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Sobota, 9 marca 
temp. 8°C |5°C❂ ❂

Czwartek, 7    bm.
temp. 9°C |4°C

Piątek, 8 marca
temp. 9°C |6°C

Wtorek, 5 bm.
temp. 8°C |1°C

Środa, 6 bm.
temp. 11°C |1°C  
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Ruszyła
produkcja
nowego
Opla!

Teraz, zielone serce Gliwic, będzie mogło
pochwalić się największą i najbardziej
nowoczesną ekspozycją akwarystyczną
tego typu w kraju. Już niedługo, miesz-
kańcy będą podziwiać egzotyczne okazy
ze wszystkich zakątków świata. Zwierzęta
zamieszkają w czterech ogromnych
akwariach, które wypełni ponad 100 ty-
sięcy litrów wody. Każdy ze zbiorników
będzie odzwierciedlał naturalny ekosys-
tem w danym rejonie świata. 

W największym akwarium o pojemności
prawie 60 tysięcy litrów zainstalowana
będzie kamera, dzięki której zwiedzający
zajrzą w niedostępne dla nich miejsca
na specjalnym ekranie. Trzy mniejsze
akwaria o pojemności około 11 – 12 ty-

sięcy litrów przybliżą środowisko rzek
Azji Południowo-Wschodniej, afrykań-
skiego jeziora Tanganika i typowej rzeki
polskiej. Ci, którzy zechcą poszerzyć
swoją wiedzę, będą mogli przeczytać
szczegółowe informacje na monitorach
LCD.

—Lada dzień rozpocznie się zasiedlanie
akwariów na ekspozycji. Wszystko musi
się odbywać zgodnie z zasadami akwa-
rystyki, zapewniającymi odpowiednią
aklimatyzację roślinom i zwierzętom.
Każda ryba przechodzi okres kwaran-
tanny. Specjalne zbiorniki kwarantan-
nowe i hodowlane - z odpowiednio spre-
parowaną wodą - są już uruchomione.
Część roślin aklimatyzuje się też w na-

szych zbiornikach na zapleczu, a część
ryb - u dostawców. Takie przygotowania
muszą potrwać minimum 2 – 3 tygodnie
– wyjaśnia Iwona Kokowicz z Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych.

Budowa pawilonu akwarystycznego roz-
poczęła się w kwietniu 2011 roku. Efekty
powinniśmy zobaczyć za kilka tygodni.
Jak zapowiedziała Iwona Kokowicz, to
nie koniec nowych inwestycji. MZUK
ma już w planach przyszłe remonty.
— Przygotowujemy projekty moderni-
zacji m.in. skweru przy skrzyżowaniu
ul. Daszyńskiego i Styczyńskiego oraz
Parku Powstańców Śląskich przy ul. Sta-
romiejskiej w Łabędach – nie pozostaje
nic innego, jak tylko podziwiać!

Sto tysięcy litrów wody
Akwaria w Palmiarni.
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Nawyk sprzątania po swoim
czworonogu, zakorzenia się w
naszym społeczeństwie wyjąt-
kowo opornie. Nawet wysokie
mandaty nie przynoszą w tym
wypadku zadowalających re-
zultatów. Wraz ze zbliżającą się
wiosną coraz więcej mieszkań-
ców narzeka na zatrważającą
ilość psich odchodów na chod-
nikach.

Pamiętajmy, że osoba
wyprowadzająca pieska,
ma obowiązek po nim po-
sprzątać. Za niesprzątanie
odchodów po swoich pu-
pilach, grozi mandat karny
nawet do 500 złotych.

Z chwilą odejścia zimy coraz
częściej naszym oczom ukazują
się istne pola minowe. Beztroska
właścicieli czworonogów, którzy
wyprowadzają je w okresie zi-
mowym nie zna granic. Istnieje
dziwne przekonanie, że nie war-
to sprzątać bo i tak zaraz śnieg
popada, albo że "jedna psia

kupa zanieczyszczenia nie czy-
ni". Dopiero z chwilą, gdy na-
staje wiosna widzimy skutki
beztroskiego zachowania. Setki
psich odchodów leżą dosłownie
wszędzie, na trawnikach, skwe-
rach, chodnikach! Miasto Gli-
wice właściwie co roku zostaje
„zaminowane”. 

Na postawie Uchwały Rady
Miejskiej z 29 marca 2007 roku
dotyczącej regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie
miasta właściciele psów i kotów
są zobligowani do bezzwłocznego
usuwania z miejsc publicznych
odchodów i innych zanieczysz-
czeń pozostawionych przez ich
czworonożnych podopiecznych.
Niestety jeśli znajdziemy pojem-
nik na psie odchody to najczęściej
znajdują się w nim zwykłe śmieci,
a sam problem nadal leży gdzieś
na trawniku. Gdy spotkamy się
z taką sytuacją, albo w pobliżu
nie będzie specjalnego pojem-
nika, nie zostawiajmy problemu

na trawie. Każdy może skorzystać
z ogólnodostępnych kubłów na
śmieci. Mieszkańcy, którzy za-
uważą zachowania sprzeczne z
przyjętymi zasadami, powinny
reagować i zawiadamiać o tym
odpowiednie służby porządko-
we.

Bezpańskie odchody to nie
tylko nieestetyczny element
miejskiego krajobrazu, ale także
zagrożenie dla zdrowia. Tokso-
karoza czy bąblowiec to tylko
niektóre z chorób wywoływa-
nych przez zwierzęcy kał. Na
takie zagrożenia najbardziej na-
rażone są dzieci bawiące się na
trawnikach i w piaskownicach.
Warto o tym pamiętać wypro-
wadzając psa na spacer! 

Apteka nie jest zwykłą pla-
cówką handlową, dlatego nie
jesteśmy w niej zwykłymi
klientami. Przepisy prawne
bardzo precyzyjnie określają
obowiązki, jakie spoczywają
na farmaceucie. Do jego za-
dań należy nie tylko sprzedaż
danego medykamentu, ale
również udzielenie fachowej
porady na temat działania
leku i jego skutków ubocz-
nych. Zawsze powinien po-
informować o tańszym od-
powiedniku leku, który wy-
pisano na recepcie. 

Jeżeli sobie tego życzymy, to
może nam wydać lek w mniej-
szej dawce, lecz nigdy w więk-
szej. Leki kupujemy tylko w
pełnych opakowaniach (nie-
możliwy jest zakup kilku tab-
letek). Farmaceuta może za-
kwestionować receptę, jeżeli
jest ona uszkodzona, zawiera
niepełne lub poprawione
dane. Konsument powinien
jednak wiedzieć, że i na nim
ciążą określone obowiązki.
Musi pamiętać o terminie rea-
lizacji recepty. W przypadku
zwykłej nie może przekroczyć

30 dni od daty wystawienia.
Antybiotyki musimy wykupić
w ciągu 7 dni, a leki lub wy-
roby medyczne sprowadzane
z zagranicy - w ciągu 60 dni.
W aptekach są też kosmetyki
i urządzenia medyczne (np.
ciśnieniomierze, termometry),
które możemy reklamować
tak, jak każdy inny towar.  
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„Dzieci nie są zagrożone, bo śpią”. Tak niektórzy rodzice uspra-

wiedliwiają swoje alkoholowe imprezy. Czasem takie myślenie

kończy się sprawą karną. Nie ma miesiąca, by w naszym rejonie

policjanci nie otrzymywali zgłoszeń o pijanych rodzicach i opiekunach. 

Według informacji Komendy Głównej Po-
licji, w ciągu ostatnich 3 lat ujawniono
ponad 1700 przypadków, w których opie-
kunowie nie sprawowali należytej opieki
nad dziećmi. Prawo nie zezwala na sy-
tuację, w której wszystkie osoby dorosłe
opiekujące się małoletnimi są pijane. Prze-
pisy stanowią jednoznacznie: nietrzeźwi
rodzice narażają swoje dzieci na niebez-
pieczeństwo utraty zdrowia lub życia.

Przypominać chyba nie trzeba, że alkohol
spawalnia nasze reakcje, upośledza kon-
centrację, a w skrajnych sytuacjach wyłą-
cza świadomość. W wielu wzbudza też
niekontrolowaną agresję. Niedawno in-
formowaliśmy o pijanej kobiecie, matce
dwójki małych dzieci, która rzuciła się
na funkcjonariuszy, sklęła ich, skopała,
na koniec wybiła szybę w radiowozie.

Stróże prawa reagują na każdą wiadomość
o opiekunach pod wpływem alkoholu. Naj-
częściej to właśnie sąsiedzi, zaniepokojeni
odgłosami libacji i płaczem dzieci, dzwonią
po policję. Często dzięki takiej szybkiej
sąsiedzkiej reakcji można zapobiec tra-
gedii.

Narażenie dziecka przez osobę, na której
ciąży obowiązek opieki, na bezpośrednie
niebezpieczeństwo utraty życia albo cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu jest trakto-
wane jako przestępstwo z art. 160. kode-
ksu karnego. Grozi za nie kara pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli
na skutek zachowania sprawcy dojdzie
do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu
dziecka, ponosi on odpowiedzialność
z art. 155. i 156. kk.

Prawo nie zezwala na

sytuację, w której wszystkie

osoby dorosłe opiekujące

się małoletnimi są pijane.

Przepisy stanowią

jednoznacznie: nietrzeźwi

rodzice narażają swoje

dzieci na niebezpieczeństwo

utraty zdrowia lub życia.

Marek Słomski Oficer prasowy gliwickiej Komendy Policji

Izabella
Leśniewska-Drwięga 

Marcin Kuczkowski

Miejski Rzecznik
Konsumentów

Rzecznik Prasowy
Straży Miejskiej

Opiekujesz się dzieckiem,
nie pij alkoholu!

Biuro reklamy i ogłoszeń


884 995 996

Trawniki jak pola minowe

Wizyta w aptece
Rzecznik Konsumenta radzi: 
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Gliwicki Saturn już otwarty

Saturn to znana w całej Polsce sieć elektro-
marketów, słynąca przede wszystkim z naj-
szerszej na rynku oferty i atrakcyjnych cen.
W środę 27 lutego sieć zawitała także do
Gliwic. Osiemnasty polski Saturn powstał
w Centrum Handlowym Europa Centralna
przy ul. Pszczyńskiej 315. To największy w
mieście sklep z elektroniką użytkową - niemal
4 tysiące metrów kwadratowych powierzchni.
Jak wszystkie markety sieci, oferuje pełny
asortyment sprzętu multimedialnego, telein-
formatycznego, AGD, fotograficznego, tele-
wizorów, urządzeń audio-wideo, biurowych
i akcesoriów, a także książki, gry komputerowe

oraz filmy i muzykę. Kupujący będą mogli li-
czyć na fachowe porady 70 pracowników. 

W listopadzie 2012 roku uruchomiony został
sklep internetowy. Dzięki temu mieszkańcy
Gliwic i okolic będą mogli nie tylko zamawiać
zakupione online towary do domu, ale także
odbierać swoje zakupy w placówce sklepu.
To ceniona marka sklepów z elektroniką użyt-
kową, należąca do holdingu Media-Saturn.
W Polsce pierwsze sklepy powstały w 2004
roku. Obecnie Saturn dysponuje ponad 240
marketami w 12 krajach, z czego 17 zlokalizo-
wanych jest w Polsce. 

Tuż przed otwarciem, dyrektor sklepu
Wojciech Lisiecki przekazał na rzecz 
Hospicjum w Gliwicach sprzęt AGD
wart 11 tys. zł. 

Ruszyła 
produkcja 
nowego Opla!
Podczas tegorocznej edycji Mię-
dzynarodowego Salonu Samo-
chodowego w Genewie, świat
pozna aż cztery nowe modele
Opla. Jednym z nich jest właśnie
Cascada. Samochód wyróżnia się
nie tylko gabarytami (długość:
prawie 4,7 m), lecz także atrak-
cyjnym wyglądem oraz ciekawy-
mi rozwiązaniami technologicz-
nymi. Najważniejsze jednak, że
będzie produkowany tylko w Gli-
wicach! Pierwszy gotowy egzem-
plarz zjechał z taśmy w ubiegły
czwartek.

