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Sprawca ataków na ko-
biety nazwany „nożow-
nikiem z Gliwic” został
skazany przez sąd. Do na-
padów „nożownika” docho-
dziło od sierpnia 2011 do
kwietnia 2012. Sposób dzia-
łania sprawcy był za każdym
razem taki sam – terroryzo-
wanie nożem i dążenie do
zgwałcenia. 

Pracownicy PKM Gliwice
opowiedzieli się za straj-
kiem generalnym. W gli-
wickim przedsiębiorstwie
„Tak” dla strajku powiedziało
ponad 93 proc. głosujących.
Frekwencja przekroczyła 50
proc. - Ludzie są przekonani,
że trzeba się przyłączyć do
akcji strajkowej, ponieważ
zgłoszone postulaty dotyczą
nas wszystkich.

„Gwałciciel-
nożownik”
skazany na 11
lat więzienia
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Gliwiczanie sami zdecydują
na co wydać pieniądze
z budżetu miasta?

Mieszkańcy
wiedzą
najlepiej PKM Gliwice

przyłączy się do
strajku

JEDYNABEZPŁATNAGAZETAz�programem

TV



str.2 tydzienwgliwicach.pl tydzienwgliwicach.pl tydzienwgliwicach.pl tydzienwgliwicach.pl

Akt oskarżenia liczył blisko 700 stron, a akta sprawy w sumie 230 tomów. 

W wyniku śledztwa prowadzonego przez Agen-
cję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie
z Prokuraturą Okręgową w Częstochowie do-
tyczącego afery korupcyjnej w górnictwie,
prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia
przeciwko 25 osobom.
Podejrzanym o wręczanie oraz przyjmowanie
łapówek w związku z działalnością spółek
węglowych i wchodzących w ich skład kopalń
węgla kamiennego grozi kara pozbawienia
wolności do 10 lat.

Śledztwo obejmowało lata 2001-2008 i doty-
czyło największej afery korupcyjnej w historii
polskiego górnictwa węgla kamiennego. Spra-
wę od początku prowadziła Delegatura ABW
w Katowicach, do której w 2008 r. zgłosił się
jeden ze współwłaścicieli podmiotu wręcza-
jącego łapówki. Opisał on przedmiotowy pro-
ceder oraz wskazał osoby i podmioty biorące
w nim udział.

W toku prowadzonej sprawy funkcjonariusze
ABW uzyskali materiał dowodowy pozwalający
na przedstawienie zarzutów 2 osobom wrę-
czającym korzyści majątkowe oraz 23 osobom
przyjmującym łapówki i zajmującym kierow-
nicze stanowiska w spółkach węglowych (pre-
zesom spółek oraz dyrektorom kopalń). Roz-
pracowano różnorodne mechanizmy wręcza-
nia łapówek (np. fikcyjne zlecenie usług).
Ustalono, że łączna wysokość kwot przekaza-
nych korzyści majątkowych wynosiła ok. 4
mln PLN. Łapówki były wręczane przez przed-
stawicieli firmy świadczącej usługi w kopal-
niach oraz dostarczającej tam materiały, celem
uzyskania preferencyjnego traktowania tego
podmiotu.W sprawie zabezpieczono mienie
o wartości ponad 3 mln PLN.
Na bazie tej sprawy wszczęto szereg kolejnych
postępowań przygotowawczych dotyczących
korupcji w górnictwie, z których część nadal
się toczy.

Korupcja w górnictwie.
4 mln złotych łapówki!

W gliwickiej jednostce Straży Miejskiej odbyło
się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

„Mój przyjaciel–bezpieczny…”
Uczestnikami konkursu były dzieci z gliwickich
szkół podstawowych. Wśród nadesłanych 36
prac wyłoniono 6 laureatów konkursu pla-
stycznego. 

Zwycięska praca, przedstawiająca
świetlika, należała do Oliwi Żary, uczen-
nicy Szkoły Podstawowej nr 1. Teraz na jej
podstawie powstanie nowa maskotka Straży
Miejskiej! Postać będzie świecić przykładem
w czasie lekcji patrolu szkolnego. Wszyscy
mali artyści otrzymali nagrody i dyplomy.

Przede wszystkim chodzi o masowe oszustwo,
które ma miejsce codziennie w domu wielu stu-
dentów. Jest to iluzja sukcesu, którą karmią
swoją rodzinę, czytaj—swojego sponsora. Skąd
się wzięło to oszustwo? Rodzice dzisiejszych stu-
dentów, to pokolenie, które studiowało (lub nie)
w latach 70-tych i 80-tych, głęboko w ich świa-
domości zakodowana jest informacja, że skoń-
czenie studiów daje automatycznie awans spo-
łeczny i dobre zarobki, bo tak właśnie było za
czasów ich młodości. Doświad-
czenie osobiste rodziców jest
silniejsze od danych staty-
stycznych i głosów środowiska
naukowego. A co robi z tym
dzisiejsze pokolenie? Bez-
względnie wykorzystuje, każąc
rodzicom ponosić koszty, któ-
re w żaden sposób nie przełożą
się w przyszłości na znalezienie
dobrze płatnej (o ile w ogóle
pozwoli) pracy. W Krakowie
studiuje ponad 210 tys. osób,
prawie połowa z nich uczy się
na kierunkach „hobbystycz-
nych”. Stawiam tezę, że obec-
na trudna sytuacja absolwen-
tów, jest równie mocno winą
samych studentów jak czyn-
ników zewnętrznych. Coś bar-
dzo złego dzieje się z tymi,
którzy są przygotowywani do
bycia elitą Polski. Przypomi-
nają mi się niektórzy koledzy

z uczelni, dla których jedynym zajęciem jest stu-
diowanie. A wystarczy pogadać z pracodawca-
mi—nie ma niczego gorszego od studenta z samymi
piątkami, bez uczciwie przepracowanego dnia
w ciągu 5 lat studiów. Do jednej pracy dzisiejsi ab-
solwenci nadają się idealnie: do wielkich korporacji,
które na szeregowych pracowników wybierają stu-
dentów z intelektualnym i pracowniczym carte
blanche, aby po niezbyt kosztownym praniu mózgu,
ukształtować idealnych, tanich... wyrobników.

Nowa maskotka Straży
Miejskiej

W Gliwicach mamy już kilka rond. Z pewnością będą kolejne. Okrężne skrzy-

żowanie to najbezpieczniejsze rozwiązanie! Niektórzy jednak mają pewne

wątpliwości, zwłaszcza w świetle ostatnich doniesień na temat zmian w ko-

deksie drogowym. W szczególności zadają sobie pytanie: kiedy i które kie-

runkowskazy włączamy?

Rozwiewając kontrowersje wokół tematu uży-
wania kierunkowskazów na rondach informuję:
Jazda przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym
wymaga podwyższonej uwagi i przestrzegania
poleceń wynikających z ustawionych tam znaków
drogowych. Wymagania nie są jednak wcale
większe niż w przypadku jakiegokolwiek innego
skrzyżowania. Dla niektórych kierowców „za-
gadką” na rondzie jest używanie kierunkowska-
zów. Wśród kierowców istnieją dwie „teorie”,
ale tylko jedna poprawna. Jej przestrzegania pil-
nują gliwiccy policjanci. Wjeżdżając na rondo
nie ma obowiązku „mrugania”, ponieważ skręt

jest wymuszony geometrią jezdni. Jeżeli zamie-
rzamy skręcić na rondzie w prawo w pierwszy,
najbliższy wylot, to manewr ten powinien być
zawczasu i wyraźnie sygnalizowany innym uczest-
nikom ruchu.
Musimy jednak pamiętać o jednym. Kierujący
pojazdem, który zbliża się do skrzyżowania po-
winien odpowiednio wcześniej zająć odpowiednie
miejsce na jezdni w zależności od zamiaru kie-
runku jazdy, każda zmiana pasa ruchu lub kie-
runku jazdy, także na rondzie, winna być sygna-
lizowana. Dotyczy to rond o więcej niż jednym
pasie ruchu.

