SChROn nA widzewie dLA pół tySiąCA OSób

fot. paweł łacheta

na terenie elektrociepłowni eC4
przy ul. Andrzejewskiej znajduje
się schron przeciwlotniczy
wybudowany w 1982 roku.
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Nieudany napad na bank! Rabuś uciekł z niczym
STRONA 8

w numeRze:

W iczmP nie rozpoznano objawów choroby u noworodka

STRONA 9
Unijni szefowie mSW
osiągnęli porozumienie
w sprawie rozmieszczenia
w krajach Ue 120 tysięcy
uchodźców. Polska – wbrew
oczekiwaniom – wyraziła
zgodę na odgórnie narzucone
liczby imigrantów.

fot. ap

Kraje Unii przyjmą
uchodźców

7oo tys. złotych
za błąd lekarski
Rodzice 6-letniego dziś Olka
dostali już 700 tysięcy zł
zadośćuczynienia
i zaległych rent, gdyż
z powodu błędu
medycznego ich synek
będzie kaleką do końca
życia. Lekarze zbyt późno
przeprowadzili operację
i chłopczykowi usunięto
znaczną część jelit.

Spowodowała stłuczkę,
odjechała i... wróciła

STRONA 2

fot. tomasz jabłoński

Kobieta, która na al. Kościuszki
doprowadziła do zderzenia
swojego auta f z tramwajem,
odjechała z miejsca kolizji,
bo... nie chciała spóźnić się
na ważne spotkanie.
wkrótce jednak wróciła.

WIĘCEJ 5
fot. paweł łacheta

STRONA 7
Sześciu uczniów w wieku
15–19 lat ze zduńskiej Woli
i łowicza zachorowało
na gruźlicę. 200 osób,
które miały z nimi kontakt,
poddawanych jest badaniom.

fot. polska press

Gruźlica wciąż
groźna

Olek urodził się jako wcześniak. Od wypisania ze szpitala
karmiony jest pozajelitowo przez 15 godzin dziennie...

Czy Rozenek
zmieni
styl?

Wreszcie
są grzyby!
Pojawiły się nie tylko
w lasach, ale i na łódzkich
rynkach. Na razie grzyby
sprzedają indywidualni
zbieracze. Na przykład
za kilogram prawdziwków
trzeba zapłacić 35 zł.
Jeśli pogoda się
utrzyma i troszkę popada,
możemy liczyć
na prawdziwy wysyp
grzybów.
STRONA 3

Kierownictwo TVN
namawia swoją gwiazdę
do zmiany wizerunku.
Czy Małgorzata
Rozenek zrezygnuje
z minispódniczek
i głębokich
dekoltów?
fot. piotr smoliński
fot. jarosław ziarek
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