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Już podpisany mandat nie może być odwołany. Nic nie da odwoływanie się
do policjanta czy jego przełożonego. W prawie istnieje instytucja „uchyle-
nia prawomocnego mandatu”.

W postępowaniu o uchylenie w ogóle nie jest badana
kwestia winy czy zdolności prawnej danej osoby do
otrzymania mandatu. Jedynym kryterium stoso-
wanym przy rozpoznawaniu takiego wniosku jest
zbadanie, czy czyn, za który został wystawiony
mandat karny, jest w świetle prawa wykroczeniem.
Jeśli czyn w sensie prawnym nie jest wykroczeniem,
sąd mandat uchyli.

Taka regulacja prawna oznacza, że żądanie uchy-
lenia mandatu karnego przez osobę ukaraną – przy-
kładowo za niezastosowanie się do znaku „stop” –
która po przemyśleniu uznała, że jednak jechała
zgodnie z przepisami, a mandat przyjęła na skutek
pochopnej decyzji, nie zostanie uwzględnione! Sąd
będzie badał jedynie to, czy grzywnę nałożono za
takie zachowanie, które wypełnia bądź nie wypełnia

znamiona pospolitego wykroczenia, określonego w
materialnym prawie wykroczeń. Przyjęcie mandatu
oznacza, że zgodziliśmy się z decyzją policjanta,
więc... trzeba zapłacić. Mandat ostatecznie uprawo-
mocnia się z chwilą przyjęcia go i pokwitowania od-
bioru. Takiego odwołać nie można!

Sprawca wykroczenia, będąc przekonanym, że
go nie popełnił, może odmówić przyjęcia mandatu
karnego. Funkcjonariusz nakładający grzywnę zawsze
informuje o prawie odmowy oraz jego skutkach.
A skutek prawny jest następujący: sprawa trafi do
sądu rejonowego, który rozstrzygnie o winie i karze
– nie musi przy tym kierować się sumami zawartymi
w taryfikatorze mandatów. Grzywna nałożona przez
sąd może więc okazać się wyższa od zaproponowa-
nego przez policjanta mandatu.

Na wniosek ukaranego

o uchylenie prawomocnego

mandatu, złożony w sądzie

rejonowym w zawitym

terminie 7 dni od daty

uprawomocnienia się

mandatu, sprawę rozpatrzy

sąd na obszarze którego

grzywnę nałożono. Odbywa

się wówczas specjalne

posiedzenie.

Chyba najbardziej obecnie „gorący temat” (no, może jeden z kilku) to zatwierdzony
wstępnie budżet Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Masz dwa lata!

Reklamacja?

Czy można
uchylić mandat?

kom. Marek Słomski 

Oficer prasowy KMP Gliwice

Jan Kaźmierczak 

prof. dr hab., Poseł na Sejm

Izabella Leśniewska-Drwięga 

Miejski Rzecznik Konsumentów

Wiemy, że negocjacje w Bru-
kseli zakończyły się powodze-
niem i przyjęto rozwiązania,
które prawie wszyscy uznali
za sukces. Wyjątkiem po-
twierdzającym regułę są nasi
„dyżurni niezadowoleni”: już
zdążyliśmy się dowiedzieć, że
Polska dostała za mało.
W domyśle, gdyby rządził ktoś
inny, dostalibyśmy nie tylko
więcej, ale może nawet cały
budżet Unii byłby przekazany
do wydatkowania naszemu
krajowi. Padają także stwier-
dzenia, że więcej środków  po

prostu należy się nam jak ko-
niowi obrok. Jednak pomi-
jając takie „niszowe” opinie,
mamy chyba prawo do satys-
fakcji. Pomimo obcięcia
―w porównaniu z okresem
2007– 2013 — całości środ-
ków w budżecie UE o prawie
15% Polska nie tylko pozostaje
największym beneficjentem
zapisanych w tym budżecie
funduszy, ale nawet otrzyma
ich więcej niż poprzednio. 

Mam nadzieję, że staraniem
dziwacznych frakcji w Euro-
parlamencie nowy budżet nie

zostanie odrzucony. I mam też
nadzieję graniczącą z pewnością,
że przyznane środki będziemy
potrafili wykorzystać jeszcze le-
piej niż poprzednio. Perspek-
tywa finansowa 2007 – 2013
była dla Polski, jako członka
Unii, pierwsza i z oczywistych
względów musieliśmy się gos-
podarowania unijnymi środ-
kami uczyć. Jeśli nawet popeł-
niliśmy jakieś błędy, to przecież
mądrzy ludzie potrafią się na
błędach uczyć. A o indywidual-
nej i zbiorowej mądrości Pola-
ków jestem przekonany.

▪ |Czytamy informacje
i sprawdzamy towar 

Ustawodawca zakłada, że prze-
ciętny konsument musi być
uważny, ostrożny, rozumieć
informacje do niego kierowa-
ne. Natomiast przedsiębiorca
ma obowiązek przekazywania
klientowi pełnej, jasnej wiedzy
na temat proponowanej oferty
(np. instrukcja w języku pol-
skim, jej brak jest podstawą
do reklamacji). Ponadto po-
winien utworzyć w miejscu
sprzedaży warunki umożli-
wiające kupującym dokonanie
wyboru towaru jeszcze przed
zakupem oraz sprawdzenie
jego kompletności, jakości,
funkcjonowania głównych
podzespołów. Korzystajmy
z tego. Wyjście ze sklepu
z już wadliwym towarem stwa-
rza po stronie konsumenta
wiele problemów, łącznie

z tym, że sprzedawca może
przypisać powstanie wady za-
chowaniu klienta (np. „wy-
padło Panu urządzenie z
rąk”). Niestety zbyt częste to
przypadki.

▪ |Zachowajmy paragon
Podstawą prawną wszelkich
pretensji do sprzedawcy jest
oryginał rachunku, który jest
dowodem zawarcia umowy
kupna – sprzedaży z konkret-
nym przedsiębiorcą. Takim
dowodem może być też wy-
druk z kasy fiskalnej świad-
czący o zapłacie przelewem
(kartą płatniczą). Każdy
sprzedawca odpowiada ma-
terialnie wyłącznie za wady
towaru, który sam wprowadza
do obrotu.

▪ |Nie wszystkie wady mo-
żemy reklamować sku-
tecznie

Sprzedawca bowiem odpowia-
da wobec kupującego jedynie
za wady towaru, do których
powstania w żaden sposób
nie mógł przyczynić się kon-
sument (np. za wady laptopa
zalanego kawą nie odpowia-
da).

▪ |Ważny terminowy obo-
wiązek konsumenta

Konsument, by nie utracić

wszystkich uprawnień okre-
ślonych ustawą, powinien zło-
żyć pisemną reklamację nie-
zwłocznie, nie później niż
przed upływem dwóch mie-
sięcy od zauważenia wady.
Zapis ten podyktowany jest
ochroną słusznych interesów
ekonomicznych przedsiębior-
cy. Powinien mieć szansę usu-
nięcia usterki w mniej kosz-
towny sposób póki jest to
możliwe. (np. naprawa koszt:
200 zł, wymiana laptopa na
nowy: 2000 zł). Używanie
rzeczy wadliwej może pogłę-
biać wadę, uniemożliwić na-
prawę.

▪ |Reklamujemy pisemnie
Zachowujemy potwierdzoną
kopię pisma w celach dowo-
dowych na przypadek powsta-
nia sporu. Reklamujemy wy-
łącznie u sprzedawcy nigdy

u producenta towaru!
Od dnia otrzymania pisemnej
reklamacji sprzedawca ma 14
kolejnych dni na jej rozpat-
rzenie (na tak lub na nie,
z uzasadnieniem). Brak od-
powiedzi (pisemnej) w termi-
nie oznacza, że roszczenie
konsumenta jest zasadne.
Sądy pilnie analizują dotrzy-
manie terminu ustosunkowa-
nia się przedsiębiorcy do re-
klamacji konsumenta.

W piśmie reklamacyjnym,
oprócz oznaczenia klienta
i sprzedawcy, powinien zna-
leźć się opis transakcji, opis
wady, określenie żądania,
ogólny opis stanu technicz-
nego towaru oddawanego do
reklamacji i wskazanie termi-
nu (rozsądnego), w którym
rzecz powinna być naprawio-
na lub wymieniona na nową.
Termin ostatecznego spełnie-
nia żądań konsumenta usta-
wodawca pozostawił woli
stron, dlatego warto określić
go w dokumencie.