Jeżeli zamierzamy

skręcić na rondzie

w prawo w pierwszy,

najbliższy wylot, to

manewr ten powi-

nien być zawczasu

i wyraźnie sygnalizo-

wany innym uczest-

nikom ruchu.

Używanie
kierunkowskazów
na rondzie

Przyszła elita Polski
to oszustwo?

Petros Tovmasyan 

bloger polityczny
działacz społeczny
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Budżet  Obywatelski
...BO mieszkańcy wiedzą najlepiej!
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Zakłada ona wyodrębnienie z budżetu miejskiego pewnej puli
pieniędzy i przekazanie do dyspozycji mieszkańców. Obywatele
zgłaszając swoje pomysły wskażą na co można by było spożytkować
środki. Za pomocą głosowania decydują, które inwestycje powinny
zostać zrealizowane na ich osiedlach. Podobne rozwiązanie funk-
cjonuje już m.in. w Poznaniu, Płocku i Sopocie. W tym tygodniu
do grona miast, które realizują założenia budżetu obywatelskiego
dołączyły Chorzów i Dąbrowa Górnicza! Mieszkańcy wybranych

dzielnic będą mogli osobiście uczestniczyć w doborze najważ-
niejszych inwestycji. Do dyspozycji obywateli przekazano 1,6
mln zł w Chorzowie i 5 mln w Dąbrowie Górniczej. Władze
dodają, że nawet jeśli nie uda się zrealizować wszystkich projektów,
to magistrat uzyska dokładną informację na temat naglących po-
trzeb mieszkańców. Z podobnym zamiarem noszą się również
Katowice. Projekt bardzo spodobał się tamtejszym społecznikom.
Dlatego w katowickim magistracie złożyli propozycję wprowadzenia

takiego budżetu. Może już czas, aby również w Gliwicach,
przekazać środki z miejskiej kasy w ręce mieszkańców?Pozwoli
to na określenie faktycznych potrzeb i zaangażuje obywateli w
aktywne kreowanie swojego otoczenia. To doskonały pomysł,
który pozwoli ustalić priorytet dla większości planowanych roz-
wiązań. Być może sami urzędnicy dowiedzą się więcej na temat
realnych pragnień gliwiczan.

Redakcja Tydzień w Gliwicach rozpoczyna akcję

„Budżet Obywatelski...BO mieszkańcy wiedzą najlepiej!”

www.dzisiajwgliwicach.pl

nr 1
Dziękujemy za zaufanie!

w Gliwicach

ulubiony portal gliwiczan

www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach
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Wtorek 05.02.2013

Środa 06.02.2013

Czwartek 07.02.2013

Piątek 08.02.2013

4:55SpongeBob Kanciastoporty(38) 5:20
Telezakupy 5:55 Kawa czy herbata?
8:00Wiadomości 8:05Pogoda 8:08Poli-
tyka przy kawie 8:30Król Maciuś Pierwszy
8:45Magiczne przygody misia Ruperta
(28) 8:55Telezakupy 9:25Sport w TVP
10:25Operacja życie (11) 11:00 Okrasa
łamie przepisy 11:30Moda na sukces 
12:00 Wiadomości 
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 BBC w Jedynce: Planeta ludzi:

Dżungle (4/8) serial dokumentalny
13:40 Jaka to melodia?
14:15 Jaka to melodia? finał stycznia
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Nad rozlewiskiem... (10/13)serial 
16:25 Moda na sukces (5767)
16:50 Światowe Zimowe Igrzyska

Olimpiad Specjalnych Pyeong-
chang 2013

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2395)telenowela
18:20 Elżbieta Jaworowicz Tak było -

tak jest
18:40 Wszystko przed nami (59)serial

obyczajowy
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
20:00 Sport, Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!:
20:20 Teatr Telewizji: NiuzSztuka Ry-

szarda Bugajskiego.
21:50 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem:

Czerwona kartka dla kochanki pił-
karza, film dokumentalny. 

23:05 Dynastia Tudorów 3 (5/8)serial
historyczny..

0:00 Wszystko przed nami (59)serial
obyczajowy. 

0:30 Callas i Onassis (1/2)film biogra-
ficzny. 

2:15 Naszaarmia.pl Magazyn
2:40 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem:

Czerwona kartka dla kochanki pił-
karza. Film dokumentalny.

3:45 Notacje: Stefan Stuligrosz. Ciężkie
czasy. Cykl dokumentalny

4:00 Zagadkowa Jedynka program
rozrywkowy.

4:54 Zakończenie programu

5:00Uwaga! magazyn reporterów
5:20Rozmowy w toku... 6:20Mango tele-
zakupy7:25Detektywi.8:00Dzień dobry
TVN magazyn 11:05Co za tydzień.
11:40 Sąd rodzinny (91)serial fabularno-

dokumentalny
12:40 Detektywi: Sława (870)serial
13:15 Ostry dyżur 12 (18)serial 
14:15 Ukryta prawda 2 (92)serial para-

dokumentalny
15:20 W-11 - Wydział Śledczy (575)se-

rial fabularno-dokumentalny
16:05 Rozmowy w toku:
17:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:00 Ukryta prawda 2 (93)serial para-

dokumentalny
19:00 Fakty
19:30 Sport Informacje, Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1705)serial 
20:45 W-11 - Wydział Śledczy:
21:30 Sekrety chirurgii (9)reality show
22:30 Top Gear 18 (5)magazyn
23:35 Lekarze: Brak komunikacji (9)serial

obyczajowy
0:35 Detektyw Monk 8 (11)serial kry-

minalny
1:30 Uwaga! magazyn reporterów
1:45 Arkana magii (826)interaktywny

program rozrywkowy
3:05 Rozmowy w toku:
4:00 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy! 6:00Nowy dzień z
Polsat News7:30The Looney Tunes Show
8:00Pinky i Mózg 38:30Scooby-Doo
29:00Czarodziejki 4 10:00Dopóki śmierć
nas nie rozłączy 10:30Świat według Kiep-
skich11:00Dlaczego ja? (108)serial 
12:00 Szpilki na Giewoncie (27) serial

obyczajowy
13:00 Dom nie do poznania 6 (168)rea-

lity show
14:00 Pierwsza miłość (1637)serial oby-

czajowy
14:45 Trudne sprawy (228)serial para-

dokumentalny.
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (90)serial 
17:00 Dlaczego ja? (348)serial
18:00 Pierwsza miłość (1638)serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Tamten

świat (326)
20:00 Megahit: Wulkan film katastro-

ficzny, USA 1997.
22:10 Pan życia i śmierci dramat sensa-

cyjny, Francja/USA 2005 Handlarza
bronią zaczyna dręczyć sumienie...

0:35 24 godziny 6serial sensacyjny
1:35 Zagadkowa noc teleturniej
3:15 Tajemnice losu

5:15Telezakupy 5:55Złotopolscy: Koncert
(24)telenowela 6:30Złotopolscy: Zarę-
czyny (25)telenowela 7:05M jak miłość
(135)serial obyczajowy 8:00Pytanie na
śniadanie 8:50Panorama 9:00Pytanie na
śniadanie 9:30Pogoda 9:40Pytanie na
śniadanie 10:10Pogoda 10:15Pytanie na
śniadanie magazyn. 10:45 Przygody pana
Michała: Mąż Basi (5/13)serial 11:20Tele-
zakupy 
11:55 Coś dla ciebie 
12:30 Tancerze: Pod wpływem chwili

(23)serial obyczajowy
13:25 Barwy szczęścia (871)serial oby-

czajowy.
13:55 Współczesna rodzina (24-ost.)se-

rial komediowy 
14:25 "Ja to mam szczęście!" - ulubione

skecze program rozryw.
14:35 Świat bez fikcji: Oddzielne życia

film dokumentalny.
15:45 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:05 Rodzinka.pl: Słowa, słowa, słowa

(69)serial komediowy
16:30 5Rodzinka.pl: Bratnia dusza

(70)serial komediowy
17:05 Republika Doyle'ów 2 (18/25)se-

rial kryminalny.
18:00 Panorama
18:30 Sport telegram.
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Współczesna rodzina (24-ost.)se-

rial komediowy
19:50 "Ja to mam szczęście!" ulubione

skecze program rozryw.
20:05 Barwy szczęścia (872)serial oby-

czajowy.
20:40 M jak miłość (963)serial obycza-

jowy.
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość"
21:45 Tomasz Lis na żywo talk-show
22:50 Poniedziałek z gwiazdami. Tim

Roth: Magia kłamstwa 2 (17)serial
kryminalny.

