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ZAOSTRZONE ODPRAWY NA LOTNISKU REPORTER
ZANOTOWAŁ

COFAŁ 
I POTRĄCIŁ
Na parkingu przed salonem re-
nault przy ul. Przybyszewskiego
doszło do nietypowego zdarze-
nia. Kierowca renault podczas
cofania potrącił mężczyznę, któ-
ry naprawiał swój samochód.
Poszkodowany doznał stłucze-
nia lewej nogi. Sprawca został
ukarany mandatem w wysoko-
ści 300 zł. 

(KSAF) 

BEZ WODY 
NA UL. ZAPOLSKIEJ
Awaria wodociągowa na ul. Za-
polskiej sprawiła, że wczoraj od
godz. 7 wody byli pozbawieni lo-
katorzy 20 budynków. Na miej-
sce podstawiono cysternę.
Usterkę usunięto o godz. 15.

(KSAF)

NASZ KANTOR
waluta skup sprzedaż
USD 2,70 zł 2,80 zł
Euro 3,71 zł 3,86 zł
Fr. szw. 2,26 zł 2,34 zł

Kantor - Pożyczki, Żabieniec, 
ul. Woronicza 3, tel. 0-42 640-76-35
Kantor - Lombard, ul. Więckowskiego 3, 
tel. 0-42 632-59-26
Kantor - Lombard, ul. Piotrkowska 25, 
tel. 0-42 632-23-01
Kantor - Lombard, Zgierz, 
ul. Gałczyńskiego 33, tel. 0-42 716-52-56

2 0 6 4 8 5 2

waluta skup sprzedaż
USD 2,71 zł 2,81 zł
Euro 3,71 zł 3,86 zł
Funt szt. 5,54 zł 5,62 zł

nazwa skup (zł) 
x 20 $ do 1700
x 10 $ do 850
x 10 rubli do 500
i innych złotych monet
x sztabka 100 g 
(pr. 999,9) do 5100 zł

x złom (pr. 0,585) 30 zł/g

Skup i sprzedaż 
złotych monet i diamentów

Pabianice, SDH Trzy Korony
tel. 0 42 215-33-69

Łódź, ul. Więckowskiego 2, 
tel. 0 42 633–06–21
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KANTOR LOMBARD
Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22, 
tel. 0 42 655 00 55, 
pn. – pt. 8 – 21, sob. 8 – 17
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KANTOR
Łódź, ul. Organizacji WiN 4, 
tel. 0 42 657 73 63 

A to ci dopiero...
Różne są powody skłaniające

łodzian do zaciągania kredytów w bankach. 
W jednej z instytucji finansowych jest specjalna linia

kredytowa dla rodziców, ktorzy chcą się poddać
zapłodnieniu in vitro. Korzysta z niej kilka osób w roku.

Zdaniem specjalistów od finansów to znak, że
społeczeństwo się bogaci. Jeszcze kilka lat temu

wydatek ośmiu tysięcy na taki zabieg był dla
większości starających się o dziecko

niemożliwy.   (LB)

Lublinek kontra
pryszczyca

To tylko wstęp do wprowa-
dzenia na łódzkim lotnisku za-
ostrzonych przepisów sanitar-
nych. 

– Szczegółowo kontrolujemy
bagaże podróżnych przybywa-
jących z Londynu iNottingham
– informuje Miłosz Wika, rzecz-
nik portu lotniczego Lublinek.
– Produkty spożywcze, które
zostały napoczęte, są rekwiro-
wane i utylizowane. Szczegól-
ną uwagę zwracamy na mięso
w stanie surowym lub półsuro-
wym, bo jest wyjątkowo wraż-
liwe na zakażenie pryszczycą.

Zaostrzone kontrole będą pro-
wadzone do odwołania. 

Rzecznik zapowiada, że od
dziś na lotnisku mają się poja-
wić kolejne środki zapobiegaw-
cze. Przed zejściem z samolotu
będą rozłożone maty ze środ-
kiem bakteriobójczym, a w bu-
dynku lotniska zostaną zamon-

towane dozowniki z aldesanem,
odkażającym płynem do mycia
rąk. 

Wielu pasażerowie mimo ak-
cji informacyjnej było zasko-
czonych kontrolą bagażu. 

– Nie wiedziałem, że na lot-
niskach wprowadzono takie
procedury – mówi jeden z po-
dróżnych, który przyleciał wczo-
raj z Londynu. – Na szczęście
w bagażu nie miałem żadnego
jedzenia. Nie sądzę, żeby ktoś
przywoził zAnglii mięso, bo jest
za drogie. To raczej z Polski wo-
zi się tam jedzenie. 