Producent zapewnia, że sztywna
konstrukcja nadwozia, zawiesze-
nie przednie z kolumnami Hi-

PerStrut oraz adaptacyjne za-
wieszenie mechatroniczne Fle-
xiRide zapewniają komfort i dy-
namikę jazdy. Wszyscy podró-
żujący mogą poczuć wiatr we
włosach, gdyż miękki dach otwie-
ra się po naciśnięciu guzika
w ciągu zaledwie 17 sekund przy
prędkości jazdy do 50 km/h.
W trakcie postoju dach można
otworzyć także za pomocą pilota.

W porównaniu z innymi kabrio-
letami Cascada jest wyjątkowo
ładowna. Pojemność jej bagaż-
nika wynosi do 380 litrów, oczy-
wiście przy zamkniętym dachu.
To dowód na to, że efektowny
wygląd nie wyklucza praktycz-

ności. Samochód jest również
wyposażony w system FlexFold,
który ułatwia składanie tylnych
foteli, powiększając przy tym
przestrzeń bagażową. Rozwiąza-
nie to jest niedostępne w kab-
rioletach z twardym dachem.
Specjalne elementy wyposażenia,
takie jak automatyczne podajniki
pasów bezpieczeństwa, skórzana
tapicerka Nappa, wentylowane
fotele o ergonomicznym kształcie,
a także szeroka gama rozwiązań
z zakresu bezpieczeństwa spra-
wiają, że Cascada to samochód
wygodny, przyjemny i bezpieczny
podczas prowadzenia. 

Nowy Opel Cascada to elegancki, czteromiejscowy kabriolet.

© GM Company

F
O

T
O

: 
M

. 
M

O
ra

w
ia

k

www.tydzienwgliwicach.pl
www.tydzienwgliwicach.pl


www.tydzienwgliwicach.pl4

w Gliwicach

www.tydzienwgliwicach.pl
www.tydzienwgliwicach.pl


www.tydzienwgliwicach.pl 5

w Gliwicach

Remont Starówki - kolejny etap

W ubiegłym roku oddano do użytku przebudowany Plac Inwalidów Wojennych,
a także ulice: Kościelną, Raciborską, Wysoką, Krupniczą. Od grudnia 2012 roku
przejezdne są także ul. Grodowa oraz ul. Bankowa. 

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, już powinny ruszyć prace na
ulicach: Dolnych Wałów (od ul. Zwycięstwa do ul. Dworcowej), Górnych
Wałów (od ul. Ziemowita do ul. Jana Pawła II), Kaczyniec (od ul. Gro-
dowej do ul. Wysokiej), Matejki (od ul. Basztowej do ul. Dolnych
Wałów), Pod Murami, Białej Bramy, Przy Raciborskiej Bramie, Tkackiej
i przy Placu Wszystkich Świętych.

Jak informuje Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów, po rozebraniu nawierzchni
asfaltowych oraz kostki granitowej ruszą roboty związane m.in. wymianą wodociągów,
sieci gazowniczej, ciepłowniczej oraz zabezpieczeniem istniejącej sieci telefonicznej
i oświetlenia. Planuje się również budowę kanalizacji dla Miejskiej Sieci Szeroko-
pasmowej. Podczas prowadzonych prac wykonawca zapewni dojście do okolicznych
sklepów i mieszkań oraz dojazd dla pojazdów zaopatrzeniowych. 

Warto wspomnieć, że gruntowna modernizacja uliczek rozpoczęła się już w czerwcu
2011 roku.  Powinna zakończyć się w 2014. W tym czasie przebudowane zostaną
wszystkie uliczki Starego Miasta. Na ten cel zostanie wydane ponad 41 mln zł
z budżetu miejskiego. 

Willa za 1,5 miliona
Nieruchomość stanowi działka o regularnym,
prostokątnym kształcie o pow. 0,5163 ha, za-
gospodarowana urządzonym terenem zielo-
nym, parkiem z wysokopiennymi drzewami
liściastymi i iglastymi. Na działce znajduje
się utwardzony plac z kostki brukowej. Całość
ogrodzona siatką stalową z bramą wjazdową.
W skład zabudowy wchodzą: budynek o pow.
użytkowej 663,02 m2, w tym piwnice 203,60
m2, 2-kondygnacyjny, budynek mieszkalny
o pow. użytkowej 92,35 m2, w tym kotłownia
2,64 m2, 2-kondygnacyjny ze strychem oraz
budynek użytkowy – stolarnia o pow. użyt-
kowej 89,46 m2.
Obiekt jest przykładem willi wolno stojącej,
wybudowanej w pierwszej połowie XX wieku
z częściowo zachowanym wystrojem, w postaci

oryginalnej stolarki drzwiowej oraz schodów.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego oznaczony
jest symbolem „13 U” – co oznacza, że może
być przeznaczony zarówno na działalność ko-
mercyjną jak i zabudowę mieszkaniową.

12 kwietnia 2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 21, w sali nr 146 (I piętro), rozpocznie
się II ustny przetarg nieograniczony za cenę
obniżoną na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości zabudowanej, położonej w Gli-
wicach przy ul. Rybnickiej 29, obejmującej
działkę nr 286 o pow. 0,5163 ha, obręb Trynek,
zapisanej w księdze wieczystej nr
GL1G/00059962/6.

Budynek przy ul. Rybnickiej gdzie przez wiele lat znajdował
się Młodzieżowy Dom Kultury, już niedługo może zmienić
właściciela. Miasto spróbuje go sprzedać po raz drugi. 

Widać już konkretne efekty przebudowy gliwickiej 
Starówki to jednak nie koniec robót.
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Wiosna 
na dwóch kółkach! 

Najstarszy na Śląsku Tury-
stycznym Klub Kolarski
PTTK im. W. Huzy zaprasza
amatorów dwóch kółek na
56 Otwarcie Turystycznego
Sezonu  Kolarskiego „Topie-
nie marzanny”, które odbę-
dzie się  w niedzielę
17.03.2013 roku. Wyjazd
grup prowadzonych przez
Przodowników Kolarskich
Turystycznego Klubu Kolar-
skiego PTTK im. Władysława
Huzy w Gliwicach o godzinie
10-tej z gliwickiego rynku. 

Meta rajdu znajdować się bę-
dzie w Tworogu Małym koło
Sośnicowic w Remizie Stra-

żackiej. Zwolennicy wycie-
czek indywidualnych mogą
dojechać na metę rajdu  włas-
nymi trasami. Na mecie rajdu
na uczestników będzie czekać
ciepła herbata i ognisko, a
także odbędzie się konkurs
na najpiękniejszą marzannę
oraz konkursy sprawnościo-
we. W trosce o środowisko
marzanny zakwalifikowane
do konkursu muszą być wy-
konane  z materiałów ekolo-
gicznych. Trasa łatwa – tem-
po turystyczne. W trosce o
bezpieczeństwo uczestnicy
powinni posiadać kaski ro-
werowe.

69zł

Moduł reklamowy


323 325 096

W sobotnie popołudnie, jedenastki
Piasta i Zagłębia wybiegły na murawę
gliwickiego obiektu z jednym celem -
pokonania przeciwnika. Mecz toczył się
w szybkim tempie, a gra była bardzo wy-
równana. Oba zespoły prezentowały
dojrzały, mądry futbol, jednak w tej
pierwszej odsłonie brakowało skutecz-
ności i na tablicy widniał bezbramkowy
remis. Po zmianie stron, do przodu ru-
szyli podopieczni Marcina Brosza i w 57
minucie po płaskim zagraniu w pole
karne Rubena, gola dla Piasta zdobył
Tomas Docekal. Uskrzydleni gliwiczanie
przejęli kontrolę na boisku, choć zespół
z Lubina próbował za wszelką cenę do-
prowadzić do wyrównania. 
Kiedy wydawało się, że nic już nie odbie-
rze "Piastunkom" zwycięstwa, przypo-
mniał o sobie były zawodnik Piasta,
Adam Banaś i strzałem głową w 90 mi-
nucie zapewnił swojej drużynie remis.

Dariusz Dudek (Piast): - Dziękuję za-
wodnikom za włożenie serca do spotka-

nia oraz kibicom za przybycie i doping
do samego końca. Chwila nieuwagi
kosztowała nas dwa punkty. Banaś
wyrównuje, co nas boli. Z drugiej
strony runda dopiero się zaczęła więc
będzie sporo punktów do zdobycia. 

1:0 Górnik Zabrze - Piast Gliwice

W związku z trawającą rozbudową sta-
dionu Górnika fani Piasta spotkali się na
Rynku by w doskonałej atmosferze kibi-
cować swojemu klubowi. Policja nie od-
notowała żadnych incydentów. Kibice
spisali się na medal w przeciwieństwie
do piłkarzy, którzy przegrali z Zabrzem.
Atak Górnika rozpoczął się już od pierw-
szego gwizdka i już w 4 minucie padł
pierwszy gol dla gospodarzy. Tomasz
Zahorski pokonał stojącego w bramce
Dariusza Trelę. Jednak pomimo poje-
dynczej straty, Trela zasługiwał w tym
spotkaniu na liczne pochwały, broniąc
do końca wyniku „niebiesko-czerwo-
nych”. 

Nastroju kibiców nie poprawiła pome-
czowa konferencja prasowa. Sporo kon-
trowersji wśród fanów Piasta wywołała
wypowiedź Dariusza Dudka, który nie
szczędził komplementów zespołowi zza
miedzy. 
- Chciałbym pogratulować trenerowi
Nawałce zdobycia trzech punktów.
Górnik je dzisiaj wywalczył i wiem, że
są one dla zabrzan bardzo cenne i
ważne. Z tego co widziałem, choćby na
prezentacji Górnika, zespół ten chce
walczyć o miejsce 1-3, o puchary. Życzę
tego Górnikowi, teraz już po meczu. (...)
Jesteśmy  drużyną na dorobku. Po uda-
nej rundzie jesiennej, gdzie zdobyliśmy
22 punkty wszyscy chcieliby nas wi-
dzieć na  miejscach 1-3,  ale tak się nie
da. Na to trzeba czasu i dużo pracy. W
tym sezonie naszym celem jest utrzy-
manie ekstraklasy dla  Gliwic. - dodał
II trener.

Sprawa niefortunnej wypowiedzi stała
się tak dynamiczna, że Dariusz Dudek
wystosował oświadczenie, w którym
przeprosił kibiców Piasta.
(...) Sprawując funkcję II trenera całko-
wicie oddaję się swoim obowiązkom w
gliwickim Klubie i nie wyobrażam
sobie pracy na rzecz innego klubu.
Spotkanie z Górnikiem wywołało wiele
emocji, których również byłem uczest-
nikiem. Mocno liczyliśmy na rewanż,
jednak tego dnia drużyna z Zabrza była
po prostu lepsza i tego faktu nie jes-
teśmy w stanie pominąć. Gratulacje
złożone Adamowi Nawałce były przeja-
wem trenerskiej uprzejmości wobec
szkoleniowca zwycięskiej ekipy. Pod-
czas meczu jesteśmy rywalami, którzy
walczą o każdy metr boiska, ale po jego
zakończeniu, kiedy wynik jest już
sprawą zamkniętą, powinniśmy życzyć
sobie nawzajem powodzenia w dal-
szych rozgrywkach.

1:1 Piast Gliwice - Zagłębie Lubin

„Topienie marzanny” niedziela 17.03.2013 r.

Od 1 marca obowiązują nowe zasady udzielania świadczeń
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej POZ w Gliwicach.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 8.00 oraz w
weekendy i wszystkie dni ustawowo wolne od pracy, pomoc le-
karza i pielęgniarki POZ można uzyskać w dwóch placówkach:
• Poradni Lekarza POZ Fundacji „Unia Bracka” przy ul. Błonie
3 (tel. 32/331-73-98)
• Poradni Lekarza POZ Fundacji „Unia Bracka” przy ul. Boj-
kowskiej 20 (tel. 32/231-14-90).
Uwaga! W zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
POZ nie obowiązuje rejonizacja!