▪ |Kolejność uprawnień kon-
sumenta

Są one dwupoziomowe. To
kupujący dokonuje wyboru
pomiędzy żądaniem naprawy
lub wymiany towaru na nowy
identyczny (to pierwszy po-

ziom możliwych roszczeń).
Pomimo prawa wyboru po-
zwólmy sprzedawcy jeden raz,
w rozsądnym czasie naprawić
rzecz ze względu na niższe
koszty. Jeżeli naprawa okaże
się nieskuteczna śmiało żą-
dajmy wymiany towaru na
nowy.
Drugi poziom to możliwość
żądania obniżenia ceny lub
nawet żądanie jej zwrotu ale
tylko w sytuacji kiedy naprawa
lub wymiana są niemożliwe
lub bardzo uciążliwe dla klien-
ta. Przykład: klient dwa dni
przez wyjazdem w góry ku-
puje narty. Okazuje się, że
ewidentnie są wadliwe. Wady
nie można przypisać konsu-
mentowi. Takiego samego to-
waru w sklepie nie ma. Klient
ma prawo żądać zwrotu ceny
w innym przypadku może ob-
ciążyć sprzedawcę kosztami

wypożyczenia nart na ten wy-
jazd (konieczne rachunki).
Nie można jednak żądać zwro-
tu ceny jeżeli wada jest nie-
istotna (np. rysy).

Szczególna ochrona w pierw-
szych miesiącach po zakupie
Jeżeli reklamujemy w okresie
pierwszych 6 miesięcy od dnia
wydania nam towaru – to
ustawodawca z góry założył,
że konsument kupił rzecz wad-
liwą. Domniemanie prawne
istnienia wady w towarze w
momencie sprzedaży ma na
celu obciążenie sprzedawcy
ciężarem dowodowym w przy-
padku gdy reklamację chce
uznać za bezzasadną. Poprzez
opinię niezależnego rzeczo-
znawcy może wykazać, że to-
war jednak został uszkodzony
przez klienta, który rzecz użyt-
kował niezgodnie z instrukcją.
Przez pozostałe półtora roku
ciężar udowodnienia, że rzecz
nie została uszkodzona prze-
chodzi na klienta.

Ustawa nie zapewnia klien-
tom prawa do zwrotu niewad-
liwego towaru za zwrotem
ceny. Uprawnienia takie daje
sprzedawca z własnej woli za-
biegając o względy klientów.
Powinny być one określone
w regulaminach sklepów.

Procedura regulowana jest ustawą i na ogół w sposób
wystarczający chroni interesy konsumentów. Warto ją
znać, by nie popełnić nieodwracalnych błędów.

-należy się
nam...
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W Gliwicach nastąpi wylud-
nienie, równe obecnej liczbie
mieszkańców Bojkowa, Ligoty
Zabrskiej, Sikornika, Sośnicy
i Trynku razem wziętych.
W roku 2011 miasto liczyło
187 569 mieszkańców, by już
po roku ta liczba zmniejszyła
się o 1302 osoby. Jedną z przy-
czyn tego stanu rzeczy jest mi-
gracja ludności. W tym wy-
padku bilans jest wyraźnie
ujemny. Średnio do naszego
miasta wprowadza się około
1,5 tys. osób, przy 3 tysiącach
wyprowadzek. Niestety, rów-

Według prognoz GUS już za kilkanaście lat znacząco ubędzie gliwiczan.

Sośnica,�Trynek,
Sikornik...�znikną
za�15�lat
Choć obecnie wszyscy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń niżu demograficznego,
trudno sobie wyobrazić jak będzie wyglądało nasze miasto już za kilkanaście lat.
Alarmujące doniesienia Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że jeśli nie uda
się zwiększyć liczby urodzeń, śląskie miasta będą miały ogromne kłopoty. 

Marcin Subotowicz 

W roku 2015 obie dzielnice
powinny mieć pełen dostęp
od sieci kanalizacyjnej.

Ministerstwo Środowiska podjęło
decyzję o przyznaniu dodatko-
wych środków unijnych na rea-
lizację rozszerzonego zakresu
Projektu „Modernizacja gospo-
darki wodno-ściekowej w Gliwi-
cach – II etap”, w wysokości nie-
mal 45 mln zł. Przypomnijmy,
że zakres ten obejmuje budowę
sieci kanalizacji sanitarnej w dziel-
nicach Bojków (24,4 km sieci)

i Ostropa (36 km nowej kanali-
zacji) w Gliwicach. 

Już wkrótce ogłoszone zostaną
przetargi mające na celu wybór
wykonawców zadań budowla-
nych. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z założeniami, rozpoczną oni
prace na przełomie czerwca
i lipca 2013, a niespełna dwa lata
później, w maju 2015, mieszkańcy
do tej pory nieskanalizowanych
dzielnic naszego miasta będą
mieli pełen dostęp do sieci ka-
nalizacyjnej.

Bojków i Ostropa.
Będą pieniądze na
kanalizację

nież w przypadku narodzin,
Gliwice nie odbiegają spadko-
wą tendencją od pozostałych
polskich miast. W dziale uro-
dzeń liczba najmłodszych
mieszkańców naszego miasta
nieznacznie spadła. W 2003
r. odnotowano 1531 noworod-
ków, w 2004 r. – 1508,
w 2005 r. – 1535,
w 2006 r. – 1669, w 2007 r. –
1758, w 2008 r. – 1880, w
2009 r. – 1950, w 2010 r. –
2008, a w roku 2011 r. – 1811.
Niestety sytuacji nie poprawia
fakt, że liczba zgonów ustala
się na podobnym poziomie
około 2000 rocznie, co spra-
wia, że umiera więcej ludzi,
niż się rodzi. 

Podobnie kształtuje się sy-
tuacja w całym regionie. Z sa-
mego województwa śląskiego,
najsilniej zurbanizowanego
i mającego względnie najwięk-
szą liczbę ośrodków miejskich,
ma ubyć prawie 600 tys. miesz-
kańców. Spowoduje to bezpo-
średnio pogorszenie stanu lo-
kalnych budżetów, problemy
z utrzymaniem infrastruktury
czy konieczność rezygnacji
z licznych inwestycji. 

Szczególnie ważną przesłanką
zmniejszania się liczby miesz-
kańców miast jest też ograni-
czenie zatrudnienia w przemy-
śle, które w latach 50-70 przy-
ciągało sporą grupę ludności z
mniejszych miejscowości i wsi.

W obecnej sytuacji, gdy kolejne
zakłady przemysłowe upadają,
nie ma już najmniejszego sensu
budować wielotysięcznych
osiedli.

Na szczęście, Gliwice na tym tle
jawią się jako miasto nowo-
czesne i innowacyjne, które daw-
no odeszło od wizerunku miasta
opartego na przemyśle. W tym
wypadku sporą szansą jest Po-
litechnika, która co roku przy-
ciąga młodych ludzi z najdal-
szych zakątków Polski. Po kilku
latach nauki, wielu specjalistów
osiedla się na stałe znajdując
pracę w rozwijających się stre-
fach ekonomicznych.

W sumie liczba mieszkańców
Polski zmaleje w 2035 r. co
najmniej o 2,2 mln. Wydłuża-
jący się przeciętny wiek Polaków
oraz brak potomstwa, dopro-
wadzą w najbliższym czasie do
zachwiania systemu emerytal-
nego i socjalnego. Rozpocznie
się m.in. proces zamykania szkół
i zwolnienia nauczycieli,
a wzrost długu publicznego
związany ze starzeniem się spo-
łeczeństwa doprowadzi do spo-
wolnienia gospodarki. Jedynym
rozwiązaniem jest podjęcie dzia-
łań strukturalnych – od reformy
systemu emerytur, po wydłu-
żenie aktywizacji zawodowej.
Jednak najistotniejszym ele-
mentem całej układanki jest

stworzenie środowiska przy-
jaznego dla młodych rodziców. 

Zapewnienie odpowiedniej
sytuacji finansowej i mieszka-
niowej pozwala myśleć poważ-
nie o założeniu rodziny. Średnia
wieku kobiet, które decydują
się na pierwsze dziecko, prze-
suwa się z roku na rok co raz
bardziej. Niestabilna sytuacja
zawodowa oraz brak perspek-
tywy rozwoju to czynniki, które
odsuwają w czasie decyzję
o posiadaniu dzieci. Zatem jeśli
nie znajdziemy odpowiednich
rozwiązań, które zapobiegną
postępującemu procesowi niżu
demograficznego, sytuacja za
około 15 lat zapowiada się ka-
tastrofalnie.

Bytom 192,6 187,1 176,6 164,9 152,4 139,3 126,1

Chorzów 116,5 113,4 107,6 101,1 94,2 86,9 79,3

Gliwice 202,6 199,9 192,8 184,0 173,7 162,0 149,6

Katowice 325,0 318,6 304,5 288,4 270,2 250,3 229,3

Ruda Śląska 149,7 144,4 134,5 123,9 113,0 101,8 90,7

Zabrze 194,6 190,3 181,3 170,9 159,5 147,0 134,0

Miasto/Rok 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Dane GUS: Prognoza ludności w wybranych miastach liczących ponad
50 tysięcy mieszkańców. 

