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Sobota, 02 marca 
temp. 10°C |2°C ❂❂❂

Czwartek, 28    bm.
temp. 5°C |-1°C

Piątek, 01 marca
temp. 8°C |-2°C

Wtorek, 26 bm.
temp. 2°C |-2°C

Środa, 27 bm.
temp. 3°C |-4°C  

Rondo
Kaczyńskiego

Największy nakład w Gliwicach
rozdawany „do ręki”

bezpłatna gliwicka

gazeta informacyjna 25 Lutego 2013 Nr 024

Rondo im. Kaczyńskiego w Gliwicach? Przegłosowane!
Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej
powrócił projekt, który do tej pory
wyraźnie podzielił gliwiczan. Co cie-
kawe, choć uchwalone rozwiązanie
nie dotyczyło drzew czy finansowania
Podium, wzbudziło niezwykle wiele
kontrowersji. Za sprawą grupy radnych

PiS do porządku sesji powróciła ini-
cjatywa nazwania im. Lecha Kaczyń-
skiego ronda u zbiegu ulic Bohaterów
Getta Warszawskiego,  Toszeckiej,
Warszawskiej. 

Pomysł pojawił się już miesiąc temu,
jednak został odrzucony. Do zdobycia

większości zabrakło tylko jednego gło-
su. Gdy wprowadzono kilka zmian
w uzasadnieniu projektu, projekt został
przyjęty większością radnych PiS
i KdG ZF. 

Debata dotycząca zasadności pro-
jektu jeszcze długo będzie rozgrzewać

mieszkańców Gliwic. Na razie rysuje
się wyraźny podział, który miejmy na-
dzieję, nie przybierze na sile i z czasem,
przybierze formę zwykłej anegdoty,
bo ostatecznie tabliczka z nazwą nie
będzie przecież miała większego zna-
czenia dla ronda.

Wszystko to przez decyzję Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego, który
uchylił uchwałę w sprawie już stwo-
rzonych zapisów, ustalających wysokość

opłat. Nowa taryfa ma opierać się na
tzw. naliczaniu godzinowym, a nie jak
do tej pory określana na podstawie
dochodów. 

W odpowiedzi na nastroje społeczne,
radni zdecydowali się na obowiązujące
rozwiązania oparte na dochodach ro-
dziców. Tym samym stawka ustaliła
się na poziomie od 120 zł 400 zł bez
wyżywienia. Już wtedy wprowadzone
ustalenia kwestionowała prokuratura
okręgowa w Gliwicach. Uznano, że

opłata nie odpowiada faktycznej liczbie
godzin, które najmłodsi spędzają w
żłobkach. 

— Władze Gliwic zastanawiają się
teraz jak skalkulować opłaty za żłobki.
– Gmina obecnie dopłaca do każdego
dziecka, bo realne koszty utrzymania
na jedno dziecko wynoszą 1,2 tys. zł.
W zakwestionowanym sys-
temie bogaty płacił więcej,
biedny mniej. Teraz biedni będą
płacili więcej, a bogaci nie odczują

tych opłat, bo wszyscy będą mieli po
równo – kwituje Marek Jarzębow-
ski, rzecznik Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach.

Zmiany zapowiadają burzliwe obrady
podczas marcowej sesji rady miejskiej.
Na razie nie wiadomo czy należności
w przeliczeniu na liczbę godzin utrzy-
mają się na obecnym poziomie. Pew-
nym jednak, że rodzice już teraz po-
winni przygotować się na dodatkowe
wydatki.

Uwaga! 
Zbliża się 
deratyzacja

Problem dotyczył coraz większej
liczby szczurów, pojawiających się
na terenie podwórza. Gryzonie ze
względu na przenoszone choroby
i pasożyty, stanowią spore niebez-
pieczeństwo dla mieszkańców
i zwierząt domowych. Odpowiedzi
na pytania niezwłocznie udzielił
rzecznik Straży Miejskiej Marcin
Kuczkowski.

Podobne zgłoszenie otrzymaliś-
my na początku lutego. Wtedy przy
ul. Pszczyńskiej, nieproszeni goście
dostali się do mieszkania przez
ubikację znajdującą się na parterze
kamienicy. Właściciel zgłosił się
do strażników z prośbą o pomoc.
Funkcjonariusze niezwłocznie zgło-
sili się do administratora budynku,
któremu nakazano deratyzację
mieszkania. 

W tym roku od 15 marca do
15 kwietnia rusza powszechna
akcja deratyzacji. Wtedy też służby
będą jednorazowo i równocześnie
wykładać trutkę. Znajdzie się ona
m.in. we wszystkich nieruchomo-
ściach mieszkalnych i użytkowych,
sklepach, obiektach przemysło-
wych, kolejowych i gospodarstwach
rolnych. Oczywiście akcja obejmie
również sieć kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. 

Uchwała Rady Miejskiej  z  dnia
13  grudnia  2012r.  dokładnie
określa jak powinniśmy przygoto-
wać się do deratyzacji. Podstawą
jest oczyszczenia podwórza, piwnic,
poddasza, komórki, strychów, aby
pozbawić gryzoni źródeł pożywie-
nia. Musimy pamiętać, aby wyjaś-
nić dzieciom, że środek do zwal-
czania szczurów jest niebezpieczny,
a miejsce wystawienia trutki należy
dokładnie oznaczyć. Niezwykle is-
totną kwestią jest dopilnowanie,
aby zwierzęta domowe i ptactwo
nie miały dostępu do wystawianej
substancji. 

Po zakończeniu akcji, należy ze-
brać pozostałe resztki trutki i padłe
gryzonie, które muszą trafić do
utylizacji. Straż Miejska wraz z Po-
wiatowym Inspektorem Sanitar-
nym będą kontrolować czy ob-
wieszczenie zostało wykonane. Za
niedostosowanie się do tych zapi-
sów grożą mandaty karne.

Jedna z mieszkanek
śródmieścia zwróciła
się do naszej redakcji
z prośbą o pomoc.

Czy rodzice 
zapłacą więcej?

JEDYNA
BEZPŁATNA
GAZETA
z�programem�TV
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Moduł reklamowy

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach
uprzejmie informuje, że dnia 16 marca 2013r. w godzi-
nach od 9.00 do 13.00 tut. urząd będzie czynny dla
osób, które zechcą złożyć zeznanie roczne, pobrać for-
mularze podatkowe, zasięgnąć informacji jak poprawnie
rozliczyć zeznanie roczne za 2012r. W tym dniu kasa
będzie nieczynna.

Poniżej udostępniamy „ściągę” dla podatników zawierającą podstawowe
informacje niezbędne przy rozliczeniu, dzisiaj skala podatkowa, w kolejnych
wydaniach przekażemy informacje o limitach, ulgach itp. 

PODATEK DOCHODOWY

OD OSÓB FIZYCZNYCH – 2012
(ODLICZENIA, LIMITY)

SKALA PODATKOWA

1-szy próg do 85.528 zł 18 % minus 556,02 zł

2-gi  próg od 85.528 zł 14.839,02 zł + 32 % nadwyżki
ponad 85.528 zł 

Dochód
wolny 3.091,00zł, ulga podatkowa 556,02zł rocznie,

46,33 zł w skali miesiącaod podatku

czasie czwartkowej sesji Rady
Miejskiej, radni PiS ponow-
nie złożyli projekt dotyczący
ronda u zbiegu ul. Toszeckiej,
Warszawskiej i Bohaterów

Getta Warszawskiego. Uchwała przeszła
głosami 12 radnych z Prawa i Spra-
wiedliwości, Koalicji dla Gliwic Zyg-
munta Frankiewicza a także Platformy
Obywatelskiej. Mamy więc rondo im.
Lecha Kaczyńskiego.

Nie ukrywam, że jestem wielkim zwo-
lennikiem polityki Lecha Kaczyńskiego
i tak jak ciężko mi dziś popierać PiS, to
uważam Kaczyńskiego za najwybitniej-
szego prezydenta III RP. Mogę godzi-
nami opowiadać dlaczego tak uważam
i wykładać polityczne credo zmarłego
prezydenta, ale nie o tym chciałem
pisać. Potrafię zrozumieć, że ktoś się
ze mną nie zgodzi, że nazwie Lecha Ka-
czyńskiego marnym, nieskutecznym
politykiem z niską pozycją sondażową.
Wszystko co jest dozwolone w ramach
cywilizowanej debaty, jest zrozumiałe
i akceptowalne.

Zdaje się, że to co mówię jest oczy-

wistością, że powtarzam banały, my-
ślałem tak do momentu, gdy zajrzałem
do komentarzy pod informacją o rondzie
na Facebooku. „Co za debile, kretyni,
pajace.”, „Niech Zrobia Tam Budke
z Zimnym Lechem”, „to już mogli zrobić
rondo Katarzyny W.”. Obok debilizmów
w stylu Palikota, pojawiły się etnona-
cjonalistyczne głupoty spod znaku RAŚ:
„Przebrała się miarka, wyprowadzam
się. Nie dość że postawili Piłsudskiego,
który Ślązaków miał gdzieś, to jeszcze
rondo nazwali Kaczorem który też
miał nas serdecznie”. No i najgłupsze
hurtowe argumenty w stylu „co on
zrobił dla Gliwic”, „co on zrobił dla
Śląska”, które świadczą o patologicznym
braku poczucia wspólnoty narodowej. 

