszły rok.

W zamkniętym ogródku
jordanowskim na Zdrowiu

CZYTAJ

Strach pomyśleć, co by się
stało, gdyby doszło do
eksplozji głowicy bojowej
panzerfausta, którą ktoś
podrzucił na boisko Szkoły
Podstawowej nr 187
przy ul. Tatrzańskiej.
Na szczęście pocisk
zauważył pracownik
szkoły i zawiadomił policję.
Niewybuch wywieźli
i zdetonowali saperzy
Policja zabezpieczyła zagrożony rejon. Zdaniem saperów, gdyby doszło
do eksplozji pocisku (na małym zdjęciu), z sali gimnastycznej pozostałaby
z Tomaszowa.
sterta gruzu, a w okolicznych blokach wypadłyby szyby.
.

Zbudował
mercedesa

Nie wierzą
Relidze

CZYTAJ

Przed szkołą przy ul. Tatrzańskiej mogło dojść do eksplozji

FOT. ARCHIWUM

STRONA 2 MOSiR
zamknął wszystkie
łódzkie kąpieliska, ze
względu na obecność
w wodzie sinic.

W TYM 7% VAT

Siedmiokrotny wzrost
spożycia napojów
chłodzących sprawił,
że plastikowe PET-y
nie mieszczą się już
w specjalnych
pojemnikach. Ludzie
wyrzucają więc butelki
na trawniki, chodniki
i podwórka.

FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

Sinice
zamknęły
kąpieliska

Oczekiwany z utęsknieniem deszcz
nie poprawił mizernego lipcowego
bilansu. Przez cały miesiąc spadło
zaledwie 12,6 mm,
podczas gdy przed rokiem
60 mm deszczu.

STRONA

4