✪ widzisz coś interesującego
✪ coś Cię irytuje
✪ masz coś do powiedzenia
✪ uczestniczysz w życiu

społecznym

✪ masz ciekawe zdjęcia
✪ wiesz o czymś ważnym

✆323 325 096

skontaktuj się z nami

redakcja@dzisiajwgliwicach.pl
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18:50 Jeden z dziesięciu - odc. 21/72
19:30 Ja to mam szczęście! - odc. 10
20:05 Barwy szczęścia - odc. 882
20:40 M jak miłość - odc. 967
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość"
21:45 TOMASZ LIS NA ŻYWO
22:50 Poniedziałek z gwiazdami – Tim

Roth - Magia kłamstwa - odc. 19
23:50 Czy świat oszalał? - Wojna Res-

trepo
00:45 Oficer - odc. 7/13 
01:55 TOMASZ LIS NA ŻYWO
02:55 Ucieczka
04:15 Magia kłamstwa - odc. 19
04:55 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy! 6:00 Nowy dzień z
Polsat News7:30The Looney Tunes Show
8:00Pinky i Mózg 3 8:30Scooby-Doo 2
9:00Czarodziejki 4 10:00Tak, kochanie
10:30Świat według Kiepskich (395) 11:00
Dlaczego ja? (118)
12:00 Szpilki na Giewoncie 3 (37)
13:00 Dom nie do poznania 6 (178)
14:00 Pierwsza miłość (1647)
14:45 Trudne sprawy (262)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (100)
17:00 Dlaczego ja? (368)
18:00 Pierwsza miłość (1648)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, program informacyjny

19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (342)
20:00 Megahit: Pojutrze, dramat kata-

stroficzny, USA 2004
22:25 Operacja "Świt", dramat wojenny,

USA 2006
1:00 24 godziny 6 (123)
2:00 Zagadkowa noc, teleturniej
3:15 Tajemnice losu, program rozryw. 

5:00Uwaga!5:20Rozmowy w toku: Ile ki-
logramów stali można wszczepić pod
skórę?6:20Telezakupy7:25Co za tydzień,
8:00Dzień dobry TVN11:10Ukryta praw-
da (131), serial
12:15 Kocham. Enter: Męska decyzja (5) 
13:15 Szpital (5), serial
14:15 W-11 - Wydział Śledczy (577), 
14:55 Kocham. Enter: Niebezpieczne

związki (6), serial 
15:55 Rozmowy w toku: Moja dziew-

czyna ubiera się jak lafirynda!, 
17:00 Szpital (6), serial 
18:00 Ukryta prawda (132), serial 
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!, magazyn reporterów
20:05 Na Wspólnej (1713), serial
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: (992)
21:30 Sekrety chirurgii (11)
22:30 Top Gear 18 (8), magazyn
0:25 Lekarze: Trudne wybory (11)
1:25 Detektyw Monk 8 (13), serial
2:25 Uwaga!, magazyn reporterów
2:40 Arkana magii (840)
4:00 Rozmowy w toku: Moja dziew-

czyna ubiera się jak lafirynda!
4:55 Zakończenie programu

4:55Supah Ninjas (13)5:20Telezakupy
5:55Kawa czy herbata?8:00Wiadomości
8:05Pogoda8:08Polityka przy kawie
8:30Noddy w krainie zabawek (5) 8:40
Bali: Szukamy skarbu! (13)9:00Telezakupy
9:35Natura w Jedynce: Małpy człeko-
kształtne (3-ost.)10:35Rok w ogrodzie
11:05Plebania (1431)11:30Moda na suk-
ces (5777), telenowela
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Natura w Jedynce: Rekin biały.
13:30 Jaka to melodia?
14:00 Klan (2402), telenowela
14:30 Wszystko przed nami (66)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Przystań: Po godzinach (7/13)
16:30 Moda na sukces (5778)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2403)
18:25 Prawdziwe życie, cykl reportaży
18:40 Wszystko przed nami (67)
19:10 Wieczorynka: Pomysłowy Dobro-

mir: Skrzydlate marzenia (20-ost.)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!:

Sztuka inwestowania, program
edukacyjny

20:25 Po prostu, program Tomasza Se-
kielskiego

21:25 Zemsta (6/22), serial
22:15 The Hurt Locker. W pułapce

wojny, dramat wojenny, USA 2008
0:25 Wszystko przed nami (67), serial
1:00 Seks, kasa i kłopoty 2 (13), serial 
1:45 Po prostu, program Tomasza Se-

kielskiego
2:35 Notacje: Andrzej Ciechanowiecki.

Więzienie w Rawiczu, cykl dokum.
2:50 Zagadkowa Jedynka
3:50 Zakończenie programu

5:20Telezakupy5:55Złotopolscy: Sieć (45),
6:30Złotopolscy: Pułapka (46) 7:05M jak
miłość (146) 8:00Pytanie na śniadanie
8:50Panorama9:00Pytanie na śniadanie
9:30Pogoda9:40Pytanie na śniadanie
10:05Pogoda 10:10Pytanie na śniadanie
10:50Lokatorzy: Dzisiaj twoja kolej (3)
11:20Telezakupy
11:55 Był taki dom, reportaż
12:30 Tancerze: Show Must Go On (33)
13:25 Barwy szczęścia (882), serial
14:00 Ja to mam szczęście! (11), serial
14:35 Świat bez tajemnic: Moskwa od

świtu do zmierzchu, serial dokum.
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 M jak miłość (967), serial

17:05 Szpital Three Rivers (2/13), serial 
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19:30 Ja to mam szczęście! (11), serial 
20:05 Barwy szczęścia (883), serial 
20:40 M jak miłość (968), serial 
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość"
21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fikcji: Wojna z dopin-

giem, film dokumentalny
0:00 Na linii strzału 2 (20), serial
0:50 Lalka: Wiejskie rozrywki (6/9), 
2:25 Magazyn Ekspresu Reporterów
3:20 Szpital Three Rivers (1/13), serial 
4:10 Szpital Three Rivers (2/13), serial
4:55 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy!6:00Nowy dzień z
Polsat News7:30The Looney Tunes Show
8:00Pinky i Mózg 3 8:30Scooby-Doo 2
9:00Czarodziejki 4 (86)10:00Tak, kocha-
nie (19)10:30Świat według Kiepskich
(396)11:00 Dlaczego ja? (119), serial
12:00 Szpilki na Giewoncie 3 (38)
13:00 Dom nie do poznania 6 (179)
14:00 Pierwsza miłość (1648), serial
14:45 Trudne sprawy (263), serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (101)
17:00 Dlaczego ja? (369)
18:00 Pierwsza miłość (1649), serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Sobow-

tór (343), serial komediowy
20:00 Megahit: Królowie ulicy, thriller,

USA 2008
22:15 CSI: Kryminalne zagadki No-

wego Jorku 6 (126), serial 
23:10 Samotne serca, dramat sensa-

cyjny, Niemcy/USA 2006
1:25 Zagadkowa noc, teleturniej
3:15 Tajemnice losu, program rozryw. 

5:00Uwaga!, magazyn reporterów
5:20Rozmowy w toku: Moja dziewczyna
ubiera się jak lafirynda! 6:20Telezakupy
7:25Na Wspólnej (1713)8:00Dzień dobry
TVN 11:10Ukryta prawda (132), serial
12:15 Kocham. Enter: Niebezpieczne

związki (6), serial
13:15 Szpital (6), serial
14:15 W-11 - Wydział Śledczy: Winna,

niewinna (992), serial
14:55 Kocham. Enter: Zakazana miłość

(7), serial
15:55 Rozmowy w toku: Jak bez diety

odchudzić puszyste kobiety?
17:00 Szpital (7), serial 
18:00 Ukryta prawda (133), serial
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!, magazyn reporterów
20:05 Na Wspólnej (1714), serial
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Plan był

inny (993), serial
21:30 Agenci NCIS: Los Angeles (19)
22:30 Agenci NCIS: Los Angeles (20)
23:30 Kuba Wojewódzki: Karol Stras-

burger i Natalia Partyka (4)
0:30 The Event: Zdarzenie (15), serial
1:30 Uwaga!
1:45 Arkana magii (841)
3:05 Rozmowy w toku: Jak bez diety

odchudzić puszyste kobiety?
4:00 Zakończenie programu

4:55Wodnikowe Wzgórze (32)5:20Teleza-
kupy5:55Kawa czy herbata?8:00Wiado-
mości8:05Pogoda8:08Polityka przy kawie

8:30Noddy w krainie zabawek: Życzenia
na Dzień Matki! (45)8:45Stacyjkowo: Olga
i bąbelki (48)8:55Telezakupy9:30Natura
w Jedynce: Rekin biały.10:30Cudowne
miejsca. Wielkie sanktuaria Polski: Gostyń,
11:05Plebania (1432)11:30Moda na suk-
ces (5778)
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes 
12:30 Natura w Jedynce: Południowy

Pacyfik: Ocean wysp (1/6), serial 
13:30 Jaka to melodia?, teleturniej 
14:00 Klan (2403)
14:30 Wszystko przed nami (67), serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Przystań: Nieoczekiwany gość