Gdyby nazwali ulicę imieniem Bole-
sława Bieruta albo Feliksa Dzierżyń-
skiego, internetowa społeczność pewnie
by nawet  tego nie skomentowała, co
bardziej przerażające – nie ma praw-
dopodobnie pojęcia kim ci nieświętej
pamięci panowie byli. Nie przeszkadzają
jej także istniejące w naszym mieście
ulice: Wasilewskiej, Gomułki, Armii
Ludowej czy Róży Luksemburg. 

Kim był Lech Kaczyński? Niezależnie
od oceny jego kadencji, był demokra-
tycznie wybranym prezydentem naszego
kraju, zmarłym tragicznie w czasie peł-
nienia funkcji. Miliony Polaków i dzie-
siątki tysięcy Gliwiczan oddało na niego
głos w wyborach prezydenckich. Tak
samo na swoją ulicę zasługują pośmiert-
nie Kwaśniewski, Wałęsa czy Komo-
rowski. Ci spośród was, którzy macie
usta pełne banałów o tolerancji dla ho-
moseksualizmu, transseksualizmu czy
wszelkiego innego „izmu”, zapomnieli-
ście o podstawowej zasadzie szacunku
dla drugiego człowieka. 

Jestem zły, i jest mi wstyd. Bo lubię
Gliwiczan i zawsze wierzyłem w moje
pokolenie. Tym razem to jednak poli-
tycy zawstydzili obywateli. Wielu za-
skoczy fakt, że za rondem Lecha Ka-
czyńskiego głosowało dwóch radnych
Platformy - Jan Wiśniewski i Henryk
Woźniak, szacunek dla nich. Wiem też,
że Kaczyński to człowiekz zupełnie
innej bajki niż Zygmunt Frankiewicz
i radni Koalicji. Dziękuję Radzie Miasta
za odważną decyzję.

W

NR KONTA BANKOWEGO: NBP O/O KATOWICE

29101012123055122223000000

Zeznania oraz korekty zeznań można złożyć osobiście, listem
poleconym bądź w formie elektronicznej bez konieczności
posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego korzystając
ze strony  www.e-deklaracje.gov.pl.

I Urząd Skarbowy
w Gliwicach

Dzień Otwarty 
16 marca 2013r.

Usta pełne banałów 
o tolerancji

Petros Tovmasyan 

bloger polityczny
działacz społeczny

www.tydzienwgliwicach.pl2
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Należy pamiętać, że wszystkie dzieci 5-
letnie (rocznik 2008) zobowiązane są do
realizacji obowiązkowego rocznego przy-
gotowania przedszkolnego. Dzieci 6-letnie
mogą, jeśli taka będzie wola ich Rodziców,
uczęszczać do szkoły podstawowej jako
uczniowie klasy I lub ponownie realizować
roczne przygotowanie przedszkolne. Ro-
dzice 6-latków są proszeni o dokładne
zapoznanie się z ofertą szkół podstawo-
wych przed podjęciem ostatecznej decyzji
o wyborze drogi dla swego dziecka.

Uwaga! Niezłożenie formularza
zgłoszenia (wersji papierowej) w ter-
minie do 28 marca 2013 r. spowo-
duje nieuczestniczenie dziecka
w rekrutacji!

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną
w dotychczasowym przedszkolu/szkole nie
biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają
deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania
dziecka do danej placówki w terminie od
26 lutego do 8 marca 2013 r.

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko
do innego publicznego przedszkola (od-
działu przedszkolnego przy szkole pod-
stawowej) muszą pamiętać, że ich dziecko
uczestniczy w rekrutacji na takich samych
zasadach, jak kilkulatek zapisywany do
przedszkola po raz pierwszy. Rodzic po-
winien też mieć na uwadze, że w przy-

padku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola
jego miejsce w dotychczasowej placówce
nie jest dla niego zarezerwowane.
Dzieci o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych nie uczestniczą w elektronicznej
rekrutacji! Rodzice takich dzieci winni
złożyć wniosek o zapewnienie dziecku
miejsca w oddziale integracyjnym bądź
specjalnym, wraz z orzeczeniem o po-
trzebie kształcenia specjalnego, wydanym
przez publiczną poradnię psychologicz-
no-pedagogiczną do przedszkola/szkoły
podstawowej prowadzącej oddziały przed-
szkolne integracyjne lub specjalne.

Wszelkich informacji o zasadach
i wynikach rekrutacji udzielają dy-
rektorzy przedszkoli i szkół pod-
stawowych z oddziałami przedszkol-
nymi (jako prowadzący nabór i odpo-
wiedzialni za jego przebieg). 

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg, który ma wyłonić wykonawcę prac
remontowych mostu nad Kłodnicą. Dzięki temu z modernizowanego odcina znikną
m.in. tory tramwajowe. ZDM planuje także wymianę nawierzchni jezdni, chodników
i dylatacji bitumicznych. Zakres prac obejmuje m.in. zabezpieczenie antykorozyjne,
remont ścian oporowych wraz z wymianą balustrad. 

— Samochód po naje-
chaniu na stare szyny
zachowuje się jak na
łyżwach. Szczególnie te-
raz, gdy jest mokro
i ślisko, poślizg w takim
miejscu jest gwaranto-
wany. Oczywiście nikt
nie każe nam jeździć po
torowisku, jednak przy
zmianie pasa np. na
Placu Piastów, nie wia-
domo jak się zachowa
samochód. — komen-

tują pytani przez nas ta-
ksówkarze z postoju
przed dworcem.

Oprócz groźby poślizgu
pojawia się również spo-
re wyzwanie dla zawie-
szenia. Starym betono-
wym płytom bardzo da-
leko do powierzchni as-
faltowego odpowiedni-
ka. W szczeliny pomię-
dzy torowiskiem i jezd-
nią dostaje się woda,

która prowadzi do licz-
nych spękań i dziur na
linii jezdni i torów. Po-
dobny przypadek opisał
w mailu do redakcji je-
den z gliwickich kierow-
ców. — W piątek na
skrzyżowaniu ul. Ja-
giellońskiej i Szarej,
ogromna wyrwa wy-
muszała na kierujących
jazdę slalomem. Nawet
w przypadku, gdy uda-
ło się ominąć dziurę,

dodatkowy problem
stanowiły odłamki as-
faltu rozrzucone woko-
ło. Ot takie skutki zimy. 

Prawdopodobnie usu-
wanie kawałek po ka-
wałku infrastruktury
tramwajowej potrwa
nawet kilka lat. Do tego
czasu radzimy zachować
ostrożność, szczególnie
w okresie zimowym.

Zapisy rozpoczną się 12 marca i potrwają do 28 marca. Do dyspozycji Rodziców będą miejsca we wszystkich przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Gliwice, jak również w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Zniknie kolejny fragment
torów tramwajowych 

Rusza nabór
do przedszkoli
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04:55Kung Fu Panda - Żądło skorpiona (1)
5:20Telezakupy 5:55Kawa czy herbata?
8:00Wiadomości 8:05Pogoda 8:08Poli-
tyka przy kawie 8:30Król Maciuś Pierwszy
8:40Magiczne przygody misia Ruperta:(26)
8:55Telezakupy 9:25BBC w Jedynce: Od
rafy po lasy deszczowe (2/3)10:25Opera-
cja życie (14) 11:00Okrasa łamie przepisy:
Kuchnia wielkopolska 11:30Moda na suk-
ces (5781)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:40 Natura w Jedynce: Południowy

Pacyfik: Bezkresny błękit (3/6)
13:40 Jaka to melodia? teleturniej muz.
14:15 Jaka to melodia? teleturniej muz.
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Nad rozlewiskiem... (13-ost.)
16:15 33. Wieczory Humoru i Satyry -

Lidzbark 2012: Neo-Nówka 
16:25 Moda na sukces (5782)
16:50 Jaka to melodia? - extra felieton
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Jaka to melodia? teleturniej muz. 
17:50 Klan (2406)
18:20 Elżbieta Jaworowicz. Tak było -

tak jest 
18:40 Wszystko przed nami (70) serial
19:10 Wieczorynka: Noddy w krainie

zabawek: Kucyk i Laleczki (50)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:20 Wielki test wiedzy ekonomicznej
21:55 Jaka to melodia? - extra felieton
22:05 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem:

Mój tata jest w ciąży
23:05 Dynastia Tudorów 3(8-ost.) serial 
0:00 Wszystko przed nami (70) serial 
0:30 Lustro film obycz., Polska 1985
2:10 Naszaarmia.pl magazyn
2:35 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem:

Mój tata jest w ciąży film dok.
3:30 Notacje: Krzysztof Pomian. Poca-

łujcie mnie w...cykl dokumentalny
3:45 Zagadkowa Jedynka progr. roz. 
4:45 Zakończenie programu

