HOJNY DARCZYŃCA PRZEKAZAŁ SCHRONISKU 120
PSICH BUD
Domki dla psów
kosztowały 35 tys. zł!
Zamieszkają w nich
bezpańskie czworonogi
z ul. Marmurowej.
WTOREK, 29 STYCZNIA 2008 R.
NR 24/2008
CENA 1,10 ZŁ

CZYTAJ
W TYM 7% VAT

4
FOT. AGATA KOMOROWSKA

Pielęgniarki
w ICZMP
przerwały
strajk!
FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

Zdradzony mężczyzna chciał wysadzić kamienicę w centrum Łodzi

STRONA 5 Ich rozmowy
z dyrekcją szpitala
zakończyły się
porozumieniem.
Siostry dostaną od 200
do 350 zł podwyżki,
trzynastą pensję
i comiesięczną premię.

FOT. PAP/EPA

Polak winny
gwałtu
na Brytyjce

STRONA 9 Jakub T.,
Polak mieszkający w
Anglii, jest winny gwałtu
i pobicia 48-letniej
Brytyjki – uznali wczoraj
przysięgli sądu w Exeter.
Został skazany na
podwójne dożywocie.

Uwaga
emeryci
„starego
portfela”!

Dziś w „Expressie”:
Komu i o ile w tym roku
wzrosną świadczenia
rentowe i emerytalne.

AKCJA DESPERAT!
Dwie godziny trwały negocjacje
z 30-letnim desperatem, który
odkręcił kurki z gazem
i groził wysadzeniem
w powietrze kamienicy
przy ul. Tuwima 14.
Chciał popełnić
samobójstwo,
bo podejrzewał,
że jest zdradzany przez
ukochaną. W końcu
wywabiono go
z mieszkania
i obezwładniono.

CZYTAJ 12

Akcja rozegrała się na podwórku przy ul. Tuwima 14. Strażacy
w asyście antyterrorystów rozstawili skokochron. Desperat raz po
raz pojawiał się w oknie swojego mieszkania na III piętrze.

Praca najlepszą receptą na długowieczność

104 lata pani Władysławy
Bolonek z Pabianic
Jedna z najstarszych
mieszkanek naszego
województwa
do 90 roku życia
pracowała w
gospodarstwie.
Nadal jest
w doskonałej formie,
choć ostatnio
ma kłopoty z
chodzeniem. Ma
córkę, syna, troje
wnucząt i czworo
prawnucząt.

STRONA

Taki tramwaj mają tylko Warszawa i Elbląg

Prawie jak cityrunner
STRONA

3

7

Wiewiórki wyszły z dziupli,
bo już poczuły wiosnę!

STRONA

3

W zajezdni MPK przy ul. Tramwajowej oficjalnie zaprezentowano
wczoraj nowy tramwaj, który będzie kursował trasą ŁTR – od Helenówka
do Chocianowic. Jest podobny do cityrunnera, może przewieźć
189 pasażerów z prędkością nawet 70 km/h.
FOT. AGATA KOMOROWSKA