(8/13), serial obyczajowy
16:25 Moda na sukces (5779)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Jaka to melodia?, teleturniej 
17:55 Klan (2404), telenowela
18:25 Prawdziwe życie, cykl reportaży
18:45 Wszystko przed nami (68), serial
19:10 Wieczorynka: Przygody Bolka i

Lolka: Pocztowy gołąb (49)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!:

Produkt krajowy brutto, program
edukacyjny

20:20 Piłka nożna: Liga Mistrzów, studio
20:40 Piłka nożna: Liga Mistrzów, mecz

1/8 finału: AC Milan - FC Barcelona
22:55 Piłka nożna: Liga Mistrzów, skróty
23:40 DOK SZOK: Pamięć obozów, film

dokumentalny, USA 2005
0:40 Wszystko przed nami (68), serial 
1:10 Nad Niemnem (3/4), serial
2:10 Nad Niemnem (4-ost.), serial 
3:10 Reportaż Jedynki: Polak w Egip-

cie, cykl reportaży
3:40 Notacje: Jan Matyjaszkiewicz.
3:55 Zagadkowa Jedynka
4:54 Zakończenie programu

5:20Telezakupy5:55Złotopolscy: Tajlandia
(47)6:30Złotopolscy: Rocznica (48)7:05M
jak miłość (147)8:00Pytanie na śniada-
nie8:50Panorama 9:00Pytanie na śniada-
nie9:30 Pogoda 9:40 Pytanie na śniada-
nie 10:05Pogoda10:10Pytanie na śniada-
nie10:45Lokatorzy: To tylko pieniądze (4),
serial11:20Telezakupy
11:55 Rozważania o śmierci i wieczno-

ści, reportaż
12:30 Kabaret Moralnego Niepokoju

przedstawia: Wszystko, co najlepsze
13:30 Barwy szczęścia (883), serial 
14:05 Ja to mam szczęście! (12), serial 
14:30 "Ja to mam szczęście!" - ulubione

skecze, program rozrywkowy
14:50 Świat bez tajemnic: Tokio od

świtu do zmierzchu, serial dokum.
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 M jak miłość (968), serial
17:05 Szpital Three Rivers (3/13), serial
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19:30 Ja to mam szczęście! (12), serial

komediowy
20:05 Barwy szczęścia (884), serial

obyczajowy
20:40 Na dobre i na złe: Inny punkt wi-

dzenia (512), serial
21:40 Kulisy serialu "Na dobre i na złe"
21:45 Kino relaks: Tata i małolata, ko-

media, Francja/USA 1994
23:25 "Ojczysty dodaj do ulubionych" -

Gala Języka Ojczystego, widowisko
0:30 Laleczka, film dok., Polska 2008
0:55 Życie po falstarcie (3/10), serial
1:40 13 lat i 10 miesięcy, film dok. 
1:55 Reporter polski, magazyn
2:40 Patrzę na ciebie, Marysiu, film

obyczajowy, Polska 1999
4:00 Szpital Three Rivers (3/13), serial 
4:50 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy!6:00Nowy dzień z
Polsat News7:30The Looney Tunes Show
2 (7)8:00Pinky i Mózg 3 (64)8:30Miś Yogi
(67)8:40Miś Yogi (68)8:50Miś Yogi (69),
9:00Czarodziejki 4 (87)10:00Tak, kocha-
nie (20)10:30Świat według Kiepskich
(397)11:00Dlaczego ja? (120), serial.
12:00 Szpilki na Giewoncie 3 (39)
13:00 Dom nie do poznania 6 (180)
14:00 Pierwsza miłość (1649), serial
14:45 Trudne sprawy (264)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (102)
17:00 Dlaczego ja? (370)
18:00 Pierwsza miłość (1650), serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Mecz 
20:00 Świat według Kiepskich: Euro
20:35 Dick i Jane: Niezły ubaw, kome-

dia, USA 2005
22:15 Numer stulecia, komedia krymi-

nalna, Francja/USA 2000
0:30 Melinda i Melinda, komediodra-

mat, USA 2004
2:35 Tajemnice losu, program rozryw.

5:00Uwaga!, magazyn reporterów 5:20
Rozmowy w toku: Jak bez diety odchudzić
puszyste kobiety?6:20Telezakupy 7:25Na
Wspólnej (1714) 8:00Dzień dobry TVN,
11:10 Ukryta prawda (133), serial.
12:15 Kocham. Enter: Zakazana miłość )
13:15 Szpital (7), serial
14:15 W-11 - Wydział Śledczy: Plan był

inny (993), serial 
14:55 Kocham. Enter: Słodkie kłamstwa

(8), serial 
15:55 Rozmowy w toku: Sprawdzę cię

wykrywaczem kłamstw, czy sy-
piasz z sąsiadką!, talk-show

17:00 Szpital (8), serial 
18:00 Ukryta prawda (134), serial
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1715), serial
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Hand-

larz starzyzną (994), serial
21:30 Opór, dramat wojenny, USA 2008
0:15 Prawo Agaty (11), serial obycz.
1:15 Agenci NCIS: Los Angeles (19)
2:10 Uwaga!
2:25 Arkana magii (842)
3:45 Rozmowy w toku: Sprawdzę cię

wykrywaczem kłamstw, czy sy-
piasz z sąsiadką!

4:40 Zakończenie programu

4:55Wodnikowe Wzgórze5:20Telezakupy
5:55Kawa czy herbata? 8:00Wiadomości
8:05Pogoda 8:09Polityka przy kawie 8:30
Marta mówi! 8:55Telezakupy 9:30Natura
w Jedynce 10:35My, wy, oni,11:05Pleba-
nia 11:30Moda na sukces
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes
12:30 Natura w Jedynce: Południowy Pa-

cyfik: Rozbitkowie i pionierzy (2/6)
13:30 Jaka to melodia?
14:00 Klan (2404)
14:30 Wszystko przed nami (68), serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Przystań: Zjazd klasowy (9/13)
16:25 Moda na sukces (5780)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2405), telenowela
18:25 Prawdziwe życie, cykl reportaży
18:40 Wszystko przed nami (69), serial 

19:10 Wieczorynka: Miś Uszatek
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Spokojnie, to tylko ekonomia!:

Nie wszystko złoto, co się świeci,
program edukacyjny

20:30 Ojciec Mateusz 3: Skandal (34)
21:25 Sprawa dla reportera
22:25 Anatomia prawdy (8/13), serial
23:20 Zagubieni 6 (8/18), serial
0:05 Wszystko przed nami (69), serial
0:35 Krugerandy, dramat, Polska 1999
2:20 Sprawa dla reportera
3:10 Notacje: Adam Kilian. Widziałem

upadek imperium, cykl dokum.
3:30 Zagadkowa Jedynka
4:30 Zakończenie programu

5:20Telezakupy 5:55Złotopolscy6:30Złoto-
polscy 7:05M jak miłość 8:00Pytanie na
śniadanie 8:50Panorama 9:00Pytanie na
śniadanie 9:30Pogoda 9:40Pytanie na
śniadanie 10:05Pogoda 10:10Pytanie na
śniadanie 10:50Lokatorzy 11:20Teleza-
kupy
12:00 Pożyteczni.pl, magazyn
12:30 Biegi narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemme, studio
12:45 Biegi narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemme
14:50 Świat bez tajemnic: Pekin od

świtu do zmierzchu, serial dokum. 
15:45 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 Na dobre i na złe: Inny punkt wi-

dzenia (512), serial obyczajowy
17:05 Szpital Three Rivers (4/13), serial 
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19:30 Ja to mam szczęście! (13), serial
20:05 Barwy szczęścia (885), serial
20:40 Dr House 7 (152), serial obycz.
21:35 Dr House 7 (153), serial obycz.
22:35 Kocham kino: Wojna polsko-

ruska, dramat obycz. Polska 2008
0:35 Świat bez tajemnic: Wiera Gran,

film dokumentalny, Polska 2011
1:55 Złote runo, komedia, Polska 1996
3:30 Art Noc: TSA, koncert roku
4:30 Szpital Three Rivers (4/13), serial 
5:15 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy! 6:00Nowy dzień z
Polsat News 8:00Pinky i Mózg 3 8:30
Gang Misia Yogi 9:00Czarodziejki 10:00
Tak, kochanie 10:30Świat według Kiep-
skich11:00Dlaczego ja? 
12:00 Szpilki na Giewoncie 4
13:00 Dom nie do poznania 6 (181)
14:00 Pierwsza miłość (1650), serial 
14:45 Trudne sprawy (265), serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (103)
17:00 Dlaczego ja? (371), serial
18:00 Pierwsza miłość (1651), serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Wam-

piry są wśród nas (345), serial
20:00 Zgadnij kto, komedia roman-

tyczna, USA 2005
22:15 Niewierna, dramat obyczajowy,

Francja/Niemcy/USA 2002
0:40 8. Sopocka Noc Kabaretowa (20)
1:00 Zakończenie programu