Opieka zdrowotna
w święta i dni wolne od pracy
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Problemy współczesnej służby
zdrowia są nam wszystkim do-
brze znane, albo za sprawą
własnych doświadczeń, albo
za pośrednictwem przekazów
medialnych. Powszechnie wia-
domo o długich okresach ocze-
kiwania do specjalistów, kolejki
w przychodniach są niestety
normą, a przecież człowiek
chory potrzebuje wsparcia „od
ręki”. Żartobliwe powiedzenie,
że trzeba mieć końskie zdrowie,
żeby chorować, nikogo już nie
śmieszy, a szczególnie pacjen-
tów. Może warto zatem  zadbać
o swoje zdrowie? Poszukać
nowych, lepszych rozwiązań?
Moją propozycją jest wizyta u
bioterapeuty. Dlaczego właśnie
do niego? Powodów można
wymienić kilka: bo nie trzeba
tyle płacić, bo nie trzeba mar-
nować długich godzin w ko-
lejkach, a zatem korzystać z
pomocy łatwo i bezstresowo,
a nade wszystko skutecznie.

Bioenergoterapia jest metodą
naturalną, a więc bezpieczną.
Terapeuta Józef Wrzałek dys-
ponuje ogromną bioenergią,
którą wykorzystuje do uzdra-
wiania. Pomaga m.in. w scho-
rzeniach układu pokarmowe-
go, krążenia, oddechowego,
chorobach nerek i wątroby,
chorobach kobiecych, tarczycy,
migrenach, alergiach a także
w męskiej przypadłości – cho-
robach prostaty. Ten doświad-
czony uzdrowiciel pomógł już
tysiącom chorych, może pomóc
i Tobie. Seanse wykonywane
są wyłącznie indywidualnie, w
przytulnym gabinecie panuje
kameralna atmosfera, z mag-
netofonu płyną dźwięki muzyki
relaksacyjnej, zaś sam uzdro-
wiciel emanuje ciepłem i życz-
liwością. Pod drzwiami gabi-
netu terapeuty spotykam dwo-
je pacjentów – starsze mał-
żeństwo: 
● Z jakimi problemami przy-

chodzicie Państwo do uzdro-
wiciela? – pytam.
● Jestem tu po raz czwarty –
mówi pan Stanisław - i prak-
tycznie moje dolegliwości
skończyły się. Byłem bardzo
nerwowy, nie spałem w nocy,
cierpiałem na wrzód żołądka.
Każda noc była koszmarem z
powodu bezsenności, niewy-
spany jeździłem do pracy i
cały dzień chodziłem nieprzy-
tomny. Po seansach dolegli-
wości te ustąpiły, dobrze śpię,
nie odczuwam bólu brzucha.
Pani Zofia zgłosiła się do pana
Józefa Wrzałka z rozpozna-
niem mięśniaka macicy i de-
cyzją o koniecznej operacji.
● Średnica mięśniaka wyno-
siła 42 mm. Panicznie bałam
się zabiegu, mąż zabrał mnie
ze sobą do swego terapeuty.
Wystarczyło 5 seansów i USG
potwierdziło zniknięcie mojego
problemu. Byłam szczęśliwa
i bardzo wdzięczna.

W tym momencie gabinet
opuszcza kobieta z dzieckiem
w wieku szkolnym. 
● Co skłoniło Panią do poja-
wienia się w tym miejscu? –
zagajam rozmowę. 
● Moje dziecko zawsze łatwo
się przeziębiało, szczególnie
jesienią i na wiosnę regularnie
„zaliczało” różne infekcje, an-
giny, zapalenie oskrzeli, a na-
wet zapalenie płuc. Biegałam
od lekarza do lekarza, oczy-
wiście nie obywało się bez an-
tybiotyków. W końcu moja
koleżanka, która wcześniej
miała podobny problem ze
swoimi dziećmi, zachęciła
mnie do wizyty u bioterapeu-
ty. Ponieważ wyrażała się o
nim entuzjastycznie, posta-
nowiłam skorzystać i nie ża-
łuję. Dziś polecam każdemu
tę terapię. Moje dziecko jest
teraz zdrowe jak ryba. Jego
odporność uległa potężnemu
wzmocnieniu. Dziś przyszłam
zapisać moją mamę, która
ma problemy z kręgosłupem. 
Pracuję w tym biurowcu, więc
jestem osobiście. Kolejny pa-
cjent Józefa Wrzałka, p. Witold
W. z Legnicy opowiada: 
● Zostałem uzdrowiony z ast-
my, mogę swobodnie oddy-
chać, ustąpiły także szumy w
uszach. Warto było przyjeż-

dżać do p. Wrzałka, pomimo
tak dużej odległości. Dzisiaj
towarzyszę mojej siostrze, któ-
ra choruje na serce.
● Moja córka, 10-letnia Ju-
stynka, miała bardzo przykrą
chorobę skóry. Leczenie nie
przynosiło poprawy. Po kilu
seansach u p. Wrzałka wszyst-
ko minęło i obecnie skóra mo-
jej córki jest zupełnie zdrowa.
A ja przyjechałam dzisiaj po-
nieważ lekarz wykrył w mojej
piersi guzek. Nie przeraża
mnie ten fakt. Jestem prze-
konana, że p. Józef poradzi
sobie z tym „nieproszonym
gościem”.
Pod gabinetem zjawia się ko-
lejny pacjent. 
● Miałem bardzo powiększony
gruczoł prostaty – mówi
p. Edmund z Kielc. Zgłosiłem
się na seanse do p. Wrzałka
za namową żony, nie bardzo
wierząc w skuteczność tej me-
tody. Dziś mogę się przyznać:
nie miałem racji...Ostatnią pa-
cjentką, którą tego dnia spot-
kałam pod drzwiami terapeuty,
była pani Grażyna.
● Przychodzę tu ósmy raz,
jak Pani widzi, o własnych
siłach. Pierwszy raz przypro-
wadził mnie, a właściwie pra-
wie przyniósł mój mąż, byłam
tak osłabiona Nowotwór

uczynił ogromne spustoszenie
w moim organizmie. Lekarze
wypisali mnie ze szpitala nie
wierząc, że z tego wyjdę.. Dziś
, gdy zgłaszam się na badania
kontrolne, ci sami lekarze nie
kryją zdziwienia... Czuję się
coraz lepiej i wierzę że z po-
mocą p. Wrzałka pokonam
ostatecznie tego „potwora”,
który omal nie odebrał mi ży-
cia. Przykładów „cudownego”
i szybkiego pokonywania raka
w całej długoletniej działalności
p. Józefa jest bardzo wiele.
Terapeuta uważa, że nowotwór
to numer 1 na liście chorób
psychosomatycznych. Choroba
ta, według jego oceny, bierze
się z „życia”, tj. z miesięcy i lat
głęboko ukrytych negatywnych
emocjonalnych przeżyć... dla-
tego problem choroby musi
przeanalizować z pacjentem i
wpłynąć na jego podświado-
mość tak, aby wytworzyć po-
zytywny program w jego my-
ślach. Twierdzi, iż w takim po-
dejściu do choroby, równolegle
działając na ciało i psychikę
pacjenta, wszystko jest możli-
we, nawet w sytuacjach bardzo
dramatycznych. Swe twierdze-
nie opiera na uzdrowionych
pacjentach, z którymi często
po latach ma kontakt. A to
znaczy, że żyją. 

Na granicy cudu
Gabinet Gliwice
ul. Toszecka 101/315
Rej. telef. czynna
pn. ÷ sob. 8:00÷ 20:00
tel. 322 399 128
kom.  504 230 219

Od niepamiętnych czasów ludzie chorzy szukali ratunku w darach natury. Przyroda nazywana „Bożą
apteką” obfituje w niezliczone skarby przywracające zdrowie, a nierzadko i ratujące życie. Naturalne
sposoby leczenia, a raczej uzdrawiania cieszą się coraz większym powodzeniem i zaufaniem. Wielu
ludzi w pełni świadomie wybiera dla siebie dwukierunkową walkę z chorobą, tj. przy udziale zarówno
lekarza, jak i terapeuty. Środki farmaceutyczne (nie tylko antybiotyki) zawierają w sobie bardzo dużo
syntetycznych składników, tzw. „chemii”, która zanieczyszcza organizm, osłabia jego odporność i niestety
(czego mają świadomość również lekarze), nie usuwa przyczyn choroby. Dlatego tak ważne jest, by obok
leczenia objawowego, stosować również metody, które usuną „korzeń”, czyli przyczynę dolegliwości. 

M{pi}K będzie teraz 
Stacją Artystyczną RYNEK

Projekt Stowarzyszenia GTW
został najwyżej oceniony w
otwartym konkursie na prowa-
dzenie działalności kulturalnej
w lokalu przy Rynku 4-5. 
– Projekt „Stacja Artystyczna
RYNEK” uwzględnia istotną
dla nas edukację artystyczną –
nie tylko młodych, ale także
dorosłych mieszkańców. Oferta
stowarzyszenia to szereg róż-
norodnych przedsięwzięć –
warsztatów, spotkań autorskich,
koncertów, przeglądów filmo-
wych i wystaw. Wśród zapro-
ponowanych inicjatyw znalazły
się także: festiwal teatralny, gra
miejska i dni designu. Mamy
nadzieję, że działania Stowa-
rzyszenia GTW ożywią to miejs-
ce i uatrakcyjnią dotychczasową
ofertę kulturalną miasta –
mówi Katarzyna Łosicka, na-
czelnik Wydziału Kultury i Pro-
mocji Miasta Urzędu Miejskie-

go w Gliwicach i przewodni-
cząca komisji konkursowej.

Na otwarty konkurs na prowa-
dzenie działalności kulturalnej
w lokalu przy Rynku 4-5, który
organizował Urząd Miejski w
Gliwicach, wpłynęły cztery ofer-
ty. Dwie propozycje przedstawił
Związek Polskich Artystów Pla-
styków, a po jednej – Gliwickie
Stowarzyszenie Taneczno-Spor-
towe „SZOK-Gliwice” i Stowa-
rzyszenie GTW. Komisja kon-
kursowa powołana przez pre-
zydenta miasta brała pod uwagę
m.in.: rodzaj proponowanego
przedsięwzięcia, stopień zagos-
podarowania przestrzeni lokalu,
godziny otwarcia, częstotliwość
planowanych wydarzeń, prze-
widywaną liczbę odbiorców
oraz osób zaangażowanych w
ich przygotowanie, koszty rea-
lizacji przedsięwzięć. Ocenie

podlegały także kwestie pro-
mocyjne, organizacyjne, sposób
wykonania i rozliczania zadań
dotychczas zlecanych przez
miasto.

Przypomnijmy, że na pierw-
szym piętrze kamienicy przy
głównym miejskim placu (nad
salonem „Empik”) od prawie

czterech lat funkcjonowała ga-
leria prowadzona przez Wydział
Kultury i Promocji Miasta. Te-
raz przyszła pora, aby oddać
sprawę w ręce gliwickiego śro-
dowiska kulturalnego. 

„Stacja Artystyczna RYNEK”
Stowarzyszenia GTW powinna
zacząć działać w marcu.

Stowarzyszenie GTW będzie nowym gospodarzem dawnej Galerii Miejskiej M{pi}K

fot. archiwum UM Gliwice / A. Witwicki

REKLAMA
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Trzy lata temu, z okazji 200 rocznicy urodzin
Fryderyka Chopina, zorganizowany został
w Palmiarni cykl koncertów prezentujących
twórczość tego znakomitego muzyka. Koncerty
cieszyły się tak dużą popularnością, że posta-
nowiono zorganizować kolejne edycje. I teraz
po raz czwarty, w cztery marcowe niedzielne
wieczory usłyszymy muzykę Chopina w wy-
konaniu polskich i zagranicznych artystów.