4:55Supah Ninjas(14)5:20Telezakupy
5:55Kawa czy herbata? 8:00Wiadomości
8:05Pogoda 8:09Polityka przy kawie 8:30
Noddy w krainie zabawek (6) 8:40Bali: 
U dziadka w ogródku (14)9:00Telezakupy
9:35Natura w Jedynce: Płd Pacyfik (3/6)
10:35Rok w ogrodzie11:00Plebania (1435)
11:30Moda na sukces (5782)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Natura w Jedynce: Południowy

Pacyfik: Ocean wulkanów (4/6)
13:30 Jaka to melodia?
14:00 Klan (2406)
14:30 Wszystko przed nami (70)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Przystań: Sens życia (10/13)
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16:35 Reportaż
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17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
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17:55 Klan (2407)
18:25 Prawdziwe życie
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dogoni Koko (1)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
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kielskiego
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20:55 Piłka nożna: Puchar Hiszpanii studio
21:00 Piłka nożna: Puchar Hiszpanii re-

wanżowy mecz półfinałowy: FC
Barcelona - Real Madryt

23:10 Przemytnicy film obyczajowy, Pol-
ska 1984

0:50 Wszystko przed nami (71) serial
1:25 Dzieje mistrza Twardowskiego

baśń filmowa, Polska 1995
3:05 Po prostu program Tomasza Se-

kielskiego
3:45 Notacje: Bogusława Kędzierska.
4:05 Zagadkowa Jedynka program roz.
4:50 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy! 6:00Nowy dzień z
Polsat News 7:30The Looney Tunes Show
(8) 8:00Sylwester i Tweety na tropie 4(22)
8:30Scooby-Doo 2 (12) 9:00Czarodziejki
5 (90) 10:00Tak, kochanie (23)10:30Świat
według Kiepskich: Ciapciaki (400) 
11:00 Dlaczego ja? (123)
12:00 Szpilki na Giewoncie 4 (42) serial
13:00 Dom nie do poznania 6 (1)
14:00 Pierwsza miłość (1652) serial 
14:45 Trudne sprawy (267) serial 
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (495)
17:00 Dlaczego ja? (373) 
18:00 Pierwsza miłość (1653)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (348)
20:10 Megahit: Apocalypto

dramat przygodowy, USA 2006
22:55 Odwaga i nadzieja dramat wo-

jenny, Maroko/USA 2006
1:10 24 godziny 6 (124) serial sensac.
2:10 Zagadkowa noc teleturniej
3:15 Tajemnice losu program rozryw. 

5:00Uwaga! 5:20Rozmowy w toku: Zgad-
nij, która z nas urodziła się facetem! 6:20
Telezakupy 7:25Co za tydzień 8:00Dzień
dobry TVN 11:10Ukryta prawda (136)
12:15 Kocham. Enter: Wypadek (10)
13:15 Szpital (10)
14:15 W-11 - Wydział Śledczy: Musisz

mnie kochać (578)
14:55 Kocham. Enter (11)
15:55 Rozmowy w toku: Jakiej kobiety

szuka prawdziwe "ciacho"?
17:00 Szpital (11) 
18:00 Ukryta prawda (137)
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1717) serial obycz.
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Zabój-

stwo niedoskonałe (996) serial.
21:30 Lekarze (1/13) serial obyczajowy
22:30 Perfekcyjna pani domu (1/13)
23:30 Sekrety chirurgii (12-ost.)
0:30 Detektyw Monk 8 (14) serial 
1:30 Uwaga!
1:45 Arkana magii (847)
3:05 Rozmowy w toku: Jakiej kobiety

szuka prawdziwe "ciacho"?
4:00 Zakończenie programu

4:55Supah Ninjas: Grom (14)5:20Teleza-
kupy5:55Kawa czy herbata?8:00Wiado-
mości8:05Pogoda8:09Polityka przy kawie
8:30Noddy w krainie zabawek: Nic nie
śmieszy pana Ploda (6)8:40Bali:U dziadka
w ogródku (14)9:00Telezakupy9:35Na-
tura w Jedynce: Południowy Pacyfik: Bez-
kresny błękit (3/6)10:35Rok w ogrodzie
11:00Plebania (1435)11:30Moda na suk-
ces (5782)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Natura w Jedynce: Południowy

Pacyfik: Ocean wulkanów (4/6)
13:30 Jaka to melodia? teleturniej muz. 
14:00 Klan (2406)
14:30 Wszystko przed nami (70)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Przystań: Sens życia (10/13)
16:10 Moda na sukces (5783)
16:35 Reportaż
16:50 Jaka to melodia? - extra felieton
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Jaka to melodia? teleturniej muz.
17:55 Klan (2407)
18:25 Prawdziwe życie cykl reportaży
18:40 Wszystko przed nami (71)
19:10 Wieczorynka: Stacyjkowo: Kto

dogoni Koko (1)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Po prostu
20:50 Jaka to melodia? - extra felieton
20:55 Piłka nożna: Puchar Hiszpanii stu-

dio
21:00 Piłka nożna: Puchar Hiszpanii re-

wanżowy mecz półfinałowy: FC
Barcelona - Real Madryt

23:10 Przemytnicy film obyczajowy, Pol-

ska 1984
0:50 Wszystko przed nami (71) serial 
1:25 Dzieje mistrza Twardowskiego

baśń filmowa, Polska 1995
3:05 Po prostu program Tomasza Se-

kielskiego
3:45 Notacje: Bogusława Kędzierska.

Pogrom Polaków w Lipnikach
4:05 Zagadkowa Jedynka pr. rozrywk.
4:50 Zakończenie programu

5:20Telezakupy5:55Złotopolscy: Spacer
(55)6:30Złotopolscy: Posłańcy (56)7:05 
M jak miłość (151)8:00Pytanie na śniada-
nie8:50Panorama9:00Pytanie na śniada-
nie9:30Pogoda9:40Pytanie na śniadanie
10:10Pogoda10:15Pytanie na śniadanie
10:50Lokatorzy: Bohaterowie są wśród
nas (8)11:25Telezakupy
12:00 Dialog reportaż
12:30 Biegi narciarskie: Mistrzostwa

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

Świata w Val di Fiemme
bieg na 10 km stylem dowolnym kobiet
10 km kobiet techniką dowolną.
14:10 Barwy szczęścia (887) serial 
14:45 Świat bez tajemnic: Morze

twoimi oczami film dok. 
15:15 Świat bez tajemnic: Janek film

dokumentalny, Polska 2006
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 M jak miłość (969)
17:05 Szpital Three Rivers (6/13) serial

obyczajowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Ja to mam szczęście! (16) serial 
20:05 Barwy szczęścia (888) serial
20:40 M jak miłość (970) serial
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość"
21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fikcji: Bez tajemnic, bez

wstydu. Nadzy w sieci film doku-
mentalny, Francja 2011

0:05 Na linii strzału 2 (21)serial sensac.
0:55 Lalka: Ciąg dalszy pamiętnika sta-

rego subiekta (7/9) serial
2:25 Magazyn Ekspresu Reporterów
3:20 Szpital Three Rivers (5/13) serial 
4:10 Szpital Three Rivers (6/13) serial
4:50 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy!6:00Nowy dzień z
Polsat News7:30The Looney Tunes Show
(9) 8:00Sylwester i Tweety na tropie 4(23)
8:30Scooby-Doo 2 (13)9:00Czarodziejki 5
(91)serial10:00Tak, kochanie (24) serial
10:30Świat według Kiepskich (401) serial
11:00Dlaczego ja? (124)serial 
12:00 Szpilki na Giewoncie 4 (43) serial
13:00 Dom nie do poznania 6 (2)
14:00 Pierwsza miłość (1653)
14:45 Trudne sprawy (268) serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (496)
17:00 Dlaczego ja? (374) serial
18:00 Pierwsza miłość (1654) serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Kos-

miczna odyseja (349) serial
20:00 Megahit: Siła rażenia film sensa-

cyjny, Rumunia/USA 2006
22:05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego

Jorku 6 (127) serial kryminalny
23:05 Śmierć siedemnastolatka thriller,

Kanada 2008
1:00 Zagadkowa noc teleturniej
3:00 Tajemnice losu pr. rozryw. 