23:45 Czy świat oszalał?: Iran i Zachód
(2/3)film dokumentalny. 

0:50 Oficer: Dowódca (5/13)serial sen-
sacyjny.

2:00 Tomasz Lis na żywo talk-show-
Program Tomasza Lisa. Łączy cechy
magazynu publicystycznego z wi-
dowiskiem TV. Wydarzenia komen-
tują politycy i osobistości życia
publicznego.

3:05 Głuchy telefon dramat psycholo-
giczny, Polska 1989Portret trojga
rozczarowanych życiem ludzi.

4:25 Magia kłamstwa 2 (17)serial kry-
minalnyDr Cal Lightman jest świa-
towej sławy ekspertem w
wykrywaniu kłamstw. Wraz z psy-
chologiem klinicznym, dr Gillian
Foster, otwiera agencję.

5:10 Zakończenie programu

4:55Supah Ninjas: Dom lalek (11)
serial 5:20Telezakupy 5:55Kawa czy her-
bata? 8:00Wiadomości 8:05Pogoda
8:08Polityka przy kawie 8:30Noddy w
krainie zabawek(3) 8:40Bali: Brrrumm,
brrrumm! (11)9:00Telezakupy 9:35BBC w
Jedynce: Planeta ludzi: (4/8)10:35Rok w

5:20Telezakupy 5:55Złotopolscy: Ucieczka
(26) 6:30Złotopolscy: Rozejm (27) 7:05M
jak miłość (136) 8:00Pytanie na śniadanie
8:50Panorama 9:00Pytanie na śniadanie
9:30Pogoda 9:40Pytanie na śniadanie
10:10Pogoda 10:15Pytanie na śniadanie
10:45Przygody pana Michała: Komendant
stanicy (6/13) 11:20Telezakupy
12:00 Cerkiew św. Ducha reportaż 
12:30 Tancerze: Pierścionki (24)serial 
13:25 Barwy szczęścia (872)serial
14:00 Ja to mam szczęście! (1)serial ko-

mediowy
14:40 Świat bez tajemnic: Iran i Zachód

(2/3)film dokumentalny
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 M jak miłość (963)serial
17:05 Republika Doyle'ów 2 (19/25)se-

rial kryminalny
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Ja to mam szczęście! (1)serial ko-

mediowy. Decydujący głos ma w
rodzinie państwa Polaków Joanna
z zawodu pielęgniarka. Jej mąż,
Jerzy, pracuje jako deweloper. Wy-
chowują trójkę dzieci.

20:05 Barwy szczęścia (873)serial 
20:40 M jak miłość (964)serial 
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość"
Program, w którym zobaczymy reportaże z
planu serialu "M jak miłość", rozmowy z
aktorami grającymi główne role i wywiady
z ...
21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fikcji: Luksusy dla Gazy

film dokumentalny, Izrael 2011. W
odpowiedzi na ataki Hamasu w
2007 r. Izrael wprowadził embargo
na towary wwożone do Strefy
Gazy. Zepsuciu uległo m.in. ...

0:00 Na linii strzału 2 (18) serial sensa-

5:00Wstawaj! Gramy! 6:00Nowy dzień z
Polsat News 7:30The Looney Tunes Show
(3)serial animowany 8:00Pinky i Mózg 3
(55)serial animowany 8:30 Scooby-Doo 2
(7)serial animowany 9:00Czarodziejki 4
(76)serial fantasy 10:00Dopóki śmierć nas
nie rozłączy 4 (76)serial komediowy
10:30Świat według Kiepskich: Powiększe-
nie (386) 11:00Dlaczego ja? (109)serial 
12:00 Szpilki na Giewoncie (28)serial
13:00 Dom nie do poznania 6 (169)
reality show
14:00 Pierwsza miłość (1638)serial oby-

czajowy
14:45 Trudne sprawy (229)serial para-

dokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporter.
16:30 Malanowski i partnerzy (91)serial

fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (349)serial parado-

kumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1639)serial oby-

czajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: 2012

(328)serial komediowy
20:00 Megahit: Helikopter w ogniu

dramat wojenny, USA 2001
23:00 CSI: Kryminalne zagadki No-

wego Jorku 6 (124)serial krym.
0:00 Asystentka doskonała film krymi-

nalny, Kanada 2008 Obsesyjnie za-
kochana kobieta planuje
zabójstwo.

2:00 Zagadkowa noc teleturniej Pro-
gram interaktywny z propozycjami
zagadek i quizów matematycz-
nych, logicznych i językowych. Wi-
dzowie mogą w nim wziąć udział
'na żywo'.

3:15 Tajemnice losu program rozryw. 

5:00Uwaga! magazyn reporterów
5:20Rozmowy w toku: Jak wychować
męża kuchennym tłuczkiem talk-show
6:20Mango telezakupy 7:25Detektywi
(848)serial fabularno-dokumentalny
8:00Dzień dobry TVN 11:05Na Wspólnej
(1705)serial obyczajowy 11:40 Sąd ro-
dzinny (92)serial fabularno-dokumentalny-
Serial przybliża procedury stosowane w
procesach przed sądem rodzinnym
12:40 Detektywi: Winny (900)serial fa-

bularno-dokumentalny
13:15 Ostry dyżur 12 (19)serial obycz.
14:15 Ukryta prawda 2 (93)serial para-

dokumentalny
15:20 W-11 - Wydział Śledczy: Żona poli-

cjanta (870)
16:05 Rozmowy w toku: Ważę 33 kg i

wolę umrzeć, niż przytyć! talk-
show

17:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
(566)serial fabularno-dokum.

18:00 Ukryta prawda 2 (94)serial para-
dokumentalny

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Na Wspólnej (1706)serial
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Lalki

(761)serial fabularno-dokum.
21:30 Agenci NCIS: Los Angeles (15)se-

rial sensacyjny
22:30 Agenci NCIS: Los Angeles (16)se-

rial sensacyjny

4:55 Wodnikowe Wzgórze5:20 Teleza-
kupy 5:55 Kawa czy herbata? 8:00 Wia-
domości 8:05 Pogoda 8:08 Polityka przy
kawie 8:25 Noddy w krainie zabawek:
8:40 Stacyjkowo: Super Wilson8:55 Tele-
zakupy 9:30 BBC w Jedynce10:30 Cu-
downe miejsca.11:05 Plebania 11:30
Moda na sukces
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes, magazyn rolniczy
12:30 BBC w Jedynce: Planeta ludzi:
13:30 Jaka to melodia? teleturniej mu-

zyczny
14:00 Klan (2396), telenowela
14:30 Wszystko przed nami (60) serial

obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:15 Pogoda
15:25 Przystań: Przyjaciółki (3/13), serial

obyczajowy
16:25 Moda na sukces (5769), teleno-

wela
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?, teleturniej mu-

zyczny
17:55 Klan (2397), telenowela
18:25 Prawdziwe życie, cykl reportaży
18:45 Wszystko przed nami (61) serial

obyczajowy
19:10 Wieczorynka: Przygody Bolka i

Lolka: Wakacyjne szlaki (46)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:03 Droga do Rio, magazyn sportowy
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!:

20:20Piłka nożna, studio
20:40 Piłka nożna, mecz towarzyski: Ir-

landia - Polska
22:50 Przebłysk jutra, odcinek specjalny

serialu SF
23:45 Przebłysk jutra (11/22) serial SF
0:35 Wszystko przed nami (61) serial

obyczajowy
1:00 Taekwondo, film obyczajowy,

Korea Południowa/Polska 1997
2:40 Reportaż Jedynki: Violetta Villas -

życie po życiu, cykl reportaży
3:10 Notacje: Prof. Marek Kwiatkowski. 
3:20 Zagadkowa Jedynka, program

rozrywkowy
4:25 Zakończenie programu

5:20 Telezakupy 5:55 Złotopolscy:6:30
Złotopolscy 7:05 M jak miłość (137) serial
obyczajowy 8:00 Pytanie na śniadanie,
magazyn 8:50 Panorama 9:00 Pytanie na
śniadanie, magazyn 9:30 Pogoda 9:40
Pytanie na śniadanie, magazyn 10:10 Po-
goda 10:15 Pytanie na śniadanie, maga-
zyn 10:40 Przygody pana Michała:
Tajemnica Azji (7/13) serial przygodowy
11:15 Telezakupy 11:50 Anna Dymna -
spotkajmy się, talk-show

12:30 Tancerze: Bo najważniejsza jest
miłość (25) serial obyczajowy

13:20 Barwy szczęścia (873) serial oby-
czajowy
13:55 Ja to mam szczęście! (2) serial
14:35 Świat bez tajemnic
16:05 Pogoda
16:15 M jak miłość (964) serial obycza-

jowy
17:05 Republika Doyle'ów 2 (20/25) se-

rial kryminalny
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram, Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19:25 Ja to mam szczęście! (2) serial

komediowy
20:05 Barwy szczęścia (874) serial 
20:40 Na dobre i na złe: Próg bólu

(510) serial obyczajowy
21:40 Kulisy serialu "Na dobre i na złe",

felieton, Polska 2013
21:45 Kino relaks: Randki na zlecenie,

komedia romantyczna, USA 2010
23:20 Reporter polski, magazyn
23:55 Życie po falstarcie (1/10), serial 
0:50 Znaki szczególne, film dokumen-

5:00Wstawaj! Gramy!,6:00Nowy dzień z
Polsat News 7:30The Looney Tunes Show
2 (3) serial animowany 8:00Pinky i Mózg 
8:30Miś Yogi 8:40Miś Yogi (66)8:50Miś
Yogi (67) 9:00Czarodziejki10:00Dopóki
śmierć nas nie rozłączy 4 10:30Świat
według Kiepskich: 11:00 Dlaczego ja?
(110) serial paradokumentalny 
12:00 Szpilki na Giewoncie (29) serial 
13:00 Dom nie do poznania 6 (170)

reality show
14:00 Pierwsza miłość (1639) serial 
14:45 Trudne sprawy (230) serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja, magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (92) 
17:00 Dlaczego ja? (350) serial 
18:00 Pierwsza miłość (1640) serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Dla do-

rosłych (329) serial komediowy
20:00 Świat według Kiepskich: Złota

rączka (274), serial komediowy
20:35 Mały, komedia kryminalna, USA

2006
22:45 Haker, komedia sensacyjna, Polska

2002
0:30 Młodzi, piękni i szaleni, komedia,

Francja/Niemcy/Wielka Brytania
2003

2:30 Zagadkowa noc, teleturniej
3:25 Tajemnice losu, program rozryw-

kowy

5:00Uwaga! magazyn reporterów
5:20Rozmowy w toku:6:20Mango, teleza-
kupy 7:25Detektywi8:00Dzień dobry TVN,
11:05Na Wspólnej (1706)11:40Sąd ro-
dzinny (93) serial fabularno-dokumentalny
12:40 Detektywi: Zniszczymy cię (867)

serial fabularno-dokumentalny
13:15 Ostry dyżur 12 (20) serial 
14:15 Ukryta prawda 2 (94) serial 
15:20 W-11 - Wydział Śledczy: Lalki 
16:05 Rozmowy w toku
17:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:00 Ukryta prawda 2 (95) serial
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Na Wspólnej (1707) serial 
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Oszukać

przeznaczenie (1) serial fabularno-
dokumentalny

21:30 Rocky Balboa, dramat obycza-
jowy, USA 2006

23:40 Prawo Agaty 2 (9) serial obycza-
jowy

0:40 Agenci NCIS: Los Angeles (15) se-
rial sensacyjny

1:35 Uwaga! magazyn reporterów
1:50 Arkana magii (828) interaktywny

program rozrywkowy
3:10 Rozmowy w toku
4:05 Zakończenie programu

4:55Wodnikowe Wzgórze:5:20Teleza-
kupy5:55Kawa czy herbata? 8:00Wiado-
mości,Pogoda 8:09Polityka przy kawie
8:30Marta mówi! 8:55Telezakupy
9:35BBC w Jedynce10:35My, wy,
oni11:10Plebania(1425),serial11:30Moda
na sukces (5769)
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes
12:30 BBC w Jedynce
13:30 Jaka to melodia?
14:00 Klan (2397)
14:30 Wszystko przed nami (61), serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Przystań: Zuza (4/13), serial oby-

TVP 1

TVP 1

TVP 1

TVP 1

TVP 2

TVP 2

TVP 2

ogrodzie 11:05Plebania
(1423)11:30Moda na sukces(5767)
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 BBC w Jedynce: Planeta ludzi:

Góry. Życie w rozrzedzonym po-
wietrzu (5/8) serial dokumentalny

13:30 Jaka to melodia? teleturniej muz.
14:00 Klan (2395) telenowela
14:30 Wszystko przed nami (59)
serial obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Przystań: Lekcja wychowawcza

(2/13) serial obyczajowy
16:25 Moda na sukces (5768)
16:50 Światowe Zimowe Igrzyska

Olimpiad Specjalnych Pyeong-
chang 2013

17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?teleturniej muz.
17:55 Klan (2396) telenowela
18:25 Prawdziwe życie cykl reportaży
18:40 Wszystko przed nami (60) serial

obyczajowy
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Droga do Rio magazyn sportowy
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!:

Oszczędzanie na trudne czasy pro-
gram edukacyjny

20:25 Po prostu program Tomasza Se-
kielskiego

21:25 Zemsta (4/22)serial obyczajowy
Amanda pod fałszywym imieniem
Emily wynajmuje dom w Ham-
ptons. Jej ojca przed laty wrobiono
w przestępstwo. Teraz kobieta
szuka zemsty.

22:15 Seks, kasa i kłopoty 2 (9)serial
obyczajowyPrawnik Nick George
za zawrotne wynagrodzenie ma
objąć posadę doradcy rodziny Dar-
lingów, nowojorskich milionerów.

23:00 Seks, kasa i kłopoty 2 (10)serial
obyczajowy Prawnika Nick George
za zawrotne wynagrodzenie ma
objąć posadę doradcy rodziny Dar-
lingów, nowojorskich milionerów.

23:50 Wszystko przed nami (60)serial 
0:20 Honor dziecka komedia obycza-

jowa, Polska 1976 Młody arysto-
krata zakochuje się w przybranej
córce stryja.

1:30 Po prostu program Tomasza Se-
kielskiego

2:25 Notacje: Franceska Michalska. Po-
lacy w Kazachstanie cykl dok.

2:40 Zagadkowa Jedynka program
rozrywkowy

3:40 Zakończenie programu

cyjny. Mary Shannon zajmuje się
ochroną osób objętych Federalnym
Programem Ochrony Świadków.
Jest bezkompromisową i oddaną
swej pracy kobietą.