Cykl zaczyna się
– 3 marca od koncertu pt. „Wiolonczela con
amore”, który wykona Anna Fedorova z Ukrai-
ny (fortepian) i Roberto Trainini z Włoch
(wiolonczela). 
– 10 marca – Wojciech Waleczek (fortepian),
Wojciech Proniewicz (skrzypce) – koncert pt.
„Gdy wirtuoz spotyka się z poetą”
– 17 marca – DUO GRANAT Tamara Granat
(fortepian), Bartłomiej Kominek (fortepian)
– koncert pt. „Fantazje romantyczne”

– 24 marca – Piotr Paleczny (fortepian) –
koncert pt. „Mistrzowie grają Chopina”

Imprezy poprowadzi Jan Popis – znawca
twórczości i popularyzator muzyki Chopina.
Organizatorem dorocznych wieczorów mu-
zycznych jest Samorząd Miasta Gliwice, Pat-
ronat Honorowy sprawuje Prezydent Miasta
Zygmunt Frankiewicz, realizatorem jest Im-
presariat Artystyczno Promocyjny PRO ARTE
– Tomasz Beler

Wszystkie koncerty rozpoczynają się 
o godz. 19:30. 
Wstęp płatny – 25 zł.

Na kilka dni scena przy Nowym Świecie za-
mieni się w królestwo bajek, dzielnych boha-
terów, historii pełnych magii oraz niewyob-
rażalnych przygód. Specjalnie dla tej – naj-
bardziej wymagającej – widowni wyselekcjo-
nowano najpiękniejsze przedstawienia z naj-
lepszych teatrów lalkowych (i pantomimicz-
nych) w całej Polsce. 

Każdy, zarówno dzieci jak i towarzyszący im
dorośli, znajdzie tutaj coś dla siebie. Miłośnicy
klasycznych bajkowych historii zapewne z
chęcią wybiorą się na „Czarnoksiężnika z krai-
ny Oz”, „Jasia i Małgosię” oraz „Mikrokosmos”
(czyli opowieść o Calineczce). Rodzicom tęsk-
niącym za polskimi dobranockami polecamy
zapoznać swoje dzieci ze sceniczną adaptacją
jednej z najbardziej przebojowych historii –
„Porwanie Baltazara Gąbki, czyli Smok&Roll”
to niekwestionowana sensacja tegorocznej
edycji festiwalu. 

Fani mitologii, opowieści o bogach i herosach,
nie powinni natomiast przegapić teatralnej
wersji „Odysei”. Miłośników zwierząt na
pewno zaciekawi natomiast opowieść o pew-
nym psie, czyli „Pacan – Historia o miłości”.
Na tym jednak wszystkie atrakcje się nie koń-
czą! Naszych najmłodszych czytelników za-
praszamy także na warsztaty teatralne, podczas
których dowiedzą się, jak z prostych przed-
miotów wyczarować magiczny i bajkowy świat.
Warto zwrócić również uwagę na słuchowisko
„Wąż”. 
Pierwszy raz w historii festiwalu baśniowa
rzeczywistość zostanie stworzona jedynie za
pomocą słowa! XIX Dziecięce Spotkania Teat-
ralne to nie tylko okazja do zapoznania swoich
pociech z niezwykłą magią teatru, ale także
do przypomnienia sobie, że dziecko tkwi w
każdym z nas. Śmiejmy się, wzruszajmy, śpie-
wajmy i bawmy wszyscy razem, bez skrępo-
wania, bez względu na wiek!

XIX Dziecięce Spotkania
Teatralne. 4-10 marca Chopin w Palmiarni
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5:10Kung Fu Panda (2) serial animowany
5:35Telezakupy5:55Kawa czy herbata?
8:00Wiadomości8:05Pogoda8:09Polityka
przy kawie8:25Król Maciuś Pierwszy 2 (8)
serial animowany8:40Magiczne przygody
misia Ruperta (29) serial
animowany9:15Telezakupy9:35BBC w Je-
dynce: Na rafie i poza nią (3-ost.) film
przyrodniczy10:35Operacja życie (15) se-
rial dokumentalny11:00Okrasa łamie
przepisy, magazyn kulinarny11:30Moda
na sukces (5786) telenowela
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Klimaty i smaki magazyn porad-

nikowy
12:50 Zwierzęta świata: Jak ryba w

wodzie 2: Walka o przestrzeń (1)
serial dokumentalny

13:30 Jaka to melodia?
14:05 Jedna scena program publicyst. 
14:25 Prawdziwe życie cykl reportaży
14:35 Prawdziwe życie cykl reportaży
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Ranczo 7: Wielbicielka z War-

szawy (79) serial obyczajowy
16:25 Moda na sukces (5787) telenow. 
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Jaka to melodia? teleturniej muz.
17:55 Klan (2409) telenowela
18:25 Elżbieta Jaworowicz. Tak było -

tak jest, magazyn
18:40 Wszystko przed nami (73) serial

obyczajowy
19:10 Wieczorynka: Noddy w krainie

zabawek: Bampi i superpilot (7)
serial animowany

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Teatr Telewizji: Rosyjskie konfi-

tury sztuka Ludmiły Ulickiej
21:50 Downton Abbey (1/7) serial kos-

tiumowy
23:05 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem:

Słoneczne matki film dokumen-
talny, Dania 2012

0:05 Wszystko przed nami (73) serial
obyczajowy

0:35 33 sceny z życia dramat psycholo-
giczny, Niemcy/Polska 2008

2:15 Notacje: Prof. Rafał Strent. Ma-
rzec '68 cykl dokumentalny

2:25 Naszaarmia.pl magazyn
2:55 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem:

Słoneczne matki film dokumen-
talny, Dania 2012

3:45 Zagadkowa Jedynka program
rozrywkowy

4:45 Zakończenie programu

5:25Telezakupy6:10Złotopolscy: Miłość to
jest piękna sprawa (61) telenowela
6:40Dwójka Dzieciom: Eliasz: Wielki Mru-
gacz (2) serial animowany7:05M jak mi-
łość (155) serial obycz.8:00Pytanie na
śniadanie,magazyn8:50Panorama9:00Py-
tanie na śniadanie magazyn9:30Pogoda
9:40Pytanie na śniadanie magazyn10:10
Pogoda10:15Pytanie na śniadanie maga-
zyn10:45Barwy szczęścia(891)serial
obycz.
11:25 Na dobre i na złe: Spotkanie po

latach (1/13) serial obyczajowy
12:20 Coś dla ciebie magazyn
12:50 Kocham kino
13:30 Świat bez tajemnic: Mój biust

świadczy o mnie film dokumen-
talny, Wielka Brytania 2007

14:40 Ja to mam szczęście! (19) serial
komediowy

15:10 Rodzinka.pl: Opiekunki (2) serial
komediowy

15:45 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:05 Rodzinka.pl: O jeden promil za

daleko (79) serial komediowy
16:35 Rodzinka.pl: Zachcianki (80) se-

rial komediowy
17:10 Szpital Three Rivers (9/13) serial

obyczajowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:55 Polskie Nagrody Filmowe Orły

2013 (1) widowisko
20:05 Barwy szczęścia (892) serial obycz.
20:40 M jak miłość (971) serial obycz.
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość"
21:45 Tomasz Lis na żywo talk-show
22:50 Polskie Nagrody Filmowe Orły

2013 (2) widowisko

23:45 Bękarty wojny dramat wojenny,
Niemcy/USA 2009

2:15 Tomasz Lis na żywo talk-show
3:10 Oficer: Kod dostępu (9/13) serial

sensacyjny
4:05 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy! program muz.
6:00Nowy dzień z Polsat News program
informacyjny8:00Sylwester i Tweety na
tropie 4 (26) serial animowany8:30
Scooby-Doo 2 (14) serial anim.8:55I kto
tu rządzi?: Pierwsza gwiazdka (13) serial
komediowy9:30Świat według Kiepskich:
Zemsta społeczna (405) serial komed.
10:00Trudne sprawy: Nauczyciel rzuca
swoją byłą uczennicę dla młodszej matu-
rzystki (1) serial paradokumentalny
11:00Dlaczego ja?: Kobieta obawia się,
że jej ciotka padła ofiarą łowcy spadków
(128)serial paradokumentalny
12:00 Szpilki na Giewoncie 4 (47) serial

obyczajowy
13:00 Dom nie do poznania 6 (4) rea-

lity show
14:00 Pierwsza miłość (1657) serial

obyczajowy
14:45 Trudne sprawy (272) serial para-

dokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn reporterów
16:30 Malanowski i partnerzy (500)

serial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (378) serial parado-

kumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1658) serial

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Stąd do

wieczności (356) serial komed.
20:00 Megahit: Avatar film SF, Wielka

Brytania/USA 2009
23:30 Anioł śmierci thriller, USA 2009
1:05 24 godziny 6 (125) serial sensac.
2:05 Zagadkowa noc teleturniej
3:15 Tajemnice losu program rozryw.

5:00Uwaga! magazyn reporterów 5:20
Rozmowy w toku: Mam tyłek lepszy niż
Jennifer Lopez!6:20Mango telezakupy
7:25Co za tydzień magazyn informa-
cyjny8:00Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta
prawda (141) serial paradokumentalny.
12:10 Kocham. Enter: Zakład (15) serial

paradokumentalny
13:10 Szpital (15) serial paradokumen-

talny
14:10 W-11 - Wydział Śledczy (579) se-

rial fabularno-dokumentalny
14:50 Kocham. Enter: Dobre chęci (16)

serial paradokumentalny
15:50 Rozmowy w toku: Pomóżcie mi,

bo panicznie boję się gołębi!
16:50 Szpital (16) serial paradokument.
17:50 Ukryta prawda (142) serial para-

dokumentalny
18:55 Doradca smaku (1) magazyn kuli-

narny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Na Wspólnej (1721) serial obycz.
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Zła zna-

jomość (1000) serial fabularno-do-
kumentalny

21:30 Lekarze (2) serial obyczajowy
22:30 Perfekcyjna pani domu (2) pro-

gram rozrywkowy
23:30 Wybrani (1/23) serial sensacyjny
0:30 Detektyw Monk 8 (1) serial kry-

minalny
1:30 Uwaga! magazyn reporterów
1:45 Arkana magii (854) interaktywny

program rozrywkowy
3:05 Rozmowy w toku: Pomóżcie mi,

bo panicznie boję się gołębi! 
4:00 Zakończenie programu

5:10Supah Ninjas: X (15) serial dla mło-
dzieży5:35Telezakupy5:55Kawa czy her-
bata?8:00Wiadomości8:05Pogoda8:09
Polityka przy kawie8:30Noddy w krainie
zabawek: Budowla z domina (8) serial
animowany8:40Bali: To żadna frajda! (48)
serial animowany9:00Telezakupy
9:35Zwierzęta świata: Jak ryba w wodzie
2: Walka o przestrzeń (1) serial dokumen-

talny10:10Ludzkie ciało. Do granic możli-
wości: Wzrok (1) serial dokumen-
talny10:35Rok w ogrodzie magazyn
11:05Plebania (1437) serial obyczajowy
11:30Moda na sukces (5787) telenowela
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Apetyt na EURO-pę magazyn
12:50 Zwierzęta świata: Jak ryba w

wodzie 2: Niewidzialni (2) serial
dokumentalny

13:30 Jaka to melodia? teleturniej muz.
14:00 Klan (2409) telenowela
14:30 Wszystko przed nami (73) serial

obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Przystań: Egzamin (13-ost.) serial

obyczajowy
16:25 Moda na sukces (5788) telenow.
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muz.
17:55 Klan (2410) telenowela
18:25 Prawdziwe życie cykl reportaży
18:45 Wszystko przed nami (74) serial

obyczajowy
19:10 Wieczorynka: Stacyjkowo: Wilson

i słoń (2) serial animowany
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:05 GOL T-Mobile Ekstraklasa maga-

zyn piłkarski
20:10 Pogoda
20:20 Po prostu program Tomasza Se-

kielskiego
21:15 Zemsta (7) serial obyczajowy
22:10 33 sceny z życia dramat psycholo-