5:00Uwaga!5:20Rozmowy w toku: Jakiej
kobiety szuka prawdziwe "ciacho"?6:20
Telezakupy7:25Na Wspólnej (1717)serial
8:00Dzień dobry TVN11:10Ukryta
prawda (137) serial paradokumentalny
12:15 Kocham. Enter (11) serial 
13:15 Szpital (11) serial 
14:15 W-11 - Wydział Śledczy: Zabój-

stwo niedoskonałe (996) serial 
14:55 Kocham. Enter (12) serial
15:55 Rozmowy w toku: Kobieta nie

chce urodzić mi dziecka! talk-show
17:00 Szpital (12) serial 
18:00 Ukryta prawda (138) serial 
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda

19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1718) serial obycz.
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: W zagro-

żeniu (997) serial
21:30 Prawo Agaty (1/13) serial obycz.
22:30 Kuba Wojewódzki (14) talk-show
23:30 Superwizjer magazyn reporterów
0:05 The Event: Zdarzenie (16) serial
1:05 Smakuj świat z Pascalem (9/10)
1:35 Uwaga! magazyn reporterów
1:50 Arkana magii (848)
3:10 Rozmowy w toku: Kobieta nie

chce urodzić mi dziecka!
4:05 Zakończenie programu

4:55Wodnikowe Wzgórze: Mroczna przy-
stań (34)5:35Telezakupy5:55Kawa czy
herbata?8:00Wiadomości8:05Pogoda
8:08 Polityka przy kawie8:25Stacyjkowo:
Koko na posterunku (49)8:55Telezakupy
9:15Natura w Jedynce: Południowy Pacy-
fik: Ocean wulkanów (4/6)10:15Ostatnia
audiencja generalna papieża Benedykta
XVI relacja11:45Jaka to melodia? - extra
felieton 
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Natura w Jedynce: Południowy

Pacyfik: Wyspy osobliwości (5/6)
13:30 Jaka to melodia? teleturniej muz.
14:00 Klan (2407)
14:30 Wszystko przed nami (71) serial
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Przystań: Rywale (11/13)serial
16:10 Gwiazdy na 60 lat TVP - prze-

żyjmy to jeszcze raz... progr. roz.
16:25 Moda na sukces (5784)
16:50 Jaka to melodia? - extra felieton
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Jaka to melodia? teleturniej muz.
17:55 Klan (2408)
18:25 Prawdziwe życie cykl reportaży
18:45 Wszystko przed nami (72)
19:10 Wieczorynka: Przygody Bolka i

Lolka: Lotnia (50)
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 GOL T-Mobile Ekstraklasa maga-

zyn piłkarski
20:10 Pogoda
20:20 Śmierć nadejdzie jutro film sen-

sacyjny, Wielka Brytania/USA 2002
22:40 Przebłysk jutra (12/22) serial SF
23:35 Przebłysk jutra (13/22) serial SF
0:20 Wszystko przed nami (72) serial
0:50 Wakacje w Amsterdamie dramat

obyczajowy, Polska 1985
2:25 Reportaż
2:40 Reportaż Jedynki: Leszek Pękalski

- wampir z Bytowa. Historia niedo-
kończona cykl reportaży

3:15 Notacje: Ks. Józef Wójcik. Wróg nr
1 Polski Ludowej cykl dokument.

3:25 Zagadkowa Jedynka pr. rozrywk.
4:25 Zakończenie programu

5:15Telezakupy5:55Złotopolscy (57)6:30
Złotopolscy (58) 7:05M jak miłość (152)
8:00Pytanie na śniadanie 8:50Panorama
9:00Pytanie na śniadanie 9:30Pogoda
9:40Pytanie na śniadanie10:10Pogoda
10:15Pytanie na śniadanie10:45Lokato-
rzy (9)11:20Telezakupy
11:55 Anna Dymna - spotkajmy się:

Krzysztof Sałapa talk-show
12:30 Klasyka polskiego kabaretu:

Przechowalnia Artura Andrusa i
Andrzeja Poniedzielskiego pr. roz.

13:30 Barwy szczęścia (888) serial
14:00 Ja to mam szczęście! (17) serial
14:40 Oskarowe kostiumy Barbary Ptak
15:45 Panorama
16:05 Pogoda
16:15 M jak miłość (970) serial
17:05 Szpital Three Rivers (7/13) serial
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Ja to mam szczęście! (17) serial
20:05 Barwy szczęścia (889) serial
20:40 Na dobre i na złee (513) serial
21:40 Kulisy serialu "Na dobre i na złe"
21:45 Kino relaks: Sami swoi, komedia. 
23:20 Reporter polski
0:05 "Ja to mam szczęście!" - ulubio-

ne skecze program rozrywkowy
0:15 Życie po falstarcie (4/10) serial
1:10 Oskarowe kostiumy Barbary Ptak
2:10 Reporter polski magazyn
2:55 Oczy niebieskie komediodramat 

4:25 Szpital Three Rivers (7/13) serial
5:10 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy!6:00 Nowy dzień z
Polsat News7:30The Looney Tunes Show
2 (9)8:00 Sylwester i Tweety na tropie(24)
8:30Miś Yogi (70)8:40Show Misia Yogi (3)
8:50Show Misia Yogi (4) 9:00Czarodziejki
5 (92) 10:00Tak, kochanie 2 (25)10:30
Świat według Kiepskich (402) 11:00 Dla-
czego ja? (125) serial paradokumentalny
12:00 Szpilki na Giewoncie 4 (44)
13:00 Dom nie do poznania 6 (3)
14:00 Pierwsza miłość (1654) 
14:45 Trudne sprawy (269)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (497)
17:00 Dlaczego ja? (375)
18:00 Pierwsza miłość (1655)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (350)
20:00 Świat według Kiepskich (277)
20:35 50 pierwszych randek komedia

romantyczna, USA 2004
22:40 Kumple na zabój komedia sensa-

cyjna, Niemcy/Irlandia/USA 2005
0:40 Zmęczenie materiału
komediodramat, Niemcy/USA 1999
3:05 Tajemnice losu program rozr.

5:00Uwaga!5:20Rozmowy w toku: Ko-
bieta nie chce urodzić mi dziecka!6:20Te
7:25Na Wspólnej (1718)8:00Dzień dobry
TVN11:10Ukryta prawda (138)
12:15 Kocham. Enter (12)
13:15 Szpital (12)
14:15 W-11 - Wydział Śledczy: W za-

grożeniu (997)
14:55 Kocham. Enter (13)
15:55 Rozmowy w toku: Chcę być

gwiazdą jak Tomek Niecik!
17:00 Szpital (13)
18:00 Ukryta prawda (139)
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1719)
20:45 W-11- Wydział Śledczy: Leoś (998)
21:30 Od kołyski aż po grób film sensa-

cyjny, USA 2003
23:35 Ugotowani (1/12) sreality show
0:35 Sekrety chirurgii (12-ost.)
1:30 Uwaga!
1:45 Arkana magii (849)
3:05 Rozmowy w toku: Chcę być

gwiazdą jak Tomek Niecik!
4:00 Zakończenie programu

4:55Wodnikowe Wzgórze (35)5:20Teleza-
kupy5:55Kawa czy herbata?8:00Wiado-
mości8:05Pogoda8:09Polityka przy
kawie8:30Marta mówi!(37)8:55Teleza-
kupy9:35Natura w Jedynce: Południowy
Pacyfik (5/6)10:35My, wy, oni 11:10Ple-
bania (1436)11:30Moda na sukces (5784)
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes
12:30 Natura w Jedynce: Południowy

Pacyfik: Zagrożony raj (6-ost.)
13:30 Jaka to melodia? teleturniej
14:00 Klan (2408)
14:30 Wszystko przed nami (72)
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Przystań: Plecaczek (12/13)
16:20 Moda na sukces (5785)
16:40 Jaka to melodia? - extra felieton 
16:45 Skoki narciarskie: Mistrzostwa

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

Świata w Val di Fiemme 1. seria
konkursu na dużej skoczni

18:05 Teleexpress
18:10 Skoki narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemme 2. seria
konkursu na dużej skoczni

19:10 Wieczorynka: Mikołajek (5)
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
19:58 Wiadomości
20:15 Pogoda
20:30 Ojciec Mateusz 9: Ucieczka (109)
21:15 Jaka to melodia? - extra felieton 
21:25 Sprawa dla reportera
22:25 Anatomia prawdy (9/13) serial
23:15 Zagubieni 6 (9/18) serial przyg. 
0:15 Daleko od siebie dramat obycza-

jowy, Polska 1995
2:05 Sprawa dla reportera
3:00 Notacje: Antoni Bernacki. Huta

Pieniacka cykl dokumentalny
3:15 Zagadkowa Jedynka prog. rozr.
4:15 Zakończenie programu

5:50Telezakupy6:25Złotopolscy (59)7:05
M jak miłość (153)8:00Pytanie na śniada-
nie8:50Panorama9:00Pytanie na śniada-
nie9:30Pogoda9:40Pytanie na śniada- nie
10:10Pogoda10:15Pytanie na śniada-
nie10:50Lokatorzy (10)11:20Telezakupy
11:55 Pożyteczni.pl magazyn
12:30 Biegi narciarskie: Mistrzostwa

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

Świata w Val di Fiemme bieg szta-
fetowy kobiet

14:05 Barwy szczęścia (889)
14:35 "Ja to mam szczęście!" - ulubione

skecze pr. rozrywkowy
14:45 Świat bez tajemnic: Bieszczadzki

Park Narodowy. Polska 2011
15:45 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 Na dobre i na złe (513) serial
17:05 Szpital Three Rivers (8/13) serial
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Ja to mam szczęście! (18) serial
20:05 Barwy szczęścia (890) serial
20:40 Dr House 7 (154) serial
21:40 Dr House 7 (155) serial 
22:35 Kocham kino: Hawana: Miasto

utracone dramat obycz. USA 2005
1:10 Świat bez tajemnic: Będzie

głośno film dok. USA 2009
2:55 Hawana: Miasto utracone dramat

obyczajowy, USA 2005
5:25 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy!6:00Nowy dzień z
Polsat News7:30The Looney Tunes Show
2 (10)8:00Sylwester i Tweety na tropie 4
(25)8:30Gang Misia Yogi (8)9:00Czaro-
dziejki 5 (93)10:00Tak, kochanie 2 (26)
10:30Świat według Kiepskich
(403)11:00Dlaczego ja? (126)
12:00 Szpilki na Giewoncie 4 (45)
13:00 Dom nie do poznania 6 (4)
14:00 Pierwsza miłość (1655)
14:45 Trudne sprawy (270)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (498)
17:00 Dlaczego ja? (376)
18:00 Pierwsza miłość (1656)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (353)
20:00 Zdrady (1) serial paradokument. 
21:00 Przyjaciółki 2 (14) serial obycz.
22:00 Na krawędzi (1/13)serial krymin. 
23:00 Weselna wojna komedia, Ka-

nada/USA 2006
1:00 Zagadkowa noc teleturniej
3:00 Tajemnice losu program rozryw.

