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RASOWE ZWIERZAKI BYŁY
WYCIEŃCZONE I CHORE

REPORTER
ZANOTOWAŁ

WYŁUDZAŁ
KREDYTY
Policjanci zatrzymali 30-latka
podejrzanego o wyłudzanie kre-
dytów. Oszust posługiwał się
sfałszowanymi zaświadczeniami
o zatrudnieniu. Podczas prze-
szukania jego mieszkania
w Śródmieściu funkcjonariusze
znaleźli dokumenty świadczące
o przestępczej działalności.
Mężczyzna był już karany. (EM)

POTRĄCONA
NA PASACH
Wczoraj o godz. 11.40
na ulicy Bratysławskiej kierują-
ca vw golfem 67-letnia kobieta
potrąciła pieszą, przechodzącą
na pasach.
49-letnia poszkodowana trafiła
do szpitala im. Kopernika ze
stłuczonym stawem biodrowym,
lewym kolanem i głową. (MJ)

WYNIKI GIER
LICZBOWYCH

MULTILOTEK: 
4,13,15,16,22,23,26,28,
40,41,44,55,65,68,69,
71,75,78+,79,80
TWÓJ SZCZĘŚLIWY
NUMEREK: 
1 – 26,37,43,45
DUŻY LOTEK: 
12,26,33,36,42,45

NASZ KANTOR
waluta skup sprzedaż
USD 2,45 zł 2,55 zł
Euro 3,55 zł 3,69 zł
Fr. szw. 2,12 zł 2,20 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
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waluta skup sprzedaż
USD 2,45 zł 2,55 zł
Euro 3,55 zł 3,69 zł
Funt szt. 5,04 zł 5,08 zł

nazwa skup (zł) 
x 20 $ do 1800
x 10 $ do 900
x 10 rubli do 580
i innych złotych monet
x sztabka 100 g 

(pr. 999,9) do 5400 zł
x złom (pr. 0,585) 33 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...
Łódzcy radni chcą, by

przed fotoradarami umieszczonymi na
łódzkich ulicach stanęły tablice ostrzegawcze.

Komisja Ładu Społeczno-Prawnego przyjęła nawet
wczoraj stanowisko w tej sprawie, które skierowała do

zarządu dróg. Według radnych tablica, ostrzegająca, że przy
drodze stoi fotoradar, przyczyni się do zwiększenia bez-

pieczeństwa, bo kierowca nie będzie gwałtownie
hamował przed samym urządzeniem...

(MSM)

Uratowali psy
z fatalnej hodowli

– Zwierzęta przebywa-
ły na mrozie w prowi-
zorycznych boksach,
klatkach z siatki, wbło-
cie i odchodach. Nie
miały jedzenia i wody
– opowiada Karolina
Grabowska z łódzkiej
fundacji. – Psy były wy-
cieńczone i chore. Ich
stan wskazywał na to,
że były maltretowane,
bite, zastraszane. Odwie-
dziliśmy tę hodowlę już
wcześniej iodkupiliśmy
dwa psy. Widział ją też
powiatowy lekarz wete-
rynarii zPabianic. Wczo-
raj do zaplanowanej ak-
cji ratowania innych
czworonogów szukali-
śmy wsparcia w Urzę-
dzie Miasta wKonstan-
tynowie i w policji. Jed-

nak bezskutecznie, bo
nikt nie chciał stanąć
po naszej stronie. Aprze-
cież ustawa o ochronie
zwierząt mówi, że ma-
my prawo zabrać zwie-
rzęta, jeśli istnieje za-
grożenie dla ich życia. 
Dlatego mimo braku

kontaktu z właścicie-
lami, którzy według
działaczek fundacji nie
wyszli nawet z domu,
zabrały wycieńczone
psy. Sześć jeszcze śle-
pych szczeniąt, labra-
dorka, dwa spaniele,
dwa colie, dwa teriery
walijskie, seter irlandz-
ki, grzywacz, posoko-

wiec zostały zabrane
przez Fundację EMIR
do Warszawy. Lekarze
jednej ze stołecznych kli-
nik walczyć będą o ich
zdrowie. Trzy psy – 4-mie-
sięczne beagle i dalma-
tyńczyk oraz roczna la-
bradorka trafiły do lecz-
nicy wŁodzi. Wszystkie
miały wysoką 40-stop-
niową gorączkę, dosta-
ły kroplówki. Szczenię
beagle’ailabradorka ma-
ją zapalenie żołądka i je-

lit, adalmatyńczyk – za-
palenie płuc. 
– Na miejscu praw-

dopodobnie zostały
jeszcze sunia mopsa ze
szczeniętami, jamnicz-
ka i colie. Chcemy ode-
brać je właścicielom
– dodaje Karolina Gra-
bowska. – Dziś w tej
sprawie zamierzamy
wnieść pismo do Po-
wiatowego Inspektora
Weterynarii w Pabia-
nicach. (MJ)

Blisko 20 psów,
trzymanych
w tragicznych
warunkach
w gospodarstwie
przy ul. Leśnej na
obrzeżach Łodzi,
uratowały wczoraj
działaczki Fundacji
Niechciane
i Zapomniane SOS
dla Zwierząt wspólnie
z warszawską
Fundacją EMIR. 