0:50 Lalka: Pierwsze ostrzeżenie
(4/9)serial obyczajowy

Serial wg 'Lalki' Bolesława Prusa. War-
szawa roku 1878. W czasie nieobecności
Stanisława Wokulskiego jego sklep pro-
wadzi Ignacy Rzecki.
2:20 Magazyn Ekspresu Reporterów
3:25 Republika Doyle'ów 2 (18/25)se-

rial kryminalny
4:10 Republika Doyle'ów 2 (19/25)se-

rial kryminalny
4:50 Zakończenie programu

23:30 Kuba Wojewódzki: Paweł Kukiz i
Adrian Zieliński (2)talk-show

0:30 The Event: Zdarzenie (13)serial
kryminalny 

1:25 Uwaga! magazyn reporterów
1:40 Arkana magii (827)interaktywny

program rozrywkowy
3:00 Rozmowy w toku: Ważę 33 kg i

wolę umrzeć, niż przytyć! 
3:55 Zakończenie programu

talny, Polska 2012
1:55 Reporter polski, magazyn
2:40 Szczur, dramat sensacyjny,
4:30 Republika Doyle'ów 2 (20/25) se-

rial kryminalny
5:10 Zakończenie programu
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czajowy
16:25 Moda na sukces (5770), teleno-
wela
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?, teleturniej mu-
zyczny
17:55 Klan (2398), telenowela
18:25 Prawdziwe życie, cykl reportaży
18:40 Wszystko przed nami (62), serial 
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Rajdowe Mistrzostwa Świata: 
20:07 Droga do Rio, magazyn sportowy
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!:
20:30 Ojciec Mateusz 3: Spa (31), serial
21:25 Sprawa dla reportera
22:25 Anatomia prawdy (6/13), serial 
23:20 Zagubieni 6 (6/18), serial
0:05 Wszystko przed nami (62), serial 
0:35 Miasto prywatne, dramat sensa-

cyjny, Polska 1994
2:00 Sprawa dla reportera, magazyn

interwencyjny
2:55 Notacje: Edward Kossoy. W wię-

zieniach i łagrach radzieckich
3:10 Zagadkowa Jedynka, program

rozrywkowy
4:10 Zakończenie programu

5:20Telezakupy5:55Złotopolscy6:30Złoto-
polscy: Podpalacze (31)7:05M jak miłość
(138),8:00Pytanie na śniadanie 8:50Pano-
rama 9:00Pytanie na śniadanie 9:30Po-
goda 9:40Pytanie na śniadanie, magazyn
10:10Pogoda10:15Pytanie na śniada-
nie, magazyn10:40 Przygody pana Mi-
chała: Azja, syn Tuhaj-beja (8/13), serial
11:15Telezakupy11:50Pożyteczni.pl,
12:25 Tancerze: Wyciągnąć wnioski (26), 
13:20 Barwy szczęścia (874), serial
13:50 Ja to mam szczęście! (3), serial 
14:30 Świat bez tajemnic
15:45 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 Na dobre i na złe: Próg bólu 
17:05 Republika Doyle'ów 2 (21/25)
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19:30 Ja to mam szczęście! (3), serial 
20:05 Barwy szczęścia (875), serial 
20:40 Dr House 7 (148), serial
21:35 Dr House 7 (149), serial obycza-

jowy
22:25 Wstęp do "Kocham kino" - film

"Powrót do Brideshead", felieton
22:30 Kocham kino: Powrót do Brides-

head, dramat obyczajowy, Ma-
roko/Wielka Brytania/Włochy 2008

0:55 Świat bez tajemnic: Opętani 
1:55 Świat bez tajemnic. Korzenie Eu-
ropy: Róg alpejski, film dokumentalny,
Szwajcaria 2006
3:10 Powrót do Brideshead, dramat
obyczajowy, Maroko/Wielka Brytania/Wło-
chy 2008
5:15 Art Noc: Oj da da na - Grzegorz z
Ciechowa, film muzyczny, Polska 1996
5:35 Zakończenie programu

5:00 Wstawaj! Gramy! 6:00Nowy dzień z
Polsat News 7:30The Looney Tunes Show
8:00 Pinky i Mózg 3 (57) 8:30Gang Misia
Yogi (5) 9:00Czarodziejki 4 (78) 10:00Do-
póki śmierć nas nie rozłączy 4 (78)
10:30Świat według Kiepskich11:00Dla-
czego ja? (111), serial paradokumentalny
12:00 Szpilki na Giewoncie (30), serial
13:00 Dom nie do poznania 6 (171),

reality show
14:00 Pierwsza miłość (1640)14:45

Trudne sprawy (231)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 nterwencja, magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (93), se-

rial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (351)
18:00 Pierwsza miłość (1641)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich
18:00 Ukryta prawda 2 (96)
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Na Wspólnej (1708), serial oby-

czajowy

5:00Uwaga! magazyn
reporterów5:20Rozmowy w toku
6:20Mango 7:25Detektywi (849)
8:00Dzień dobry TVN 11:05Na Wspólnej
11:40Sąd rodzinny (94)
12:40 Detektywi: Wstyd (906)
13:15 Ostry dyżur 12 (21)
14:15 Ukryta prawda 2 (95), serial
15:20 W-11 - Wydział Śledczy
16:05 Rozmowy w toku
17:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:00 Ukryta prawda 2 (96)
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Na Wspólnej (1708), serial
20:45 W-11 - Wydział Śledczy
21:30 Kuchenne rewolucje 6: Leo Libra,

Gniezno (6), program rozrywkowy
22:35 Dzień próby, film sensacyjny, USA 
1:00 Ugotowani 2 (14), program roz-

rywkowy
2:00 Agenci NCIS: Los Angeles (16),

serial sensacyjny
2:55 Uwaga! magazyn reporterów
3:10 Arkana magii (829), interaktywny

program rozrywkowy
4:30 Zakończenie programu

TVP 1

TVP 1

TVP 2

TVP 2

TVP 2
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Oszukać

przeznaczenie (2), serial fabularno-
dokumentalny

21:30 Kuchenne rewolucje 6: Leo Libra,
Gniezno (6), program rozrywkowy

22:35 Dzień próby, film sensacyjny, USA
2001

1:00 Ugotowani 2 (14), program roz-
rywkowy

2:00 Agenci NCIS: Los Angeles (16),
serial sensacyjny

2:55 Uwaga! magazyn reporterów
3:10 Arkana magii (829), interaktywny

program rozrywkowy
4:30 Zakończenie programu

5:00Bali: Jestem kucharzem!5:10 Opo-
wiedz nam coś, Milu5:20 Telezakupy 5:55
Kawa czy herbata? 8:00 Wiadomości 8:05
Pogoda 8:09 Polityka przy kawie 8:30 Do-
misie9:00 Telezakupy 9:30 BBC w Je-
dynce10:30 Słownik polsko@polski
talk-show prof. Jana Miodka 11:05 Pleba-
nia (1426)11:30 Moda na sukces (5770) 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 Magazyn rolniczy
12:50 Zwierzęta świata
13:25 Jaka to melodia?
14:00 Klan (2398)
14:25 Wszystko przed nami (62) serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Sprawa dla reportera, magazyn

interwencyjny
16:15 33. Wieczory Humoru i Satyry -

Lidzbark 2012
16:25 Moda na sukces (5771) teleno-

wela
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Jaka to melodia? teleturniej mu-

zyczny
17:55 N jak Neo-Nówka, program roz-

rywkowy
18:15 Ranczo 4: Kontratak (50)
19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:03 Rajdowe Mistrzostwa Świata
20:05 Droga do Rio, magazyn sportowy
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!
20:25 Kogel-mogel. komedia obycza-

jowa, Polska 1988
22:20 Nie stracić najważniejszego, dra-

mat obyczajowy, USA 1997
0:00 Mistrzowie horroru
1:10 Włócznia przeznaczenia (1/3),

film przygodowy, 
2:45 Wybuchowa para, komedia sen-

sacyjna, USA 2010
4:30 Zagadkowa Jedynka
5:19 Zakończenie programu

5:50Telezakupy 6:30Złotopolscy7:05M
jak miłość (139), 8:00Pytanie na śniadanie
8:50Panorama9:00Pytanie na śniadanie,
9:30Pogoda9:4Pytanie na śniadanie10:10
Pogoda 10:15Pytanie na śniadanie
10:40Przygody pana Michała 11:15Tele-
zakupy 11:50Makłowicz w podróży
12:25 Bitwa na głosy
13:25 Barwy szczęścia
14:00 a to mam szczęście!
14:40 Świat bez tajemnic: Psy w pracy
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 Dr House 7 (148), serial 
17:10 Dr House 7 (149)
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19:30 Ja to mam szczęście! (4), serial 
20:05 Barwy szczęścia (876), serial 
20:40 Rodzinka.pl: 24 godziny (71)
21:10 Rodzinka.pl:
21:45 Kino na maksa: Superpies, kome-