giczny, Niemcy/Polska 2008
23:55 Wszystko przed nami (74) serial

obyczajowy
0:30 Po prostu program Tomasza Se-

kielskiego
1:20 Jedna scena
1:35 Notacje: Antoni Bernacki. Huta

Pieniacka cykl dokumentalny
1:50 Fachowiec film obyczajowy, Pol-

ska 1983
3:40 Zagadkowa Jedynka program

rozrywkowy
4:40 Zakończenie programu

5:25Telezakupy6:15Złotopolscy: Trudne
uczucia (62) telenowela6:45Dwójka Dzie-
ciom: Eliasz: Wosk do wąsów (3) serial
animowany7:05M jak miłość (156) serial
obyczajowy8:00Pytanie na śniadanie ma-
gazyn8:50Panorama9:00Pytanie na śnia-
danie magazyn9:30Pogoda 9:40 Pytanie
na śniadanie magazyn10:10Po-
goda10:15Pytanie na śniadanie maga-
zyn10:35Barwy szczęścia (892) serial
obyczajowy11:15Na dobre i na złe: Od-
zyskana miłość (2/13) serial obyczajowy
12:10 Święty Bazyli Wielki reportaż
12:35 WOK - Wszystko o Kulturze: Mu-

zyka magazyn
12:50 Kultura, głupcze magazyn kultu-

ralno-społeczny
13:25 Świat bez tajemnic: Zwyczajny

marzec film dokum., Polska 2008
14:40 Ja to mam szczęście! (20) serial

komediowy
15:10 Rodzinka.pl: Kieszonkowe (3) se-

rial komediowy
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 M jak miłość (971) serial obycz.
17:10 Szpital Three Rivers (10/13) serial

obyczajowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Ja to mam szczęście! (20) serial

komediowy
20:05 Barwy szczęścia (893) serial oby-

czajowy
20:40 M jak miłość (972) serial obycza-

jowy
21:35 Kulisy serialu "M jak miłość"
21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:50 Świat bez fikcji: Egipt. Dzieci re-

wolucji film dokumentalny, Wielka
Brytania 2012

23:55 Na linii strzału 2 (22) serial sensac.
0:50 Lalka: Damy i kobiety (8/9) serial

obyczajowy
2:15 Magazyn Ekspresu Reporterów
3:05 Szpital Three Rivers (9/13) serial

obyczajowy
3:45 Szpital Three Rivers (10/13) serial

obyczajowy
4:25 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy! program mu-
zyczny6:00Nowy dzień z Polsat News pro-
gram informacyjny8:00Sylwester i Tweety

na tropie 4 (14) serial animowany
8:25The Looney Tunes Show 2 (1) serial
animowany8:55I kto tu rządzi? (22) serial
komediowy9:30Świat według Kiepskich:
Grzech (174) serial komediowy
10:00Trudne sprawy (2) serial paradoku-
mentalny11:00Dlaczego ja?: (129) serial
paradokumentalny
12:00 Szpilki na Giewoncie 4 (48) serial

obyczajowy
13:00 Dom nie do poznania (1) reality

show
14:00 Pierwsza miłość (1658) serial

obyczajowy
14:45 Trudne sprawy (273) serial para-

dokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja magazyn report.
16:30 Malanowski i partnerzy (501) se-

rial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (379) serial parado-

kumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1659) serial

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport 
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Trzy

ananasy (357) serial komediowy
20:00 Megahit: 12 rund film sensacyjny,

USA 2009
22:20 Sypiając z wrogiem thriller, USA 
0:35 Złodzieje z klasą dramat sensa-

cyjny, USA 2005
2:15 Zagadkowa noc teleturniej
3:15 Tajemnice losu program rozryw.

4:55Uwaga! magazyn reporterów 5:15
Rozmowy w toku: Pomóżcie mi, bo pa-
nicznie boję się gołębi! talk-show6:10
Mango telezakupy7:15Na Wspólnej
(1721) serial obyczajowy7:50Doradca
smaku (1) magazyn kulinarny8:00Dzień
dobry TVN magazyn11:10Ukryta prawda
(142) serial paradokumentalny
12:10 Kocham. Enter: Dobre chęci (16)

serial paradokumentalny
13:10 Szpital (16) serial paradokument.
14:10 W-11 - Wydział Śledczy: (1000)

serial fabularno-dokumentalny
14:50 Kocham. Enter: Detektyw (17) se-

rial paradokumentalny
15:50 Rozmowy w toku: Jakim cudem

wyglądam tak młodo? talk-show
16:50 Szpital (17) serial paradokument.
17:50 Ukryta prawda (143) serial para-

dokumentalny
18:55 Doradca smaku magazyn kulinar.
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Na Wspólnej (1722) serial obycz.
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Marze-

nie o szczęśliwej rodzinie (1001)
serial fabularno-dokumentalny

21:30 Prawo Agaty (2) serial obycz.
22:30 Kuba Wojewódzki (15) talk-show
23:30 Superwizjer magazyn reporter.
0:05 The Event: Zdarzenie (17) serial

kryminalny
1:05 Smakuj świat z Pascalem (10-

ost.) reality show
1:40 Uwaga! magazyn reporterów
1:55 Arkana magii (855) interaktywny

program rozrywkowy
3:15 Rozmowy w toku: Jakim cudem

wyglądam tak młodo? Zgadnij ile
mam lat! talk-show

4:10 Zakończenie programu

5:10Wodnikowe Wzgórze: Szpieg (36) se-
rial animowany5:35Telezakupy5:55 Kawa
czy herbata?8:00Wiadomości8:05 Po-
goda8:09Polityka przy kawie8:25Nod- dy
w krainie zabawek: Święto Placka Jagodo-
wego serial animowany8:40Stacyjkowo:
Wilson i wagon do malowania (41) serial
animowany8:55Telezakupy
9:30Natura w Jedynce: Planeta ludzi:
Oceany. Wielki błękit (1/8) serial doku-
mentalny10:30Cudowne miejsca. Wielkie
sanktuaria Polski: Gietrzwałd serial doku-
mentalny11:05Plebania (1438) serial oby-
czajowy11:30Moda na sukces (5788)
telenowela
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 Natura w Jedynce: Planeta ludzi:

Pustynie. Jak w gorącym piecu
(2/8) serial dokumentalny

13:30 Jaka to melodia? teleturniej muz.
14:00 Klan (2410) telenowela

14:30 Wszystko przed nami (74) serial
obyczajowy

15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Ojciec Mateusz 9: Ucieczka (109)

serial kryminalny
16:25 Moda na sukces (5789) teleno-

wela
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muz.
17:55 Klan (2411) telenowela
18:25 Prawdziwe życie cykl reportaży
18:45 Wszystko przed nami (75) serial

obyczajowy
19:10 Wieczorynka: Przygody Bolka i

Lolka: Morska wyprawa (51) serial
animowany

19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:20 Piłka nożna: Liga Mistrzów, studio
20:40 Piłka nożna: Liga Mistrzów, mecz

1/8 finału: Paris Saint-Germain -
Valencia CF

22:55 Piłka nożna: Liga Mistrzów,skróty
23:40 Przebłysk jutra (13/22), serial SF
0:20 Wszystko przed nami (75) serial

obyczajowy
0:55 DOK SZOK: Instynkt rodzinny, film

dokumentalny, Łotwa 2010
2:05 Notacje: Gustaw Holoubek.

Dziady, cykl dokumentalny
2:15 Czternaście dni. Prowokacja byd-

goska, film dokumentalny, Polska
2008

3:10 Zagadkowa Jedynka, pr. rozryw. 
4:10 Zakończenie programu

5:25Telezakupy6:15Złotopolscy: Spóź-
nieni kochankowie (63) telenowela6:45
Dwójka Dzieciom: Eliasz: Szybkas fajny
kot (4) serial animowany7:05M jak miłość
(157) serial obyczajowy8:00Pytanie na
śniadanie, magazyn8:50Panorama 9:00
Pytanie na śniadanie, magazyn9:30 Po-
goda9:40Pytanie na śniadanie, maga-
zyn10:10Pogoda10:15Pytanie na
śniadanie, magazyn10:45Barwy szczęścia
(893) serial obyczajowy
11:25 Na dobre i na złe: Życiowa de-

cyzja (3/13) serial obyczajowy
12:20 Madagaskar - Masoala 2010, film

dokumentalny, Polska 2010
12:45 Kultura, głupcze, magazyn kultu-

ralno-społeczny
12:55 WOK - Wszystko o Kulturze:

Książki, magazyn
13:10 Wojciech Cejrowski - boso przez

świat: Islam afrykański, reportaż
13:45 Duże dzieci, talk-show
14:40 Ja to mam szczęście! (21) serial

komediowy
15:10 Rodzinka.pl: Siła argumentu, ar-

gument siły (4) serial komediowy
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 M jak miłość (972) serial obycz. 
17:10 Szpital Three Rivers (11/13) serial

obyczajowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19:30 Ja to mam szczęście! (21) serial

komediowy
20:05 Barwy szczęścia (894) serial oby-

czajowy
20:40 Na dobre i na złe: Do dwóch razy

sztuka (514) serial obycz.
21:45 Kino relaks: Nie ma mocnych, ko-

media, Polska 1974
23:30 Reporter polski, magazyn
0:05 Życie po falstarcie (5/10) serial

komediowy
0:55 Reporter polski, magazyn
1:35 Chaos, dramat obyczajowy, Polska

2005
3:40 Szpital Three Rivers (11/13) serial

obyczajowy
4:20 Szpital Three Rivers (12/13) serial

obyczajowy
5:04 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy! program muzycz.
6:00Nowy dzień z Polsat News, program
informacyjny8:00Sylwester i Tweety na
tropie 4 (26) serial animowany8:25Show
Misia Yogi (5) serial animowany8:35
Show Misia Yogi (6) serial animowany
8:45Show Misia Yogi (7) serial animo-
wany8:55I kto tu rządzi?: Prezes Czajka
(23) serial komediowy9:30Świat według
Kiepskich: Grubas (175) serial
komediowy10:00Trudne sprawy: Cztero-
latek wydalony z przedszkola (3) serial pa-
radokumentalny11:00Dlaczego ja?: Córka
czuje się opuszczona przez rodziców (130)

serial paradokumentalny
12:00 Szpilki na Giewoncie 4 (49) serial

obyczajowy
13:00 Dom nie do poznania (2) reality

show
14:00 Pierwsza miłość (1659) serial

obyczajowy
14:45 Trudne sprawy (274) serial para-

dokumentalny
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja, magazyn reporter.
16:30 Malanowski i partnerzy (502) se-

rial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (380) serial parado-

kumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1660) serial

obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Zwierzę

medialne (358) serial komed.
20:00 Świat według Kiepskich: Stan

wyjątkowy (406) serial komed.
20:35 Śniadanie do łóżka, komedia ro-

mantyczna, Polska 2010
22:30 Amerykańskie ciacho, komedia

romantyczna, USA 2009
0:30 Wakacje w kurorcie, film obycza-

jowy, USA 1985
2:15 Zagadkowa noc, teleturniej
3:15 Tajemnice losu, program rozryw. 