5:00Uwaga!5:20Rozmowy w toku:
Sprawdzę cię wykrywaczem kłamstw, czy
sypiasz z sąsiadką!6:20Telezakupy
7:25Na Wspólnej (1715)8:00Dzień dobry
TVN11:10Ukryta prawda (134), serial
12:15 Kocham. Enter: Słodkie kłamstwa

(8), serial paradokumentalny
13:15 Szpital (8), serial paradokument.
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14:15 W-11 - Wydział Śledczy: Hand-
larz starzyzną (994), serial

14:55 Kocham. Enter: Powołanie (9)
15:55 Rozmowy w toku: Spałam z suł-

tanem Brunei
17:00 Szpital (9), serial paradokument. 
18:00 Ukryta prawda (135), serial
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1716), serial
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Bez

przebaczenia (995), serial
21:30 Kuchenne rewolucje: Restauracja

Orient Express, Lublin (8)
22:30 W sieci kłamstw, film sensacyjny,

USA 2008
1:00 Agenci NCIS: Los Angeles (20)
1:55 Uwaga!
2:10 Arkana magii (843)
3:30 Rozmowy w toku: Spałam z suł-

tanem Brunei
4:25 Zakończenie programutalny
15:55 Rozmowy w toku: Sprawdzę cię

wykrywaczem kłamstw, czy sy-
piasz z sąsiadką!, talk-show

17:00 Szpital (8), serial paradokumen-
talny

18:00 Ukryta prawda (134), serial
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1715), serial
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Hand-

larz starzyzną (994), serial
21:30 Opór, dramat wojenny, USA 2008
0:15 Prawo Agaty (11), serial
1:15 Agenci NCIS: Los Angeles (19)
2:10 Uwaga!
2:25 Arkana magii (842)
3:45 Rozmowy w toku: Sprawdzę cię

wykrywaczem kłamstw, czy sy-
piasz z sąsiadką!

4:40 Zakończenie programu

5:00Bali: Nie wolno nam zasnąć! (10)
5:10Opowiedz nam coś, Milu: Złodzieja-
szek (33) 5:20Telezakupy5:55Kawa czy
herbata? 8:00Wiadomości8:05Pogoda
8:09Polityka przy kawie8:30Domisie: Gdy
wstaniesz lewą nogą8:55Telezakupy
9:30Natura w Jedynce: Południowy Pacy-
fik: Rozbitkowie i pionierzy (2/6) 10:30
Słownik polsko@polski, talk-show prof.
Jana Miodka11:00Plebania (1434), serial 
11:30Moda na sukces (5780), telenowela
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Magazyn rolniczy
12:50 Zwierzęta świata: Najmłodsi w

zoo (1), serial przyrodniczy
13:25 Jaka to melodia?
14:00 Klan (2405)
14:25 Wszystko przed nami (69), serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Sprawa dla reportera
16:15 33. Wieczory Humoru i Satyry -

Lidzbark 2012: Nowaki i Limo
16:25 Moda na sukces (5781)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 N jak Neo-Nówka, program rozr. 

18:15 Ranczo 4: Zemsta i wybaczenie 
19:10 Wieczorynka: Miś Uszatek
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia!
20:25 Anna German (1/10), serial 
21:30 U Pana Boga za piecem, kome-

dia, Polska 1998
23:20 Dwaj panowie Kissel, dramat

obyczajowy, USA 2008
0:50 Mistrzowie horroru: Oparzenia

(8), serial grozy
2:00 Włócznia przeznaczenia (3-ost.),

film przygodowy, Belgia/ Francja/
Niemcy 2007

3:30 Zagadkowa Jedynka
4:35 Zakończenie programu

5:20Telezakupy5:55Złotopolscy: Rozterki
(51)6:30Złotopolscy: Wizyty (52)7:05 
M jak miłość (149)8:00Pytanie na śniada-
nie8:50Panorama9:00Pytanie na śniada-
nie9:30Pogoda9:40 Pytanie na śniadanie
10:05Pogoda10:10Pytanie na śniada-
nie10:40Lokatorzy: Kota nie ma, myszy
harcują (6)11:15Telezakupy
11:50 Makłowicz w podróży: Luksem-

burg - Belgia - Niemcy: Małe Wiel-
kie Księstwo, magazyn kulinarny

12:30 10 lat Grupy Rafała Kmity
13:30 Barwy szczęścia (885), serial
14:05 Ja to mam szczęście! (14), serial 
14:30 "Ja to mam szczęście!" - ulubione

skecze, program rozrywkowy
14:45 Świat bez tajemnic: Kijów od

świtu do zmierzchu, serial dokum. 
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 Dr House 7 (152), serial
17:10 Dr House 7 (153), serial
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19:30 Ja to mam szczęście! (14), serial 
20:05 Barwy szczęścia (886), serial
20:40 Rodzinka.pl: Przelotne miłostki

(75), serial komediowy
21:10 Rodzinka.pl: Nowoczesna ro-

dzinka (76), serial komediowy
21:45 Kino na maksa: Król Skorpion,

film przygodowy, Belgia/Niemcy/
USA 2002

23:30 Kryminalne zagadki Las Vegas 10
(11/23), serial kryminalny

0:25 Ekstradycja 2 (9-ost.), serial 
1:30 PitBull (1), serial sensacyjny
2:30 Wojna polsko-ruska, dramat oby-

czajowy, Polska 2008
4:25 Zakończenie programu

6:00Nowy dzień z Polsat News7:30The
Looney Tunes Show (6)8:00Pinky i Mózg
3 (64)8:30Jaskiniowcy (4)9:00Czarodziejki
5 (89)10:00Tak, kochanie (22)10:30Świat
według Kiepskich (399)11:00Dlaczego ja? 
12:00 Szpilki na Giewoncie 4 (41)
13:00 Dom nie do poznania 6 (182)
14:00 Pierwsza miłość (1651), serial
14:45 Trudne sprawy (266), serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (104)
17:00 Dlaczego ja? (372), serial
18:00 Pierwsza miłość (1652), serial 
18:50 Wydarzenia

19:20 Sport, program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Po pro-

stu być (346), serial komediowy
20:00 Artur i Minimki 3. Dwa światy,

film przygodowy, Francja 2010
22:10 Strażnik czasu, thriller SF, Japonia

/USA 1994
0:25 Człowiek widmo 2, horror, USA 
2:00 Zagadkowa noc, teleturniej
3:15 Tajemnice losu, program rozryw. 

5:00Uwaga!5:20 Rozmowy w toku: Spa-
łam z sułtanem Brunei6:20Telezakupy
7:25Na Wspólnej (1716)8:00Dzień dobry
TVN 11:10Ukryta prawda (135), serial
12:15 Kocham. Enter: Powołanie (9)
13:15 Szpital (9), serial 
14:15 W-11 - Wydział Śledczy: Bez

przebaczenia (995), serial 
14:55 Kocham. Enter: Wypadek (10), se-

rial paradokumentalny
15:55 Rozmowy w toku: Zgadnij, która

z nas urodziła się facetem!
17:00 Szpital (10), serial 
18:00 Ukryta prawda (136), serial
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Superkino: Mroczny rycerz, film

sensac. Wielka Brytania/USA 2008
23:05 Projekt Monster, film katastro-

ficzny, USA 2008
0:45 Californication 3 (12), serial
1:20 Wszystkie wcielenia Tary (12-

ost.), serial komediowy
1:50 Uwaga!
2:05 Arkana magii (844)
3:25 Rozmowy w toku: Zgadnij, która

z nas urodziła się facetem!
4:20 Zakończenie programu

5:15Telezakupy5:55W labiryncie (29)
6:25W labiryncie (30)7:00Dlaczego? Po
co? Jak?7:15Las bliżej nas (22)7:30Rok w
ogrodzie8:00 Naszaarmia.pl8:25Dora
poznaje świat (44)8:55Kung Fu Panda
9:25Supah Ninjas 9:55Jak to działa?
10:30Gwiazdy na 60 lat TVP11:00Chłopi:
Scheda (11/13), serial obyczajowy
12:05 Reguły miłości, komedia
13:50 Zwierzęta świata serial przyrod. 
14:25 Okrasa łamie przepisy
15:05 U Pana Boga za piecem, kome-

dia, Polska 1998
16:50 Skoki narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemme, studio
17:00 Skoki narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemme, 1. seria
konkursu na skoczni normalnej

18:00 Teleexpress
18:15 Skoki narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemme, 2. seria
konkursu na skoczni normalnej

19:15 Wieczorynka: Magiczne przygody
misia Ruperta

19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 GOL T-Mobile Ekstraklasa
20:05 Pogoda
20:10 Spokojnie, to tylko ekonomia!:

Jak NBP walczy z wysoką inflacją,

program edukacyjny
20:20 Hit na sobotę: Toy Story 3, film

animowany, USA 2010
22:15 Włócznia przeznaczenia (3-ost.), 
23:55 To my, film obyczajowy, Polska

2000
1:35 Mistrzowie horroru: Oparzenia

(8), serial grozy
2:40 Zakończenie programu

6:05Czterdziestolatek (11/21)7:05M jak
miłość (967)Pytanie na śniadanie, maga-
zyn9:30 Pogoda9:40Pytanie na śniadanie,
magazyn10:10Pogoda10:15Pytanie na
śniadanie10:40"Ja to mam szczęście!" -
ulubione skecze10:55Barwy szczęścia
(882)11:25Barwy szczęścia (883) 11:55
Barwy szczęścia (884)
12:35 Biegi narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemme, studio
12:45 Biegi narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemme, bieg łą-
czony na 15 km kobiet

14:05 Familiada, teleturniej
14:40 Rodzinka.pl: Przelotne miłostki (75)
15:15 Rodzinka.pl: Nowoczesna ro-

dzinka (76), serial komediowy
15:45 Król Skorpion, film przygodowy,

Belgia/Niemcy/USA 2002
17:15 Słowo na niedzielę
17:25 Kabaretowa Noc Listopadowa

2012, program rozrywkowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:55 Kulisy "Postaw na milion"
19:05 Postaw na milion, teleturniej
20:05 14. Mazurska Noc Kabaretowa -

Mrągowo 2012 (1), program rozr. 
21:10 14. Mazurska Noc Kabaretowa -

Mrągowo 2012 (2), program rozr. 
22:15 Dawno temu w Ameryce (2-ost.)

dramat gangsterski, Włochy/USA
1984

0:20 Soyka Kolektyw: W hołdzie Mist-
rzowi, koncert

1:20 Bandyta, dramat psychologiczny, 
3:00 Dawno temu w Ameryce (2-ost.)
5:00 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy!6:00Nowy dzień z
Polsat News7:15Nowe przygody Scoo-
by'ego 2 (7)8:15Miś Yogi (70)8:25Show
Misia Yogi (3)8:35 Show Misia Yogi (4)
8:45Sylwester i Tweety na tropie 4 (22)
9:15Scooby-Doo 2 (12), serial animo-
wany9:45The Looney Tunes Show 2 (9)
10:15Ewa gotuje (169)10:45Studio Wee-
kend (24)
12:05 Dom nie do poznania 9 (263)
13:05 Dom nie do poznania 9 (264)
14:05 Artur i Minimki 3
16:20 Dlaczego ja? (249)
17:20 Trudne sprawy (183)
18:20 Imperium disco polo 2
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich:

Wszystko na sprzedaż (347), serial 
20:00 Sahara, film przygodowy
22:25 Obcy 3, horror SF, USA 1992
1:00 Mordercza zaraza, horror, USA 
2:40 Zagadkowa noc, teleturniej
3:30 Tajemnice losu, program rozryw. 

5:10Uwaga!5:30 Mango, telezakupy
8:00Kobieta na krańcu świata: Mama le-
niwców (5/8)8:30Dzień dobry
TVN10:55Na Wspólnej (1713)11:20Na
Wspólnej (1714)11:45Na Wspólnej (1715)
12:05 Na Wspólnej (1716), serial
12:40 Ugotowani (1/12), program rozr. 
13:40 MasterChef: Finał (13)
14:40 Smakuj świat z Pascalem (8/10)
15:15 Top Gear 18 (8)
17:00 Sekrety chirurgii (11)
18:00 Kuchenne rewolucje: Restauracja

Orient Express, Lublin (8)
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 X Factor (1/14), program rozryw. 
21:30 Poznaj moich rodziców, komedia,

USA 2004
23:50 Mortal Kombat: Unicestwienie,

film SF, USA 1997
1:55 Uwaga!
2:10 Arkana magii (845)
3:30 Zakończenie programu

5:20Telezakupy5:55W labiryncie (31)
6:25W labiryncie (32)7:00Transmisja
mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 8:00
Tydzień, magazyn rolniczy8:25Magazyn
Ligi Mistrzów8:55 Ziarno9:35LOL, maga-
zyn dla dzieci10:05Wszystko przed nami
(66), serial obyczajowy10:35Wszystko
przed nami (67)11:00Wszystko przed
nami (68)11:20Wszystko przed nami
(69)11:50Między ziemią a niebem
12:00 Anioł Pański, transmisja
12:15 Między ziemią a niebem
12:50 Prawdziwe życie, cykl reportaży
13:10 Anna German (1/10), serial biogr.
14:15 BBC w Jedynce: Wielka Rafa Ko-

ralowa
15:20 Druga szansa (3/13), serial obycz. 
16:00 Druga szansa (4/13), serial obycz. 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Ojciec Mateusz 3: Zakładnik (35)
18:20 Jaka to melodia?
19:00 Wieczorynka: Przygody Myszki
Miki i Kaczora Donalda
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:05 Pogoda
20:20 Nad rozlewiskiem... (13-ost.)
21:20 Zakochana Jedynka: Janosik. 
23:35 Aż poleje się krew, dramat oby-

czajowy, USA 2007
2:20 Bajland, komedia, Polska 2000
3:45 Zakończenie programu

5:40Słowo na niedzielę5:55Niedźwiedź
brunatny, film dok., Polska 2012 6:25
Ostoja, magazyn przyrod.6:55M jak mi-
łość (968)7:50Barwy szczęścia (885)8:25
Barwy szczęścia (886)9:00Kultura, głup-
cze, magazyn9:40 Rodzinne oglądanie:
Zwierzęta - moje życie: Nowy hipopotam
(4-ost.)10:45Wojciech Cejrowski - boso
przez świat11:15Makłowicz w podróży:
Szkocja - Hebrydy i okolice

11:50 Biegi narciarskie: Mistrzostwa
Świata w Val di Fiemme, studio

12:00 Biegi narciarskie: Mistrzostwa
Świata w Val di Fiemme, sprint
drużynowy

13:15 Kabaretowa Noc Listopadowa 
14:00 Familiada, teleturniej
14:40 Ja to mam szczęście! (38), serial 
15:20 Janosik: Zdrada (13-ost.), serial 
16:20 Na dobre i na złe (512), serial 
17:20 Rozmowy poszczególne: Andrzej

Wajda i Agnieszka Holland, wywiad
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Kabaretowy Klub Dwójki
20:05 Kino na maksa: Skarb narodów,

film przygodowy, USA 2004
22:25 Głęboka woda: Eurosieroty

(10/13), serial obyczajowy
23:25 Krzysztof Warlikowski. Nowy

sen, film dok., Polska 2011
0:30 Fabryka, film obycz., Polska 2006
1:15 Studio filmowe Dwójki: Weiser,

dramat psychologiczny, Szwajca-
ria/Niemcy/Polska 2000

3:05 Najważniejszy dzień życia:
Gąszcz (4/9), serial obyczajowy

4:15 Kaprysy Łazarza, komedia oby-
czajowa, Polska 1973

5:05 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! 6:00Nowy dzień z Polsat
News7:15Nowe przygody Scooby'ego 2
(8)8:15Gang Misia Yogi (8)8:45Sylwester
i Tweety na tropie 4 (23)9:15Scooby-Doo
2 (13)9:45The Looney Tunes Show 2 (10),
10:15The Looney Tunes Show 2 (11)
10:45Buddy, siatkarz, komedia, Kanada 
12:30 Zwierzak, komedia, USA 2001
14:10 Sahara, film przygodowy, 2005
16:45 Pamiętniki z wakacji 2 (28)
17:45 Pamiętniki z wakacji 2 (29)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Państwo w państwie (57)
20:00 Tylko muzyka. Must be the music 
22:00 Kości 8 (143), serial kryminalny
23:00 Instynkt mordercy (13), serial 
0:00 Detektyw Amsterdam (8), serial 
1:00 Magazyn sportowy
3:00 Tajemnice losu, program rozryw.

5:10Uwaga!5:30Telezakupy8:00Maja w
ogrodzie (8) 8:25Akademia ogrodnika (8),
magazyn ogrodniczy8:30Dzień dobry TVN
10:55Smakuj świat z Pascalem (9/10)
11:30Co za tydzień
12:05 X Factor (1/14), program rozryw. 
13:35 Lekarze: Granice poświęcenia (12)
14:35 Lekarze: Zacząć od nowa (13)
15:40 Złoty kompas, film 2007
18:00 Ugotowani (1/12), reality show
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Surowi rodzice (1/13),
21:00 Przepis na życie (1/13)
22:00 Na językach (4), magazyn
23:00 Gra, dramat sensacyjny, USA 1997
1:30 MasterChef: Finał (13),
2:30 Uwaga!
2:45 Arkana magii (846)
4:05 Zakończenie programu
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Zapraszamy�na�kabaretowe
poniedziałki!�

www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach

Formacja Chatelet to niepo-
prawni optymiści i wieczni bun-
townicy – ciągle wierzą, że po-
przez kabaret zmienią świat i
odkryją u ludzi nowe kontynenty
świadomości. Świat zmieniają
już od niemal 17 lat. Najwięcej
przyjemności sprawia im da-
wanie przyjemności.