dia sensacyjna, USA 1995
23:30 Kryminalne zagadki Las Vegas

10 (9), serial kryminalny 
0:25 Ekstradycja 2 (5/9) serial1:30 Eks-

tradycja 2 (6/9), serial
2:40 O dwóch takich, co nic nie

ukradli, komedia, Polska 1999
4:10 Republika Doyle'ów 2 (21/25),

serial kryminalny
4:55 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy! 6:00Nowy dzień z
Polsat News7:30The Looney Tunes Show
8:00Pinky i Mózg 38:30Jaskiniowcy (2),
9:00Czarodziejki 4 (79)10:00Dopóki
śmierć nas nie rozłączy 4 (79)10:30Świat
według Kiepskich11:00Dlaczego ja? (112)
12:00 Szpilki na Giewoncie (31), serial 
13:00 Dom nie do poznania 6 (172)
14:00 Pierwsza miłość (1641)
14:45 Trudne sprawy (232)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja, magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (94),
17:00 Dlaczego ja? (352)
18:00 Pierwsza miłość (1642)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (331),

serial komediowy
0:00 Zebra z klasą, film familijny, USA
22:15 D-War: Wojna smoków, film fan-

tasy, Korea Południowa 2007
0:00 Mechanik, thriller, Hiszpania 2004
2:10 Zagadkowa noc, teleturniej
3:15 Tajemnice losu, program rozryw-

kowy

5:00Uwaga! magazyn reporterów
5:20Rozmowy w toku 6:20 Mango7:25
Detektywi (869)8:00 Dzień dobry TVN,
magazyn 11:05Na Wspólnej (1708)
11:40Sąd rodzinny (95)
12:40 Detektywi(902), serial
13:15 Ostry dyżur 12 (22-ost.), serial 
14:15 Ukryta prawda 2 (96)
15:20 W-11 - Wydział Śledczy
16:05 Rozmowy w toku: Jak imprezuje

ćpunka z gimnazjum?
17:00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
18:00 Ukryta prawda 2 (97)
19:00 Fakty
19:30 Sport 
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Superkino: Batman: Początek,

film sensacyjny, USA 2005
23:00 Uciekający pociąg, film sensa-

cyjny, Izrael/USA 1985
1:15 Californication 3 (10), serial
1:50 Wszystkie wcielenia Tary (10),

serial 
2:20 Uwaga! magazyn reporterów
2:35 Arkana magii (830), interaktywny

program rozrywkowy
3:55 Rozmowy w toku
4:50 Zakończenie programu

5:20Telezakupy 5:55W labiryncie: Siost-
rzyczka (21), telenowela 6:25W labiryn-
cie: Dzień dziecka (22), telenowela 6:55
Dlaczego? Po co? Jak?, magazyn popular-
nonaukowy 7:15Las bliżej nas (21), serial
dokumentalny 7:30Rok w ogrodzie, ma-
gazyn 8:00Naszaarmia.pl, magazyn
8:25Dora poznaje świat: List do Rabusia
(42), serial animowany 8:55SpongeBob
Kanciastoporty: Łowca meduz/Konkurs
Mistrza Patelni (39), serial animowany
9:30Supah Ninjas: Eternum (12), serial dla
młodzieży 9:55Jak to działa?: Roboty, ma-
gazyn popularnonaukowy 10:30Blaski i
wrzaski (9), magazyn 10:55Chłopi: Wiel-
kanoc (9/13), serial obyczajowy
12:00 Śnieżna kula, film familijny, USA 
13:50 Zwierzęta świata: Małpi gang 3:

Kolejne występki (12) serial dok. 
14:25 Okrasa łamie przepisy: Pieczywo,

magazyn kulinarny 
15:05 Kogel-mogel, komedia obycza-

jowa, Polska 1988 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Nad rozlewiskiem (10/13), serial

obyczajowy 
18:20 Jaka to melodia? (2), koncert jubi-

leuszowy 
19:15 Wieczorynka: Stacyjkowo: Papie-

rowy szlak Wilsona(50)serial anim 
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Rajdowe Mistrzostwa Świata:

Rajd Szwecji 
20:05 Droga do Rio, magazyn sportowy 
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!:

Euro - szanse i zagrożenia, pro-
gram edukacyjny 

20:25 Wybuchowa para, komedia sen-
sacyjna, USA 2010 

22:25 Włócznia przeznaczenia (1/3),
film przygodowy, Belgia
Francja/Niemcy 2007 

0:05 Bez litości, film sensacyjny, Polska
2002 

2:15 Mistrzowie horroru: Powrót do
domu (6), serial grozy 

3:20 Zakończenie programu

6:00Czterdziestolatek: Rodzina, czyli obcy
w domu (9/21), serial obyczajowy 7:00M
jak miłość (963), serial 8:00Pytanie na
śniadanie 9:30Pogoda 9:40Pytanie na
śniadanie 10:10Pogoda 10:15 Pytanie na
śniadanie 10:40Barwy szczęścia (872), se-

rial 11:15Barwy szczęścia (873), serial
11:45Barwy szczęścia (874), serial oby-
czajowy 
12:25 Bitwa na głosy: Finał,
13:20 Bliskie i groźne spotkania Ste-

ve'a (18/26), serial dokumentalny 
14:00 Familiada, teleturniej
14:40 Rodzinka.pl: 24 godziny (71), se-

rial komediowy 
15:10 Rodzinka.pl: Wszystko i każdy ma

swoją cenę (72) serial komed. 
15:40 Superpies, komedia sensacyjna,

USA 1995 
17:15 Słowo na niedzielę
17:25 Kabaretowa Noc Listopadowa

Tarnów 2011 
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Kulisy "Postaw na milion" felieton
19:05 Postaw na milion, teleturniej 
20:05 Kabaretowe wakacje z duchami

Horror Travel (1), program rozryw-
kowy

21:15 Kabaretowe wakacje z duchami
Horror Travel (2), program rozryw-
kowy

22:25 3:10 do Yumy western USA 2007 
0:35 Kapela ze Wsi Warszawa (1),

koncert jubileuszowy 
1:40 Nadkomisarz Banks, film krymi-

nalny, Wielka Brytania 2010 
3:25 3:10 do Yumy western USA 2007 
5:25 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy! 6:00Nowy dzień z
Polsat News,7:15Nowe przygody Scoo-
by'ego 2 (5), serial animowany 8:15Miś
Yogi (68), serial animowany 8:25Miś Yogi
(69), serial animowany 8:35Miś Yogi (70),
serial animowany 8:45Pinky i Mózg 3
(58), serial animowany 9:15 Scooby-Doo
2 (8), serial animowany 9:45The Looney
Tunes Show 2 (5), serial animowany
10:15Ewa gotuje (167), magazyn kuli-
narny 10:45Studio Weekend (22), maga-
zyn 
12:15 Dom nie do poznania 9 (259),

reality show 
13:15 Dom nie do poznania 9 (260),

reality show 
14:15 Zebra z klasą, film familijny, USA

2005 
16:15 Dlaczego ja? (259), serial parado-

kumentalny 
17:15 Trudne sprawy (170), serial para-

dokumentalny 
18:15 Imperium disco polo (11), maga-

zyn muzyczny 
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport, program informacyjny 
19:25 Prognoza pogody

5:10Uwaga!, magazyn reporterów 5:30
Mango, telezakupy 8:00Kobieta na krańcu
świata 4: Kobieta wampir (3/8), serial do-
kumentalny 8:30Dzień dobry TVN, maga-
zyn 10:55Na Wspólnej (1705) serial
obyczajowy 11:20Na Wspólnej (1706) se-
rial obycz.11:45Na Wspólnej (1707)serial
obycz.12:05Na Wspólnej (1708), serial
obyczajowy.
12:40 MasterChef (11), reality show 
13:40 MasterChef: Półfinał (12), reality

show 
14:45 Kobieta na krańcu świata 4: Po-

grzebana za życia (4/8), serial dok 
15:20 Top Gear 18 (5), magazyn motor. 
16:25 Smakuj świat z Pascalem 2

(6/10), reality show 
17:00 Sekrety chirurgii (9) reality show
18:00 Kuchenne rewolucje 6:Leo Libra

Gniezno (6) program rozrywkowy
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!, magazyn reporterów
20:00 Dorwać Smarta, komedia, USA

2008 
22:15 Gran Torino, dramat sensacyjny,

Niemcy/USA 2008 
0:45 Kula, thriller SF, USA 1998 
3:25 Uwaga! magazyn reporterów 
3:40 Arkana magii (831), interaktywny

program rozrywkowy 
5:00 Zakończenie programu

19:30 Świat według Kiepskich: Wielkij
konstruktjor (335), serial komed. 