4:55Uwaga! magazyn reporterów 5:15
Rozmowy w toku: Jakim cudem wyglą-
dam tak młodo? Zgadnij ile mam lat! talk-
show6:10Mango, telezakupy7:15 Na
Wspólnej (1722) serial obyczajowy
7:50Doradca smaku (2) magazyn kuli-
narny8:00Dzień dobry TVN, magazyn
11:10Ukryta prawda (143) serial parado-
kumentalny
12:10 Kocham. Enter: Detektyw (17) se-

rial paradokumentalny
13:10 Szpital (17) serial paradokumen-

talny
14:10 W-11 - Wydział Śledczy: Marze-

nie o szczęśliwej rodzinie (1001)
serial fabularno-dokumentalny

14:50 Kocham. Enter: Ojcowska miłość
(18) serial paradokumentalny

15:50 Rozmowy w toku: Wykrywacz
kłamstw sprawdzi, czy spałeś z tą
małolatą! talk-show

16:50 Szpital (18) serial paradokument.
17:50 Ukryta prawda (144) serial para-

dokumentalny
18:55 Doradca smaku (3) magazyn kuli-

narny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Na Wspólnej (1723) serial obycz.
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Topór

(1002) serial fabularno-dokument
21:30 Top Model. Zostań modelką

(1/14) reality show
22:30 Na zabójczej ziemi, film sensa-

cyjny, USA 1994
0:35 Ugotowani (2) reality show
1:40 Uwaga! magazyn reporterów
1:55 Arkana magii (856) interaktywny

program rozrywkowy
3:15 Rozmowy w toku: Wykrywacz

kłamstw sprawdzi, czy spałeś z tą
małolatą! talk-show

4:10 Zakończenie programu

5:10Wodnikowe Wzgórze: Zdrada (37)
serial animowany5:35Telezakupy5:55
Kawa czy herbata?8:00Wiadomości8:05
Pogoda8:09Polityka przy kawie8:30
Marta mówi!: Tajemnica Trumana (39) se-
rial animowany9:00Telezakupy 9:35 Na-
tura w Jedynce: Planeta ludzi: Arktyka.
Życie w krainie lodu (3/8) serial dokumen-
talny10:35My, wy, oni, magazyn
11:05Plebania (1439) serial obyczajowy
11:35Moda na sukces (5789) telenowela
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes, magazyn rolniczy
12:30 Natura w Jedynce: Planeta ludzi:

Dżungle. Życie pośród drzew (4/8)
serial dokumentalny

13:35 Jaka to melodia? teleturniej muz.
14:05 Klan (2411) telenowela
14:30 Wszystko przed nami (75) serial

obyczajowy
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Ja wam pokażę! (1/13) serial oby-

czajowy
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16:25 Moda na sukces (5790) telenow.
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? teleturniej muz
17:55 Klan (2412) telenowela
18:25 Prawdziwe życie cykl reportaży
18:40 Wszystko przed nami (76) serial

obyczajowy
19:10 Wieczorynka: Mikołajek: Wizyta u

Ananiasza (2) serial animowany
19:30 Wiadomości
20:00 Sport
20:10 Rajdowe Mistrzostwa Świata:

Rajd Meksyku
20:15 Pogoda
20:30 Ojciec Mateusz 9: Sprawa honoru

(110) serial kryminalny
21:30 Sprawa dla reportera, magazyn

interwencyjny
22:20 Elżbieta Jaworowicz. Tak było -

tak jest, magazyn
22:40 Anatomia prawdy (10/13) serial

kryminalny
23:35 Zagubieni 6 (10/18) serial przygo-

dowy
0:20 Wszystko przed nami (76) serial

obyczajowy
0:50 Zdaniem obrony: Pętla dla ob-

cego (1/5) serial kryminalny
2:00 Notacje: Danuta Kobylińska-

Walas. Kapitan Żaba, cykl dokum.
2:15 Sonda o kobietach, film doku-

mentalny, Polska 2012
2:50 Sprawa dla reportera, magazyn

interwencyjny
3:40 Zagadkowa Jedynka, program

rozrywkowy
4:45 Zakończenie programu

5:55Telezakupy6:15Złotopolscy: Sny (64)
telenowela6:45Dwójka Dzieciom: Eliasz:
Kuter ma kłopoty (5) serial animowany
7:05M jak miłość (158) serial obyczajowy
8:00Pytanie na śniadanie, magazyn 8:50
Panorama9:00Pytanie na śniadanie, ma-
gazyn9:30Pogoda9:40Pytanie na śniada-
nie, magazyn10:10Pogoda10:15Pytanie
na śniadanie, magazyn10:45Barwy szczę-
ścia (894) serial obyczajowy
11:20 Na dobre i na złe: W obliczu

prawdy (4/13) serial obyczajowy
12:20 Pożyteczni.pl, magazyn
12:40 Kocham kino, magazyn Grażyny

Torbickiej
12:50 WOK - Wszystko o Kulturze:

Teatr, magazyn
13:05 Wojciech Cejrowski - boso przez

świat: Ekwador znaczy równik, re-
portaż

13:40 Postaw na milion, teleturniej
14:40 Ja to mam szczęście! (22) serial

komediowy
15:10 Rodzinka.pl: Dziewczyna Tomka

(5) serial komediowy
15:45 Panorama kraj
16:00 Pogoda
16:10 Na dobre i na złe: Do dwóch razy

sztuka (514) serial obycz.
17:05 Szpital Three Rivers (12/13) serial

obyczajowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19:25 Ja to mam szczęście! (22) serial

komediowy
20:05 Barwy szczęścia (895) serial oby-

czajowy
20:40 Dr House 8 (156) serial obycz.
21:35 Dr House 8 (157) serial obycz. 
22:35 Kocham kino: Pachnidło, dramat

kostiumowy,Francja/Niemcy/USA/H
iszpania 2006

1:10 Świat bez tajemnic: Seks, śmierć
i bogowie, film dokumentalny,
Wielka Brytania 2010

2:15 Świat bez tajemnic: Babcia Giga
film dokumentalny, Polska 2009

2:40 Pachnidło: Historia mordercy, dra-
mat kostiumowy, Francja/ Nie-
mcy/USA/Hiszpania 2006

5:04 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy! program muzycz.
6:00Nowy dzień z Polsat News, program
informacyjny8:00Sylwester i Tweety na
tropie 4 (15) serial animowany8:25Gang
Misia Yogi (9) serial animowany8:55I kto
tu rządzi?: Święta z Walczakami (24) serial
komediowy9:30Świat według Kiepskich:
M jak Marian (176) serial komed.
10:00Trudne sprawy (4) serial paradoku-
mentalny11:00Dlaczego ja? (131) serial
paradokumentalny
12:00 Szpilki na Giewoncie 4 (50) serial

obyczajowy
13:00 Dom nie do poznania (3) reality

show

14:00 Pierwsza miłość (1660) serial
obyczajowy

14:45 Trudne sprawy (275) serial para-
dokumentalny

15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja, magazyn report. 
16:30 Malanowski i partnerzy (503) se-

rial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (381) serial parado-

kumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1661) serial obycz
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Dług

(359) serial komediowy
20:00 Zdrady (2) serial paradokument. 
21:00 Przyjaciółki 2 (15) serial obycz.
22:00 Na krawędzi (2/13) serial krym.
23:00 Głębia oceanu, dramat obycza-

jowy, USA 1999
1:30 Zagadkowa noc, teleturniej
3:15 Tajemnice losu, program rozryw. 

4:55Uwaga! magazyn reporterów5:15
Rozmowy w toku: Wykrywacz kłamstw
sprawdzi, czy spałeś z tą małolatą! talk-
show6:10Mango, telezakupy7:15Na
Wspólnej (1723) serial obyczajowy7:50
Doradca smaku (3) magazyn kulinarny
8:00Dzień dobry TVN, magazyn11:10
Ukryta prawda (144) serial paradokumen-
talny
12:10 Kocham. Enter: Ojcowska miłość

(18) serial paradokumentalny
13:10 Szpital (18) serial paradokument. 
14:10 W-11 - Wydział Śledczy: Topór

(1002) serial fabularno-dokument
14:50 Kocham. Enter: Żona dla mojego

taty (19) serial paradokumentalny
15:50 Rozmowy w toku: Ważę 26 kg -

pomóżcie mi zacząć jeść!
16:50 Szpital (19) serial paradokument
17:50 Ukryta prawda (145) serial para-

dokumentalny
18:55 Doradca smaku (4) magazyn kuli-

narny
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:05 Na Wspólnej (1724) serial obycza-

jowy
20:45 W-11 - Wydział Śledczy: Gab-

ryśka (1003) serial fabularno-do-
kumentalny

21:30 Kuchenne rewolucje: Cieszyński
Browar Mieszczański (2) program
rozrywkowy

22:35 Zaraz wracam, thriller,
Kanada/Niemcy/USA 2008

0:20 Superwizjer, magazyn report.
0:55 Uwaga! magazyn reporterów
1:10 Arkana magii (857) interaktywny

program rozrywkowy
2:30 Rozmowy w toku: Ważę 26 kg -

pomóżcie mi zacząć jeść!
3:25 Zakończenie programu

5:15Bali: Nocuję u Tamary! (19) serial ani-
mowany5:25Opowiedz nam coś, Milu -
Kłopot z wyborem (36) 5:35Teleza-
kupy5:55Kawa czy herbata? 8:00Wiado-
mości8:05Pogoda8:09Polityka przy
kawie8:35Domisie: Kosmiczna pomyłka
9:00Telezakupy9:35Natura w Jedynce:
Planeta ludzi: Góry. Życie w rozrzedzonym
powietrzu (5/8) serial 10:40Słownik pol-
sko@polski, talk-show prof. Jana
Miodka11:05Plebania (1441)
11:30 Moda na sukces (5790)
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes, magazyn rolniczy
12:25 Magazyn rolniczy
12:45 Zwierzęta świata: Najmłodsi w

zoo (3) serial przyrodniczy
13:30 Jaka to melodia? teleturniej
14:00 Klan (2412) telenowela
14:30 Wszystko przed nami (76) serial 
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Sprawa dla reportera, magazyn 
16:25 Moda na sukces (5791)
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:20 Jaka to melodia? teleturniej
17:50 Opole! Kocham Cię! felieton
18:20 Ranczo 7: Wielbicielka z War-

szawy (79) serial obyczajowy
19:05 Miś Uszatek: Obwieszczenie (2) 
19:10 Wieczorynka: Miś Uszatek: Mo-

torek, serial animowany
19:30 Wiadomości

20:00 Sport
20:10 Rajdowe Mistrzostwa Świata:

Rajd Meksyku
20:15 Pogoda
20:30 Anna German (3/10) serial bio-

graficzny
21:35 Moja super eksdziewczyna, ko-

media romantyczna, USA 2006
23:20 Mistrzowie horroru: Autostop

(11) serial grozy
0:30 Tajemnica twierdzy szyfrów

(1/13) serial wojenny
1:20 Adrenalina 2: Pod napięciem,

film sensacyjny, USA 2009
2:50 Zagadkowa Jedynka, program

rozrywkowy
3:55 Zakończenie programu

5:55Telezakupy 6:15Złotopolscy: Pozory
(65) 6:45Dwójka Dzieciom: Eliasz: Kuter
w stoczni (6) serial 7:05M jak miłość (159)
serial 8:00Pytanie na śniadanie, magazyn
8:50Panorama 9:00Pytanie na śniadanie,
magazyn 9:30Pogoda 9:40Pytanie na
śniadanie,magazyn 10:10Pogoda
10:15Pytanie na śniadanie, magazyn
10:40Barwy szczęścia (895) serial obycza-
jowy
11:20 Na dobre i na złe: Chorobliwa mi-

łość (5/13) serial obyczajowy
12:15 Makłowicz w podróży: Izrael -

Morze Czerwone, magazyn kuli-
narny

12:50 WOK - Wszystko o Kulturze:
Sztuka, magazyn

13:05 Wojciech Cejrowski - boso przez
świat: Bananera

13:35 18. Festiwal Kabaretu Koszalin
2012. Spa Koszalin: Rytuał hu-
moru, program rozrywkowy

14:40 Ja to mam szczęście! (23) serial 
15:10 Rodzinka.pl: Co jest do jedzenia?