5:00Uwaga!5:20Rozmowy w toku6:20
Telezakupy7:25Na Wspólnej (1719)8:00
Dzień dobry TVN11:10Ukryta prawda (139)
12:15 Kocham. Enter (13)
13:15 Szpital (13) serial paradokum.
14:15 W-11 - Wydział Śledczy (998)
14:55 Kocham. Enter (14)
15:55 Rozmowy w toku: Dziewczynki

inne niż wszystkie...
17:00 Szpital (14)
18:00 Ukryta prawda (140)
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1720)
20:45 W-11 - Wydział Śledczy (999)
21:30 Kuchenne rewolucje
22:30 Ronin dramat sensacyjny, Wielka

Brytania/USA 1998
1:00 Superwizjer
1:35 Uwaga!
1:50 Arkana magii (850)
3:10 Rozmowy w toku: Dziewczynki

inne niż wszystkie...
4:05 Zakończenie programu
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5:00Bali: Robomiś na ratunek!
(18)5:10Opowiedz nam coś, Milu
(35)5:20Telezakupy 5:55Kawa czy her-
bata?8:00Wiadomości
8:05Pogoda8:09Polityka przy kawie8:30
Domisie: Pysia Niechcemisia8:55Teleza-
kupy9:35Natura w Jedynce: Południowy
Pacyfik: Zagrożony raj (6-ost.)10:35
Słownik polsko@polski11:05Plebania
(1437)11:30Moda na sukces (5785)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Nie ma rady na odpady?
12:50 Zwierzęta świata (2)
13:30 Gwiazdy na 60 lat TVP - prze-

żyjmy to jeszcze raz...pr. rozryw.
14:00 Wniebowzięci komedia obycz.
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Sprawa dla reportera
16:15 Kobieta, wino i śmiech - Irenie

Kwiatkowskiej w 100. rocznicę
urodzin program rozrywkowy

16:30 Moda na sukces (5786)
16:50 Jaka to melodia? - extra felieton
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? teleturniej
17:55 Opole! Kocham Cię!cykl feliet.
18:20 Ranczo 6: Poród amatorski (78)
19:10 Miś Uszatek
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:15 Pogoda
20:30 Anna German (2/10)serial biogr.
21:25 Jaka to melodia? - extra felieton
21:35 Zaczarowana komedia USA 2007
23:30 Mistrzowie horroru: Dziecko o

włosach blond (9) serial grozy
0:35 Mistrzowie horroru: Chora

dziewczyna (10) serial grozy
1:40 Ciemna strona Wenus dramat

psychologiczny, Polska 1997
3:15 Zagadkowa Jedynka pr. rozryw.
4:15 Zakończenie programu

5:35Telezakupy6:10Złotopolscy (60)6:40
Dwójka Dzieciom (1)7:05M jak miłość
(154) 8:00Pytanie na śniadanie8:50Pano-
rama9:00Pytanie na śniadanie9:30Po-
goda9:40Pytanie na śniadanie10:10 Po-
goda10:15Pytanie na śniadanie 10:45
Barwy szczęścia (890)11:20Telezakupy
11:55 Makłowicz w podróży: Izrael
12:30 WOK - Wszystko o Kulturze
12:45 Rozmowy po-szczególne: Jerzy

Hoffman i Anna Dymna wywiad
13:15 Przewodnik TVP Kultura
13:35 Poziom 2.0 magazyn
14:40 Ja to mam szczęście! (19)
15:10 Rodzinka.pl: Ferie w domu (1)
15:45 Panorama kraj
16:15 Dr House 7 (154)
17:10 Dr House 7 (155)
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:30 Ja to mam szczęście! (19) serial

komediowy

20:05 Barwy szczęścia (891) serial oby-
czajowy

20:40 Rodzinka.pl: O jeden promil za
daleko (79) serial komediowy

21:10 Rodzinka.pl: Zachcianki (80)
21:45 Dzięki Bogu już weekend pro-

gram rozrywkowy
23:05 Tylko dla dorosłych program roz-

rywkowy
23:25 Kryminalne zagadki Las Vegas

10 (11/23) serial kryminalny
0:20 Paradoks: Czat (1/13) serial krymi-

nalny
1:15 PitBull (2)serial sensacyjny
2:10 Zabić Sekala dramat obyczajowy,

Słowacja/Czechy/Francja/Polska
1997 Film nagrodzony w Gdyni i
Karlowych Warach.

5:00Gramy 6:00Nowy dzień z Polsat
News 7:30The Looney Tunes Show
8:00Sylwester i Tweety na tropie 8:30Syl-
wester i Tweety na tropie 9:00Czaro-
dziejki 5 (94)
12:00Szpilki na Giewoncie 4 (46)
13:00 Przyjaciółki 2 (14)
14:00 Pierwsza miłość (1656)
14:45 Trudne sprawy (271)
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (499)
17:00 Dlaczego ja? (377)
18:00 Pierwsza miłość (1657)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Cyc i

Pupcia (354)
20:00 Tylko taniec. Got to dance 3 (1)
21:40 Księga ocalenia dramat sensa-

cyjny, USA 2010 Eli trafia do zbu-
dowanego na zgliszczach miasta.
Władzę w nim sprawuje Carnegie,
który rządzi według zasad pewnej
księgi.

0:00 Byliśmy żołnierzami dramat wo-
jenny, Niemcy/USA 2002 Hal
Moore przygotowuje swoich pod-
władnych do walki z wietnamską
armią.

2:50 Tajemnice losu program rozryw-
kowy 

5:00Uwaga!magazyn reporterów
5:20Rozmowy w toku 6:20Mango
7:25Na Wspólnej (1720) 8:00Dzień dobry
TVN 11:10Ukryta prawda (140)
12:15 Kocham. Enter (14)
13:15 Szpital (14)
14:15 W-11 - Wydział Śledczy: To było

niesamowite (999)
15:20 Kocham. Enter (15)
15:55 Rozmowy w toku:
17:00 Szpital (15)
18:00 Ukryta prawda (141)
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:00 Superkino: Transformers film SF,

USA 2007 Dwójka nastolatków
zostaje wplątana w wojnę między
dwiema rasami robotów.

22:55 Kroniki Riddicka film SF, USA
2004 Tajemniczy awanturnik staje
do walki z całą armią okrutnych
wojowników.

1:20 Kuba Wojewódzki (14)talk-show
2:20 Uwaga!
2:35 Arkana magii
3:55 Rozmowy w toku
4:50 Zakończenie programu

5:20Telezakupy 5:55W labiryncie: Wła-
manie (33) 6:25W labiryncie: Kłopoty
pani Wandy (34) 7:00Las bliżej
nas7:40Laur dla Ogrodnika 8:00Naszaar-
mia.pl 8:20Program dla dzieci8:30Dora
poznaje świat 9:00Kung Fu Panda
9:30Supah Ninjas: przyjaciółmi tworzy
Supah Ninjas10:00Jak to działa?: Nawil-
żacz10:30Program poradnikowy
10:50Program sportowy11:20Chłopi: Po-
wroty (12/13)
12:20 Johannes Hevelius Dantiscanus
13:05 Jaka to melodia?
13:40 Zwierzęta świata
14:10 Okrasa łamie przepisy
14:45 Legenda Johnny'ego Lingo
16:15 „Komisarz Alex 3” - kulisy serialu
16:20 Skoki narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemme
16:30 Skoki narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemme 1. seria
konkursu drużynowego 

17:35 Teleexpress
17:45 Skoki narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemme 2. seria
konkursu drużynowego

