DWUPOZIOMOWE MIESZKANIE, CZYLI MINIWILLA W BLOKU
W dodatku „W domu
i ogrodzie” także:
■ Kupujemy odkurzacz
■ Łańcuch, wizjer
i co jeszcze?
■ Wybieramy umywalkę
■ Cennik roślin ogrodowych
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Trybunał uznał część ustawy lustracyjnej za niezgodną z konstytucją
Dziś piąta
płyta VCD
z serialem
animowanym
„Sąsiedzi”

W Realu cenę drukarki sprzed promocji wzięto po prostu z księżyca

TAK HIPERMARKET
ROBI NAS W KONIA

Jak się robi „promocję”? Wystarczy
CZYTAJ
nad ceną produktu dopisać drugą
znacznie wyższą i ją przekreślić!
Zestaw Canona do obróbki zdjęć
w Realu przy ulicy Brzezińskiej
sprzedawano wczoraj za 299 zł. Jak
wynikało z informacji na opakowaniu
poprzednio trzeba było za niego
zapłacić aż 599 zł! Tyle że w innych
sklepach kosztuje on nie więcej
Zawyżanie „starej” ceny to częsta praktyka łódzkich sklepów. W ten sposób wzbudza się w
niż 290 złotych. I to bez promocji!
kliencie poczucie, że trafił na wyjątkową okazję – tłumaczą w biurze rzecznika konsumentów.

FOT. PAP/TOMASZ GZELL

Do Warszawy
z przesiadką
w... Łowiczu

STRONA 2 Z rozkładu
zniknie poranne
połączenie do Warszawy.
By dostać się z Łodzi
do stolicy, trzeba będzie
jechać autobusem
do Łowicza i tam wsiąść
do pociągu.

Setki połamanych drzew, zniszczone auta, zrujnowana poczta

Huragan demolka
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Dziewczyna
z sąsiedztwa

Z prędkością ponad 100 km/h przeszła wczoraj nad Łodzią i regionem
potężna wichura. Spowodawała duże zniszczenia. Na poczcie przy ulicy
Rydzowej na pracowników runął podwieszany sufit, a w zaparkowanego
na ul. Wólczańskiej rovera wbił się konar brzozy.
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FOT. ŁUKASZ KASPRZAK

5

Wielkolud w Łodzi!

Na rozpoczętym
wczoraj na
stadionie Startu
motobazarze
sensację
wzbudzał jeden
z najwyższych
Polaków,
Dariusz
Szymarski
z Warszawy.
Sprzedawca
motocyklowych
kombinezonów
ma 215 cm
wzrostu!
Na zdjęciu
z naszym
reporterem
Konradem
Dudkiem
(177cm).
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