– To prawda – mówi Wojciech
Łaszkiewicz, wiceprezes portu
lotniczego. – Wprzeszłości mie-
liśmy jednak przypadek, że wba-
gażu jednego zpodróżnych wra-
cającego z Anglii znaleziono
kilkadziesiąt kilogramów wo-
łowiny. (KSAF)

FOT. PIOTR KOSTRZEWSKI, MAREK KOWAL

169 pasażerów, którzy
przylecieli wczoraj 
z Londynu na łódzki
Lublinek, przeszło
drobiazgową 
kontrolę bagaży. 
To reakcja na wykrycie
przypadków pryszczycy
wśród bydła na terenie
hrabstwa Surrey 
w Wielkiej Brytanii. 

Wychodzi od 1923 r.
Nr 23652
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SĄD RODZINNYwŁo-
dzi zdecydował
wczoraj oumiesz-

czeniu w placówce
opiekuńczej 3,5-letniej
siostry 1,5-rocznej We-
roniki, która zmarła po
tym, jak wykryto uniej
morfinę. Do zdarzenia
doszło 29 lipca. 

– Sąd zainteresował
się sprawą po doniesie-
niach medialnych ipod-
jęto decyzję, by umie-
ścić dziecko wplaców-

ce opiekuńczej – infor-
muje mł. insp. Adam
Skrzypa, komendant IV
komisariatu. – Prowa-
dzimy postępowanie
wyjaśniające. Czekamy
na opinię biegłych iwy-
niki sekcji zwłok, które
pomogą ustalić, w jaki
sposób substancja zna-
lazła się w organizmie
Weroniki. 

Przypomnijmy, że
dziecko trafiło do szpi-
tala im. Konopnickiej,

bo miało trudności zod-
dychaniem i zaburzo-
ną akcję serca. Gdy oka-
zało się, że przyczyną
mogło być podanie jej
środka odurzającego,
policja zatrzymała 
27-letniego ojca i22-let-
nią matkę. Mieszkanie
w kamienicy przy ul.
1Maja, które zajmowa-
ła rodzina, przeszuka-
no przy użycia psa szko-
lonego do poszukiwa-
nia narkotyków. Nie

znaleziono środków
odurzających. Pod ich
wpływem nie byli też
rodzice. Podczas prze-
słuchania twierdzili, że
nie wiedzą, jak doszło
do tragedii. Do sprawy
nic nie wniosło też prze-
słuchanie dwóch babć
dziewczynki oraz sąsia-
dów. Wiadomo jedynie,
że bezrobotni rodzice
często urządzali
wmieszkaniu imprezy
alkoholowe. (KSAF)

DROGOWCY za-
mknęli wczoraj dla
ruchu ul. Toma-
szowską na odcin-
ku od rzeki Ole-
chówki do ul. Ole-
chowskiej. Mogą
nią jeździć jedynie
autobusy i auta do-
konujące docelo-
wych wjazdów go-
spodarczych. Tym-
czasem właścicie-
le samochodów za-
chowują się tak,
jakby w ogóle nie
widzieli znaków zakazu.
Ryzykownie lawirują po-
między pracującymi na

odcinku ciężkimi maszy-
nami. (KD) 

FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

Krwotok w oparach alkoholu
POLICJA I PROKURATU-

RA wyjaśnia okoliczności
śmierci 57-letniej lokator-
ki z ul. Krasickiego. Ko-
bietę wieczorem odwie-
dził poruszający się o ku-
lach konkubent. Gdy męż-
czyzna obudził się rano
stwierdził, że gospodyni
nie żyje, a pościel i pokój
są zalane jej krwią. We-
zwał pogotowie. 

Przed przyjazdem ka-
retki konkubent zaryglo-
wał jednak drzwi, za-
mknął na kłódkę kraty
na oknach i wypił pół li-

tra wódki. Ratownicy nie
mogli dostać się do wnę-
trza. Na pomoc wezwano
straż pożarną i policję.
Przecięto kraty i wywa-
żono okno. Lekarz wstęp-
nie stwierdził, że przyczy-
ną zgonu 57-latki był
krwotok. Mężczyznę prze-
wieziono do komisaria-
tu. Tam jednak dostał ata-
ku padaczki alkoholowej
i trafił do szpitala. Jak się
okazało, był poszukiwa-
ny przez komornika za
niepłacenie alimentów. 

(KSAF)

Miejska dżungla

W miejskiej dżungli w Łodzi czasem trudno odczytać
nazwy ulic... (KSAF) 

WYNIKI GIER
LICZBOWYCH

MULTILOTEK: 
1, 4, 18, 19, 22,
28, 32, 34, 38, 45,
48, 50, 52, 54, 59,
60, 62, 63, 66, 73

TWÓJ SZCZĘŚLIWY
NUMEREK: 
4-3, 16, 37, 38

Przylatujący z Anglii do Łodzi muszą przygotować się do
szczegółowej kontroli.

Wśród pierwszych pasażerów, których objęły zaostrzone przepisy
sanitarne była 12-osobowa grupa harcerzy z 13. „Stalowej” drużyny,
wracających z obchodów rocznicy 100-lecia powstania skautingu.

Tomaszowska zamknięta,
ale tylko na znakach

FOT. MAREK KOWAL

Sąd zabrał rodzicom drugą córkę