Wychodzi od 1923 r.
Nr 23765
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Chore i wycieńczone rasowe młode psy działaczki
fundacji Niechciane i Zapomniane SOS dla 
Zwierząt przywiozły wczoraj do jednej z łódzkich
lecznic weterynaryjnych. FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

Prokurator chce więzienia
dla wiceprezydentów Łodzi!

Przed śródmiejskim Sądem Rejonowym zakoń-
czył się wczoraj proces dwóch łódzkich samorzą-
dowców, oskarżonych o przywłaszczenie 10 ty-

sięcy złotych z wyborczej kampanii w 2002 roku. Dla
wiceprezydenta Włodzimierza Tomaszewskiego i byłe-
go wiceszefa tego urzędu Karola Chądzyńskiego pro-
kurator zażądał po roku więzienia z zawieszeniem na
2 lata i po 5 tysięcy złotych grzywny. 
Obrońcy wnosili o uniewinnienie swoich klientów.

Wyrok w tej sprawie zapadnie 20 grudnia. 
Oskarżeni zaangażowani byli w wyborczą kampa-

nię Jerzego Kropiwnickiego, który ubiegał się o fotel
prezydenta Łodzi. Sponsorowali go m.in. biznesmeni
ze Rzgowa, bracia Andrzej i Zbigniew Gałkiewiczowie.
Wpłacili 10 tysięcy złotych, liczyli na pomoc w legali-
zacji dwóchhal targowych wybudowanych bez zezwo-
lenia. Spotkanie odbyło się 4 listopada. Jeden z braci
przekazując pieniądze nie wziął pokwitowania. Kie-
dy zwyciężył Kropiwnicki, wymieniono wszystkich
sponsorów. Na tej liście nie było Gałkiewiczów. (ST)

Świąteczny terminal

PORT LOTNICZY im.
Władysława Rey-
monta przystrojo-
ny został świątecz-
no–noworoczną
iluminacją. Na
ścianach 2 termi-
nalu pracownicy
lotniska x zamon-
towali m.in. kolo-
rowe płatki śniegu.
Iluminacja będzie
zdobić budynek do
końca zimy. W tym roku zrezygnowano natomiast
z choinek, które stały wewnątrz terminalu. 
– Ruch w tym okresie jest bardzo duży i choinki po pro-
stu przeszkadzały pasażerom – usłyszeliśmy na Lublin-
ku. (TJ) FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

AŻ PIĘĆ AUT ucierpiało w ka-
rambolu, do którego doszło
wczoraj o godz. 8.15 na ul. Że-
romskiego przed ul. Radwań-
ską. Kierujący taksówką nie do-
stosował prędkości do sytuacji
na drodze.
Nie zdążył wyhamować i jego

pojazd uderzył wstojące na świa-
tłach renault. Samochód wpadł
na citroena, ten na skodę, a sko-
da na nexię. Żaden z kierowców
ani pasażerów nie doznał obra-
żeń. Uszkodzone zostały nato-

miast pojazdy. Wszyscy kierują-
cy byli trzeźwi. Sprawca został
ukarany mandatem wwysokości
400 zł. (MJ) FOT. PIOTR KOSTRZEWSKI

Pięć aut w karambolu

Handlowali nielegalnie
POLICJA ZATRZYMAŁA dwóch mężczyzn wwieku 38 i 33
lat, którzy handlowali nielegalnym alkoholem i papie-
rosami. Funkcjonariusze skonfiskowali 318 paczek
trefnych papierosów i 5 litrów alkoholu. (EM)

Leganza
na torach
Do nietypowego
zdarzenia doszło
wczoraj o godz. 10.05
na ul. Kilińskiego przy
ul. Nawrot. Tory tramwajowe
zostały zatarasowane
przez daewoo leganzę.

Waucie zablokowała się au-
tomatyczna skrzynia bie-
gów, więc nie było sposobu,
aby usunąć zawalidrogę.
Dopiero po półgodzinie

samochód został zabrany na
lawetę. Przez to tramwaje li-
nii 4, 5 i 6, jadące w stronę
al. Piłsudskiego, musiały
kursować długim objazdem
ulicami: Pomorską, Konsty-
tucyjną, Narutowicza, Kop-
cińskiego, al. Śmigłego-Ry-
dza do ul. Dąbrowskiego.
Utrudnienia trwały do

godziny 10.40.
(MJ)