FOCH  to nowy program For-
macji Chatelet. Jest on w całości
napisany, wyreżyserowany i za-

grany przez duet Małczyk – Pa-
łubski. FOCH to mieszanka wy-
buchowa – tu spotykają się wy-
raziste kreacje aktorskie ser-
wowane przez Michała Pałub-
skiego z luzem i swobodą im-
prowizacji Adama Małczyka  W
ten sposób na scenie tworzy
się niebywała energia i niepo-
wtarzalna atmosfera, która  to-
warzyszy widzom jeszcze długo
po spektaklu. Formacja Chatelet

bawi się razem z publicznością,
a artyści zaskakują nie tylko od-
biorców, ale też samych siebie
poprzez niecodzienne ekspe-
rymenty z formą i treścią. Do
sukcesu występów Formacji
przyczynia się także rewelacyjny
kontakt z publicznością i otwarcie
na spontaniczne sytuacje.
FOCH to typowo męski punkt
widzenia przedstawiony przez
nietypowych mężczyzn.

25.02.2013 godz. 19.00
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Tym razem w murach 
gliwickiego Mrowiska 
zagości FOCH

www.facebook.com/dzisiaj.w.gliwicach.pl


w Gliwicach

www.tydzienwgliwicach.pl6

Centrum Onkologii w Gliwicach

odstąpiło od umowy kupna

nowoczesnego systemu do

napromieniowania nowotworów.

Początkowo zapowiadano renegocjację umowy z firmą Candela,
odpowiedzialnej za dostarczenie urządzeń. Dyrektor placówki
prof. Bogusław Maciejewski tłumaczył, że decyzja o odstąpieniu
od umowy jest spowodowana wymogami przejrzystości, rze-
telności i oszczędności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy
oraz z powodu wątpliwości i niejasności podczas negocjacji.

– Mieliśmy racjonalne podstawy, by podawać w wątpliwość
szczegóły proponowanych cen. Trudno było np. ustalić, co
dokładnie jest wersją podstawową urządzenia i ile ona kosz-
tuje – powiedział dyrektor. Dodał, że jest gotów spotkać się
z firmą Candela w sądzie.

W odpowiedzi firma zaznaczyła, że nie jest zainteresowana
wchodzeniem w spór z żadną z współpracujących jednostek.
Wyjaśniono także, że różnica w dotychczasowej ofercie wynika
m.in. z wyposażenia gliwickiego aparatu oraz zmian kursów
dolara. Musimy jednak pamiętać, że nowoczesne urządzenia
miały zastąpić stary i wyeksploatowany sprzęt. Już zapowie-
dziano nowy przetarg. Sprawę cały czas badają Centralne
Biuro Antykorupcyjne i Urząd Zamówień Publicznych.

Wsprawie zakupionego sprzętu, mającego ratować
życie rozpętała się burza. Pojawił się bowiem zarzut
niegospodarności. I to całkiem sporej, gdyż ten

sam aparat zakupiony w Gliwicach za 17 mln złotych w War-
mińsko-Mazurskim Centrum Onkologi kosztował 8 mln. 

„TrueBeam” to system do leczenia raka o submilimetrowej
dokładności, o największej aktualnie dostępnej szybkości na-
promieniania. Może być zastosowany do napromieniania do-
wolnych nowotworów, kwalifikujących się do radioterapii,
zlokalizowanych w dowolnym miejscu w organizmie pacjenta.
Aparat wyposażono w system bramkowania, umożliwiający
napromienianie guzów ruchomych oddechowo. Jest to istotne
w leczeniu chorych na raka płuca i raka innych narządów np.
w jamie brzusznej. TrueBeam w Gliwicach wyposażony jest
także w system „Szybki Łuk” (RapidArc). Funkcja ta pozwala,
by zamiast stosowania kilku statycznych wiązek promienio-
wania użyć jednej, poruszającej się ruchem obrotowym wokół
chorego. Krótszy (liczony w sekundach) czas seansu gwarantuje
znacznie mniejsze ryzyko powikłań.

Gliwice nie zapłaciły
wyższej ceny...

Prezydent Zygmunt Frankiewicz zaprosił
do gliwickiego Ratusza samorządowców
i parlamentarzystów, aby omówić reali-
zację przyszłych projektów. Politycy dys-
kutowali o inwestycjach, które z pomocą
unijnego dofinansowania, mają zwiększyć
konkurencyjność całego regionu. Na
spotkaniu przypominano o dobrej kon-
dycji finansowej Gliwic, wysoko ocenionej
przez agencję Fitch Ratings. Stabilna
pozycja miasta ma ułatwić pozyskiwanie
środków z nowego  programu dofinan-
sowania unijnego na lata 2014 – 2020.

Niestety do tej pory z listy 60 zapro-
ponowanych inwestycji, żadna nie zna-
lazła się na wstępnej liście realizacji. Pod-
czas rozmowy przedstawiono uczestni-
kom tegoroczny budżet miasta oraz pla-
nowane projekty kluczowe m.in. budowę

hali Podium czy projekt „Nowe Centrum
Gliwice” obejmujący przebudowę dworca
PKP i okolicy. Reprezentanci Powiatu
Gliwickiego zaznaczali jak istotną kwestią
jest skomunikowanie pozostałych okrę-
gów z tym węzłem transportowym.

Skupiono się także na problemie
finansowania Drogowej Trasy Średni-
cowej. Aby sfinalizować inwestycję, mias-
to musi wyegzekwować ustalenia umowy
zawartej z Europejskim Bankiem Inwe-
stycyjnym. Według jej zapisów, do zapłaty
brakujących środków zobowiązał się
rząd RP, który w obecnej chwili nie
kwapi się do przekazania pieniędzy. 

—Myślę, że takie spotkania jak dzi-
siejsze są bardzo korzystne dla każdej
ze stron. Nasi reprezentanci w Sejmie

i Senacie mieli szansę uzyskać wiedzę,
która może być przydatna w ich co-
dziennej pracy w komisjach, w których
przygotowywane są zmiany często nie-
doskonałego prawa. Dzisiejsze rozmowy
były szczególnie cenne dla wójtów
i burmistrzów naszych sąsiednich gmin,
dla których było to forum do prezentacji
swojego spojrzenia na wiele spraw,
które rzadko docierają na pierwsze
strony gazet, a są szalenie ważne dla
lokalnych społeczności. To już drugie
spotkanie tego typu i z pewnością bę-
dziemy organizować kolejne. Liczę, że
nasi parlamentarzyści będą z nami
współpracować dla dobra wszystkich
mieszkańców Ziemi Gliwickiej

— powiedział po spotkaniu Zygmunt
Frankiewicz.

Gliwickie inwestycje mogą wpłynąć na sytuację w całym regionie.

Ważne spotkanie
w gliwickim Ratuszu

69zł

Pomogą
Gliwicom?
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Moduł reklamowy
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Horoskop

6 lutego około godziny 13.00
nieumundurowany patrol po-
licyjnych wywiadowców zain-
teresował się samochodem
osobowym, w którym siedziało
dwóch mężczyzn. W trakcie
kontroli policjanci wyczuli cha-
rakterystyczny ostry zapach
marihuany. 

Przeszukali więc i mężczyzn,
i auto. Ujawniono... pistolet
i ponad 400 gramów suszu
konopi indyjskich. 30-letni ró-
wieśnicy zostali zatrzymani
oraz przewiezieni do komendy
– tu osadzeni w policyjnym
areszcie. Sprawę przejęli poli-
cjanci z wydziału narkotyko-
wego. Na wniosek policji i pro-
kuratora sąd zastosował wobec
obu podejrzanych tymczasowe
aresztowanie.

W tym
tygodniu
imieniny
obchodzą 

państwo

Lenina

z magi-
strem za

ądal

Herod

znany z

Biblii

Pat, gi-
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głowy
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..
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Irena dla
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Thomp-
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Mikołaj
Na-
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komiks

przy
kranie

działa w
ramach
ONZ

gaz
szla-

chetny

grecka
bogini

jutrzenki
zbocze

oddział
z respi-
ratorami

pysz-
czek
psa

w parze
z

ąnretaM

ojciec
klaszto-

ru

kredyto-
wa

kolor w
kartach

Giulio,
polityk
włoski

zapłono-
wy w
aucie

z
ąnitzsirP

martwa
na

płótnie

Stanek,
piosen-
karka

relacjo-
nuje

wyda-
rzenia

yzrksiwresłinpętsodueinadaz żówkowy szarada.net

Amator cudzego portfela
może znaleźć się wszę-
dzie. 