18:40 Jaka to melodia?
18:44 Opole! Kocham Cię!
19:00 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 GOL T-Mobile Ekstraklasa
20:10 Pogoda
20:20 Komisarz Alex 3: Zabójcza na-

miętność (27) serial kryminalny
21:10 Jaka to melodia?
21:20 Hit na sobotę: King Kong film

przygodowy, Nowa Zelandia/USA
2005

0:35 Fast Track: Bez granic film sensa-
cyjny, Niemcy 2008

2:25 Mistrzowie horroru: Dziecko o
włosach blond (9) serial grozy

3:20 Mistrzowie horroru: Chora
dziewczyna (10) serial grozy

4:15 Zakończenie programu

5:55Czterdziestolatek:7:00M jak miłość
8:00Pytanie na śniadanie 9:30Pogoda
9:40Pytanie na śniadanie10:10Pogoda
10:15Pytanie na śniadanie10:50Barwy
szczęścia (887)11:25Barwy szczęścia
12:00 Biegi narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemme
12:15 Biegi narciarskie: Mistrzostwa

Świata w Val di Fiemmebieg na 30
km stylem klasycznym kobiet 

14:00 Familiada
14:40 Rodzinka.pl: O jeden promil za

daleko (79) serial komediowy
15:10 Rodzinka.pl: Zachcianki (80) serial

komediowy
15:40 Słowo na niedzielę
15:50 Czarne chmury: Szafot (1/10) se-

rial przygodowy
16:55 14. Mazurska Noc Kabaretowa -

Mrągowo 2012 (3)
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:55 Kulisy „Postaw na milion”
19:05 Postaw na milion
20:05 The Voice of Poland
21:05 The Voice of Poland. Przesłucha-

nia w ciemno. Wielkopolska
22:10 Tożsamość Bourne'a thriller, Cze-

chy/Niemcy/USA 2002
0:15 Made in Polska: Molesta Ewene-

ment koncert
1:30 Van Veeteren: Prawo Borkmana-

film kryminalny, Szwecja 2005
3:00 Tożsamość Bourne'a thriller,
4:55 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy! 6:00Nowy dzień z
Polsat News7:15Nowe przygody Scoo-
by'ego 2 (8)8:15Show Misia Yogi (5)
8:25Show Misia Yogi (6)8:35Show Misia
Yogi (7)8:45Sylwester i Tweety na tropie 4
(26)9:15Scooby-Doo 2 (14) 9:45Kalam-
bury z gwiazdami (1)10:15 Ewa gotuje
(178)10:45Tarzan film animowany, USA
1999

12:45 Gwiazda popu komedia, USA
14:45 Studio Weekend
15:45 Tylko muzyka. Must be the music

5 (1)
17:45 Pamiętniki z wakacji 3 (33)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich (355)
20:10 Epoka lodowcowa 2: Odwilż film

animowany, USA 2006
21:55 Obcy 4 horror SF, USA 1997
16:55 Surowi rodzice (1)
18:00 Kuchenne rewolucje
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 X Factor (2)
21:30 Jak stracić chłopaka w 10 dniko-

media romantyczna, Niemcy/USA
2003

23:50 Transformers film SF, USA 2007
2:40 Uwaga!
2:55 Arkana magii (852)
4:15 Zakończenie programu

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

5:05Telezakupy5:45W labiryncie: Ojciec
(35)6:10W labiryncie: Alibi (36)6:40Pro-
gram sportowy7:00Transmisja mszy świę-
tej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Krakowie-Łagiewnikach8:00Ty-
dzień8:25Magazyn Ligi Mistrzów8:55
Ziarno9:35LOL:-)10:05Wszystko przed
nami (70)10:30Wszystko przed nami
(71)11:00Wszystko przed nami (72)
11:20Film dokumentalny11:50Między
ziemią a niebem, magazyn
12:00 Anioł Pański Transmisja tradycyj-

nej modlitwy Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:40 Film dokumentalny
13:20 Anna German (2/10) serial 14:25
BBC w Jedynce: Wielka Rafa Koralowa
(3-ost.) film przyrodniczy
15:30 Druga szansa (5/13)serial obycz.
16:15 Gwiazdy na 60 lat TVP - prze-

żyjmy to jeszcze raz...pr. rozrywk.
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Komisarz Alex 3: Zabójcza na-

miętność (27) serial kryminalny
18:20 Jaka to melodia? finał lutego
19:00 Wieczorynka: Przygody Myszki

Miki i Kaczora Donalda
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:05 Pogoda
20:20 Ranczo 7
21:15 Zakochana Jedynka: Nigdy w

życiu! komedia romantyczna, Pol-
ska 2004

23:10 King Kong film przygodowy,
Nowa Zelandia/USA 2005

2:25 Downton Abbey (1/7) serial kos-
tiumowy

3:40 Zakończenie programu

5:35Słowo na niedzielę5:45Ryś film
dok.6:15Ostoja6:45M jak miłość (970)
7:45Barwy szczęścia (889)8:15Barwy
szczęścia (890)8:45Barwy szczęścia (891)
9:20Kultura, głupcze10:00Rodzin-ne
oglądanie: Wielkie migracje: Urodze-ni
wędrowcy (1/4)11:05Wojciech Cejro- wski
- boso przez świat: Tartak 11:40 Makło-
wicz w podróży: Zanzibar - Turystyczny raj
(123) magazyn kulin.
12:20 Gwiazdy w południe: Sami swoi

komedia, Polska 1967
14:00 Familiada teleturniej
14:40 The Voice of Poland. Przesłucha-

nia w ciemno. Mazowsze widowi-

sko muzyczne
15:30 The Voice of Poland. Przesłucha-

nia w ciemno. Wielkopolska
16:20 Na dobre i na złe (513)
17:20 Płocka Noc Kabaretowa 2012.

"Jestem gwiazdą!" pr. rozrywk.
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:55 Dzięki Bogu już weekend pro-

gram rozrywkowy
20:05 Kino na maksa: Bękarty wojny dra-

mat wojenny, Niemcy/USA2009
22:45 Głęboka woda: Zawód fotorepor-

ter (11/13) serial obyczajowy
23:45 Kocham kino magazyn Grażyny

Torbickiej
0:20 WOK - Wszystko o Kulturze maga-

zyn
1:15 Studio filmowe Dwójki: Jutro bę-

dzie niebo film obycz. Polska
2:35 Najważniejszy dzień życia: Tele-

fon (5/9) serial obyczajowy
3:25 Zmowa dramat kryminalny, Polska

1988
5:00 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy!6:00Nowy dzień z
Polsat News7:15Animki: Ferie wiosenne
8:15Gang Misia Yogi (9)8:45Sylwester i
Tweety na tropie 4 (14)9:15Tylko taniec.
Got to dance 3 (1)10:45Epoka lodow-
cowa 2: Odwilż
12:40 Ewolucja SF, USA 2001
14:45 Kabarety
15:50 Tarzan film animowany, USA 
17:50 Pamiętniki z wakacji 3 (34)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Państwo w państwie (58)
20:00 Tylko muzyka. Must be the music

5 (2) pr. rozryw.
22:00 Kości 8 (144) serial kryminalny
23:00 Na krawędzi (1/13) serial krym.
0:00 Morderstwo w Beverly Hills (1/2)

dramat kryminal. USA 1994
2:00 Magazyn sportowy
4:00 Tajemnice losu pr. rozrywk.

5:05Uwaga!5:25Telezakupy8:00Maja w
ogrodzie (10)8:25Akademia ogrodnika
(10)8:30Dzień dobry TVN11:00Smakuj
świat z Pascalem (10-ost.) reality show
11:35Co za tydzień
12:05 Lekarze (1) serial obyczajowy
13:05 Prawo Agaty (1) serial obycz.
14:05 X Factor (2) pr. rozrywkowy
15:35 Książę w Nowym Jorku komedia,

USA 1988
18:00 Ugotowani (2) reality show
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 Surowi rodzice (2) reality show
21:00 Przepis na życie (2) serial obycz.
22:00 Na językach (5) magazyn
23:00 Teoria spisku film sensacyjny, USA

1997
1:50 Uwaga!
2:05 Arkana magii (853)
3:25 Zakończenie programu
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Od godziny 16.00 wyjątko-
we atrakcje: 
▪ ZAJĘCIA SPORTOWE:
fitness, zumba, indor cycling,
aerobox, yoga, treningi
squash, badminton, pokaz
muay thai dla kobiet
▪ ŚCIEŻKA PIĘKNOŚCI:

bra fitting, pokazy makijażu
i fryzur, zabiegi kosmetyczne,

masaż, porady dietetyka, re-
habilitanta, trenera personal-
nego, stylisty oraz
▪ STREFA WELLNESS:
3 sauny ze specjalnie przy-
gotowanym rytuałem oraz
strefą relaksu. 
Panie będą też mogły zakupić
oryginalne, ręcznie robione
torebki, gadżety i biżuterię

oraz markową odzież spor-
tową. Dla wszystkich Pań pa-
kiety członkowskie w promo-
cyjnej cenie a dla szczęśliw-
ców – loteria z cennymi na-
grodami: karnety do fitness
& wellness klubu, zabiegi kos-
metyczne, pakiety masaży
oraz wiele innych. 