(6) serial komediowy
15:45 Panorama kraj
16:05 Pogoda
16:15 Dr House 8 (156) serial obycza-

jowy
17:10 Dr House 8 (157) serial obycza-

jowy
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu, teleturniej
19:30 Ja to mam szczęście! (23) serial

komediowy
20:05 Barwy szczęścia (896) serial oby-

czajowy
20:40 Rodzinka.pl: Pytania egzysten-

cjalne (81) serial komediowy
21:10 Rodzinka.pl: Idzie lato (82) serial

komediowy
21:45 Dzięki Bogu już weekend, pro-

gram rozrywkowy
23:00 Tylko dla dorosłych, program roz-

rywkowy
23:25 Kryminalne zagadki Las Vegas

10 (12/23) serial kryminalny
0:15 Paradoks: Szpion (2/13) serial

kryminalny
1:15 PitBull (3) serial sensacyjny
2:10 Gnoje, dramat obyczajowy, Polska

1995
3:35 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy!6:00Nowy dzień z
Polsat News 8:00Sylwester i Tweety na
tropie 4 (14) (15) 8:55I kto tu rządzi? (25)
9:30Świat według Kiepskich(177) serial
10:00Trudne sprawy (5)11:00Dlaczego ja?
(132)
12:00 Szpilki na Giewoncie 4 (51) serial

obyczajowy
13:00 Przyjaciółki 2 (15) serial obycza-

jowy
14:00 Pierwsza miłość (1661) serial
14:45 Trudne sprawy (276) serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Prognoza pogody
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i partnerzy (504) se-

rial fabularno-dokumentalny
17:00 Dlaczego ja? (382) serial parado-

kumentalny
18:00 Pierwsza miłość (1662) serial 
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Jajko

pokoju (360) serial komediowy
20:00 Tylko taniec. Got to dance 3 (2)

program rozrywkowy
21:40 Underworld: Bunt Lykanów, hor-

ror, Nowa Zelandia/USA 2009
23:45 Upadek, dramat historyczny, Nie-

mcy/Włochy/Austria 2004
2:55 Tajemnice losu, program rozryw-

kowy

4:55Uwaga! magazyn reporterów
5:15Rozmowy w toku: Ważę 26 kg - po-
móżcie mi zacząć jeść! talk-show
6:10Mango, telezakupy 7:15Na Wspólnej
(1724) serial obyczajowy 7:50Doradca
smaku (4) magazyn kulinarny 8:00Dzień
dobry TVN, magazyn 11:10Ukryta
prawda (145) serial paradokumentalny
12:10 Kocham. Enter: Żona dla mojego

taty (19) serial paradokumentalny
13:10 Szpital (19) serial
14:10 W-11 - Wydział Śledczy: Gab-

ryśka (1003) serial fabularno-do-
kumentalny

14:50 Kocham. Enter: Ach ta moja żona
(20) serial paradokumentalny

15:50 Rozmowy w toku: Chcesz mieć
branie? Ubierz gorset! talk-show

16:50 Szpital (20) serial 
17:50 Ukryta prawda (146) serial para-

dokumentalny
18:55 Doradca smaku (5) magazyn
19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Superkino: Kac Vegas, komedia,

Niemcy/USA 2009
22:15 Kod dostępu, film sensacyjny,

USA 2001
0:20 Kuba Wojewódzki (15) talk-show
1:20 Uwaga! magazyn reporterów
1:35 Arkana magii (858) interaktywny

program rozrywkowy
2:55 Rozmowy w toku: Chcesz mieć

branie? Ubierz gorset! talk-show
3:50 Zakończenie programu

5:35Telezakupy 5:55W labiryncie: Diag-
noza (37) 6:30W labiryncie: Gdzie jest
moje dziecko? (38) 7:00Las bliżej nas: se-
rial dokumentalny 7:15Rok w ogrodzie,
magazyn 7:40Laur dla Ogrodnika
8:00Naszaarmia.pl, magazyn 8:20Kaktus
i mały 8:30Dora poznaje świat
(46)9:00Kung Fu Panda 9:30Supah Nin-
jas: Magnificus (16) serial 10:05Jak to
działa?10:45Latarnicy.pl: Informacja w in-
ternecie (2) 11:05Program sportowy
11:25Chłopi: Zemsta (13-ost.) serial oby-
czajowy
12:20 Niepodległy - opowieść o Januszu

Krupskim, film 2012
13:20 Jaka to melodia?
13:50 Zwierzęta świata: Najmłodsi w

zoo (3) serial przyrodniczy
14:25 Okrasa łamie przepisy
15:05 Moja super eksdziewczyna, ko-

media romantyczna, USA 2006
16:50 Skoki narciarskie: Zawody Pu-

charu Świata w Lahti, studio
17:00 Skoki narciarskie: Zawody Pu-

charu Świata w Lahti 1. seria
18:05 Teleexpress
18:15 Skoki narciarskie: Zawody Pu-

charu Świata w Lahti, 2. seria
19:10 Wieczorynka: Stacyjkowo (44), 
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 GOL T-Mobile Ekstraklasa, maga-

zyn piłkarski
20:05 Rajdowe Mistrzostwa Świata:

Rajd Meksyku, rajdy
20:10 Pogoda
20:25 Komisarz Alex 3: Bilet do śmierci

(28) serial kryminalny
21:20 Hit na sobotę: Wrogowie pub-

liczni, film gangsterski, USA 2009
23:50 Adrenalina 2: Pod napięciem,

film sensacyjny, USA 2009
1:35 Mistrzowie horroru: Autostop

(11), serial grozy

5:55Czterdziestolatek 7:00M jak miłość
(971) serial 8:00Pytanie na śniadanie, ma-
gazyn 8:20Pogoda 8:25Pytanie na śnia-
danie, magazyn 9:10Pogoda 9:15Pytanie
na śniadanie, magazyn 9:55Pogoda
10:00Pytanie na śniadanie, magazyn
10:50Biegi narciarskie: Zawody Pucharu
Świata w Lahti, studio 11:00Biegi narciar-
skie: Zawody Pucharu Świata w Lahti,
biegi sprinterskie stylem dowolnym kobiet
12:55 Mariolka prawdę ci powie
13:20 Bliskie i groźne spotkania Ste-

ve'a (19/26) serial dokumen.
14:00 Familiada, teleturniej
14:40 Rodzinka.pl
15:10 Rodzinka.pl: Idzie lato (82) serial

komediowy
15:40 Słowo na niedzielę

15:50 Czarne chmury: Krwawe swaty 
16:55 Kocham to, co lubię, talk-show
17:30 Dzięki Bogu już weekend
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:55 Kulisy "Postaw na milion"
19:05 Postaw na milion, teleturniej
20:05 The Voice of Poland, widowisko

muzyczne
21:05 The Voice of Poland, widowisko

muzyczne
22:10 Ślady zbrodni, thriller, USA 2007
23:50 Made in Polska: Hemp Gru, kon-

cert
1:10 Van Veeteren: Sprawa Mün-

stera, film kryminalny, Szwecja
2005

2:45 Ślady zbrodni, thriller, USA 2007
4:10 Zakończenie programu

5:00Wstawaj! Gramy! 6:00Nowy dzień z
Polsat News 7:15Animki: Ferie wiosenne
8:15Show Misia Yogi (8) serial 8:25Show
8:35Show Misia Yogi (10) serial
8:45Scooby-Doo (15) serial 9:15The Loo-
ney Tunes Show (1) 9:45Kalambury z
gwiazdami (4) 10:15Ewa gotuje (179)
10:45Tarzan 2, film 
12:30 Złów i wypuść, komedia
14:45 Studio Weekend, magazyn
15:45 Tylko muzyka. Must be the

music 5 
17:45 Pamiętniki z wakacji 3 (35)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport, program informacyjny
19:25 Prognoza pogody
19:30 Świat według Kiepskich: Salto

(361) serial komediowy
20:00 Epoka lodowcowa 3: Era dino-

zaurów, film animowany, USA
22:00 Desperado, film sensacyjny, Me-

ksyk/USA 1995
0:15 Populacja: 436, horror,

Kanada/USA 2006
2:00 Zagadkowa noc, teleturniej
3:15 Tajemnice losu, program rozryw-

kowy

5:5:00Uwaga! magazyn reporterów
5:20Mango 7:55Maja w ogrodzie
8:25Akademia ogrodnika (11)8:30Dzień
dobry TVN, magazyn 11:00Na Wspólnej
(1721) serial 11:25Na Wspólnej (1722)
11:50Na Wspólnej (1723) serial obycza-
jowy12:10Na Wspólnej (1724) serial oby-
czajowy
12:50 Ugotowani (2) reality show
13:50 Na językach (5) magazyn
14:50 Top Model. Zostań modelką
15:55 Przepis na życie (2) serial
16:55 Surowi rodzice (2) reality show
18:00 Kuchenne rewolucje: Cieszyński

Browar Mieszczański (2)
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 X Factor (3) program rozrywkowy
21:30 Miłość na zamówienie, komedia

romantyczna, USA 2006
23:35 30 dni mroku, horror, Nowa Ze-

landia/USA 2007
1:55 Uwaga! magazyn reporterów
2:10 Arkana magii (859)
3:30 Zakończenie programu

:25Telezakupy 5:45W labiryncie: Noworo-
dek (39) 6:15W labiryncie 6:40Pełno-
sprawni 7:00Transmisja mszy świętej
8:00Tydzień, magazyn rolniczy 8:25Maga-
zyn Ligi Mistrzów 8:55Ziarno 9:35LOL,
10:05Wszystko przed nami (73) (74) (75)
(76) serial obyczajowy
11:55Między ziemią a niebem, magazyn
12:00 Transmisja tradycyjnej modlitwy

Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem
12:35 Anna German (3/10) serial
13:30 Skoki narciarskie: Zawody Pu-

charu Świata w Lahti
15:50 Druga szansa (6/13) serial oby-

czajowy
16:35 Opole! Kocham Cię!
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Komisarz Alex 3: Bilet do śmierci

(28) serial kryminalny
18:20 Jaka to melodia? teleturniej
19:00 Wieczorynka: Przygody Myszki

Miki i Kaczora Donalda (14)

19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Rajdowe Mistrzostwa Świata: 
20:05 Pogoda
20:20 Ranczo 7: Potęga immunitetu (80)

serial obyczajowy
21:20 Zakochana Jedynka: Zakochana

złośnica, komedia romantyczna,
USA 1999

23:10 Wrogowie publiczni, film gang-
sterski, USA 2009

1:35 Downton Abbey (2/7) serial kos-
tiumowy

2:30 Zakończenie programu

5:25Słowo na niedzielę 5:40Bliskie i
groźne spotkania Steve'a (19/26) serial
6:15Ostoja 6:45M jak miłość (972) serial
7:45Barwy szczęścia (895) (896)serial
8:45Biegi narciarskie: Zawody Pucharu
Świata w Lahti 10:20"Ja to mam szczę-
ście!"10:25Rodzinne oglądanie: Tajemnice
konklawe, film 11:35Makłowicz w po-
dróży
12:10 Nie ma mocnych, komedia
14:00 Familiada, teleturniej
14:40 The Voice of Poland, widowisko

muzyczne
16:20 Na dobre i na złe: Do dwóch

razy sztuka (514) serial
17:20 Życie od kuchni, reality show
18:00 Panorama
18:35 Sport telegram
18:45 Pogoda
18:55 Dzięki Bogu już weekend, pro-

gram rozrywkowy
20:05 Kino na maksa: Taxi 2, komedia

sensacyjna, Francja 2000
21:45 Głęboka woda: Psy (12/13) serial

obyczajowy
22:40 Kocham kino, magazyn Grażyny

Torbickiej
23:10 WOK - Wszystko o Kulturze, ma-

gazyn
0:05 Studio filmowe Dwójki: Kra-

marz, dramat obyczajowy, Polska
1990

1:50 Najważniejszy dzień życia:
Broda (6/9) serial obyczajowy

3:00 Jest sprawa, komedia obycza-
jowa, Polska 2002

5:00Wstawaj! Gramy! 6:00Nowy dzień z
Polsat News 7:15Sylwester i Tweety na
tropie 4 (16) serial 7:45Jaskiniowcy (2) se-
rial 8:15Gang Misia Yogi (10) serial
8:45Nowe przygody Scooby'ego (13) se-
rial 9:15Tylko taniec. Got to dance 3 (2)
program rozrywkowy 10:45Epoka lodow-
cowa 3: Era dinozaurów, film
12:45 Pani Doubtfire, komedia, USA 
15:10 Kabarety
16:10 Tarzan 2, film animowany, USA 
17:50 Pamiętniki z wakacji 3 (36)
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Prognoza pogody
19:30 Państwo w państwie (59) pro-

gram publicystyczny
20:00 Tylko muzyka. Must be the

music 5 (3) program rozrywkowy
22:00 Kości 8 (145) serial kryminalny
23:00 Na krawędzi (2/13) serial
0:00 Morderstwo w Beverly Hills (2-

ost.) dramat kryminalny, USA 
2:00 Magazyn sportowy
4:00 Tajemnice losu, program rozryw-

kowy

5:00Uwaga! magazyn reporterów
5:20Mango 7:55Maja w ogrodzie (12)
8:25Akademia ogrodnika (12) 8:30Dzień
dobry 11:00Perfekcyjna pani domu (2) 
12:00 Co za tydzień, magazyn
12:35 Lekarze (2) serial obyczajowy
13:35 Prawo Agaty (2) serial
14:35 X Factor (3) program rozryw.
16:00 Alex Rider: Misja Stormbreaker,

film przygodowy
18:00 Ugotowani (3) reality show
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Surowi rodzice (3) reality show
21:00 Przepis na życie (3) serial
22:00 Na językach (6) magazyn
23:00 Ring, horror, Japonia/USA 2002
1:25 Uwaga! magazyn reporterów
1:40 Arkana magii (860) interaktywny

program rozrywkowy
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lił pierwszeństwa przejazdu
55-letniemu kierującemu kią
sportage. W wyniku zdarzenia
śmierć na miejscu poniosła
60-letnia pasażerka opla. Oko-
liczności wypadku zostaną wy-
jaśnione we wszczętym w spra-
wie postępowaniu prowadzo-
nym przez KMP Gliwice.