Przekonały się o tym dwie
młode kobiety, które w sobotę
poszły do kościoła.

Na terenie jednego z kościo-
łów w dzielnicy Zatorze nie-
znany sprawca skradł z po-
zostawionych bez opieki to-
rebek portfele z dokumentami
i drobnymi sumami pieniędzy.
Poszkodowane to dwie 22-
latki. Sprawca niezbyt się
wzbogacił, ale przysporzył
młodym kobietom wielu kło-
potów. 

Powyższy przykład podpowia-
da: musimy być czujni nawet w
miejscu, do którego z zasady
złodziej przychodzić nie powi-
nien... Postępowanie w tej spra-
wie prowadzi II komisariat.

We wtorek około godziny
10.00 do policji wpłynęło
zawiadomienie o włama-
niu do mieszkania. Cieka-
wostką w tej sprawie jest
to, że nikt niczego nie wi-
dział i nie słyszał!

Rzecz działa się w jednej
z kamienic na Zatorzu. Usta-
lono, że sprawca, przy pomocy
dopasowanego klucza, włamał
się do mieszkania, skąd skradł
łóżko, komputer, pralkę oraz...
psa. Sąsiedzi nic nie widzieli,
nie słyszeli. Straty w toku
ustaleń. Postępowanie pro-
wadzi II komisariat.

Boska kradzież

Tak w skrócie przebiegła
realizacja zatrzymania
dwóch bardzo agresyw-
nych knurowian. 

Agresorzy mieli znaczącą
przewagę, bili swoją ofiarę
i kopali. Zareagował świadek,
który natychmiast powiado-
mił policję. Po przyjeździe ra-
diowozu mężczyzna wskazał
sprawców. Zatrzymanymi to
24- i 29-latek. Pokrzywdzony
trafił do szpitala, gdzie stwier-
dzono u niego wstrząśnienie
mózgu. Podejrzani trafili do
policyjnej izby zatrzymań w
gliwickiej KMP. Odpowiedzą
za pobicie, czeka ich proces
karny i wyrok, grozi im 3 lata
pozbawienia wolności.

Szybka reakcja
to szybkie

zatrzymanie

Rutynowa
kontrola. Znaleźli
broń i narkotyki

Tajemnicze
włamanie.

Zniknął
przyjaciel
rodziny

 Albercik (poniedziałek)
— jest mężczyzną bardzo ambit-
nym, panującym nad emocjami,
powściągliwym. Nigdy nie mówi
niczego pochopnie, nie rzuca też
słów na wiatr. Dąży do wyzna-
czonego celu, zawsze bardzo wy-
trwale; ogromną wagę przywią-
zuje także do wykształcenia. Nie
przepada za pracami domowymi
– wynoszenie śmieci czy zmy-
wanie naczyń to dla niego naj-
większa udręka.

 Zuzanna (wtorek)
— Ma niezwykle silną intuicję,
bardzo rozwiniętą pamięć słu-
chową i niezwykle rozbudzoną
ciekawość. to kobieta pewna sie-
bie, subtelna i bardzo wrażliwa.
Jest odważna, ma duży tempe-
rament i dobrą intuicję. Zawsze
postępuje zgodnie ze swoim su-
mieniem, czyli sprawiedliwie
i uczciwie. Jest skrupulatna, za-
pobiegliwa, potrafi postępować
z mężczyznami.

 Aneta (środa)
— to osoba mająca dobre maniery
i szanująca osoby starsze. Lubi
naukę i stale dąży do doskona-
łości, ale też potrafi się dobrze
bawić. Lubi rządzić innymi ludźmi
i podporządkowywać ich sobie.
Jest inteligentna, bywa negatyw-
nie odbierana przez innych, gdyż
zdarza jej się kłamać, wywyższać
się i przechwalać.

 Robert (czwartek)
— to człowiek energiczny, dobry
organizator i znawca ludzkiej
psychiki. Potrafi obserwować
ludzi i świat. Ma talent kierow-
niczy.  Z wyglądu jest osobą przy-
jazną, która przyciąga innych
i zachęca do kontaktów i przyjaźni.
Chętnie służy i pomaga innym.

 Izabela (piątek)
— to kobieta wrażliwa, kulturalna,
o żywym temperamencie. Zdolna
do wielu nadzwyczajnych czynów.
Jest osobą dokładną, ceni pun-
ktualność. Ognisko domowe to
dla niej lek na jej nerwową oso-
bowość. Stała w swoich przeko-
naniach oraz w miłości. Bardzo
lubi gustowny ubiór i dobrą kuch-
nię. Izabela przepada za plotkami,
jednak jest ostrożna, aby nikomu
nie wyrządzić kryzwdzi

 Marta (sobota)
—jest kobietą niezależną, lubi
wolność myśli i słowa. Ma wybitną
osobowość, konsekwentnie dąży
do wyznaczonego przez siebie
celu. potrafi zwalczyć wszelkie
przeszkody, które stoją na jej
drodze i osiągnąć sukces. W domu
jest dobrą gospodynią, spełniającą
wszystkie swoje obowiązki. Jest
dyplomatką 

 Maciej (niedziela)
— jest szlachetny, dobry, obrotny
i przeważnie spokojny, bardzo
rzadko się denerwuje. Lubi zmia-
ny, dość często zmienia miejsce
zamieszkania lub pracę. Uwielbia
dalekie podróże. Ma zmysł do-
brego organizatora, dzięki czemu
jego wycieczki zazwyczaj się udają
i powraca z nich pełen wrażeń
i dobrego zarobku. Maciej lubi
młode kobiety i przygody miłosne,
uznaje wolną miłość.

Baran 21.03-20.04
W�tym�tygodniu�będziesz�mu-
siał�liczyć�wyłącznie�na�siebie.
Wszystkie�postanowienia�reali-
zuj�starannie�i�z�rozwagą.�Po-
może�Ci�wrodzona�pewność
siebie.

Byk 21.04-20.05
Zapanujesz�nad�każdym�no-
wym�wyzwaniem.�Bądź
wdzięczny�za�okazane�ci
wsparcie.�Doceń�wszystko
co�zsyła�ci�los.�Teraz�czeka
Cię�czas�spokoju�i�stabilizacji.

Bliźnięta 21.05-21.06
W�imię�dobrego�i�wygodnego
życia�gotów�jesteś�ponosić�nie-
małe�ofiary.�Chcesz�w�pracy
zgarniać�największe�i�najsma-
kowitsze�kąski.

Rak 22.06-22.07
Każdy�cel�wiąże�się�z�mniej-
szym�lub�większym�stopniu
z�ryzykiem.�W�tym�tygodniu
będziesz�miał�szansę�odkryć
zupełnie�nowe�możliwości.
Być�może�czeka�Cię�awans.

Lew 23.07-23.08
W�życiu�potrzebna�jest�Ci�róż-
norodność.�Inaczej�dręczy�cię
nuda�i�niepokój.�W�tym�tygod-
niu�pozałatwiasz�większość
spraw.�Jednak�nie�odgradzaj
się�od�innych.�

Panna 24.08-22.09
Nie�próbuj�też�działać�pod
prąd,�bo�niektóre�projekty
mogą�nie�wypalić.�Coraz�czę-
ściej�w�twoim�sercu�gości�prag-
nienie�macierzyństwa.

Waga 23.09-23.10
Stawiasz�wysokie�wymagania
sobie,�ale�też�i�innym.�W�tym
tygodniu�twoje�otoczenie�może
brać�z�ciebie�przykład.�Staniesz
na�wysokości�zadania.

Skorpion 24.10-22.11
Wszystkie�postanowienia�reali-
zuj�starannie�i�z�rozwagą.�Efek-
tami�swoich�działań�cieszyć�się
będziesz�pod�koniec�tygodnia.

Strzelec 23.11-21.12
Podpiszesz�bardzo�ważne�kon-
trakty�dla�firmy.�Nie�patrz�jed-
nak�z�góry�na�innych,�którzy
nie�mają�takiej�siły�przebicia.
W�ten�sposób�zrażasz�sobie�ich
do�siebie.�

Koziorożec 22.12-20.01
Nie�działaj�jednak�w�pośpie-
chu.�Sprawdź�wszystkie�walory
interesującej�cię�propozycji.
Uważaj,�bo�koszty�mogą�prze-
wyższać�zyski.�Pozostaw�wy-
cenę�transakcji�w�rękach�spe-
cjalisty.

Wodnik 21.01-19.02
Twoja�praca�zostanie�w�tym
tygodniu�doceniona.�Możesz
liczyć�na�awans.�Koniec�tygod-
nia�przeznacz�na�spotkania�ro-
dzinne.�Sprawi�Ci�to�dużą�sa-
tysfakcję.

Ryby 20.02-20.03
Działasz�na�zwolnionych�obro-
tach.�Być�może�jest�to�przemę-
czanie�i�osłabienie�organizmu.
Pomyśl�o�zmianie�diety�na�bar-
dziej�kaloryczną.
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