Piątek, 8 marca od go-
dziny 6.00 do 22.00, spe-
cjalne atrakcje po 16.00 
Stary Hangar, Gliwice,
ul. Toruńska 1
Zabierzcie strój sportowy,
duży ręcznik, koleżanki i do-
bry humor. 

Serdecznie zapraszamy!

Z okazji święta wszystkich kobiet
Fitness & Wellness Club Stary Hangar
przygotował specjalną ofertę–przez cały dzień,
od godz 6.00 do 22.00 – wszystkie usługi za darmo! 

www.tydzienwgliwicach.pl
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opiekę zostały umieszczone w
Domu Małego Dziecka, a ona
zabrana do policyjnego aresztu.
W czasie transportu kobieta
była na tyle agresywna, że nogą
wybiła szybę w drzwiach poli-
cyjnego radiowozu. Za swoje
czyny poniesie teraz poważne
konsekwencje.

Redaktor naczelny: Marek Morawiak
naczelny@dzisiajwgliwicach.pl

Wydawca: BIG BANG Media
Wydawnictwo Prasowe

44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 52/13
tel./fax 323 325 096

Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25A

Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji
nadesłanych tekstów.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść
otrzymanych reklam i ogłoszeń. 

Horoskop

Pijana matka rzuciła się na
funkcjonariuszy policji. Kobieta
interweniujących munduro-
wych sklęła, skopała i... zwal-
niała z pracy, a na koniec wy-
biła szybę w policyjnym ra-
diowozie.

Wspomniana gliwiczanka
została zatrzymana we wtorek,
19 lutego tuż przed północą.
Mieszkańcy jednego z budyn-
ków na osiedlu Milenium za-
dzwonili do dyżurnego policji
zgłaszając zakłócenie ciszy u
jednej z sąsiadek. Kiedy na
miejsce przyjechali policjanci,
okazało się, że w mieszkaniu w
którym trwała libacja alkoho-
lowa oprócz 33-letniej matki i
jej koleżanki jest jeszcze dwójka
małych dzieci w wieku 2 i 3 lat. 

Obie kobiety były kompletnie
pijane. Badanie alkomatem
wykazało w krwi matki aż 1,6
promila alkoholu ! Podczas in-
terwencji kobieta wpadła we
wściekłość - zaczęła znieważać
funkcjonariuszy, próbowała
też wpłynąć na ich czynności
służbowe groźbami - pani za-
powiadała, że policjanci stracą
pracę. Na koniec zaatakowała
ich czynnie – uderzyła jednego
z policjantów w twarz i kopała.
Dzieci nad którymi sprawowała
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g ośny
wyraz
zasko-
czenia

eiceipu
w osów

skutecz-
ne w
judo

sztucz-
ne

jezioro
zmora
kierowcy
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W ubiegły poniedziałek, w go-
dzinach popołudniowych po-
licjantom w porę udało się za-
trzymać trzech oszustów.

Sprawcy usiłowali wyłudzić
pieniądze w jednym z banków
w śródmieściu. Oszustami oka-
zali się dwaj gliwiczanie w wie-
ku 27 lat i 48-letnia mieszkanka
Opola. Trio chciało uzyskać od
banku kredyt gotówkowy w
wysokości 45 tys. zł!

Przestępcy posługiwali się
sfałszowanymi dokumentami.
Zamierzonego celu jednak nie
osiągnęli – na gorącym uczyn-
ku zatrzymali ich policjanci z
wydziału kryminalneg. Z ze-
branych dotychczas informacji
można stwierdzić, że to nie jest
ich pierwsza próba wyłudzenia
bankowych kredytów. Za to
przestępstwo grozi im do 8 lat
pozbawienia wolności.

Mundurowi już w ubiegłym
tygodniu rozpoczęli przygoto-
wania do meczu pomiędzy dru-
żynami Piasta Gliwice i Gór-
nika Zabrze.

Na stadionie przy ul. Okrzei
policjanci z gliwickiego garni-
zonu przeprowadzili ćwiczenia
przed rozpoczęciem sezonu
piłkarskiego. Zajęcia miały na
celu wyćwiczenie i skoordy-
nowanie działań na wypadek
konieczności przywracania po-
rządku publicznego naruszo-
nego podczas imprezy maso-
wej. W trakcie ćwiczeń poli-
cjanci trenowali działania kor-
donowe, taktykę użycia broni
gładkolufowej oraz współdzia-
łania z innymi służbami na te-
renie obiektu sportowego.

Broń gładkolufową wprowa-
dzono do uzbrojenia policji w
1994 r. Rok później pociski
niepenetracyjne (a więc gu-
mowe kule) miotane z takiej
broni uznane zostały za „środek
przymusu bezpośredniego”
obok pałki, psów czy armatek
wodnych. Użycie broni zawsze
wiąże się z kontrowersjami,
jednak trzeba przyznać, że rów-
nież bardzo skutecznie studzi
zapał stadionowych bandytów.

We wtorek około godziny
15:40 jedna z mieszkanek blo-
ku na Perkoza zauważyła męż-
czyznę wysiadającego z windy
z dziecięcym wózkiem podob-
nym do wózka sąsiadki. 

Kobieta szybko sprawdziła,
czy przypadkiem na klatce
schodowej nie brakuje wózka
i powiadomiła właścicielkę.
Po kilku minutach razem ru-
szyły w pościg za złodziejem.

Niezmiernie pomocne oka-
zały się wcześniejsze opady
śniegu. Po świeżo pozosta-
wionych śladach kobietom
udało się dotrzeć do jednego
z bloków na Trynku. Wówczas
o całym zdarzeniu powiado-
miły policjantów, którzy wesz-
li do jednego z mieszkań
wskazanego bloku. Skradzio-
ny wózek stał w jednym z po-
mieszczeń. 

Zatrzymano trzy osoby po-
dejrzewane o kradzież. Oprócz
wózka funkcjonariusze zna-
leźli również skradziony
wcześniej rower. 

Zatrzymani to 43 letnia ko-
bieta i dwóch mężczyzn w
wieku 32 i 27 lat. Sprawcom
grozi do 5 lat pozbawienia
wolności. 

Złapali złodziei
dzięki śladom na

śniegu

Pijana matka
zaatakowała
policjanta.

Zabrali jej dzieci

Kredyt na słupa.
Chcieli wyłudzić

ponad 40 tys.
złotych!

Policja na
stadionie Piasta

Gliwice

 Jarosław (poniedziałek)
— to człowiek sceptyczny, za-
zdrosny, podejrzliwy i przesadnie
przezorny. Nie potrafi współpra-
cować z innymi ludźmi, dlatego
też często wpada w konflikty
i zraża ich do siebie. Jest niezor-
ganizowany, bardzo zmienny
i skłonny do niesłusznego oce-
niania innych. Pomimo tego, że
jest osobą pracowitą nie spotyka
się z uznaniem współpracowni-
ków.

 Ewelina (wtorek)

— Ewelina ma wiele dynamizmu,
pewności siebie i bogate życie
wewnętrzne. Bardzo przeżywa
to, co wykonuje. Szybko się ob-
raża, ale i szybko dąży do pojed-
nania. W uczuciach jest zaborcza
i to często powoduje konflikty.
Odznacza się też dużą pobudli-
wością. Jest silna psychicznie.
Nie znosi rywalizacji, nie ma też
ambitnego pędu do zrobienia ka-
riery.

 Wiktor (środa)
—Wiktor ma konserwatywne
przekonania, jest towarzyski,
chętnie pomaga innym i udziela
rad. Bardzo oddany bliskim
i znajomym, ceni przyjaźń i to-
warzystwo. Lubi podróże. Jest
to człowiek szczery, sprawiedliwy
i mówiący prawdy. Czasami jest
przekorny i lubi przekomarzać
się z innymi. Szlachetny jako mąż
i wzorowy jako ojciec.

 Roman (czwartek)
— Roman to urodzony przywód-
ca, idealnie sprawdza się na sta-
nowiskach kierowniczych. Potrafi
współpracować z ludźmi, dba o
ich byt, stara się wynagrodzić ich
zaufanie w stosunku do niego.
Jest słowny, pracowity, zaradny,
ma świetną pamięć. Roman jest
też silny i odporny psychicznie
na stres. Prywatnie jest to człowiek
dobry, jest dobrym mężem oraz
ojcem.

 Joanna (piątek)
— Joanna to wielka indywidual-
ność, energiczna, zorganizowana
i realizująca swoje wspaniałe idee.
Lubi chodzić swoimi ścieżkami.
Jest bardzo wrażliwa na ludzką
krzywdę, ale nie angażuje się w
pomoc społeczną. W miłości na
ogół chłodna. 

 Krzysztof (sobota)
—to osoba o zmiennym charak-
terze, raz jest spokojny, wesoły,
z kolei innym razem wybuchowy
i nerwowy. Lubi towarzystwo,
przyjaciół i podróże. Pracowity,
wytrwały, uparcie dąży do wy-
znaczonego przez siebie celu. Jest
dobrym mężem, poprawnym oj-
cem i świetnym kochankiem.
Uwielbia piękne kobiety. Krzysztof
to człowiek niezależny, kochający
naturę i przyrodę.

 Kinga (niedziela)
— to osoba o ogromnych uzdol-
nieniach praktycznych. Świetnie
radzi sobie w biurze, fabryce i w
domu. Osiąga znakomite wyniki
w pracy, z kolei w domu jest
dobrą żoną i wzorową matką.
Kinga to kobieta powściągliwa i
zdystansowana. Nie jest raczej
osobą spontaniczną i nie pokazuje
tego co czuje tak naprawdę we-
wnątrz. 

Baran 21.03-20.04
Wszystko układa się po Twojej
myśli. Nie musisz chować gło-
wy w piasek. Ciągłe wątpliwo-
ści znacząco ograniczają Twoje
poczynania.

Byk 21.04-20.05
Musisz przywrócić równowagę
w swoim otoczeniu. Choć nie
masz większych problemów
i zaległości, to jednak warto po-
myśleć o przyśpieszeniu pew-
nych inwestycji.

Bliźnięta 21.05-21.06
Zaczyna robić się naprawdę
nerwowo. Najlepszą drogą do
rozwiązania Twoich proble-
mów z ukochaną osobą będzie
znalezienie zdrowego kompro-
misu. 

Rak 22.06-22.07
Naturalnie, nie na wszystko
masz wpływ, ale za tą część za-
dań, za którą odpowiadasz zo-
staniesz rozliczony.

Lew 23.07-23.08
Prywatnie jesteś na etapie po-
szukiwania. Póki co, dobrze się
bawisz. Pamiętaj jednak, że na-
miętności pożądanie to uczu-
cia, na których trudno zbudo-
wać trwały i dojrzały związek. 

Panna 24.08-22.09
Pomysłów w tym tygodniu Ci
nie zabraknie. Możesz wręcz
za nimi nawet nie nadążać. Je-
śli jeszcze nie są w zaawanso-
wanej fazie, niech pozostaną w
tajemnicy. 

Waga 23.09-23.10
Trzymaj nadal rezon i nikomu
nie odpuszczaj. Jesteś na wła-
ściwej drodze i konsekwentnie
brnij do przodu. Ktoś może
próbować cię hamować byś go
nie wyprzedził w działaniu.

Skorpion 24.10-22.11
Ten tydzień powinieneś zali-
czyć do udanych. Jednak mu-
sisz spełnić pewne warunki. Po
pierwsze - nie marnuj swojego
potencjału w drobnych potycz-
kach. Po drugie - odważnie
wyrażaj siebie. 

Strzelec 23.11-21.12
Pod nogami ciągle lód i ewen-
tualny upadek mógłby cię nara-
zić na przykrą kontuzję. W po-
łowie tygodnia poznasz kogoś,
przy kim jest szansa zatrzymać
się na dłużej.

Koziorożec 22.12-20.01
Sam musisz wyciągnąć właści-
we wnioski z poprzednich po-
rażek. Znajdziesz też dodatko-
we źródło wsparcia finansowe-
go. Skieruj swoją uwagę na
milsze aspekty życia.

Wodnik 21.01-19.02
Twoja psychika jest często dość
chwiejna. Dlatego staraj się ota-
czać ludźmi pozytywnie my-
ślącymi. W innym wypadku
pogrążysz się w depresji. 

Ryby 20.02-20.03
W tym tygodniu twoim głów-
nym zadaniem będzie organi-
zowanie nowej firmy lub prze-
organizowanie tej, która już ist-
nieje. Nie bój się jednak ryzyka
i nie ograniczaj siebie.

mailto: naczelny@dzisiajwgliwicach.pl
mailto: naczelny@dzisiajwgliwicach.pl
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Ruszaj w bajeczną podróż!
Wiatr smagał nam włosy,

a na horyzoncie majaczył
ocean. Czas płynął powoli,

a w głowach mieliśmy ciche życzenie,
żeby ta chwila trwała wiecznie.
—tak swoją wielką podróż wspomina
Patrycja Lewczuk, która wraz z Wojt-
kiem Kaczmarczykiem zwycięzcą wiel-
kiej loterii CH Forum zwiedzili symbol
Ameryki – Nowy Jork. Teraz kolej na
Ciebie. Zobacz magiczny Hongkong
w kolejnej odsłonie loterii CH Forum.

Była godzina 12, a my rozmawialiśmy
o naszych znajomych w Polsce, którzy
w tym momencie pewnie już zaczynali
świętować Sylwestra. Znajdowaliśmy
się na nowojorskiej wyspie Staten
Island, kilka tysięcy kilometrów dalej
i 6 godzin wcześniej od naszych świę-
tujących bliskich. 

Staten Island dzieli od Manhattanu
jedynie 30 minut podróży promem,
a krajobraz zmienia się całkowicie. Wy-
sokie wieżowce i wieczny pośpiech zos-
tały daleko za nami. Spacerowaliśmy
szerokimi ulicami po których charak-

terystyczne ciężarówki jeździły w jedną
i drugą stronę. Amerykańska flaga ło-
potała na masztach przy niskich dom-
kach. Wraki starych, typowo amery-
kańskich samochodów przeplatały się
na parkingach z tymi całkiem nowymi.
Czuliśmy zapach rozlanej benzyny mie-
niącej się na ziemi różnymi kolorami.
Wiatr smagał nam włosy, a na hory-
zoncie majaczył ocean. Czas płynął po-
woli, a w głowach mieliśmy ciche ży-
czenie, żeby ta chwila trwała wiecznie. 
Paradoksalnie dopiero wtedy poczułam
tak naprawdę, że jestem w Ameryce.
W tej prawdziwej Ameryce, która do
tej pory była tylko w mojej głowie.
Można było poczuć wolność i radość.
Mniej więcej coś takiego, kiedy zima
się kończy i czuć już pierwsze powiewy
ciepłego, wiosennego wiatru na twarzy,
a słońce uśmiecha się promieniście
z błękitnego nieba. Takie to było uczucie. 
To był nasz najlepszy 31 grudnia.

Była godzina 12, a my staliśmy na
70. piętrze Rockefeller Center. Wyda-
wało się, że mamy cały świat u stóp.

Panorama Nowego Jorku malowała
się przed naszymi oczami w całej oka-
załości. W cichym zdumieniu patrzyłam
na to miasto. Pojęłam wtedy w pełni
jego wielkość. 

Dokładnie 24 godziny temu byliśmy
z Wojtkiem w skromnej dzielnicy,
a teraz podziwialiśmy ogromny Man-
hattan, niesamowite dzieło człowieka.
Kontrast w porównaniu z dniem po-
przednim był ogromny, ale czyż nie
taki właśnie jest Nowy Jork, pełen kon-
trastów? Mnogość i różnorodność wie-
żowców przyprawiała nas o zawrót gło-
wy. Każdy manhattański budynek jest
jedyny w swoim rodzaju, całkiem inny
niż reszta i posiada swoją wyjątkową
historię. Wzrokiem sięgaliśmy dalej,
Brooklyn, Queens i Bronx były widoczne
w oddali. Empire State Building mie-
liśmy na wprost przed nami, a w my-
ślach nuciliśmy piosenkę „Empire State
of Mind”. 

Taki widok na żywo przyprawia o gęsią
skórkę i wywołuje zachwyt ciężki do
opisania. To jest właśnie uczucie speł-
nionych marzeń. 
To był nasz najlepszy 1 stycznia. 
Patrycja Lewczuk

Każdy może spełnić nawet z pozoru
nieosiągalne marzenia! Twoja własna
podróż życia jest na wyciągnięcie ręki.
W drugiej edycji loterii Centrum Hand-
lowego Forum nagrodą jest wspaniała
wycieczka do Hongkongu dla dwóch

osób. Niezapomniane chwile upływać
będą pod znakiem 5 gwizdek luksuso-
wego hotelu. Na zwycięzce czeka także
ekskluzywna sesja zdjęciowa i 100$
kieszonkowego dziennie na dowolne
atrakcje. Każdy ma szanse na wygraną.
Loteria rozpoczyna się wraz z począt-
kiem marca, by 21 kwietnia 2013 roku
wybrać szczęśliwą dwójkę, która zwiedzi
azjatycki „klejnot korony”. Codziennie
na uczestników czekają bony zakupowe
o wartości 50 i 20 złotych. Ich łączna
pula wyniesie 30 tysięcy złotych!

Aby wziąć udział w losowaniu
musimy odebrać klik-kartę i pa-
ragon z kodem, który po zeska-
nowaniu pozwoli sprawdzić czy
wygraliśmy nagrodę natychmias-
tową. Posłużą do tego klikomaty
rozstawione w głównych pun-
ktach centrum. Zasada jest bardzo
prosta, im więcej dokonamy za-
kupów w czasie trwania loterii,
tym większa szansa na wygraną!
Szczęśliwy numer zostanie wy-
łoniony komputerowo.

Dodatkowe informacje na
temat zasad i regulaminu

loterii znajdziecie na stronie
www.forumgliwice.pl.