20:00 Witajcie w dżungli, film przygo-
dowy, USA 2003 

22:15 Obcy - ósmy pasażer "No-
stromo", horror SF, Wielka Bryta-
nia/USA 1979 

0:50 Droga bez powrotu 2, horror,
USA 2007 

2:50 Zagadkowa noc, teleturniej 
3:50 Tajemnice losu, program rozryw-

kowy
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O wycince lip
zadecyduje... Zabrze

Kiedy Zarząd Dróg Miejskich wydał jedno-
znaczne oświadczenie, w którym zapowie-
dziano ścięcie 127 lip, sprawa wydawała się
beznadziejna. Według władz ZDM drzewa
znajdujące się w skrajni drogowej, stano-
wiły niedopuszczalne zagrożenie bezpie-
czeństwa użytkowników ruchu drogowego.
„O wycince drzew przesądza obowiązujące
prawo, które jest ustanowione w imieniu
obywateli, zapewnienia im bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.” — mogliśmy przeczy-
tać w oświadczeniu.Mieszkańcy broniący lip
zwrócili się o pomoc do Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, który zadeklarował, iż
wpisze lipy do rejestru zabytków. Obrońcy
triumfowali. Nie trwało to jednak długo, po-
mimo ogólnego zadowolenia już wtedy poja-

wiły się wątpliwości, czy procedura faktycznie
pomoże powstrzymać wycinkę drzew.

Tym samym 23 stycznia, do Urzędu Miej-
skiego w Zabrzu wpłynął wniosek o wycinkę
127 lip z ul. Mickiewicza.– Wniosek ZDM, po
wyznaczeniu gminy zastępczej przez Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze, skierowano
już do Prezydenta Miasta Zabrze! Tak więc w

kwestii lip toczą się dwa odrębne postępowa-
nia administracyjne. Nie wiemy, jak Urząd
Miejski w Zabrzu odniesie się do wniosku
ZDM, jeśli Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków nie zdążyz wpisem do rejestru zabytków
przed wydaniem decyzji w sprawie wycinki.
— komentują obrońcy lip.Władze Zabrza do-
dają, że zanim podejmą decyzję, drzewa bę-
dzie trzeba dokładnie zbadać. Choć takie
rozwiązanie jest zgodne z prawem, to jednak
większość mieszkańców uważa za totalną
bzdurę fakt, że o ich otoczeniu będzie decy-
dować sąsiednie miasto. Z pewnością na
ewentualne postanowienia będziemy musieli
jeszcze poczekać. Pomimo braku jednoznacz-
nej decyzji, emocji nie brakuje – i pewnie
jeszcze długo nie zabraknie. 

W sprawie spornych drzew władze miasta nie dają za wygraną.

➽ str ❶

➽ str ❶

Rysopisy podawane przez napadnięte kobiety
nieco się różniły, ale zawsze wskazywały,
że przestępca to wysoki szczupły mężczyzna
w wieku ok. 30 lat. Wspólnym mianownikiem
był nie tylko sposób działania, ale także
teren, w który atakował kobiety – najczęściej
rejon Politechniki, ulicy Pszczyńskiej lub
osiedla Sikornik. Wyrok zapadł 30 stycznia.
Gwałciciel został skazany na 11 lat pozba-
wienia wolności. Sprawca to 35-letni miesz-
kaniec Gliwic. Mężczyzna napadał i grożąc
nożem usiłował doprowadzić kobiety do ob-
cowania płciowego. Swoje ofiary okradał.Po-
licjanci zebrali szereg dowodów, w śledztwie
wykorzystano wyniki badań DNA potwier-
dzające sprawstwo.

„Gwałciciel-
nożownik”
skazany na
11 lat
więzienia

PKM Gliwice-
przyłączy się
do strajku
Pracownicy PKM Gliwice opowiedzieli się
za strajkiem generalnym.

Martwią się o miejsca pracy i niskie pensje
– mówi Piotr Wiśniowski, wiceprzewodniczący
Solidarności w PKM w Gliwicach. Głosowanie
w tej spółce trwało przeszło dobę. — Nasi pra-
cownicy są porozrzucani po całym mieście,
dlatego przez ponad 24 godziny byliśmy do
ich dyspozycji. Frekwencja byłaby wyższa,
ale grafiki są tak poukładane, że w każdym
dniu 30 proc. załogi ma wolne — dodaje Wiś-
niowski.Przewodniczący Regionalnej Sekcji Ko-
munikacji Miejskiej NSZZ Solidarność Andrzej
Badura podkreśla, że wszystkie te firmy mają
wspólne problemy. Najpoważniejszy to wysokie
ceny paliwa i brak środków na odnawianie ta-
boru. - Z jednej strony KZK GOP przed każdym
przetargiem podnosi poprzeczkę dotyczącą
jakości taboru, z drugiej pieniądze, które stam-
tąd otrzymujemy, wystarczają tylko na po-
krycie kosztów paliwa, wypłaty wynagrodzeń,
składki ZUS i podatki. Spółek nie stać na zakup
nowych autobusów — wyjaśnia Badura.Jeśli
nie dojdzie do porozumienia, pracownicy PKM,
podobnie jak górnicy wezmą udział
w strajku zaplanowanym na przełomie lutego
i marca.

Okazało się, że według zapisów prawa,

miasto nie może decydować o wycince

w przypadku, gdy drzewa znajdują się na

jego gruntach. Urzędnicy postanowili

więc zwrócić się z rozstrzygnięciem do...

Zabrza.
[ ]
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Jak zwykle wzrośnie liczba au-
tokarów przewożących dzieci
na zimowiska. Tegoroczne ferie
zimowe w województwie ślą-
skim przypadają na okres od
11 do 24 lutego.  Wychodząc
naprzeciw potrzebom infor-
mujemy, że gliwiccy policjanci
przeprowadzają kontrole au-
tokarów po wcześniejszym
umówieniu terminu.

Kontrolę można zamówić,
dzwoniąc kilka dni wcześniej
pod numer 32 33 69 290
(od godz. 8.00 do 15.00).

Dzieci
jadą na
ferie?
Sprawdź
autokary

W tym tygod-
niu imieniny
obchodzą 

Palo ...
w Krze-
mowej
Dolinie

jednost-
ka siły
dźwięku

... Hari,
kobieta-
szpieg

wpłata
przed
przetar-
giem

Clark,
amery-
kański
aktor

war-
szawski
cukier-
nik

cząstka
elemen-
tarna

wybran-
ka

serca

wypływa
z

Bajkału

presja
obok
rocka

woda
wokół
twierdzy

łaciński
przekład
Biblii

lód z
nieba

model
Fiata

wożony
w ba-
gażniku

poetyc-
ko

statek

grecki
heros,
syn

Peleusa
tętni
życiem
pod
wodą

schnie
na

obrazie

duży
deszcz

nieświe-
ży

produkt
kurzy

zamyka
wjazd
na

posesję

antylopa
krętoro-
ga

Senna,
kierow-
ca
F1

pieją o
poranku

Ono,
żona

Lennona

idzie za
pługiem

cypel
Ziemi
Ognistej

dopisu-
je, choć
pisać

nie umie

tłoczone
domek
myszy

znana
marka
piwa

krótki
motyw w
muz.