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

W niedzielę, 24 lutego około
godziny 12.00 na ul. Francisz-
kańskiej w Gliwicach doszło
do poważnego wypadku
z udziałem nietrzeźwej kieru-
jącej. Natomiast w piątek, 22
lutego w wypadku na drodze
w miejscowości Łany (gmina
Rudziniec) zginęła 60-latka.
Miniony weekend był najtra-
giczniejszym w tym roku.

Funkcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego KMP w Gli-
wicach zatrzymali 34-letnią
mieszkankę Gliwic, która
w stanie nietrzeźwości kiero-
wała samochodem marki Fiat
Punto. Na łuku drogi z niewy-
jaśnionych dotąd przyczyn ko-
bieta zjechała na prawe pobo-
cze, następnie uderzyła w przy-
drożne drzewo. W wyniku zda-
rzenia poważnych obrażeń doz-
nała kierująca i 33-letni pasa-
żer. Ciężko ranny gliwiczanin
został przetransportowany
śmigłowcem do szpitala w Ka-
towicach. Badania wykazały,
że prowadząca fiata kobieta
miała we krwi 1,2 promila al-
koholu. 

A dwa dni wcześniej, w pią-
tek około godziny 15.00 na
skrzyżowaniu dróg w Łanach
60-letni kierowca opla corsy
najprawdopodobniej nie udzie-
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Gliwicka policja zatrzymała
brutalnego bandytę.

Do zdarzenia doszło 17 sierp-
nia 2012 roku w Gliwicach.
Wcześniejsze niesnaski między
dwoma mężczyznami, 32-let-
nim Maciejem K. oraz 52-let-
nim Piotrem J., były przyczyną
wybuchu agresji pierwszego
z nich. Dotkliwie pobił on star-
szego gliwiczanina, a gdy ten
stracił przytomność, oblał ła-
twopalną substancją i podpalił. 

Policjanci musieli wykonać
wiele czynności, by zebrać ma-
teriał dowodowy umożliwiający
postawienie zarzutów sprawcy.
Po przeszło półrocznym śledz-
twie został on zatrzymany. Na
wniosek prokuratury gliwicki
sąd podjął decyzje o jego tym-
czasowym aresztowaniu na 3
miesiące. Grozi mu kara nawet
dożywotniego więzienia.

Dzięki szybkiej reakcji miesz-
kańców Łabęd policjanci za-
trzymali czterech sprawców
ulicznego rozboju.

Bandyci pobili 33-letniego
mężczyznę, a następnie, wraz
ze skradzionym trofeum, od-
jechali samochodem. Spraw-
com grozi teraz kara nawet 12
lat więzienia. Do napadu doszło
26.02.2013 r. około godziny
12.30 w dzielnicy Łabędy. Przy
idącym ulicą Rzeczycką gliwi-
czaninie zatrzymał się samo-
chód osobowy, z którego wy-
biegli czterej młodzi mężczyźni.
Wykrzykując pseudokibicow-
skie hasła, zaatakowali i bru-
talnie pobili 33-latka. Kiedy
ten leżał na chodniku, zerwali
mu czapkę z barwami jednego
z klubów, wskoczyli do auta
i z piskiem opon odjechali. 
Dzięki anonimowej informacji
telefonicznej w ciągu dwóch
godzin wszyscy sprawcy zna-
leźli się w policyjnym areszcie.
Są znani gliwickim policjantom
jako pseudokibice jednego
z klubów piłkarskich, mają od
18 do 20 lat. O dalszych losach
podejrzanych zadecydują pro-
kurator i sąd. Czeka ich proces
karny i wyrok, grozi do 12 lat
pozbawienia wolności.

Gliwiccy policjanci z wy-
działu ds. prewencji kry-
minalnej, nieletnich i pa-
tologii na brak zajęć nie
narzekają. Nie ma dnia, by
nie wszczynali spraw do-
tyczących nieletnich. Tylko
wczoraj zajęli się trzema
młodymi mieszkańcami
naszego powiatu.

Oto, czego dopuścili się mło-
dzie ludzie.

Podczas lekcji 14-letnia uczen-
nica gimnazjum znieważyła
nauczyciela.

W innym gimnazjum w po-
wiecie zatrzymano 16-latka,
który zajmował się wymusze-
niami na młodszych i słab-
szych kolegach. Funkcjona-
riusze zarzucają mu, że
w okresie od września 2011
roku do czerwca 2012 wielo-
krotnie wymuszał drobne
kwoty pieniędzy oraz papie-
rosy.

Także w jednym z miast po-
wiatu gliwickiego policjanci
przesłuchiwali 14-letnią
dziewczynkę, która skradła
z mieszkania swojej 30-letniej
matki laptopa, telefon komór-
kowy oraz alkohol.

Rośnie
przestępczość

nieletnich

Tragiczny bilans
gliwickich dróg.
Zginęła 60-latka

Zatrzymali
zabójcę. Pobił

i podpalił
gliwiczanina

Pseudokibice
brutalnie pobili

33-latka

� Adrian (poniedziałek)
— o osoba dynamiczna, wraż-
liwa,  odważna. Jest to bardzo
świetny wykładowca, uzdol-
niony w sztuce i muzyce. Po-
siada zdolności kierownicze,
cechuje się dobrą organizacją.

� Oliwia (wtorek)

— to osoba o pogodnym i spo-
kojnym nastawieniu do oto-
czenia, dzięki czemu ma wielu
przyjaciół i łatwo zawiera nowe
znajomości. Jest wyrozumiała,
wrażliwa, wierna i sprawied-
liwa. Bardzo uzdolniona arty-
stycznie. Jest ambitna, szybko
się uczy, dlatego też w życiu
osiąga spory sukces.

� Agnieszka (środa)

—oznacza czystość, świętość,
osobę bez skazy. Osoby, które
mają to imię są wrażliwe, spo-
kojne, mają duże poczucie od-
powiedzialności, poczucie hu-
moru. Agnieszka ma charakter
stały i nie narzuca innym swo-
jej woli. Jej cechy to : odwaga,
niezależność myślowa i w dzia-
łaniu. Jest wzorową matką i
dobrą nauczycielką.

� Tomasz (czwartek)
— to mężczyzna inteligentny,
szlachetny, kulturalny i bardzo
subtelny. Ma talent organiza-
torski i szybko odnosi sukces.
Jednoczy sobie ludzi i wciąga
ich do różnych zadań zawo-
dowych i publicznych. Wcześ-
nie zakłada rodzinę, wywiązuje
się z obowiązków męża i ojca.
Kocha tylko swoją żonę, ma
szacunek do rodziców.

� Beata (piątek)

— to osoba otwarta i bezpo-
średnia. Wrodzoną nieśmiałość
oraz niepewność siebie pokry-
wa zachowaniem, które czasem
można uznać za tupet. Rodzina
jest u niej na pierwszym miej-
scu, ale i w pracy stara się
robić karierę.Niezwykle ceni
sobie spokój, w życiu kieruje
się głównie uczuciem.

� Elwira (sobota)

—jest wesoła, błyskotliwa,
otwarta i inteligentna. Jest lu-
biana w towarzystwie za swoją
żywiołowość i poczucie humo-
ru, nie sposób się przy niej
nudzić. Ma silną osobowość,
potrafi kierować innymi i ra-
dzić sobie w wieloma proble-
mami. 

� Aleksander (niedziela)

— jest to osoba otwarta na
wszystkie nowości, pracowita.
Lubi wygodne życie. Spełnia
się dobrze w roli ojca i męża.
Ma poczucie humoru i jest
elokwentny. Jego zawód to le-
karz lub adwokat. W tych za-
wodach osiąga sukcesy. 

Baran 21.03-20.04
Inni sprytniejsi potrafią za-
skarbić sobie uwagę i sympa-
tię szefa. I dlatego im dostają
się najsmakowitsze kąski.
W tym tygodniu spróbuj
w końcu „zaistnieć”. 

Byk 21.04-20.05
Więcej czasu poświęcaj sobie,
mniej bliskim. Oni sobie świet-
nie poradzą bez Twojej nad-
opiekuńczości. Przed Tobą czas
zmian, który wprowadzi Cię
w wir pracy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Wcześniejsze sukcesy niestety
wbiły cię w zarozumialstwo.
Słuchałeś tylko siebie ignorując
wypowiedzi innych. Teraz mo-
żesz mieć pretensje tylko do
siebie. 

Rak 22.06-22.07
Chcąc się wykazać, a tym sa-
mym zaspokoić własną ambi-
cję, pracujesz ponad siły. Twoja
skromność stała się dla ciebie
pułapką. Spróbuj pokazać na
co Cię stać.

Lew 23.07-23.08
Pokaż skruchę i przyznaj się do
popełnionych błędów. Takie
same kroki podejmij w rela-
cjach partnerskich. Pielęgnuj to,
co udało wam się wspólnie
osiągnąć.

Panna 24.08-22.09
Twoja charyzma i nietuzinko-
wość nie wszystkim się podo-
ba. Uważaj, bo ktoś będzie
chciał podkopać twój autorytet.
Unikaj konfliktowych sytuacji.

Waga 23.09-23.10
Twoje inwestycje i praca za-
wsze przynoszą wymierne ko-
rzyści. Pamiętaj jednak, aby nie
przeciążać swojego organizmu.
Pamiętaj, by znaleźć czas na
odpoczynek.

Skorpion 24.10-22.11
Musisz dokładnie określić swo-
je potrzeby. Bez konkretnych
ustaleń trudno Ci będzie ruszyć
pewnie przed siebie. Wpad-
niesz na ciekawe pomysły war-
te realizacji.

Strzelec 23.11-21.12
Spróbuj potraktować krytykę
jako konstruktywną ocenę
Twoich umiejętności. Wszys-
cy mają prawo błądzić, by
móc później odnaleźć właści-
wą drogę.

Koziorożec 22.12-20.01
Spróbuj się wycofać z powie-
rzonego zadania. Z dystansu
trafniej dostrzeżesz w czym
tkwił problem. Więcej czasu
poświęć swojemu związkowi.

Wodnik 21.01-19.02
Będziesz bardzo niecierpliwy
i nerwowy. Spróbuj zapanować
nad swoimi reakcjami. Być
może będziesz musiał poprosić
współpracowników o pomoc.

Ryby 20.02-20.03
Nie daj się zwieść przebiegłym
sztuczkom. W tym tygodniu ra-
dość przeplatać się będzie z
wątpliwościami. Razem z bli-
skimi spędzisz miły weekend.
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