rockowej

dręczą-
ce

obawy

stop
żelaza z
węglem

Lozano,
trener
siatkar-
ski

przypra-
wa do
mięs i
napojów

słynie z
samo-
warów

krawiec-
ki z

podział-
ką

miesz-
kaniec
Bangko-

ku

Franz,
pisarz

kropelki
na czole

pot.
sosna,
świerk

pilśń,
wojłok

Kazi-
mierz,
arcybi-
skup

wisi na
niej
żagiel

zadanie udostępnił serwis krzyżówkowy szarada.net

www.tydzienwgliwicach.pl

35 kg
narkotyków
Kolejni przemytnicy
wpadli w ręce CBŚ

Miejsce kontroli to nowa baza
PKS przy ul. Pionierów 8.
Informujemy też, że na okres
ferii uruchomiono całodobowy
nr alarmowy 32 200 21 71,
pod który zgłaszać można
wszelkie zastrzeżenia dotyczące
organizacji wypoczynku,
w szczególności przypadki za-
grożeń dla zdrowia lub życia
uczestników, także zastrzeżenia
co do samej organizacji zimo-
wiska.

cenie gliwickiej prokuratury.
Przemytnicy to mieszkańcy
Zabrza, Wodzisławia Śląskie-
go, Gliwic i Rybnika. Męż-
czyźni należeli do 50 osobowej
grupy, która zajmowała się
sprowadzaniem mefedronu
z Indii,Holandiii Hiszpanii.
Funkcjonariusze zabezpieczyli
do tej pory 35 kg środków
odurzających i substancji psy-
chotropowych.

Choć jak udało się ustalić pro-
kuraturze, gang przemycił na
teren Polski już ponad 150
kg narkotyków. Nielegalny
biznes był niezwykle docho-
dowy. Za pieniądze ze sprze-
daży towaru, przestępcy wy-
najmowali luksusowe apar-
tamentowce i drogie samo-
chody – miesięczny koszt wy-
nosił prawie 17 tysięcy złotych.
W wyniku prowadzonego
śledztwa organy ścigania za-
bezpieczyły majątek przestęp-
ców o wartości ponad pół mi-
liona złotych!

Kolejnych dziewięciu prze-
stępców usłyszało zarzut prze-
mytu i obrotu narkotykami.
Do zatrzymania doszło na zle-

27 stycznia, przypadkowy

przechodzień znalazł

zamarznięte zwłoki!

 Joanna (poniedziałek)
— to wielka indywidual-
ność, energiczna, zorga-
nizowana i realizująca
swoje wspaniałe idee.
Lubi chodzić swoimi
ścieżkami.

 Agata (wtorek)
— to osoba dobra, szla-
chetna i wspaniała.
Jest uzdolniona arty-
stycznie. Ma wspaniałe
poczucie humoru. Lubi
dbać o swój wygląd..

 Bogdan (środa)
to mężczyzna, który lubi
wygodne życie bez nad-
miaru obowiązków. Od-
powiedzialna praca bar-
dzo go męczy, ale
wszystkie zadania stara
się wykonywać rzetelnie. 

 Ryszard (czwartek)
— to konserwatysta,
uparty i stały w swoich
przekonaniach. Ceni so-
bie wolność słowa oraz
działania. W życiu często
kieruje się intuicją.

 Aleksandra (piątek)
osoba o tym imieniu jest
prawdomówna i spra-
wiedliwa. Niestety praw-
domówność często spra-
wia jej w życiu problemy

 Eryk (sobota)
—potrafi być zarówno
pobożny, jak i szczodry.
Ze swoją ogromną siłą
przebicia i dynamizmem
jest w stanie osiągnąć
spektakularny sukces.

 Elwira (niedziela)
— jest wesoła, błyskotli-
wa, otwarta i inteligent-
na. Jest lubiana w towa-
rzystwie za swoją żywio-
łowość i poczucie humo-
ru, nie sposób się przy
niej nudzić.  

Już miał
radio
w rękach...
27 stycznia około godziny
18.00 w rejonie ul. Wolności
w Łabędach 15-letni chłopak
podważył drzwi wejściowe do
garażu, włamał się do środka,
po czym wybił szybę w seacie

Około godziny 12.30 na gra-
nicy Gliwic i Zabrza męż-
czyzna znalazł zwłoki
66-letniego bezdomnego.
Ciało leżało w rejonie ul.
Chorzowskiej, pod mostem
nad rzeką Bytomką. Prawdo-
podobną przyczyną zgonu
było wychłodzenie orga-
nizmu i zamarznięcie. Jak
podaje oficer prasowy policji

Spacerowicz
dokonał
makabrycznego
odkrycia

Marek Słomski, zwłoki za-
bezpieczono do dyspozycji
prokuratury. To pierwsza
śmiertelna ofiara tej zimy.
Noc z soboty na niedzielę na-
leżała do najmroźniejszych
tej zimy, temperatura w nie-
których miejscach spadła do
minus 12 stopni C. W przy-
padku, gdy widzimy ludzi
śpiących na ławkach, w pus-
tostanach czy na ulicy, po-
winniśmy zawiadomić służby
ratunkowe! 

cordobie i usiłował ukraść sa-
mochodowe radio. Zamierzo-
nego celu nie osiągnął, bo
złapali go policjanci z IV ko-
misariatu.

Baran 21.03-20.04 
Nadchodzący�tydzień�zapo-
wiada�się�bardzo�nerwowo.
Możesz�popsuć�relacje�z�bliską
osobą�i�spowodować,�że�straci
do�ciebie�zaufanie.

Byk 21.04-20.05
Skup�się�na�bieżących�zada-
niach.�Szczególnie,�że�to�już
praktycznie�meta!�Jeśli�wytrzy-
masz�napięcie�i�stres,�z�pewno-
ścią�będziesz�mógł�się�cieszyć
zwycięstwem.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie�ignoruj�dolegliwości�zdro-
wotnych.�Każde�nawet�naj-
mniejsze�przeziębienie�może
Cię�wpędzić�do�łóżka.�Zadbaj
o�siebie,�gdyż�będziesz�potrze-
bował�energii.

Rak 22.06-22.07
Na�efekty�działań�trzeba�będzie
jeszcze�trochę�poczekać.�Nie
musisz�się�jednak�martwić,
gdyż�Twoje�zaangażowanie,
przyniesie�doskonałe�efekty.

Lew 23.07-23.08
Ludzie�będą�ci�wyjątkowo
przychylni,�a�twoje�pomysły
spotkają�się�z�dużą�aprobatą
otoczenia.�To�doskonały�czas
na�nowe�ciekawe�wyzwania!

Panna 24.08-22.09
Będziesz�musiała�przemyśleć
każde�wypowiadane�słowo.
Ktoś�czeka�na�Twoje�potknię-
cie.�Spokój�i�rozwaga�pozwolą
Ci�uniknąć�konfliktów.

Waga 23.09-23.10
Radzisz�sobie�doskonale!�Choć
czeka�Cię�jeszcze�kilka�spraw
do�załatwienia,�Twój�upór�i
umiejętności�pozwolą��Ci�do-
piąć�wszystko�na�ostatni�guzik.

Skorpion 24.10-22.11
Wykorzystaj�okres,�kiedy�masz
mnóstwo�energii�i�zapału�do
zdobywania�wiedzy�i�zainwes-
tuj�w�swoją�przyszłość.

Strzelec 23.11-21.12
To�będzie�bardzo�ciekawy�ty-
dzień.�Choć�początkowo�mo-
żesz�czuć�się�zmęczony,
z�każdym�dniem�będziesz�od-
zyskiwać�siły�i�chęć�do�życia!�

Koziorożec 22.12-20.01
Ten�tydzień�będzie�dla�ciebie
dynamiczny�i�niezwykle
owocny.�Pokaż�więc�swoje
ogromne�możliwości.�Teraz
właśnie�nadszedł�czas�na�Twoje
5�minut.

Wodnik 21.01-19.02
Dzięki�swojej�pozytywnej
energii�rozwiążesz�każdy,
nawet�najtrudniejszy�problem.
Pod�koniec�tygodnia�będziesz
mógł�sobie�pogratulować.

Ryby 20.02-20.03
Podziel�się�częścią�obowiąz-
ków�z�innymi.�Jednak�dobierz
do�współpracy�ludzi�odpowie-
dzialnych.�Pomoże�Ci�w�tym
Twoja�wrodzona�intuicja.�


