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W Trzebnicy ruszył Program

 W Gminie Trzebnica ruszył 
rządowy Program Rodzina 500 
plus. Doskonale się wpisuje w re-
alizowaną od dawna politykę pro-
rodzinną gminy. Już kilka lat temu 
została wprowadzona Karta Du-
żej Rodziny 3+, organizowane są 

Dni Rodziny, wprowadzana jest 
szeroka oferta dla dzieci i rodzi-
ców – warsztaty, spotkania, bajki 
w kinie Polonia. Poza tym wciąż 
gmina inwestuje w rozwój infra-
struktury – placów zabaw, par-
ków, obiektów sportowych i placó-

wek edukacyjnych. Teraz do tego 
wszystkiego dołącza program Ro-
dzina 500 plus. - Jesteśmy w pełni 
przygotowani do jego realizacji. 
Wychodząc naprzeciw wszystkim 
pracującym zdecydowałem także 
o uruchomieniu dodatkowego dy-

żur w każdą środę do godziny 18 –  
zapewnia burmistrz Marek 
Długozima.

Więcej informacji strona 5
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 Jesienią ubiegłego roku 
Trzebnica była stale obec-
na w lokalnych, regionalnych 
i ogólnopolskich mediach za 
sprawą konfliktu w trzebnickim 
Starostwie Powiatowym, zwią-
zanym z równoczesnym urzę-
dowaniem dwóch starostów. 
Jednym z nich był niezgodnie 
z prawem odwołany i pełno-
prawny starosta Waldemar 
Wysocki, drugim zaś uzurpu-
jący sobie prawo do bycia staro-
stą były poseł Marek Łapiński. 
Sednem sporu było niezgodne 
z prawem odwołanie Waldema-
ra Wysockiego bez wymaganej 
prawem większości 3/5 głosów 
ustawowego składu rady. Nie-
zgodność z prawem takiego od-
wołania starosty jest oczywista 
nawet dla laików, jednak nie dla 
Marka Łapińskiego, który sam 
siebie tytułuje prawnikiem. 
Bezprawnie wybranym, dru-
gim Zarządem Powiatu kiero-
wał przez kilka dni Marek Ła-
piński, który uparcie tytułował 
siebie Starostą Trzebnickim. 
Sytuację tą mocno nagłaśnia-
ły regionalne i ogólnopolskie 
media, w tym również stacje 
telewizyjne, w którym Trzebni-
ca postawiona została w zdecy-
dowanie niekorzystnym świe-
tle. Patową sytuację przeciął 
Wojewoda Dolnośląski Paweł 
Hreniak, który uchylił uchwały 
o wyborze Marka Łapińskiego 
na Starostę oraz Pawła Olesia 
na wicestarostę i Marzanny 
Jurysty-Ziętek na członka Za-
rządu Powiatu. Marek Łapiński 
nie zgodził się jednak z decy-
zją Wojewody i złożył skargi 
na rozstrzygnięcia nadzorcze 
Wojewody do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu.

 W ubiegłą środę 30.03.2016 
roku Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny oddalił wszystkie 

skargi Marka Łapińskiego na 
rozstrzygnięcia nadzorcze 
Wojewody Dolnośląskiego. 
Sąd uznał, że starostę odwo-
łać można wyłącznie określo-
ną w ustawie o samorządzie 
powiatowym większością 3/5 
głosów (w Radzie Powiatu 
Trzebnickiego jest to 13 rad-
nych), a nie jak próbowali to 
zrobić stronnicy Marka Łapiń-
skiego większością 11 głosów. 
W związku z tym sąd podtrzy-
mał stanowisko Wojewody, że 
pełnoprawnym Starostą Trzeb-
nickim jest Pan Waldemar Wy-
socki a wybór Marka Łapiń-
skiego był niezgodny z prawem. 
Od samego początku zaist-
niałej sytuacji uważałem, że 
wybór Marka Łapińskiego na 
starostę był niezgodny z pra-
wem, o czym pisałem w swoim 
„Oświadczeniu w sprawie nie-
udanej próby odwołania sta-
rosty”, opublikowanym w 20 
(85)/2015 wydaniu Panoramy 
Trzebnickiej z dnia 4.12.2015 
roku, co 30 marca potwierdził 
Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny.  

 Dlaczego były poseł Marek 
Łapiński podjął się tak karko-
łomnego wyzwania i zapragnął 
być chwilowym Starostą Trzeb-
nickim w tak oczywistych i nie-
korzystnych dla niego okolicz-
nościach prawnych?  Być może 
to urażone ambicje po przegra-
nych przez Marka Łapińskiego  
wyborach parlamentarnych 
popchnęły go do tak nieprze-
myślanego zachowania, któ-
rym zaszkodził budowanemu 
przeze mnie od lat pozytyw-
nemu wizerunkowi Gminy 
Trzebnica. Zachowaniem tym 
zaszkodził również sobie, czego 
dowodem było spotkanie z kil-
kusetosobową załogą powiato-
wego Szpitala im. Św. Jadwigi 
w Hotelu Trzebnica, podczas 

którego mieszkańcy Trzebnicy 
przerywali wypowiedzi Marka 
Łapińskiego gwizdami i bucze-
niem, określając go mianem 
„samozwaniec”. Na domiar złe-
go, swoim zachowaniem Marek 
Łapiński podzielił środowisko 
wójtów i burmistrzów Powia-
tu Trzebnickiego, które do tej 
pory było stosunkowo zgodne. 
Krytykując zachowanie Marka 
Łapińskiego przemawia prze-
ze mnie troska o pozytywny 
wizerunek Gminy Trzebnica 
który staram się od lat budo-
wać, a który tak łatwo zburzyć 
przez tak nieprzemyślane za-
chowania. Życzę Markowi Ła-
pińskiemu jak najlepiej, przede 
wszystkim jednak tego, żeby 
w swojej działalności publicz-
nej własnych ambicji nie przed-
kładał nad dobro miasta, z któ-
rego pochodzi. 

 Również 30 marca 2016 roku 
Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny we Wrocławiu rozpatrzył 
skargę partyjnego kolegi Marka 
Łapińskiego - byłego starosty 
Roberta Adacha na wybór  Wal-
demara Wysockiego na starostę 
Trzebnickiego. Robert Adach 
nie mógł się pogodzić z utratą 

stanowiska starosty i zaraz po 
przegranej w grudniu 2014 roku 
oświadczył, że wybory starosty 
musiały być sfałszowane. Na 
podstawie zgłoszenia Rober-
ta Adacha sprawę w pierwszej 
kolejności zbadała Prokuratura 
w Miliczu. Po kilku miesiącach 
postępowania milicka Proku-
ratura umorzyła postępowanie, 
bo nie dopatrzyła się żadnego 
przestępstwa w wyborze no-
wego starosty. Z decyzją tą nie 
zgodził się oczywiście Robert 
Adach, który swoją skargę na 
wybór nowego starosty skiero-
wał do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocła-
wiu. Podczas rozprawy w dniu 
30 marca Sąd Administracyj-
ny oddalił skargę radnego Ro-
berta Adacha na wybór Staro-
sty Trzebnickiego. 

Uważam, że również w tym 
przypadku mamy do czynienia 
z działaniem na szkodę wize-
runku Trzebnicy oraz Powiatu 
Trzebnickiego dla zaspokoje-
nia własnych ambicji politycz-
nych. Ciągłe informowanie 
przez radnego Roberta Adacha 
o fałszerstwie podczas wyboru 
Starosty Trzebnickiego obniża 

bowiem zaufanie mieszkań-
ców do władz samorządowych 
i godności Starosty Powiatu, 
którą  Robert Adach sam spra-
wował.  Tymczasem nowa ko-
alicja w Powiecie Trzebnickim 
tworzona przez radnych z mo-
jego ugrupowania oraz Prawa 
i Sprawiedliwości dowodzi, że 
można w zgodzie rozwiązywać 
problemy naszego powiatu: 
unormowana została sytuacja 
powiatowego szpitala im. Św. 
Jadwigi, remontowane są drogi 
powiatowe we wszystkich gmi-
nach naszego powiatu. Zwraca-
jąc się do obu polityków prosił-
bym o uszanowanie werdyktu 
wyborców, którzy nie im, a in-
nym osobom powierzyli spra-
wowanie funkcji publicznych. 
Namawiam ich również do 
zgody, odsunięcia języka nie-
nawiści i pracy dla dobra lokal-
nej społeczności w myśl zasady 
„zgoda buduje”.   

                                                                                                                     Piotrkowiczki, dnia 31 marca 2016 r.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu,
Gminy Wisznia Mała i Zawonia

Dzięki Państwa poparciu ponad roku temu zostałam Radną Powiatu Trzebnickiego. 
Przez kilkanaście miesięcy sprawowania mandatu, miałam okazję zdobyć szereg ciekawych i cennych doświadczeń, zarówno zawodo-
wych jak i osobistych. Była to też szansa na poznanie wielu wartościowych osób, obecnych w życiu publicznym powiatu. Nasza gmina 

i powiat to również problemy, często trudne, którym mogłam się przyjrzeć z bliska. Aby móc je rozwiązywać, konieczne jest jednak 
pełne zaangażowanie, czas, którego obecnie ze względów osobistych i zawodowych, nie jestem w stanie zapewnić. Dlatego też  z dniem 
dzisiejszym jestem zmuszona zrzec się mandatu Radnej Powiatu Trzebnickiego, który dzięki Państwa zaufaniu sprawowałam. Miejsce 

zwolnione przeze mnie w Radzie Powiatu zajmie Pan Tadeusz Iwaszuk, doświadczony, wieloletni Radny Gminy Wisznia Mała. 
Dziękuję jeszcze raz za okazane wsparcie, słowa życzliwości i merytoryczną rzeczową współpracę wszystkim, 

którym leży na sercu dobro naszej lokalnej społeczności.
Magdalena Szymczuk

Radna Powiatu Trzebnickiego

Subiektywnym okiem burmistrza

Nie psujmy pozytywnego wizerunku Trzebnicy 
dla zaspokojenia własnych ambicji

▶  Kilka dni temu Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił wszystkie skargi byłego posła Marka Łapiń-
skiego, który na chwilę stał się „samozwańczym” starostą. Oddalił także skargę Roberta Adacha na 
wybór obecnego starosty Waldemara Wysokiego. Wcześniej Prokuratura w Miliczu umorzyła postę-
powanie, bo nie dopatrzyła się żadnego przestępstwa (sfałszowania głosu). 
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 Trzebnicka Święta jest patronką 
wyboru Jana Pawła II na papieża 
i w tym kontekście sylwetka św. 
Jadwigi jest dla watykańskich me-
diów jeszcze bardziej interesująca.
 Udział w spotkaniu wzięli m.in. 
burmistrz Marek Długozima, ks. 
dziekan Jerzy Olszówka, ojciec 
Marcin Wojtczak, naczelnik wy-
działu promocji Jakub Szurkawski.

 - Podczas spotkania mia-
łem okazję opowiedzieć gościom 
z Włoch o naszej gminie i jej dyna-
micznym rozwoju, odpowiadałem 
na interesujące ich pytania. Opo-
wiedziałem też o ciekawej inicjaty-
wie jednej z włoskich firm, która na 
terenie naszej gminy planuje utwo-
rzenie winnicy i która już zasadziła 
pierwsze 4 tysiące sadzonek wino-

rośli. Wraz z naczelnikiem wydzia-
łu promocji Jakubem Szurkawskim 
przekazałem dziennikarzom upo-
minki promocyjne gminy. Następ-
nie goście udali się na zwiedzanie 
bazyliki i pocysterskiego klasztoru. 
Obiekty te również zostały nagrane 
przez watykańską telewizję - po-
wiedział burmistrz Marek Długo-
zima.                             [jus]

Spotkanie z dziennikarzami z Watykanu
W sobotę 19 marca odbyło się spotkanie ze znanymi 
akredytowanymi włoskimi dziennikarzami z Waty-
kanu. Celem ich wizyty w Trzebnicy było bliższe zapo-
znanie się z historią Patronki Miasta – świętej Jadwi-
gi Śląskiej. Wizyta miała też związek z przypadającą 
w przyszłym roku 750. rocznicą jej kanonizacji.

▶ Udział w spotkaniu wzięli m.in. burmistrz Marek Długozima, ks. dziekan Jerzy Olszówka, oj-
ciec Marcin Wojtczak, naczelnik wydziału promocji Jakub Szurkawski.

▶ Watykańscy dziennikarze zapoznawali się z sylwetką św. Jadwigi i miej-
scami kultu.

R E K L A M A
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 Wszystkich gości przybyłych 
na prelekcję przywitał burmistrz 
Marek Długozima: - Biorąc pod 
uwagę rekomendacje zarówno 
polskich, jak i światowych towa-
rzystw medycznych, podjąłem 
decyzję o przystąpieniu naszej 
gminy po raz kolejny do progra-
mu szczepień przeciw HPV. Do 
tej pory z programu skorzystało 
ponad 300 dziewczynek z gminy 
Trzebnica, a  w tym roku może 
przystąpić kolejne 100 z roczni-
ka 2003 – powiedział burmistrz. 
– Jesteśmy jedną z pierwszych 
w skali kraju i jedyną w powiecie 
trzebnickim gminą, która wpro-
wadziła nieodpłatne szczepienie 
przeciw temu wirusowi – dodał 

burmistrz.
 O problematyce szczepień 
i zachorowalności na choroby 
nowotworowe opowiedział gine-
kolog i onkolog dr Michał Macie-
jewski. Rodzice zainteresowani 
szczepieniem dla swoich córek 
dowiedzieli się min. o kwestiach 
związanych z wirusem HPV oraz 
rakiem szyjki macicy, a także 
o badaniach statystycznych, któ-
re potwierdzają, że w Polsce na tę 
chorobę zapada coraz więcej ko-
biet. Doktor poinformował słu-
chaczy, iż szczepionka przeciwko 
wirusowi brodawczaka ludzkie-
go (HPV) jest najskuteczniejszą 
metodą profilaktyczną na ten 
typ nowotworu. Przedstawiając 

dane medyczne wyjaśnił, że naj-
większa skuteczność szczepionki 
zauważalna jest u dziewczynek 
12-13-letnich.
 Na zakończenie spotkania, 
prezes Gminnego Centrum Me-
dycznego Trzebnica-Zdrój Elż-
bieta Rezler, poinformowała 
o procedurach związanych ze 
szczepieniem. - Na podstawie 

otrzymanych zgód rejestrujemy 
dziewczynki na pierwsze szcze-
pienie, o terminie którego będzie-
my powiadamiać telefonicznie. 
Dziecku powinien towarzyszyć 
rodzic lub prawny opiekun. Oso-
by niezadeklarowane w naszej 
przychodni zobowiązane są do 
dostarczenia w dniu szczepienia 
karty szczepień dziecka. Karty 

zgłoszeniowe przyjmowane będą 
w punkcie szczepień na ul. Hen-
ryka Pobożnego 24 a. Istnieje 
możliwość zaszczepienia odpłat-
nie państwa córek, które nie zo-
stały objęte programem. Całko-
wity koszt szczepień wynosi 510 
zł - powiedziała.

[mw]

▶ Wszystkich gości przybyłych na prelekcję przywitał pomysłodawca burmistrz Marek Długozima. 
Przypomniał, że Gmina Trzebnica jest jedną z pierwszych w skali kraju i jedyną w powiecie trzebnic-
kim gminą, która wprowadziła nieodpłatne szczepienie przeciw wirusowi HPV.

Program szczepień przeciw HPV
Gmina Trzebnica należy do samorządów wspierających 
profilaktykę nowotworową w Polsce. Decyzją Burmi-
strza Gminy Trzebnica od 2013 roku gmina prowadzi ak-
cję nieodpłatnego szczepienia dziewczynek na HPV (rak 
szyjki macicy). 30 marca w Urzędzie Miejskim w Trzeb-
nicy odbyło się spotkanie lekarza specjalisty z rodzicami 
zainteresowanymi przystąpieniem ich dzieci do gminne-
go programu szczepień. Wykład poprowadził ginekolog 
i onkolog dr Michał Maciejewski z Dolnośląskiego Cen-
trum Onkologii.

▶ O problematyce szczepień i zachorowalności na choroby nowotworowe opowiedział ginekolog i onko-
log dr Michał Maciejewski. 

▶ Na zdjęciu: prezes Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica 
-Zdrój  Elżbieta Rezler, burmistrz Marek Długozima oraz proku-
rent Jadwiga Żmuda.

ŚNIADANIA, OBIADY, KOLACJE 
chrzciny, komunie, stypy, itp.
Nowy Dwór 60 Trzebnica 
przy obwodnicy  

tel. 71 387 02 01
www.zajazdpodlwem.pl

IMPREZY 
OKOLICZNOŚCIOWE
w kameralnej atmosferze 

od 1995 roku

R E K L A M A
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▶ Dzięki temu, że gmina dobrze przygotowała się do programu, rodzice nie czekają 
w długich kolejkach.

▶ Każda rodzina ma prawo otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

W Trzebnicy ruszył Program 500 plus

 
Gmina Trzebnica jest w pełni 
przygotowana do realizacji rządo-
wego programu 500 plus. Zanim 
przyjęto pierwszych petentów 
pomieszczenie Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy przeszły gruntow-
ny remont. Wydzielono trzy po-
mieszczenia, w których przyjmuje 
sześciu pracowników. Zakupiono 
nowe meble, przygotowano krze-
sła w poczekalni dla petentów.

Wszystkie prace przeprowadzono 
tak, by nie kolidowały one z pra-
cą urzędu. Nad kompleksowym 
przygotowaniem OSP do rządo-
wego programu czuwał burmistrz 
Marek Długozima. - To zada-
nie było dla mnie był dla mnie 

w ostatnich miesiącach prioryte-
tem. Uważam, że rodzinom po-
trzebne jest takie wsparcie. Jako 
gospodarz gminy chciałem zrobić 
wszystko, by zapewnić rodzinom 
korzystającym z tego programu 
odpowiedni komfort i warunki. 
Dzięki temu nie ma długich kole-
jek i niepotrzebnych nerwowych 
sytuacji – podkreśla burmistrz. 

Do godziny 14 w czwartek 7 
kwietnia złożono ok. 700 wnio-
ski – osobiście lub za pośrednic-
twem internetu. Uprawnionych 
do świadczenia z terenu gminy 
Trzebnica jest około 2 tysiące ro-
dzin. Jak informuje koordynator 
programu Katarzyna Kuczma, 
wnioski składane są przeważnie 
bez określania dochodu – czy-

li na drugie i kolejne dziecko.
Przypomnijmy, że program 
„Rodzina 500 +” wprowa-
dzony został w życie ustawą 
z 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzie-
ci. W jego ramach rodzice będą 
otrzymywać świadczenie wy-
chowawcze w wysokości 500 zł 
co miesiąc na drugie i kolejne 
dziecko niezależnie od dochodu. 

Rodziny, w których dochód nie 
przekracza 800 zł netto na oso-
bę lub 1200 zł netto (w rodzi-
nach wychowujących niepełno-
sprawne dziecko)- otrzymają je 
również na pierwsze lub jedyne 
dziecko. Z pomocy skorzystają 
rodzice oraz opiekunowie dzieci 
do ukończenia przez nie 18 lat. 

Jak podkreśla kierownik OSP 
Ewa Sucharska-Frania naj-
większego boomu – jeśli chodzi 
o składanie wniosków - pracow-
nicy spodziewają się pod koniec 
czerwca. Jeśli wniosek wpłynie 
przed 1 lipca – rodziny dosta-
ną wyrównanie od kwietnia. 
Gdy zrobią to później – pienią-
dze otrzymają tylko od miesią-
ca, w którym złożyły wniosek.
Pierwsze decyzje zostaną wy-
dane pod koniec kwietnia. 
- W celu udogodnienia miesz-
kańcom naszej gminy dostępu 
do programu, podjąłem decy-
zję o organizacji przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Trzebni-
cy dyżurów po godzinach pracy 
urzędu, tak aby zainteresowani 
programem mieszkańcy pracu-
jący poza Trzebnicą mogli rów-
nież uzyskać fachową pomoc. 

Dyżur pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej pełniony bę-
dzie do końca czerwca 2016 roku 

w każdą środę do godz. 18.00 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego. Poza tym Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Trzebnicy re-
alizuje program „Rodzina 500+” 
we wszystkich dniach tygodnia 
w godzinach pracy Urzędu Miej-
skiego. Podczas środowego dy-
żuru osoby zainteresowane pro-
gramem uzyskają wszelką pomoc 
w złożeniu poprawnego wniosku 
o wypłatę świadczenia w ramach  
program „Rodzina 500+”, zo-
staną również poinformowane 
o procedurze i terminach wy-
płaty świadczenia - reasumuje 
burmistrz Marek Długozima. 

Minął zaledwie tydzień od momentu, kiedy ruszył program „Rodzina 500 plus”, a już 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy przyjął blisko siedemset 
a wniosków.  Kolejek nie ma, bo gmina jest przygotowana do programu. Petentów ob-
sługuje 6 pracowników w trzech, specjalnie do tego wyznaczonych, pokojach.

▶ Burmistrz oraz zespół pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujący 
się obsługą rządowego programu. 

▶ Burmistrz Marek Długozima, koordynator programu Rodzina 500 plus Katarzyna Kucz-
ma oraz składająca wniosek trzebniczanka -  Dorota Surowiec z córką Jagodą. 
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Gminna przychodnia
pięknieje

R E K L A M A

tel. 71 387 43 33
kredyty@bstrzebnica.pl

www.bstrzebnica.pl

KREDYT
dla KAŻDEGO 

ZAPRASZAMY

■ oprocentowanie  zmienne od 4,90%*  w skali roku

■ okres kredytowania do 60 miesięcy

■ maksymalna kwota kredytowania 75 000,00 zł

■ kredyt na dowolny cel

■ bez potrzeby posiadania rachunku

■ decyzja do 48 godzin

■ możliwość wcześniejszej spłaty

*RRSO wynosi 11,05% przy 
następujących założeniach: 
całkowita kwota kredytu 
30 000,00 zł., okres spłaty 
36 miesięcy, raty kapitałowo-
odsetkowe malejące płatne 
10 dnia miesiąca , I rata wynosi 
986,57 zł, ostatnia rata 838,21 zł.,
oprocentowanie 6,90% 
w skali roku, prowizja 5,00%. 
Całkowita kwota do spłaty 
34 677, 74 zł. Stan na 12.02.2016r.

od 4,90% w skali roku

Postęp prac przy budowie Gminnego Cen-
trum Medycznego Trzebnica-Zdrój jest 
widoczny gołym okiem, ich zakończenie 
zbliża się wielkimi krokami. Nowoczesny 
budynek przychodni zwraca uwagę miesz-
kańców, przypominając już do złudzenia 
swój wizerunek z projektów i wizualizacji. 
W poszczególnych pomieszczeniach mon-
towane są okładziny, trwa montaż stelaży 
podwieszanych sufitów, a także malowanie 
i układanie kafelków. Trwają również pra-
ce na zewnątrz budynku.

- Już niedługo mieszkańcy gminy będą 
korzystać z kompleksowej opieki w nowo-
czesnym budynku Gminnego Centrum 
Medycznego, przystosowanym do opieki 
nad pacjentami niepełnosprawnymi, przy-
jaznym najmłodszym. To kolejne wielkie 
i ważne zadanie inwestycyjne, dzięki któ-
remu komfort życia mieszkańców znacz-
nie się poprawi – mówi burmistrz Marek 
Długozima, który systematycznie spraw-
dza postęp prac.
   [dob]

▶ Trwają prace wokół budynku.

▶ Budynek GCM Trzebnica-Zdrój już prezentuje się wspaniale. Na zdjęciu burmistrz 
Marek Długozima, kierownicy budowy oraz pracownik wydziału techniczni-inwe-
stycyjnego.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: 

Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póżń. zm.) zawiadamiam o pod-
jęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy uchwały nr XIV/165/16 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
w rejonie ulic: Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, Plac Marszałka J. 
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w terminie do 29 kwietnia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA

▶ Obecnie w pomieszczeniach kładziona jest specjalna wykładzina. 
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R E K L A M A

 

Ewa  MiEdzwiEcka 

 Na zaproszenie burmistrza 
Marka Długozimy i prezes trzeb-
nickiego stowarzyszenia  Uśmiech 
Dziecka działającego przy Warsz-
tatach Terapii Zajęciowej Małgo-
rzaty Wojtkowiak-Jakackiej udział 
w spotkaniu wzięli m.in. Zbigniew 
Prałat ze Stowarzyszenia na Rzecz 
Spółdzielni Socjalnych, dyrektorzy 
placówek oświatowych, przedsta-
wiciele gminnych spółek i firm, 
siostry z Kongregacji Sióstr Miło-
sierdzia św. Karola Boromeusza, 
a także ci, którym los niepełno-
sprawnych podopiecznych Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej nie jest 
obojętny.
 - Założenie Spółdzielni Socjal-
nej działającej przy Warsztatach 
Terapii Zajęciowej, to unikatowy 
projekt. Jesteśmy drugą gminą 
w Polsce, która zauważa problem 
jakim jest znalezienie pracy przez 
osoby niepełnosprawne i chce im 
pomóc – stąd pomysł utworzenia 
takiej spółdzielni właśnie w Trzeb-
nicy – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima. - Celem spółdziel-
ni jest stworzenie miejsc pracy dla 
uczestników, którzy zakończyli 
terapię przez warsztaty.
 Jak podkreślali pomysłodawcy 
i organizatorzy spotkania, pomysł 
powstania spółdzielni  jest  wyni-

kiem troski o potrzeby aktywizacji 
osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Ważne jest, by wykorzy-
stać i rozwinąć potencjał uczestni-
ków WTZ i tym samym zwiększyć 
efektywność rehabilitacji zawodo-
wej.
 - Dziękuję burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie za zaufanie, 
otwartość i zaangażowanie w plany 
związane z aktywizacją osób nie-
pełnosprawnych. Pan burmistrz od 
wielu lat angażuje się w integrację 
osób niepełnosprawnych poprzez 
m.in. organizację konkursów pu-
blicznych, których beneficjentami 
są właśnie osoby niepełnosprawne - 
powiedziała  Małgorzata Wojtko-
wiak-Jakacka. - Tym spotkaniem 
rozpoczynamy przygotowanie 
projektu innowacyjnego, społecz-
nie odpowiedzialnego, związanego 
z aktywizacją osób niepełnospraw-
nych w formie spółdzielni socjal-
nej, którą chcemy utworzyć przy 
Warsztatach Terapii Zajęciowej.
 Przypomnijmy, że zadaniem 
WTZ jest przede wszystkim wspar-
cie osób niepełnosprawnych po-
trzebujących pomocy w zakresie 
przygotowania do podjęcia pracy 
zawodowej i usamodzielnienia się. 
Uczestnicy WTZ uczą się współ-
pracy w środowisku pracy, funk-
cjonowania w zespole, organizacji 
pracy, a także rozwijania swoich 
potencjałów.

 Proces przygotowania pod-
opiecznych WTZ do startu na 
rynku pracy jest złożony i trudny. 
Przedsiębiorcy nie chcą zatrudniać 
osób niepełnosprawnych. Powo-
dów takiego zachowania może być 
wiele np. niewiedza na jakie ulgi 
z faktu zatrudnienia takich osób 
mogą liczyć firmy, czy  obawy jak 
niepełnosprawne osoby będą się 
zachowywały w miejscu pracy. Jed-
nym z rozwiązań umożliwiających 
podjęcie pracy przez osoby niepeł-
nosprawne może być utworzenie 
właśnie Spółdzielni Socjalnej przy 
WTZ. O tym, czym miałaby się 
zajmować trzebnicka Spółdzielnia 
Socjalna przekonamy się zapewne 
już niebawem.

Obecnie w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej bierze udział 35 osób 
w wieku od 18 do 60 roku życia 

i zdaniem terapeutów ok. 10 osób 
jest w stanie wejść na rynek pracy.

O mieszkaniach dla niepełnosprawnych
Spotkanie dialogowe pod nazwą „Spółdzielnia socjalna. Projekt odpowiedzialnego 
biznesu i szansa na aktywizację osób z niepełnosprawnością” odbyło się 15 marca 
w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Jego celem były rozmowy na temat utworze-
nia Spółdzielni Socjalnej przy Warsztatach Terapii Zajęciowej.

▶ Spółdzielnia Socjalna w Trzebnicy będzie drugą taką w Polsce.

▶ Spotkanie wynika z troski o aktywizację osób niepełnosprawnych.
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 - Po raz trzeci w gminie Trzeb-
nica przeprowadzamy konsulta-
cje społeczne w formie budżetu 
obywatelskiego. Zależy nam na 
tym, by zaangażować mieszkań-
ców naszej gminy w proces jej 
zarządzania oraz w budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Wierzę, że zainteresowanie tą for-
mą współdecydowania o wydat-
kach i zadaniach realizowanych 
w naszej wspólnej przestrzeni 
będzie duże. Pokazuje to chociaż-
by liczba proponowanych przez 
mieszkańców zadań do realizacji 
czy liczba osób na nie głosująca. 
Bardzo się cieszę, że tak duża 
liczba mieszkańców wykazuje 
zainteresowanie sprawami naszej 
gminy. Z niecierpliwością cze-
kam na kolejne ciekawe propo-
zycje mieszkańców - powiedział 
burmistrz Marek Długozima.
 Przypomnijmy, w 2014 roku, 
kiedy projekt budżetu obywa-
telskiego wprowadzono po raz 
pierwszy, mieszkańcy zgłosili 12 
zadań, na które zagłosowało bli-
sko 4 000 osób. Zwycięski projekt 

pn. „Zagospodarowanie terenu 
podwórka bloków i kamienic ulic: 
Daszyńskiego, Sienkiewicza i Ko-
ścielnej”, zdobył wówczas 950 gło-
sów. W ubiegłym roku podanych 
do decyzji mieszkańców zostało 
25 projektów, na które łącznie 
oddano 8268 głosów. Zwycięski 
okazał się projekt numer 3 pn. 
„Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej przy świetlicy wiejskiej 
i boiskach sportowych w Komo-
rowie – budowa drogi dojazdowej 
i wyposażenie boisk sportowych 
w zaplecze szatniowe i sanitarne” 
na który oddano 1120 głosów.
 Zadania finansowane ze środ-
ków budżetu obywatelskiego 
mogą mieć charakter zarówno in-
westycyjny (w tym remontowy), 
jak i społeczny, np. sportowy lub 
artystyczny i mogą być realizo-
wane zarówno na terenie miasta, 
jak i sołectw gminy Trzebnica (na 
terenie stanowiącym własność 
gminy Trzebnica lub na terenie, 
do którego gmina posiada prawo 
dysponowania nieruchomością 

oraz terenie nieobciążonym pra-
wem osób trzecich).
 Procedura wyboru zadań do 
realizacji w ramach budżetu oby-
watelskiego składa się z następu-
jących etapów: 
• zgłaszanie propozycji zadań do 

budżetu obywatelskiego przez 
mieszkańców,

• analiza zadań zgłoszonych do 
budżetu obywatelskiego przez 
powołany zespół

• wybór zadań do realizacji po-
przez głosowanie mieszkań-
ców.

 Szczegółowe założenia progra-
mu konsultacji społecznych znaj-
dują się w jego regulaminie, który 
znajdą Państwo na stronie www.
trzebnica.pl w zakładce Budżet 
Obywatelski oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Trzeb-
nicy.
Harmonogram:
1. Zgłaszanie propozycji 
– od 04.04 do 22.04
• Każdy pełnoletni mieszkaniec 

Gminy Trzebnica może złożyć 
dowolną liczbę propozycji do 
realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego

•	 Propozycje	 należy	 składać	 na	
specjalnym formularzu, który 
można pobrać ze strony in-
ternetowej trzebnica.pl  w za-
kładce Budżet Obywatelski lub 
w Biurze Podawczym w Urzę-
dzie Miejskim

•	 Każda	propozycja	musi	być	po-
parta 10 głosami mieszkańców 
naszej gminy

•	 Wypełniony	 formularz	 można	
przekazać na 3 sposoby:

- listownie na adres: Urząd Miej-
ski w Trzebnicy, pl. Marszałka 
J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzeb-
nica (z dopiskiem „Budżet 
Obywatelski 2016”)

- osobiście: w Biurze Podawczym 
Urzędu Miejskiego

- elektronicznie (w formie skanu) 
na adres: budzet.obywatelski@
um.trzebnica.pl

1. Weryfikacja zgłoszeń 
– od 23.04 do 04.05
Zgłoszenia zostaną zweryfiko-
wane i przeanalizowane przez 
specjalnie powołany Zespół ds. 
Budżetu Obywatelskiego, któ-
ry sprawdzi czy zgłoszone przez 
mieszkańców propozycje speł-
niają wymogi formalne udziału 
w programie. Zespół ten przygo-
tuje również listę propozycji za-
dań poddanych pod głosowanie 
mieszkańców oraz ewentualnie 
listę zadań, które zostały odrzu-
cone ze względu na niedopeł-
nienie wymaganych warunków. 

2. Głosowanie 
– od 05.05 do 27.05
•	 Każdy	 mieszkaniec	 Gminy	

Trzebnica (zameldowany na 
stałe bądź czasowo) może od-
dać tylko 1 głos na wybrane 

z listy zadanie
•	 Kartę	 do	 głosowania	 można	

pobrać ze strony internetowej 
trzebnica.pl lub w Biurze Po-
dawczym  Urzędu Miejskiego

•	 W tym roku będzie możliwe 
głosowanie drogą elektroniczna 
za pomocą specjalnego modułu 
na stronie Urzędu Miejskiego. 
Szczegóły już wkrótce.

Wypełnioną kartę można przeka-
zać na 3 sposoby:
- listownie na adres: Urząd Miej-

ski w Trzebnicy, pl. Marszałka 
J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzeb-
nica

- osobiście: w Biurze Podawczym 
Urzędu Miejskiego

- elektronicznie (w formie skanu) 
na adres: budzet.obywatelski@
um.trzebnica.pl

1. Ogłoszenie wyników 
– do 06.06
Na podstawie liczby zebra-
nych głosów mieszkańców oraz 
z uwzględnieniem dostępnej puli 
pieniędzy w ramach budżetu 
obywatelskiego, ogłoszona zosta-
nie ostateczna lista wybranych do 
realizacji zadań.

2. Realizacja zadań
Zadania – zgłoszone i wybra-
ne w ramach głosowania przez 
mieszkańców – zostaną zrealizo-
wane w 2016 roku (z możliwością 
kontynuacji i zakończenia w 2017 
roku).

Budżet Obywatelski 2016 rok Gmina Trzebnica

Chcesz wziąć udział w zarządzaniu Gminą Trzebni-
ca i decydować o jej wydatkach? Chcesz włączyć się 
w proces unowocześniania naszej małej ojczyzny? 
Zgłoś swoją propozycję i zagłosuj na konkretne zada-
nie, które pozwoli zmienić Trzebnicę. Do podziału jest 
100 000 zł! W tym roku wprowadzono możliwość 
głosowania również przez internet.

Komorowo - zadanie z ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego

R E K L A M A

Przyjmujemy przy 

ul. Św. Jadwigi 25a w Trzebnicy
Kontakt i rejestracja:

tel. 513 128 911
rejestracja@neuroclinic.com.pl
www.neuroclinic.com.pl   
znajdź nas na Facebooku  Neuroclinic 

Oferujemy Państwu konsultacje lekarzy specjalistów:
 • konsultacje neurologiczne 

   - specjalista neurolog lek med. Monika Susz - Kołodyńska
• konsultacje internistyczne z badaniem EKG, USG jamy 
 brzusznej i tarczycy,  konsultacje dietetyczne 

     - lek. chorób wewnętrznych Agnieszka Kuś

• zabiegi rehabilitacyjne, terapię manualną, masaże 
lecznicze, ocenę rozwoju psycho – ruchowego dziecka, masaż 
gorącymi kamieniami 

      - rehabilitant Tomasz Beliczyński

  grafik przyjęć dostępny na stronie   www.neuroclinic.com.pl 

Rozwijamy ofertę usług medycznych:

Jedyna w Trzebnicy pracownia EEG -  diagno-
styka bólów głowy, padaczki, zaburzeń 
świadomości, także badania wideo.

Od marca  konsultacje neurochirurgiczne
dr nauk med. neurochirurg Grzegorz Miękisiak

Konsultacje oraz kwalifikacja do zabiegów 
operacyjnych

CENTRUM  MEDYCYNY  SPECJALISTYCZNEJ   NEUROCLINIC

Trwają prace przy realizacji za-
dania, które uzyskało najwięcej 
głosów w ubiegłorocznym budże-
cie pn.  „Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej przy świetlicy 
wiejskiej i boiskach sportowych 
w Komorowie - budowa drogi 
dojazdowej i wyposażenie boisk 
sportowych w zaplecze szatnio-
wo-sanitarne”.  
- To kolejne zdanie w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. W po-
przednich latach wykonaliśmy 
m.in. plac zabaw na podwórzu 
w rejonie ulic Daszyńskiego, Da-
szyńskiego, Sienkiewicza i Ko-
ścielnej a także upamiętniliśmy 
kolejkę wąskotorową w Trzeb-
nicy, poprzez ustawienie histo-
rycznego taboru na skwerze przy 
ul  Wrocławskiej - wylicza bur-
mistrz Marek Długozima. 

▶ Wkrótce obok świetlicy powstanie zaplecze szatniowo-sanitarne. ▶ Burmistrz Marek Długozima i Stanisław Koszałko z wydziału 
techniczno-inwestycyjnego na placu budowy.
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Bezpieczeństwo - priorytet budżetu powiatu trzebnickiego w 2016 roku 

SPRZEDAŻ 
RATALNA
na cały  asortyment

godziny otwarcia
pon-pt:   10 - 17
sobota:     9 - 13

ul. Wrocławska 3 
tel. 605 986 600

608 250 663
info@tomfloor.pl 

www.tomfloor.pl

OKNA  DRZWI  ROLETY  PODŁOGI DORADZTWO  SPRZEDAŻ   MONTAŻ

R E K L A M A

 Rozwój każdego samorządu 
uzależniony jest od realizacji naj-
bardziej potrzebnych – celowych 
inwestycji oraz umiejętności roz-
wiązania istniejących problemów 
społeczno - gospodarczych.
 Najtrudniejszym z zadań, któ-
re chcemy zrealizować w 2016 r. 
jest zapewnienie płynności finan-
sowej Szpitala Powiatowego im. 
Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 
Przypomnę, że to właśnie radni 
z klubu Prawa i Sprawiedliwości 
oraz  klubu  Marka Długozimy 
– Skuteczni dla Rozwoju realizu-
jąc złożone mieszkańcom przy-
rzeczenie, podjęli jednogłośnie 
decyzję o uruchomieniu pakietu 
ratunkowego dla bankrutujące-
go szpitala. W ich imieniu pakiet 
ratunkowy szpitala wdrożony 
został przez obecny Zarząd Po-
wiatu, którego mam zaszczyt być 
przewodniczącym oraz którego 
reprezentuje wraz z wiceprze-
wodniczącym panem Jerzym Tre-
lą, panem Danielem Buczakiem 
oraz panem Sławomirem Błażew-
skim. 
 Decyzja o przekazaniu ponad 
6, 3 mln zł to koło ratunkowe 
i zarazem nadzieja na lepszą przy-
szłość Szpitala. Mam nadzieję, że 
wspólnie ponad podziałami wy-
bierzemy drogę, która pozwoli na 
to, aby ta renomowana placówka 
pozostała chlubą Powiatu Trzeb-
nickiego.
 Wydatkowanie kwoty ponad 
6 mln zł w sposób bardzo istotny 
wpłynęło na kondycję budżetu 
Powiatu Trzebnickiego. Musi-
my mieć świadomość tego, że 
w poprzednich latach wygenero-
wano ponad 30 mln zadłużenie 
Powiatu Trzebnickiego, co przy 
kolejnych ponad 30 mln zadłu-
żenia Szpitala, daje niebezpiecz-
ną granicę płynności finansowej. 

Będąc świadomym istniejących 
zagrożeń proponujemy, aby nowe 
inwestycje były planowane w spo-
sób ostrożny i rozważny. Za prio-
rytetowe należy uznać te zadania, 
które w sposób bezpośredni doty-
czą zapewnienia bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców.
 Pierwszą z grup docelowych, 
o której bezpieczeństwo za-
dbamy w sposób szczególny to 
młodzież. W 2016 r. planujemy 
kontynuację prac związanych 
z dostosowaniem obiektu Po-
wiatowego Zespołu Szkół nr 1 
w Trzebnicy do wymogów prze-
ciwpożarowych. Przeprowadze-
nie w etapie II kolejnych prac 
remontowych, pozwoli na stwo-
rzenie bezpiecznych warunków 
do nauki i pracy dla uczniów i na-
uczycieli tej szkoły. 
 Zapewnienie bezpiecznych 
warunków nauki pójdzie w parze 
z realizacją w naszych średnich 
szkołach projektów dofinansowa-
nych ze środków UE – Erasmus 
+. Realizacja programów edu-
kacyjnych, to swoista inwestycja 
w przyszłość, która na dalszych 
etapach edukacji pozwoli ubiegać 
się naszym absolwentom o najlep-
sze szkoły, czy też o pracę w wy-
marzonym zawodzie. 
 W drugim półroczu 2016r. zre-
alizowany zostanie projekt zago-
spodarowania sportowego dział-
ki przy Zespole Szkół Specjalnych 
w Żmigrodzie. Na to zadanie 
pozyskano już dofinansowanie 
w wysokości 100.000 zł.  Do wy-
mienionych zadań dołączą jeszcze 
inne, których realizacja uzależ-
niona jest od pozyskania środków 
zewnętrznych. Jesteśmy na etapie 
przygotowania szeregu wniosków 
o dofinansowanie ze środków 
UE. Dzięki nim nasze placówki 
szkolne staną się jeszcze lepsze. 

 Powiatowe drogi rozwoju to 
zadanie, które dotyczy każde-
go z nas. Za priorytetowe należy 
uznać stworzenie sieci dróg roz-
woju, które w bezpieczny sposób 
pozwolą dotrzeć do szkół, miejsc 
pracy, ośrodków zdrowia, szpita-
li, obiektów użyteczności publicz-
nej i innych. Bardzo ważne jest, 
aby nowo powstające, czy też mo-
dernizowane drogi wpływały na 
rozwój działalności gospodarczej. 
 Biorąc pod uwagę ograniczone 
środki finansowe za właściwy na-
leży przyjąć sprawiedliwy podział 
inwestycji w poszczególnych gmi-
nach.  Przyjęty w 2015 r. klucz do 
realizacji zrównoważonego roz-
woju Powiatu Trzebnickiego, po-
zwala na planowanie inwestycji 
w oparciu o partnerską współpra-
ce z gminami. Podział kwoty 10 
mln zł, która ma być przeznaczona 
na inwestycyjne zadania drogo-
we pozwala planować inwestycje 
w sposób sprawiedliwy i uczciwy.                                    
Z przeznaczonej puli środków 
skorzystały już w 2015 r. Gmina 
Żmigród, Wisznia Mała, Prusice 
i Zawonia. W tym roku rozpo-
częto pracę w Gminie Oborniki 
Śląskie polegające na budowie 
chodnika w miejscowościach Ko-
towice i Paniowice. Natomiast 
w Gminie Trzebnica na ukończe-
niu są prace remontowe na dro-
gach powiatowych do Malczowa, 
Węgrzynowa oraz remontowana 
jest  droga Taczów -Brochocin.
 Za kluczowe do zwiększenia 
możliwości inwestycyjnych nale-
ży uznać szanse związane z pozy-
skaniem środków zewnętrznych 
w tym krajowych i UE. Wła-
śnie w tym celu złożono w 2015 
r. dwa projekty do „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019” (tzw. program byłych 

„schetynówek”). Projekty po-
lepszenia parametrów technicz-
nych drogi powiatowej nr 1365 D 
w Pierwoszowie (Gmina Wisznia 
Mała) oraz drogi powiatowej nr 
1400 D Trzebnica – Ujeździec 
(Gmina Trzebnica) z powodze-
niem przeszły formalną weryfi-
kację i zostały zakwalifikowane 
na listę rezerwową. Natomiast 
już dziś możemy się pochwalić 
środkami publicznymi w wyso-
kości 1.000.000 zł, które zostaną 
przeznaczone na remont drogi 
wojewódzkiej nr 340. Po prze-
glądzie stanu istniejących zagro-
żeń, które występują na drogach 
wojewódzkich przebiegających 
przez Powiat Trzebnicki, Zarząd 
zdecydował o rekomendowaniu 
do wykonania remontu odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 340 od m. 
Niedary do Ludgierzowic (gmina 
Zawonia). 
 Na tym bardzo zniszczonym 
odcinku drogi wojewódzkiej do-
chodzi do licznych wypadków 
komunikacyjnych, dlatego też za-
pewnienie bezpieczeństwa szcze-
gólnie w tym miejscu ma znacze-
nie priorytetowe.  
 Na wymienione zadania oświa-
towe oraz inwestycje drogowe za-
planowano wydatkować ponad 6 
mln zł. Remont i przebudowa ko-
lejnych odcinków dróg powiato-
wych uzależniona będzie od po-
zyskania środków zewnętrznych 
oraz współpracy z Gminami.  
Szanse na pozyskanie nowych 
środków upatrujemy w złożonym 
wniosku do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz przy-
gotowywanego do złożenia do 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego wniosku  o dofinansowa-
nie drogi dojazdowych do S 5 zlo-
kalizowanej w Gminie Żmigród. 

Szanowni Państwo,
budżet Powiatu Trzebnickiego 
to najważniejszy z dokumentów, 
który uchwala Rada Powiatu 
Trzebnickiego. Zarząd dokonał 
wszelkiej staranności, aby po-
mimo trudnej sytuacji finanso-
wej Powiatu oraz Szpitala im. 
św. Jadwigi Śląskiej w Trzebni-
cy w projekcie budżetu wskazać 
zadania, które poprawią bez-
pieczeństwo nas wszystkich. Je-
steśmy świadomi tego, że wiele 
z zadań, o które od lata wnioskują 
nasi mieszkańcy będzie musiało 
jeszcze poczekać. Jednak jestem 
przekonany, że przyjęte założenia 
to swoisty kompromis pomię-
dzy oczekiwaniami a realnym 
możliwościami ich wykonania. 
W przyjętym w dniu 28 stycznia 
2016 r. budżecie Powiatu Trzeb-
nickiego zostały wprowadzone 
do remontu w ramach środków 
bieżących Zarządu Dróg Powia-
towych w Trzebnicy nowe drogi. 
Trudno kwestionować potrzebę 
ich wykonania. Wszak pomimo 
twierdzenia poprzednich władz                        
o wielkim sukcesie inwestycyj-
nym poprzednich lat wiele jest 
jeszcze do zrobienia. W imieniu 
Zarządu Powiatu Trzebnickiego 
obiecuję, że zrobimy wszystko, 
aby powstawało jak najwięcej od-
cinków dobrej jakości dróg. Jed-
nak to uczciwość nakazuje obie-
cać, tylko to, co jest realne. Mam 
nadzieję, że na zakończenie tego 
roku budżetowego wspólnie pod-
sumujemy, że był to rok dobrej, 
owocnej i zgodnej pracy. 
  Z wyrazami szacunku
  Waldemar Wysocki

Starosta Trzebnicki

KROMAX

ul. Ks. W
. Bochenka

MOBIL 15W40 14 zł L

MOBIL 10W40 16 zł L

SUPEROL CC40 8 zł L

HIPOL GL4 80W90 8,5 zł L

HYDRAULICZNY HL46 7 zł L

PŁYN DO CHŁODNIC-37  5 zł L

FILTRY: OLEJU, POWIETRZA, PALIWA

GODZINY  OTWARCIA
pon.-pt. 8.00-17.00
czw.-pt. 8.00-15.00
sob.        9.00-12.00

PROMOCJA
WIOSNA 2016

NABIJANIE  SPRAY’U 

40 zł 

R E K L A M A
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- Mieszkam już wiele lat Węgrzy-
nowie, mamy tu wspaniałe rekre-
acyjne tereny, ale do tej pory obraz 
miejscowości psuła ta powiatowa 
droga, nasza jedyna nić kontak-
tu ze światem. Nasz problem był 

bagatelizowany, na szczęście te-
raz wreszcie możemy się cieszyć 
-  mówi Beata Piechurska, wy-
raźnie zadowolona z przeprowa-
dzonego remontu, który podobnie 
jak rozpoczęte prace w Taczowie 
Wielkim-Brochocinie i w Mal-
czowie jest konsekwencją zrów-
noważonego rozwoju zapropono-

wanego przez koalicję Komitetu 
Wyborczego Wyborców Marka 
Długozimy - Skuteczni dla Rozwo-
ju oraz Prawa i Sprawiedliwości. 
- Zakłada on podział środków na 
inwestycje drogowe we wszystkich 
gminach Powiatu Trzebnickiego 
w zależności od liczby mieszkań-
ców poszczególnych gmin oraz 
liczby kilometrów dróg powiato-
wych, które przez nie przebiegają. 
Plan ten stanowi próbę sprawiedli-
wego rozłożenia inwestycji w dro-
gi powiatowe we wszystkich gmi-
nach powiatu trzebnickiego.
 - Dzięki determinacji mojej 
i  sekretarza Daniela Buczaka, 
a przede wszystkim sołtys Małgo-
rzaty Kralki i przy wsparciu staro-
sty powiatu Waldemara Wysoc-
kiego, możemy cieszyć się z nowej 
drogi, które pojawiły się nie tylko 

w Węgrzynowie czy w Malczowie 
a niedługo już w Brochocinie Na-
szym konsekwentnym działaniom 
zmierzającym do równego po-
działu środków przeznaczonych 
na remonty drogowe właśnie od-
dano nową jezdnię w Powidzku 
(w gminie Żmigród o wartości 
2 mln zł) - wylicza burmistrz 
Marek Długozima. -Obecny 
zarząd powiatu zrealizował lub 
jest w trakcie realizacji nastę-
pujących inwestycji drogowych: 
przebudowa drogi powiatowej 
Osolin-Morzęcin Mały (w gminie 
Oborniki Śląskie, wartość wkła-
du Powiatu to około 400 tys. zł), 
budowa chodników przy drogach 
powiatowych w miejscowościach 
Kotowice-Paniowice (w gminie 
Oborniki Śląskie, wkład powiatu 
to około 400 tys. zł) budowa kana-

lizacji deszczowej w miejscowości 
Korzeńsko (gmina Żmigród, do-
finansowanie powiatu w kwocie 
150 tys. zł), przebudowa drogi 
Kaszyce-Prusice (gmina Prusice - 
dofinansowanie powiatu w kwocie 
700 tys. zł), remont drogi powia-
towej Zawonia-Budczyce (wkład 
powiatu to około 150 tys. zł), re-
mont drogi powiatowej w Szyma-
nowie (gmina Wisznia Mała), czy 
też ostatnia propozycja jaką złożył 
nasz radny Bogdan Rubaszewski - 
remont drogi Ludgierzowice-Nie-
dary na terenie gminy Zawonia. 
Przytoczone powyżej przykłady 
dowodzą, że obecne władze po-
wiatowe realizują inwestycje dro-
gowe we wszystkich gminach Po-
wiatu Trzebnickiego – podkreśla 
burmistrz.

[SH]

Dobiegają końca prace związane z remontem drogi 
powiatowej prowadzącej z Trzebnicy do Węgrzyno-
wa. Położona została nowa nawierzchnia. Obecnie 
utwardzane są pobocza drogi. Roboty wykonuje fir-
ma Eurovia Polska S. A. Bielany Wrocławskie, a ich 
koszt to 341 940,62 zł. Jak na przeprowadzony remont 
reagują mieszkańcy miejscowości? 

ŚRODKI  
OCHRONY  

ROŚLIN
KONKURENCYJNE 

 CENY 

telefon   
664  024  722
606  413  592
662  232  081

godziny otwarcia

pon - pt.  8 - 16  
sob.          8 - 14

Szczytkowice 17
w  pobliżu Trzebnicy 

POGOTOWIE   KANALIZACYJNE

NAWOZY– czyszczenie oraz udrażnianie kanalizacji 
sanitarnych i deszczowych

– video inspekcja kanalizacji, rur, kanałów 
wen. oraz kominowych

– czyszczenie kanalizacji wewnętrznych
– usuwamy awarie na sieciach zew. i 

instalacjach wod.- kan.

BILUsc

WYWÓZ  SZAMB  i usługi asenizacyjne

R E K L A M A

Do Węgrzynowa już bez dziur 

Samorząd                   ◀

▶ Burmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar 
Wysocki oraz sekretarz Gminy Trzebnica i radny 
powiatowy Daniel Buczak na odremontowanej dro-
dze w Węgrzynowie wraz z Małgorzatą Kralką – soł-
tys oraz Beatą Piechurską – wieloletnią mieszkan-
ką miejscowości. 

▶ Starosta Waldemar Wysocki i kierownik Zarządu Dróg 
Powiatowych  podczas odbioru wyremontowanej dro-
gi w Powidzku, gmina Żmigród. 

▶ Starosta wraz z radnym Mariuszem Szkaradzińskim na 
drodze w Ujeźdźcu Wielkim. Trwa tam naprawa ubytków 
w jezdni. 
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Monika  wilga

 Konkurs adresowany jest 
przede wszystkim do młodych 
ludzi wyróżniających się niena-
ganną postawą w codziennym 
życiu, wysoką kulturą osobistą, 
empatią, brakiem nałogów oraz 
skutecznością społecznego dzia-
łania. Ocenianiem osiągnięć mło-
dzieży, ich zaangażowania w ży-
cie społeczne oraz promowania 
pozytywnych działań zajęła się 
powołana przez burmistrza Gmi-
ny Trzebnica Marka Długozimę 
Kapituła, w składzie: Agnieszka 
Moździerz – dyrektor ZAPO, Bo-
gusław Brud – komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
w Trzebnicy, Halina Bahryn-Ka-
mińska – Honorowy Obywatel 
Trzebnicy, Sławomir Gajewski 
– p.o. komendanta Powiatowe-
go Policji w Trzebnicy, Monika 
Wilga - przedstawiciel wydziału 
promocji UM w Trzebnicy, Anna 
Cisak – przedstawiciel Straży 
Miejskiej, Wiesława Kucięba – 
przedstawiciel Gminnego Cen-
trum Kultury w Trzebnicy oraz 
Barbara Ciepluch – radna Rady 
Miejskiej w Trzebnicy. 
 Uczestnicy konkursu wyróż-
niają się prospołecznymi posta-
wami i działaniami, które mają 
pozytywny wpływ na najbliższe 
otoczenie: rówieśników, sąsiadów, 
środowisko szkolne i lokalne. Ich 
działalność na polu charytatyw-
nym i społecznym odnosi liczne 
sukcesy, rozbudzając tym samym 
wrażliwość młodzieży i dzieci na 
potrzeby innych. Kapituła mimo 
trudnego wyboru ostatecznie wy-
łoniła grupę Ośmiu Wspaniałych  
naszej Gminy, w której znaleźli 
się: Tomasz Majewski ze Szko-
ły Podstawowej w Kuźniczysku, 
Wiktor Kaczmarczyk ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, 
Angelika Kraska ze Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Trzebnicy, Jakub 
Barełkowski-Goraś ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy, 
Weronika Garlińska ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy 

oraz Natalia Kubica z Gimna-
zjum w Ujeźdźcu Wielkim, Pauli-
na Bielak i Monika Fontin z Gim-
nazjum nr 1 w Trzebnicy. 
 Konkurs od początku trwania 

jest impulsem dla młodych lu-
dzi, by przeciwstawiać się prze-
mocy, egoizmowi i uzależnie-
niom w swoim środowisku. Daje 
również możliwość do tego, aby 

zwrócić uwagę na młodzież, któ-
ra nie pozostaje obojętna i bierna, 
lecz dzięki swoim postawom i za-
chowaniom zasługuje na to, aby 
być wzorem dla rówieśników. 

♦ terapia indywidualna (metody PNF, terapia 
manualna, Mc Kenzi, NDT Bobath,  terapia 
cranio-sacralna)

♦ ćwiczenia grupowe" zdrowy kręgosłup/ pilates

♦  biofeedback

♦  kinesiotaping

♦  lekarze specjaliści : ortopeda, reumatolog, 
neurolog, choroby tarczycy, radiolog, chirurg 

♦ KRIOKOMORA

♦ REHABILITACJA
     INDYWIDUALNA
♦  ODNOWA 
     BIOLOGICZNA
♦  FALA 
     UDERZENIOWA

REJESTRACJA:

570 90 92 92; 71 307 46 46
rejestracja@reh4u.com
www.reh4u.com

Trzebnica ul. Wrocławska 8 d

R E K L A M A

Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica
18 marca w auli Gimnazjum nr 1 im. Księcia Henry-
ka Brodatego odbył się XVI Trzebnicki Samorządo-
wy Konkurs Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica, 
promujący pozytywne zachowania i postawy wśród 
dzieci i młodzieży oraz upowszechniający młodzie-
żowy wolontariat. W gminie Trzebnica konkurs od-
bywa się od 2001 roku. W obecnej edycji do rywali-
zacji przystąpiło 25 uczniów ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 

▶ W tegorocznej edycji wzięło udział 25 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

▶ Kapituła, mimo trudnego wyboru, wyłoniła grupę Ośmiu Wspaniałych naszej gminy.

Oświata                       ◀

ANGElIKA 
KRASKA

JAKUB 
BAREŁKOW-
SKI - 
GORAŚ

MONIKA
FONTIN

WIKTOR 
KACZMAR-
CZYK

NATAlIA 
KUBICA

PAUlINA 
BIElAK

TOMASZ
MAJEWSKI

WERONIKA
GARlIńSKA
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I etap remontu w SP 
w Boleścinie zakończony

 Właśnie zakończyły się prace remon-
towe sanitariatów w Szkole Podstawowej 
w Boleścinie. Są one konsekwencją spotkań 
Burmistrza Marka Długozimy i dyrektor 
Bogumiły Szermer z rodzicami uczniów, 
podczas których podjęta została decyzja 
o dalszym funkcjonowaniu placówki oraz 
jej remoncie.
 - Cieszę się, że remont toalet przebiegł 
tak sprawnie. Zależało nam na tym, by 
skrócić jak najbardziej niedogodności 
z nim związane- powiedział burmistrz. - 

Warto podkreślić, że szkoła będzie sukce-
sywnie remontowana. Tak, by stale polep-
szać komfort nauczania w placówce.
 Z przeprowadzonego remontu zadowo-
lona jest również dyrektor SP w Boleścinie 
Bogumiła Szermer - Dziękuję panu burmi-
strzowi za podjętą decyzję o dalszym funk-
cjonowaniu naszej szkoły i zaangażowanie 
w sprawy polepszenia komfortu nauczania 
w naszej placówce – powiedziała.

[em]

 Trwa remont jednego z budynków szkoły 
podstawowej w Masłowie. Zgodnie z ustale-
niami, jakie zapadły w czasie spotkanie Bur-
mistrza Marka Długozimy z dyrektor Jadwi-
gą Drobik remontowane jest pierwsze piętro 
drugiego z budynków szkoły. W późniejszym 
czasie renowacji poddane zostaną chodniki 
oraz ogrodzenie okalające szkołę. Co więcej 
– do placówki zostaną zakupione nowe stano-
wiska komputerowe, które usprawnią naukę.
 - Konsekwentnie wspieram placówki 
oświatowe znajdujące się w naszej Gminie, 
dążąc do jak najlepszych warunków eduka-
cyjnych dzieci – teraz przyszedł czas na szkołę 
w Masłowie. Remont pierwszego piętra jedne-
go z budynków szkoły obejmuje toalety, biblio-
tekę i salę zajęć. Powstanie nowe ogrodzenie, 
teren przed szkołą ulegnie przearanżowaniu 

– wycięte będą niektóre z drzew, powstaną 
nowe ścieżki piesze pomiędzy budynkami – 
powiedział burmistrz Marek Długozima 
i dodał: - Prace przeprowadzane w szkole 
w Masłowie są konsekwencją starań i troski 
Pani Dyrektor Jadwigi Drobik oraz spotkań 
z rodzicami, podczas których rozmawialiśmy 
o przyszłości placówki oraz jej remoncie.
 Remont Szkoły Podstawowej w Masłowie, 
to kolejna inwestycja w szkoły znajdujące się 
w sołectwach. Wcześniej remontowi podda-
ne zostały szkoły w - Boleścinie - gdzie wy-
remontowane zostały łazienki oraz Zespół 
Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, a już niebawem 
rozpocznie się remont i przebudowa Szkoły 
Podstawowej w Kuźniczysku. Powstanie tam 
również nowoczesna hala gimnastyczna.

                        [SH]

Szkoła w Masłowie 
remontowana

▶ W SP w Masłowie remontowane jest pierwsze piętro drugiego z budynków 
szkolnych. 

▶ Remont obejmuje toalety, bibliotekę i salę zajęć. 

▶ Burmistrz Marek Długozima, dyrektor szkoły Jadwiga Drobik i Zbigniew Mroziń-
ski z wydziału TI. 

▶ Prace w sanitariatach szkolnych dobiegły końca. ▶ Dyrektor szkoły jest zadowolona z wykonanych prac. 

▶ Burmistrz Marek Długozima, dyrektor SP Bogumiła Szermer, Stanisław Koszałko 
z wydziału TI oraz pracownicy szkoły. 
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 - Gdy z pomysłem zorganizowa-
nia takiej akcji w Trzebnicy zwróci-
li się do mnie inicjatorzy – Krzysz-
tof Bednarski oraz Ewa Łopąg, od 
razu się zgodziłem. Uznałem, że 
jest to bardzo dobry pomysł. Nie-
zwykle bowiem ważna jest pomoc 
drugiemu człowiekowi, szczególnie 
w jego chorobie. Mam nadzieję, że 
niedzielna akcja pokaże jak bardzo 
potrafimy się dzielić – mówi bur-
mistrz Marek Długozima. 
 W Polsce co godzinę ktoś do-
wiaduje się, że choruje na białaczkę. 
Dla wielu z tych osób jedyną szansą 
na uratowanie życia jest przeszcze-
pienie szpiku lub komórek macie-
rzystych od niespokrewnionego 
dawcy – ważne, by wystąpiła zgod-
ność antygenów HLA. 
 Prawdopodobieństwo znale-
zienia odpowiedniego dawcy nie-
spokrewnionego dla pacjenta jest 
bardzo niskie. Im więcej potencjal-
nych dawców się zarejestruje, tym 

więcej szans na uratowanie życia 
dla chorych cierpiących na raka 
krwi. 
 Na znalezienie swojego bliźnia-
ka genetycznego ma także nadzieję 
ks. Zbigniew Zdanowicz, kapłan 
w Zgromadzeniu Księży Salwa-
torianów. Z chorobą zmaga się od 
2000 roku. Dzięki trwającemu trzy 
lata leczeniu udało mu się wrócić 
do pracy duszpasterskiej, jednak 
w roku ubiegłym choroba wróciła. 
Dziś jedyną szansą na powrót do 
zdrowia jest przeszczep szpiku ko-
stnego lub komórek macierzystych. 
Być może dzięki prowadzonej akcji 
taki dawca się wkrótce odnajdzie. 
Być może będzie to jedna z osób, 
które właśnie w najbliższą nie-
dzielę zdecyduje się na rejestrację 
w Fundacji DKMS. Jak podkreśla-
ją przedstawiciele Fundacji – im 
więcej zarejestrowanych osób, tym 
większa szansa na uratowanie życia 
innym chorym. 

Bez wahania
 W Trzebnicy zarejestrowanych 
jest nieco ponad 400 osób - poten-
cjalnych dawców szpiku i komórek 
macierzystych, a jedna z nich jest 
dawcą rzeczywistym. To trzebni-
czanin Janusz Koliński, pracownik 
Straży Miejskiej. Na początku tego 
roku oddał swoje komórki ma-
cierzyste. Jak przekonuje  - każdy 
może pomóc. Wystarczy się za-
rejestrować i czekać. To nic nie 
kosztuje, a może uratować komuś 
życie. Opisuje na swoim blogu krok 
po kroku procedurę pobierania od 
niego komórek, swoje przeżycia 
oraz dumę z tego, że podjął taką 
decyzję. W każdym jego słowie 

daje się wyczuć 
prosty przekaz 
– warto. - Lubię 
pomagać. Decy-
zja o rejestracji 
była impulsem, 
choć spory w tym 
udział miała moja 
siostra, która za-
rejestrowała się 
kilka lat temu. Ja 
już pomogłem, 
ona wciąż czeka 
na swojego bliź-
niaka genetyczne-
go potrzebującego 
pomocy – opo-
wiada Janusz Ko-
liński i zaznacza, 
że nie trzeba się 
bać. - Nie jest to 
jakiś straszny 
proces. Po pro-
stu ludzie boją się 
najbardziej tego, 
czego nie znają. 
Ja czułem się cały 
czas bardzo do-
brze. Zarówno 
przed oddaniem, 
jak i po  – opo-
wiada. Dodaje, że 
fundacja w każ-
dej sytuacji służy 
pomocą. Pomaga, 
wyjaśnia, wszyst-
ko organizuje. Na 
pytanie, czy jesz-
cze raz oddałby 
komórki macie-
rzyste odpowia-
da: - Bez wahania. 
 N i e d a w n o 
DKMS poinfor-
mowała go o płci, 
wieku oraz miej-
scu zamieszkania 
biorcy. - Więcej 
danych nie uzy-
skałem. Fundacja 
broni się ochroną 

danych osobowych i słusznie, bo 
może dana osoba sobie nie życzy 
ich rozpowszechniania. Po dwóch 
latach dowiem się więcej danych 
o osobie i nie omieszkam się z nią 
spotkać, by poznać mojego gene-
tycznego bliźniaka. 
 Trzebniczanin zapewnia także, 
że będzie obecny podczas niedziel-
nej akcji rejestracyjnej. Odpowie 
na każde pytanie potencjalnych 
dawców z Trzebnicy. Dodaje tak-
że, że w przyszłości chciałby wraz  
Fundacją organizować w Trzebnicy 
podobne akcje. 

Kto może, a kto nie 
 Dawcą szpiku może zostać każ-
da zdrowa osoba w wieku 18 – 55 
lat. Każda z nich może się zare-
jestrować w bazie potencjalnych 
dawców – za pośrednictwem stro-
ny, bądź podczas takich akcji, jakie 
odbędą się w najbliższą niedzielę 
w  Trzebnicy. - Zajmuje to tylko 
chwilę, polega na przeprowadzeniu 
wstępnego wywiadu medycznego, 
wypełnieniu formularza z danymi 
osobowymi oraz pobraniu wyma-
zu z wewnętrznej strony błony ślu-
zowej policzka – informuje Artur 
Koszla, młodszy koordynator ds. 
Rekrutacji Dawców  z Fundacji 
DKMS.  A potem pozostaje tylko 
czekać. Może się zdarzyć, że nikt 
do nas nie zadzwoni, ale może być 
też tak że telefon otrzymamy już za 
kilka miesięcy.  
 Kto nie może zostać dawcą? 
Przyszły dawca nie może być nosi-
cielem wirusa HIV, WZW typu B 
i C, a także nie mógł w przeszłości 
chorować na żółtaczkę pokarmo-
wą, gruźlicę, choroby hematolo-
giczne i onkologiczne.

Naprawdę warto
 Fundacja DKMS Polska to ak-
tualnie największa baza dawców 
szpiku w Polsce, w której zareje-
strowanych jest ponad 860 000 
(luty 2016) potencjalnych dawców 
szpiku, a ponad 2800 (luty 2016) 
osób oddało swoje komórki ma-
cierzyste lub szpik, dając szansę na 
życie pacjentom zarówno w Polsce, 
jak i na świecie – informuje A. 
Koszla. 
 Każdego z nas lub kogoś z naj-
bliższej rodziny może doświadczyć 
choroba. Baza taka i odnalezienie 
dawcy może okazać się zbawien-
ne.  - W mojej głowie wciąż brzmią 
słowa ... „co godzinę w Polsce ktoś 
dowiaduje się, że ma białaczkę czy-
li nowotwór krwi” - jest to prze-
rażające, przynajmniej dla mnie 
– mówi trzebniczanka dr Judyta 
Łukaniec, która jeszcze niedawno 

walczyła o zdrowie swojego dziec-
ka. 
 - Rejestrując się, należy jednak 
pamiętać, że jest to bardzo poważ-
na decyzja, od której może zależeć 
ludzkie życie. Dlatego też ważne 
jest świadome i odpowiedzialne 
podejście do sprawy. Z własnego 
doświadczenia wiem, ile nadziei 
i radości daje osobie chorej  i jej 
najbliższym odnalezienie bliźniaka 
genetycznego. Dokonując rejestra-
cji w DKMS dajemy szansę drugiej 
osobie na wygraną i powrót do 
zdrowia. Naprawdę warto – pod-
kreśla z mocą. 

[jot] 

Podziel się częścią siebie
Każdy, kto podejmie decyzję o tym, by zostać potencjal-
nym dawcą szpiku będzie miał w niedzielę 10 kwietnia 
możliwość zarejestrowania się w Fundacji DKMS. Tego 
dnia wystarczy przyjść do sanktuarium Św. Jadwigi 
Śląskiej oraz kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Trzebnicy i ofiarować cząstkę siebie. Akcję organizuje 
Fundacja DKMS, zaś partnerami są – Gmina Trzebnica 
i dwie trzebnickie parafie. 

▶ Burmistrz Marek Długozima zorganizował spotkanie dotyczące akcji oddawania szpiku, na które za-
prosił inicjatorów, współorganizatorów akcji oraz przedstawicieli instytucji. 

▶ Przedstawiciel DKMS Artur 
Koszla przyjechał aż z War-
szawy, by wyjaśnić zasady 
funkcjonowania Fundacji 
oraz procedury oddawania 
szpiku.

▶ Janusz Koliński, jedyny 
trzebniczanin, który oddał 
komórki macierzyste chore-
mu chłopcu. 
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 Wspomniany odcinek dro-
gi wizytowali burmistrz Marek 
Długozima, starosta Waldemar 

Wysocki oraz sekretarz Gminy 
Trzebnica i radny powiatowy Da-
niel Buczak. Omawiali oni wraz 
z sołtys Brochocina Barbarą Świ-
dzińską kolejne etapy remontu. 
 - To dla nas bardzo ważny 
dzień, ta droga była i w dalszym 
ciągu jest dla nas codzienną 
walką o to, by nie uszkodzić na-
szych aut i własnego zdrowia. Co 
więcej obecna koalicja rządząca 
powiatem pokazuje nam, że my-
śli o mieszkańcach, a problemy 
zwykłych ludzi nie są im obce. 

Niestety poprzednia władza po-
mimo wielu próśb i wysłanych 
pism nie interesowała się naszym 
problemem – mówiła sołtys Bar-
bara Świdzińska. – Dlatego tym 
bardziej jesteśmy wdzięczni za 
ten remont, który powoli nabiera 
rozpędu, udało mi się dopiąc swe-
go - dodała. 
 Oprócz wspomnianego re-
montu drogi Taczów Wielki–Bro-
chocin, w naszej gminie trwają 
obecnie kompleksowe remonty 
dróg powiatowych prowadzących 

do Malczowa i Węgrzynowa opi-
sane na wcześniejszych stronach 
Panoramy Trzebnickiej. Co wię-
cej zgodnie z zapewnieniami 
burmistrza Marka Długozimy 
złożony zostanie wniosek o do-
finansowanie przebudowy drogi  
z Trzebnicy do Ujeźdźca Małego 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Przebudowa tej drogi 
dofinansowana zostanie także ze 
środków Gminy Trzebnica. 

[SH]

Droga Taczów – Brochocin 
Droga powiatowa łącząca Taczów Wielki z Brochocinem zy-
skuje nowy wygląd – położona zostanie tam nowa nakładka 
drogowa. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem 
terenu pod przebudowę. Remont ten jest możliwy dzięki 
zrównoważonemu rozwojowi  powiatu, jaki realizuje rządzą-
ca koalicja Komitetu Wyborczego Wyborców Marka Długozi-
my-Skuteczni dla Rozwoju oraz Prawa i Sprawiedliwości. 

▶ Burmistrz Marek Długozima, starosta powiatu Waldemar Wysocki oraz sekretarz 
Gminy Trzebnica i radny powiatowy Daniel Buczak na drodze w Taczowie Wielkim 
wraz z sołtys Barbarą Świdzińską. 

▶ Wkrótce odnowiona droga zyska zupełnie nowy wygląd, a mieszkańcy nie będą 
musieli omijać dziur. 

Samorząd                   ◀
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Dlaczego zdecydował się Pan zo-
stać sołtysem?

Była to decyzja spontaniczna. Pod-
czas wyborów na sołtysa w ubie-
głym roku padła propozycja z sali, 
abym kandydował na to stanowi-
sko. Dodam, iż mój poprzednik - 
Franciszek Pietras – piastował tę 
funkcję przez 16 lat, a ja współpra-
cowałem z byłym sołtysem jako 
przewodniczący Rady Sołeckiej. 
Dało mi to wystarczający obraz 
funkcji, którą przyjąłem z dużą ra-
dością, nadzieją i chęcią, otrzymu-
jąc tym samym kredyt zaufania od 
mieszkańców, któremu każdego 
dnia staram się sprostać.
Jako nowy sołtys zapewne ma 
Pan z mieszkańcami wiele pla-
nów do zrealizowania w 2016 
roku. Są już sprecyzowane?

Małuszyn jest małą wsią, ale 
z wielką duszą. Na jej terenie 
mieszka nas jedynie około 130 
osób, z różnych środowisk za-
wodowych, z silnie rozwiniętym 
poczuciem wspólnoty, chęcią do 
działania i rozwoju. Planów mamy 
bardzo wiele, ale tyle samo po-
trzeb, aby zrealizować plany.
Te takie codzienne, to realizowa-
ne na bieżąco wydarzenia kultu-
ralne i spotkania integracyjne: 
wspólne kolędowanie, kulig za-
kończony ciepłą herbatką u Sióstr 
i poczęstunkiem, wieczorne ogni-
ska, dzień kobiet w artKawiarni 
w przepięknym wnętrzu nowo 
odrestaurowanego Gminnego 
Centrum Kultury w Trzebnicy, in-
tegracyjne wieczorki przy tworze-
niu Palmy na Wielkanocną paradę 
palm, konkurs na wielkanocną 
pisankę. Przed nami jeszcze dzień 
dziecka, przywitanie lata, wiel-
kie cykliczne sprzątania wioski, 
spotkania przy tworzeniu wieńca 
dożynkowego, mikołajki, zabawa 
andrzejkowa. Były też plany inwe-
stycyjne, które są już zrealizowane 
lub czekają na realizację, tj. popra-
wienie bezpieczeństwa we wsi po-
przez zamontowanie, dzięki przy-
chylności władz gminy, lustra na 
skrzyżowaniu, postawienie wiaty 
przystanku, czy obecny projekt 
doświetlenia przejścia dla pieszych 

przy drodze krajowej nr 5, realizo-
wany przy wsparciu finansowym 
lokalnej firmy. Dodatkowo, przy 
współpracy z Urzędem Miejskim 
w Trzebnicy i spółką wodociągową 
planujemy oczyścić rowy i utwar-
dzić polną drogę gminną, która 
będzie stanowiła alternatywę dla 
rowerzystów i chcących uniknąć 
drogi szybkiego ruchu. Jednak 
największa potrzeba to świetlica, 
która jest naszym wspólnym wie-
loletnim planem.
Z jakimi obecnie problemami 
boryka się sołectwo?

Dużym wyzwaniem jest wspo-
mniana w poprzedniej części świe-
tlica wiejska. We wsi nie mamy 
ani jednego wiejskiego pomiesz-
czenia, w którym moglibyśmy się 
spotykać, w którym można by or-
ganizować dzieciom czas, bywać 
na zabawach karnawałowych czy 
andrzejkowych, przeprowadzać 
zebrania. Dzieciaki upominają się 
o plac zabaw, gdzie mogłyby spę-
dzić wolny czas. Z uwagi na to, że 
na terenie wsi nie mamy tych do-
brodziejstw okazyjnie korzystamy 
z życzliwości Sióstr Boromeuszek, 
które prowadzą we wsi swoje go-
spodarstwo i użyczają nam swoich 
pomieszczeń oraz podwórka na 
organizowanie wiejskich spotkań 
i uroczystości. W poprzedniej ka-
dencji wspólnie z sołtysem wystą-
piliśmy do Agencji Nieruchomości 
Rolnych o zaniedbaną działkę. Po 
pisemnym wniosku Agencja zde-
cydowała o przekazaniu działki 
pod skrzydła powiatu, a powiat 
w porozumieniu z burmistrzem 
Gminy Trzebnica przekazał dział-
kę gminie. W niedługim czasie 
będę starał się o zagospodarowa-
nie placu, a z przychylnością pana 
burmistrza, o zamontowanie na 
działce placu zabaw i wybudowa-
nie świetlicy.   
A co by Pan zmienił w swojej 
miejscowości?

Miejscowość zmieniana jest każ-
dego dnia przez wspaniałych lu-
dzi, którzy tu mieszkają – na lep-
sze. Co roku, co miesiąc, codzien-
nie. Najprostszymi rzeczami, 
uśmiechem do sąsiada. I temu po-

wolnemu procesowi pozostawiam 
wioskę. A czego bym nie zmienił? 
Na pewno miejsca zamieszkania 
i mieszkańców.
Co najbardziej Pana cieszy w Ma-
łuszynie?

Należę do osób raczej radosnych, 
pozytywnie nastawionych, chętnie 
podejmujących wyzwania. Cieszy 
mnie, że mam obok siebie takie 
osoby, z którymi mogę wspól-
nie realizować zamierzone plany. 
Należą do nich przede wszystkim 
mieszkańcy, którym los i rozwój 
wioski nie jest obojętny, lokalni 
przedsiębiorcy, na co dzień wspie-
rający finansowo naszą małą dzia-
łalność oraz moja rodzina, która 
stara się mnie wspierać w każdym 
działaniu. Pierwszym potężnym 
wyzwaniem i zarazem naszym 
wspólnym sukcesem (Sióstr Boro-
meuszek, sołtysa, Rady Sołeckiej, 
mieszkańców) jest zorganizowa-
nie 95-lecia działalności Sióstr Bo-
romeuszek na terenie Małuszyna 
oraz Odpustu ku czci św. Izydora. 
Impreza była moim chrztem na 
stanowisku sołtysa, przybyło kil-
kaset osób, współpracowaliśmy 

z burmistrzem Gminy Trzebni-
ca Markiem Długozimą, GCKiS 
w Trzebnicy, Wydziałem Promo-
cji UM. Ta okoliczność pokazała 
mi, że siła jest w ludziach, dobrej 
współpracy i ich motywowaniu 
do działania. Cieszy mnie to, że 
odkrywam tę miejscowość i ich 
mieszkańców na nowo każdego 
dnia.
Mieszkańcy są bardzo otwarci, 
szczerzy, chętni do współpracy 
i tworzenia, dzięki czemu nasza 
mała wioska w końcu istnieje 
w gminie. Bez pomocy mieszkań-
ców i ich dobrych serc urząd soł-
tysa byłby wioskom nie potrzebny.
Co może Pan powiedzieć na te-
mat współpracy z gminą, z bur-
mistrzem oraz innymi sołectwa-
mi?

Same dobre rzeczy. Na każdym 
kroku i w każdej sprawie spoty-
kam się z życzliwym przyjęciem 
i wsparciem burmistrza Gminy 
Trzebnica Marka Długozimy, po-
mocą pracowników Urzędu Miej-
skiego i GCKiS w Trzebnicy oraz 
życzliwością innych sołtysów słu-
żących dobrą radą. Przy okazji ser-
decznie wszystkim za to dziękuję! 
Życzę sobie, abym mógł dla wioski 
cieszyć się tą współpracą przez 
długie lata.

Czego Panu i mieszkańcom ży-
czyć?

Siły, upartości, chęci do działania, 
uśmiechu na każdy dzień, miej-
sca spotkań dla dorosłych i dzie-
ci, czyli świetlicy i placu zabaw.  
Dziękuję.

rozmawiała 
Małgorzta Derecka

SALON 
OPTYCZNY-
OKULISTA

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D (budynek Triady)       

godziny otwarcia:   pn. - pt. 10.00 - 17.30     sob. 10.00 - 13.00www.optiq.pl

ZMIANA
LOKALIZACJI 
z ulicy 
Daszyńskiego 35 
na ulicę 
Św. Jadwigi 1D 

     tel. 601 754 974

R E K L A M A

Wioska oczami sołtysa 
ROzMOWA z sOłTysEM MAłUszyNA - StaniSławem Krawcem

▶ Mikołajki w Małuszynie.

▶ Stanisław Krawiec.
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 Swojego zadowolenia z prze-
prowadzonej inwestycji nie kry-
je również sołtys miejscowości  

Anna Pałka. – Jestem zbudowa-
na tempem prac i nową jakością, 
która jest już odczuwana przez 
mieszkańców naszej miejscowo-
ści. Czekamy jeszcze na utwar-
dzenie poboczy i droga, z którą 
przez tyle lat musieliśmy walczyć, 
wreszcie stanie się dla nas przyja-
zna. Docenić należy to, że wresz-
cie w skali powiatowej dostrzega-
ni są mieszkańcy i ich problemy 
za co chciałam podziękować bur-
mistrzowi i staroście – zakończy-
ła sołtys.

- Te trzy nowo powstałe drogi 
w gminie Trzebnica oraz inwe-
stycje w innych gminach powia-
tu Trzebnickiego pokazują, że 
liczą się dla nas mieszkańcy i ich 
codzienne problemy. PIS wspól-
nie z Komitetem Wyborczym 
Wyborców Marka Długozimy 
- Skuteczni dla Rozwoju będzie 
dalej dbał o sprawy związane 
z codziennym życiem i funkcjo-
nowaniem ludzi zamieszkujących 
wszystkie gminy Powiatu Trzeb-
nickiego – powiedział starosta 

Waldemar Wysocki.
Trzy remontowane drogi powia-
towe – Taczów Wielki- Brocho-
cin, Trzebnica – Węgrzynów oraz 
Trzebnica – Malczów, w znaczą-
cym stopniu ułatwią życie miesz-
kańcom wspomnianych miejsco-
wości, a planowany remont drogi 
prowadzącej do Ujeźdźca Małego 
poprawi także komfort podróżu-
jących w stronę Milicza - podsu-
mował burmistrz Marek Długo-
zima.

[SH]

Remont drogi do Malczowa na finiszu

Samorząd                   ◀

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami burmi-
strza Marka Długozimy oraz starosty Waldemara 
Wysockiego, droga do Malczowa zyskała nowy blask. 
Jest to trzecia z dużych inwestycji w drogi powiatowe 
w gminie Trzebnica. Prace wycenione na 188 770,82 
zł realizuje firma Eurovia Polska S. A. Bielany Wro-
cławskie. 

▶ Burmistrz Marek Długozima, starosta powiatu Waldemar Wysocki oraz sekretarz 
Gminy Trzebnica i radny powiatowy Daniel Buczak na odremontowanej drodze 
w Węgrzynowie wraz z Panią Anną Pałką – Sołtysem Miejscowości. 

▶ Nowa nawierzchnia drogi prowadzącej do Malczowa.
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Monika  wilga

 Uroczysty pochód wyruszył 
spod rzeźby kota Mruczysła-
wa, który znajduje się na depta-
ku i z pieśnią na ustach udał się 
na plac przed Ratuszem. Dzieci 
ubrane w kolorowe stroje z kwia-
tami i wiankami z bibuły oraz 
marzannami wyruszyły na spo-
tkanie Wiosny. Towarzyszył im 
Super Kot i Komisarz Lew, którzy 
w asyście Strażników Miejskich 
i Policji zabezpieczyli przemarsz. 
 - Bardzo się cieszę, że tak licz-
nie przybyliście na Powitanie 
Wiosny. Wasze kolorowe stroje, 

wiosenne kwiaty i ten entuzjazm, 
który wam towarzyszy pożegna 
zimę na dobre i będziemy mogli 
już niebawem cieszyć się pierw-
szymi oznakami wiosny – powie-
dział na powitanie burmistrz 
Marek Długozima.
 Wśród okrzyków najmłod-
szych trzebniczan Straż Miejska 
„aresztowała” Panią Zimę, któ-
ra nie chciała opuścić Trzebnicy 
i przy radosnych nawoływaniach 
dzieci, zamieniła się w Pannę 
Wiosnę.
 Podczas uroczystości roz-
strzygnięty został konkurs na 
najlepszą marzannę. Specjalnie 

powołana komisja ds. Pór Roku 
oceniła wszystkie kukły, które 
pod kierunkiem pań przedszko-
lanek wykonały dzieci. Po wni-
kliwym przeglądzie i burzliwych 
naradach ogłoszono, że wszystkie 
wykonane marzanny zasłużyły 
na pierwsze miejsce. 
 W trakcie trwania święta wio-
sny, Julianna Michorczyk – autor-
ka wierszy i piosenek dla dzieci, 
wręczyła egzemplarz swojej ksią-
żeczki „Karuzela z piosenkami”, 
objętej patronatem burmistrza 
Marka Długozimy, wszystkim 
przedszkolom. Dzieci otrzymały 
także dyplomy za najpiękniejsze 

marzanny i słodki upominek od 
Gminy Trzebnica i firmy Inter 
Marche. 
 Po ogłoszeniu wyników, na 
znak, że wiosna zawitała już do 

Trzebnicy, ku radości wszystkich 
uczestników, wypuszczono w po-
wietrze około 200 kolorowych ba-
lonów. 

▶ Najmłodsi mieszkańcy gminy witali wiosnę na trzebnickim  Rynku.

▶ Wszystkie marzanny zapakowano na sanie, które odjechały za-
bierając ze sobą mroźne dni. 

▶ Dzieci przygotowały marzanny, by przegnać zimę z miasta.

Powitanie wiosny 
W poniedziałek 21 marca burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima 
wraz z dziećmi z trzebnickich przedszkoli wziął udział w radosnym Powita-
niu Wiosny na trzebnickim Rynku, zorganizowanym przez gminę Trzebnica. 
W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyły także dzieci z przedszkola w Dłu-
gołęce.  
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▶ W niebo wypuszczono 200 balonów, by zachęcić wiosnę do przybycia.

▶ Wiosennym zabawom nie było końca.

▶ Dzieciom towarzyszył Super Kot i Sierżant lew. ▶ Na czele kolorowego pochodu szedł burmistrz Marek Długozima i dyrektor GCKiS 
Agnieszka Pawlaczek. 
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▶ Nabożeństwo koncelebrował ks.dziekan Jerzy Olszówka. 

▶ Już po raz III w Trzebnicy w Niedzielę Palmową odbył się Kiermasz Świąteczny oraz Parada Palm Wielkanocnych.

 20 marca imponujące palmy 
wielkanocne symbolizujące wjazd 
Jezusa do Jerozolimy oraz liczne 
kramiki z wielkanocnymi ozdo-
bami, rękodziełem i przysmakami, 
przygotowanymi m.in. przez sołec-
twa gminy Trzebnica, sprawiły, że 
mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych trzebnicki deptak 
wypełniły tłumy mieszkańców, 
których przywitał burmistrz Ma-
rek Długozima. Zachęcił wszyst-
kich do wzięcia udziału w prze-
marszu z palmami do bazyliki na 
uroczystą mszę św. i oczywiście do 
powrotu po niej na trzebnicki dep-
tak, gdzie na wszystkich czekały 
liczne atrakcje i smakołyki.
 W uroczystym przemarszu 
udział wzięli: burmistrz Marek 
Długozima, radni Rady Miejskiej 
w Trzebnicy, przedstawiciele so-
łectw i stowarzyszeń z gminy z pal-

mami, uczniowie którzy wcielili się 
w postać Jezusa i Apostołów oraz 
mieszkańcy.
 - Z wielką radością uczestniczy-
my po raz kolejny w tym pięknym 
wydarzeniu, jakim jest Kiermasz 
Świąteczny połączony z Paradą 
Palm Wielkanocnych. Cieszę się, 
że poprzez organizację takich wy-
darzeń, wspólnie przygotowujemy 
się do Świąt Wielkiej Nocy. Dzię-
kuję sołectwom, stowarzyszeniom 
i wszystkim innym, którzy włączyli 
się w organizację kiermaszu i wy-
konanie tych przepięknych palm 
o imponujących rozmiarach. Je-
steście podporą naszej gminy, udo-
wadniając, że potrafimy się inte-
grować dla wspólnego dobra. Jako 
gospodarz gminy jestem dumny, że 
takie inicjatywy umacniają poczu-
cie lokalnego patriotyzmu – powie-
dział burmistrz Gminy Trzebnica. 

 Na stoiskach można było zna-
leźć świeże, domowe ciasta, własne 
wyroby wędliniarskie, ale również, 
baranki, palmy, serwetki koronko-
we i inne wyroby związane ze Świę-
tami Wielkanocnymi.
 Szczególny podziw wśród zwie-
dzających budziły imponujące, 
nierzadko kilkumetrowe palmy 
przygotowane przez sołectwa. Po 
raz kolejny przygotowano również 
Świąteczny Ogródek z animacjami 
dla dzieci, który cieszył się ogrom-
nym powodzeniem.
 - Na Kiermaszu Wielkanocnym 
połączonym z Paradą Palm Wiel-
kanocnych jesteśmy co roku. Nie 
wyobrażam sobie świąt bez tego 
wydarzenia, tym bardziej, że za 
każdym razem wracam do domu 
z pysznym mazurem, ręcznie wy-
konanymi ozdobami świątecznymi 
i przepisami na ciasta czy pyszny 
pasztet – mówi pani Krystyna.
 Czas umilały występy Kapeli 
„Brzykowianie”, Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Wsi Skarszyn 
oraz sekcja wokalna działająca przy 
Gminnym Centrum Kultury.

Na trzebnickim deptaku po raz kolejny w ramach 
Trzebnickiego Festiwalu Tradycji i Obrzędów 
zorganizowano Kiermasz Świąteczny połączony 
z Paradą Palm Wielkanocnych.

▶ Podczas uroczystej mszy św. w trzebnickiej Bazylice św. Jadwigi, 
ks. dziekan Jerzy Olszówka poświęcił tradycyjne Palmy Wielka-
nocne.

Kiermasz Świąteczny 
i Parada Palm Wielkanocnych
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▶ Barbara Maria Ciepluch radna 
i jednocześnie  sołtys wsi Księgini-
ce prezentuje palmę przygotowana 
przez mieszkańców.

▶ Sołtys Marcinowa Anna Nowaczek.

▶ Mieszkańcy sołectw gminy Trzebnica przy-
gotowali tradycyjne Palmy Wielkanocne 
o imponujących rozmiarach i ciekawych ko-
lorach.

▶ Mieszkańcy Brzezia po raz kolejny chętnie 
włączyli się w reprezentację wsi podczas 
Kiermaszu. Przygotowali zarówno Palmę 
Wielkanocną, jak i kramik.

▶ Z roku na rok liczba przygotowanych 
przez sołectwa palm i kramików świą-
tecznych stale rośnie.

▶ Przedstawiciele Szczytkowic na 
czele z sołtys wsi Martą Piasecką.

▶ Mimo niezbyt słonecznej aury 
z twarzy mieszkańców Jaźwin nie 
znikał uśmiech.

▶ Mieszkańcy Skarszyna również 
wzięli udział we wspólnych obcho-
dach Niedzieli Palmowej.

▶ Ogromny podziw burmistrza Mar-
ka Długozimy  wzbudziła palma 
wykonana przez mieszkańców Do-
manowic.

▶ Kilkumetrowe, kolorowe palmy to 
wynik wielogodzinnych prac.

▶ Piękna palmę wielkanocną przygoto-
wał również Raszów. Na zdjęciu m.in. 
Bożena Durbajło- sołtys wsi.

▶ Wielkanocna palma Małuszyna. Na zdj. 
m.in. sołtys wsi- Stanisław Krawiec.
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▶ Mimo deszczowej pogody mieszkańcy dopisali.  ▶ Uczniowie, którzy wcielili się w postacie Jezusa i Apostołów.

▶ Trzebnicka Orkiestra Dęta poprowadziła paradę z deptaka do bazyliki św. Jadwigi 
na mszę.

▶ Wszystkich zebranych powitał burmistrz Marek Długozima i zaprosił na uroczyste 
nabożeństwo,  a następnie na kiermasz na deptaku. Na zdj. z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Mateuszem Staniszem oraz dyr. GCKiS Agnieszką Pawlaczek. 
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▶ Na licznych straganach można było zakupić tradycyjne przepyszne ciasta.

▶ Do zakupów na pięknie udekorowanych stoiskach zachęcały m.in. Panie z Brzezia 
na czele z sołtys wsi Krystyną Borecką-Roszak

▶ Na stoisku lokalnej artystki - Elwiry Teski z Komorówka można było zakupić m.in. 
przepiękne artystyczne pisanki.

▶Nie brakowało także ozdób świątecznych. 

▶ Smakołyki z Głuchowa Górnego oraz wyroby rękodzielnicze sprawiły, ze stoisko 
cieszyło się dużym zainteresowaniem.

▶ Wielkanocny kramik przygotowany przez mieszkańców Domanowic.

▶ Wszystkie stoiska Kiermaszu Świątecznego odwiedził burmistrz Marek Długozima, 
dziękując za udział w wydarzeniu.

▶ Wielkanocne potrawy, świąteczne babeczki... wszystko wyglądało smakowicie- co 
wybrać?!
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R E K L A M A

▶ Podczas kiermaszu nie zawiódł zespół ludowy Brzykowianie... ▶ ... a także grupy wokalne dorosłych ...

▶ ... i młodzieży. ▶ Kiermasze to doskonała okazja, by świętować ten dzień wspólnie. Na zdj. bur-
mistrz z rodziną Grabowskich.

▶ W niedzielę Palmową trzebnicki deptak tętnił życiem. ▶ Najmłodsi nie mogli narzekać na brak niespodzianek. Zadbay o nie m.in. instruk-
torki GCKiS.ł
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Oświata                       ◀

www.autocraft.net.pl

godziny otwarcia:
pn. - pt.   8:00 -17:00
sob.          9:00 - 13:00

nowo otwarta

Kancelaria  radcy  Prawnego
Stefana dzido 

zaprasza

ul. obrońców Pokoju 8
trzebnica   tel. 512 185 364

W Alior BAnku solidni płAcą mniej!
dobrzy kierowcy za bezszkodową jazdę otrzymują duże zniżki na ubezpieczenie. czy nie można zatem nagrodzić solidnych klientów banków regularnie spłacających 
kredyty? otóż można! Alior Bank obniża aż o 30% oprocentowanie pożyczki gotówkowej lub kredytu konsolidacyjnego osobom z dobrą historią kredytową. 
o szczegółach tej przełomowej oferty mówi Agata chrzanowska, kierownik placówki partnerskiej Alior Banku w Trzebnicy, przy ul. kościelnej 25c.

Skąd pomysł na taką ofertę?
– Chcieliśmy docenić osoby, które regularnie 
spłacają raty i nie mają żadnych zaległości 
z tytułu posiadanych kredytów. Skoro w innych 
branżach solidni klienci są nagradzani, 
dlaczego nie wyróżnić osób z  dobrą 
historią kredytową? Jesteśmy pierwszym 
bankiem, który wpadł na ten pomysł.
Co konkretnie oznacza „dobra historia 
kredytowa”, jakie warunki należy 
spełnić, by skorzystać z oferty?
– Dobrą historię kredytową klient tworzy 
dzięki spłacaniu rat swoich pożyczek 

w kwotach i terminach zgodnych z harmo-
nogramem spłat. Jeśli klient przez co 
najmniej 12 miesięcy regularnie spłaca 
swoje pożyczki w innych bankach, 
to przenosząc je do Alior Banku otrzyma 
kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem 
niższym o 30%. 
Zapewne trzeba dostarczyć wiele 
dokumentów?
– Otóż nie. Aby otrzymać kredyt 
konsolidacyjny z oprocentowaniem niższym 
o 30%, wystarczy przedstawić dokumenty 
potwierdzające aktualne oprocentowanie 
pożyczki w innym banku. Może to być np. 
umowa kredytowa lub - z datą nie starszą 
niż 30 dni od daty dostarczenia do Banku 
-  aktualny harmonogram spłat czy 
zaświadczenie z banku. 

A czy z promocyjnej oferty mogą 
skorzystać osoby, które już spłaciły 
pożyczki?
– Oczywiście, oferta dotyczy również osób, 
które obecnie nie mają żadnej pożyczki, 
ale  ostatnią spłacili do 6 miesięcy wstecz 
od daty złożenia wniosku o pożyczkę 
w Alior Banku i przez ostatnie 12 miesięcy 
od jej spłacenia nie zalegali z ratami. 
Wówczas oprocentowanie tej nowej 
pożyczki zostanie obniżone o 30% od 
stawki bazowej, wynoszącej 10%. 
Oczywiście Bank sprawdza też, czy klient 
nie miał żadnych opóźnień w spłacie 
innych zobowiązań wobec banków w ciągu 
roku przed złożeniem wniosku w Alior 
Banku. Zgodnie z ideą oferty, doceniamy 
naprawdę solidnych klientów. 

Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt 
i pożyczkę? 
– W przypadku nowej pożyczki klient może 
wystąpić maksymalnie o kwotę 50 tys. zł, 
a  gdy przenosi minimum jeden kredyt 
z innego banku – nawet o 200 tys. zł. 
Na jaki okres można rozłożyć spłatę 
kredytu i pożyczki?
– Okres kredytowania może wynieść od 
3 miesięcy do nawet 10 lat. Pozwala to na 
dogodne rozłożenie spłaty i dostosowanie 
wysokości rat do indywidualnych możliwości 
finansowych klientów. 
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej 
Alior Banku:  
Trzebnica, ul. Kościelna 25C 
  71 312 38 61

Agata Chrzanowska 
Kierownik placówki 

     

Z doBrą HisTorią kredYToWą 
prZYjdŹ po niŻsZe oprocenToWAnie

poŻYcZkA i konsolidAcjA

rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 8,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych 
kosztów):  50  000   zł, całkowita kwota do zapłaty: 59 907,91  zł, oprocentowanie nominalne: 7%, 
całkowity koszt kredytu:  9907,91  zł (w tym: prowizja: 1546,39 zł (3%), odsetki: 8361,52 zł), 52 równe, 
miesięczne raty w wysokości 1152,08 zł – przykład reprezentatywny. oferta dotyczy zobowiązań spoza 
Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla klientów, którzy posiadają pożyczki w innym banku oraz 
nie mają opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w ciągu 12 miesięcy, licząc wstecz od 
złożenia wniosku. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. informacja handlowa wg stanu na 14.02.2016 r.  
szczegóły oferty w  placówkach i na www.aliorbank.pl.

R E K L A M A

TRZEBNICA  ul. Obornicka 47 
godziny otwarcia:    pn.-pt. 7-17    sob. 7-13

TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
SKLEP INSTALACYJNO-SANITARNY 

• rury, kształtki PCV, PE, PP, 
betonowe

• studnie kanalizacyjne, włazy 
żeliwne i betonowe

• armatura sanitarna
• grzejniki, kotły grzewcze
• oczyszczalnie, separatory, 

zbiorniki
• systemy odwodnień
• urządzenia do instalacji 

wodociągowej 
• pompy ciepła

PLUS
INSTAL 

tel. sklep  713 121 900   
tel. kom.  695 199 127

e-mail: 
system-plus.miroslaw.gajda@wp.pl

PROMOCJA 
SÓL TABLETKOWA

DO ZMIĘKCZACZY 25kg  

25zł

SPRZEDAŻ

• instalacje
• roboty ziemne
• sieci: wodociągowa, 

kanalizacyjna, 
   deszczowa, drenaż,  

szamba, przyłącze 
wod.-kanalizacyjne, 

   separatory tłuszczu 
   i ropopochodnych 
• instalacje wewnątrz  

obiektów: wod.-kan., 
centralne ogrzewanie, 
gaz, pompy ciepła itp.

PLUS
SYSTEM 

MONTAŻ 

tel. kom. 601 78 52 44
e-mail: 
instalplus.edytagajda@gmail.com

DORADZTWO
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 W niedzielę poprzedzającą 
jubileusz narodzin pani Ireny 
Janikowskiej w kościele w Mału-
szynie odbyła się uroczysta msza 
święta w intencji jubilatki i jej 
najbliższych. Uśmiechnięta, we 
wspaniałej formie pani Irena Ja-
nikowska odbierała gratulacje, 
życzenia i prezenty.  Ksiądz Zbi-
gniew Zdanowicz zadedykował jej 
słowa Psalmu 23: Pan jest Paste-
rzem moim, nie brak mi niczego 
(…), podkreślając przy tym, jak 
istotną rolę w perspektywie całego 
życia odgrywa siła i pogoda ducha, 
które pani Irena zachowywała nie-
zmiennie mimo spotykających ją 
niejednokrotnie w życiu trudno-
ści. Słowa uznania dla życiorysu 
bohaterki dnia wyraził także bur-
mistrz Marek Długozima, ciesząc 
się jednocześnie udziałem w tak 
wyjątkowym jubileuszu.
 - Jest mi niezmiernie miło móc 
z państwem dziś świętować. Pani 
Ireno, każdy z młodszego poko-
lenia powinien wyrażać wdzięcz-
ność wobec pani postawy i ja dziś, 
w imieniu tych pokoleń, które za 
sprawą takich osób jak pani, za 
sprawą pionierów tych ziem, mogą 
funkcjonować w rzeczywistości, 
której jesteśmy częścią, składam 

najszczersze podziękowania. Ko-
leje losu raczą nas różnymi chwi-
lami, trudne wojenne doświad-
czenia, ale i niełatwy przecież 
w Polsce czas powojenny, które 
były pani udziałem, a także pry-
watne, często bolesne doświadcze-
nia składają się jednak na piękne 
95 lat historii pani życia. Historii, 
która, jestem przekonany, jest do-
brą, piękną i wyjątkową historią. 
Wiara, uśmiech i siła pozwalają 
przejść swoją drogę tak, jak pani 
się to udało. Życzę siły ducha, 
o której tak pięknie mówił ksiądz 
Zdanowicz, wsparcia najbliższych 
na każdy dzień, uśmiechu, zdro-
wia i do zobaczenia za pięć lat, na 
kolejnym jubileuszu – powiedział 
burmistrz Marek Długozima 
składając prezent i pisemne gratu-
lacje na ręce pani Ireny Janikow-
skiej. 
 Kolejne życzenia złożyli przed-
stawiciele rady sołeckiej i miesz-
kańców, a wszyscy zgodnie pod-
kreślali pogodne nastawienie 
i dobroć pani Ireny. Na wszystkich 
świętujących wraz z jubilatką cze-
kał poczęstunek.
 Pani Irena Janikowska urodzi-
ła się 4 kwietnia 1921 roku w Le-
śnicy (gmina Małogoszcz), jako 

najstarsza z ośmiorga dzieci Jana 
i Franciszki. W 1928 roku zaczęła 
uczęszczać do Szkoły Podstawo-
wej w Małogoszczu, którą ukoń-
czyła w 1935 roku. Rodzice Ireny 
posiadali gospodarstwo rolne, na 
którym praca była bardzo trudna. 
Kiedy pani Irena miała 18 lat, wy-
buchła II wojna światowa, bardzo 
trudny okres dla wszystkich Pola-
ków. W okolicznych lasach Mało-
goszcza prężnie działał ruch opo-
ru. Jako młoda dziewczyna, wraz 
z młodszym rodzeństwem i inny-
mi mieszkańcami w miarę swoich 
możliwości wspierała partyzan-
tów, mimo świadomości grożą-
cych represji ze strony okupanta. 

W 1943 roku Niemcy aresztowali 
we wsi około 20 mężczyzn, między 
innymi narzeczonego pani Ireny 
– Zygmunta Janikowskiego i jego 
ojca, Wincentego. W tym czasie 
pani Irena i pozostali mieszkańcy 
byli zmuszani do pracy przy kopa-
niu okopów przeciwpancernych.
 Koniec wojny zastał pana Zyg-
munta w obozie koncentracyjnym 
w Dachau wyzwolonym przez 
wojska amerykańskie w kwietniu 
1945 roku. Kiedy wrócił do domu, 
wraz z panią Ireną postanowili za-
łożyć rodzinę i osiedlić się na zie-
miach odzyskanych.
Tak trafili na ziemie trzebnickie, 
jesienią 1945 roku. Zajęli jedno 

z gospodarstw w okolicy miasta. 
W grudniu wzięli ślub w koście-
le w Małogoszczu i zamieszkali 
w Małuszynie, jako jedna z trzech 
polskich rodzin we wsi.
 Wkrótce na świat przyszli trzej 
synowie Ireny: w 1946 roku Bo-
gusław, w 1947 Leszek i w 1950 
Edward. Małżeństwo  wspólnie 
z dziećmi prowadziło gospodar-
stwo rolne.
 Dziś, po 71 latach od przyjaz-
du do Małuszyna, nadal mieszka 
w tym samym domu, uprawia nie-
wielki ogródek z warzywami i ra-
batami kwiatowymi, hoduje kury. 
Doczekała się trojga wnucząt i sze-
ściorga prawnucząt. 

95 lat Ireny Janikowskiej
3 kwietnia w kościele w Małuszynie obchodzona 
była 95. rocznica urodzin Ireny Janikowskiej, miesz-
kanki gminy, która w 1945 roku osiedliła się na zie-
miach trzebnickich. Uroczystą mszę świętą  z udzia-
łem rodziny, bliskich, mieszkańców Małuszyna, 
sołtysa Stanisława Krawca i rady sołeckiej uświetnił 
swoją obecnością także burmistrz Marek Długozima.

▶ Uroczystą mszę celebrował ksiądz 
Zbigniew Zdanowicz.

▶ Burmistrz Marek Długozima skierował do pani Ireny 
wiele ciepłych słów oraz podziękowania. 

▶ 95. rocznica urodzin Ireny Janikowskiej zgromadziła w kościele wielu 
gości, mieszkańców oraz rodzinę. 

▶ Na ręce jubilatki burmistrz złożył prezent i pisemne gratulacje. ▶ Kolejne życzenia złożyli - sołtys Stanisław Krawiec, przedstawiciele rady sołeckiej 
i mieszkańców.

▶ Pamiątkowe zdjęcie uczestników mszy świętej z burmistrzem. 
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▶ Tort upieczony specjalnie dla pani Ireny. ▶ Jubilatka Irena Janikowska z burmistrzem i księdzem. 

▶ Pani Irena w otoczeniu rodziny. ▶ Nabożeństwo uświetnił chór prowadzony przez siostry boromeuszki. 
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Seanse dla seniorów

dobrochna  MoździErz

 - Jest mi niezmiernie miło, że 
mimo tego przedświątecznego 
okresu odpowiedzieli państwo 
na moje zaproszenie i pojawili się 
dziś w tych odnowionych murach 
Gminnego Centrum Kultury. 
W zupełnie nowej odsłonie Kina 
Polonia na nowoczesnym ekranie 
obejrzą dziś państwo „Cierń Boga”. 
Hiszpański reżyser Óscar Parra de 
Carrizosa przedstawia życie Jezusa 
Chrystusa w zupełnie inny sposób, 
niż pamiętamy to chociażby z gło-
śnej i wysokobudżetowej „Pasji” 
Mela Gibsona. Z pewnością warto 
przyjrzeć się tej produkcji. Mam 
nadzieję, że stanie się ona źró-
dłem wspaniałej refleksji na czas 
Wielkiego Tygodnia – zebranych 
przywitał burmistrz Marek Dłu-
gozima, a następnie złożył najlep-
sze życzenia świąteczne, dziękując 
przy tym za obecność i zaangażo-
wanie podczas Parady Palm Wiel-
kanocnych - dodał. 
 Film „Cierń Boga” opowia-
dał o ostatnich trzech latach ży-
cia Chrystusa z perspektywy jego 
uczniów. Tym, co odróżniło go od 
wcześniejszych produkcji nawią-
zujących do tej historii, jest fakt tej 
właśnie perspektywy, która, przed-

stawiając jego relacje z apostoła-
mi, uczyniła go jeszcze bliższego 
ludziom. Ze względu na panującą 
już świąteczną atmosferę, film po-
budził widzów do wielkanocnej 
zadumy. Był też świetną okazją, 
by część seniorów po raz pierwszy 
przyjrzała się efektom komplekso-
wego remontu, który dokonał się 

w Gminnym  Centrum Kultury. 
 – Jesteśmy wdzięczni burmi-
strzowi, za możliwość oderwania 
się od świątecznych przygotowań 
po to, by przypomnieć sobie, co 
w tych świętach jest najważniejsze. 
Myślę, że taki seans jest wspaniałą 
ku temu okazją, a przy tym mo-
gliśmy się spotkać w gronie znajo-
mych i miło spędzić czas– mówi 
pani Anna.
 Był to nie pierwszy taki seans 
zorganizowany z inicjatywy bur-
mistrza Marka Długozimy i z pew-
nością nie ostatni. Warto zapozna-
wać się także z repertuarem Kina 
Polonia, który zawiera propozycje, 
które mogą przypaść do gustu wi-
dzom w każdym wieku.

22 marca w Kinie Polonia 3D, odbyły się bezpłatne pokazy fil-
mu „Cierń Boga” – poruszającej opowieści, która przedstawia 
nowy punkt widzenia dla wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. 
Pomysłodawcą filmowego spotkania był Marek Długozima 
- burmistrz Gminy Trzebnica, który po raz kolejny zorganizo-
wał tego typu seans ze specjalną dedykacją dla wszystkich se-
niorów z terenu gminy. 

▶ Dla wielu była to pierwsza wizyta w nowoczesnej sali Kina Polonia 3D.

▶ Zebranych przywitał burmistrz Marek Długozima, wprowadził 
w tematykę filmu i z okazji zbliżających się świąt złożył obecnym 
świąteczne życzenia. 

▶ Mieszkańcy na seans zostali przywiezieni autokarami. 

▶ Zanim rozpoczął się seans burmistrz przywitał się niemal z każdym zaproszonym. ▶ Z księdzem  Emanuelem 
Rustem. 

▶ Seniorzy z sołectw Gminy Trzebnica licznie odpowiedzieli na zaproszenie burmistrza. 

▶ Siostry Boromeuszki z Matką Gene-
ralną siostrą Claret Król.
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▶ Przedświąteczny radosny nastrój udzielił się wszystkim. 

▶ Przestrzeń GCK przypadła seniorom do gustu.

▶ Seniorzy z Trzebnicy też dopisali. 

▶ Po seansie wielu mieszkańców dziękowało burmistrzowi za zaproszenie i kinową 
ucztę. 



30 

Artur Kurek, pochodzący 
z Nowego Dworu 29-latek, zdobył 
I miejsce oraz Nagrodę Publicz-
ności na XVI edycji Ogólnopol-
skiego Festiwalu Twórczości Te-
atralno–Muzycznej „Albertiana”. 
Festiwal odbył się pod honoro-
wym patronatem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. Pomysłodawczy-
nią „Albertiany” jest Anna Dym-
na, która organizuje konkurs 
wraz z Fundacją im. Brata Al-
berta. Od 16 lat niepełnosprawni 
artyści z całego kraju biorą udział 
najpierw w eliminacjach regio-
nalnych, a wyłonieni tą drogą 
występują w Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie.
Panorama Trzebnicka: Na wstę-
pie raz jeszcze serdecznie gra-
tulujemy sukcesu - I miejsca 
oraz Nagrody Publiczności na 
XVI Ogólnopolskim Festiwalu 
Twórczości Teatralno–Muzycz-
nej „Albertiana”. Czy był to Twój 
pierwszy sukces?

Artur Kurek: Dziękuję. W tym 
konkursie brałem już udział rok 
temu, wtedy zająłem II miejsce. 
Jednak po raz pierwszy byłem 
w Krakowie, gdzie wystąpiłem 
u boku Anny Dymnej. To wspa-
niała kobieta o gołębim sercu, 
która o każdym potrafi się ciepło 
wypowiedzieć. To było niesamo-
wite przeżycie. Wcześniej brałem 
udział w Salwatoriańskim Fe-
stiwalu Piosenki Religijnej oraz 

Finale Dolnośląskiego przeglądu 
„Galerion” oraz Międzyośrodko-
wym Konkursie Piosenki w Żmi-
grodzie - „Piosenka jest dobra na 
wszystko”.
Jakie uczucia towarzyszyły Ci 
podczas brania udziału w Festi-
walu?

Do dziś nie mogę uwierzyć w to, 
co się stało. Dostałem też świetne 
nagrody: słodycze firmy Wawel, 
pamiątkową figurkę oraz laptopa.
Jakich artystów najbardziej lu-
bisz słuchać?

A.K.: W wolnych chwilach lu-
bię słuchać muzyki z lat 70. i 80. 
Cenię twórczość Pawła Kukiza, 
Andrzeja Krzywego i Andrzeja 
Piasecznego. Lubię także śpiewa-
jące aktorki, szczególnie Annę 
Dereszowską. Śpiewałem w dzie-
ciństwie, ale potem, przez trudny 
czas w życiu, nie chciałem śpie-
wać. Myślę, że takie przerwy też 
są potrzebne. Od 18 roku życia 
wróciłem do tego, już pełen chęci. 
Dzięki śpiewaniu wylewam emo-
cje, dzielę się nimi. Śpiewanie to 
odskocznia od problemów.
Śpiewasz w jakimś zespole?

Uczestniczę w zajęciach muzy-
koterapii oraz zespole artystycz-
no-teatralnym „Narcyz” prowa-
dzonych w ramach Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Tu opiekuje 
się mną pani Marta Nawrot oraz 

pani Kasia, która daje mi cenne 
wskazówki dotyczące śpiewu. 
Śpiewam także w chórze bazyliki 
św. Jadwigi pod dyrekcją ks. Pio-
tra Wojciechowskiego. Chciał-
bym śpiewać jeszcze w jakichś 
zespołach oraz podczas uroczy-
stości kościelnych, np. na ślubach.
Gdzie zacząłeś swoją przygodę 
z muzyką? Czym ona jest dla 
Ciebie?

W Dolnośląskim Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 13 dla Niewidomych 
i Niedowidzących im. Marii 
Grzegorzewskiej we Wrocławiu. 
Miałem tam lekcje muzyki, śpie-
wałem także w zespole „Do cza-
su”, z którym wydaliśmy 3 płyty. 
Mój głos się wyćwiczył, rozcią-
gnął. Nauczyłem się radzić sobie 
z tremą. Traktuję muzykę jak 
odskocznię od problemów, pracę 
i jednocześnie przyjemność.
Jakie jest Twoje największe mu-
zyczne marzenie?

Chciałbym zaśpiewać z jakąś ak-
torką lub aktorem, np. z Rober-
tem Janowskim lub Anną Dere-
szowską. Bardzo lubię polskie 
seriale, pozwalają mi przenieść 
się do innej rzeczywistości. Może 
któregoś dnia się to spełni.

Dziękujemy za rozmowę.
Rozmawiały:  

Kasia Koćma i Patrycja Król

I miejsce na ogólnopolskim konkursie podopiecznego Warsztatów Terapii Zajęciowej z Trzebnicy

Dzięki śpiewaniu wylewam emocje

▶ Artur Kurek - zwycięzca oraz laureat Nagrody Publiczności XVI 
edycji Albertiany.

godziny otwarcia
pon-pt   9.30-17.30   
sobota 10-14

AUTORyzOWANy sPRzEDAWcA 
MASZYN DO SZYCIA TOyOTA

od 299,- 
DO 3 LAT gWARANcJI

R E K L A M A
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KONKURS
Rodzina i zdrowie
Centrum Zdrowia Emvit i Gmina Trzebnica po raz 
kolejny przygotowały wspólną akcję prozdrowotną. 
Tym razem skierowaną do uczestników Programu 
Trzebnicka Rodzina 3 PLUS. Do zdobycia są cztery 
zestawy  voucherów na darmowe konsultacje u die-
tetyka, pedagoga i psychologa, fizjoterapeuty oraz 
psychodietetyka.

Zestawy pięciu vouche-
rów otrzymają cztery 
rodziny, które wymyślą 
dwa interesujące hasła – 
pierwsze na temat Gmi-
ny Trzebnica  oraz drugie 
– na temat zdrowia. Na-
grodzone zostaną najcie-
kawsze propozycje.

Wycięty kupon prosimy 
dostarczyć do Urzędu 
Miejskiego (pokój 95) do 
18 kwietnia. Wyniki po-
damy w numerze 8 Pa-
noramy Trzebnickiej.

Do wygrania zestaw 
voucherów na:

- darmową konsultację 
dietetyczną u mgr Ka-
tarzyny Gedigi (anali-
za składu organizmu, 
pomiary ciała, analiza 
dzienniczka żywienio-
wego rodziny, zalece-
nia żywieniowe),

- darmową konsulta-
cję psychodietetyczną 
u mgr Iwony Rumiń-
skiej (analiza składu or-
ganizmu, pomiary cia-

ła, analiza dzienniczka 
żywieniowego rodziny, 
zalecania psychodiete-
tyczne dla rodziny),

- darmową konsultację 
pedagogiczno-psycho-
logiczną u mgr Edyty 
Dziurman (wywiad 
pedagogiczno-psycho-
logiczny, zalecenia),

- darmową konsulta-
cję fizjoterapeutyczną 
u mgr. Jakuba Durcza-
ka (diagnoza wad po-
stawy).

KUPON 

Hasło promocyjne na temat Gminy Trzebnica

 

Hasło promocyjne na temat zdrowia

 

Imię i nazwisko, nr telefonu
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 W zawodach swoje umiejęt-
ności zaprezentowało ponad 300 
dzieci w wieku od 8 do 13 lat. 
– Kolejny raz stadion Fair Play 
Arena jest miejscem wyjątko-
wego sportowego wydarzenia, 
tym razem jego bohaterami są 
najmłodsi piłkarze, nadzieje na-
szej kadry. Zapał dzieci należy 
wspierać, należy dbać, by mia-
ły one jak najlepsze warunki do 
rozwoju, przekonałem się o tym 
niejednokrotnie. Stąd tak szero-
ka działalność Polonii Trzebnica, 
stąd tyle sportowych wydarzeń 
i inwestycji w gminie Trzebnica 
i stąd dzisiejszy turniej. Wszyst-
kim uczestnikom życzę gry fair 
play, wygranych meczów i wspa-
niałych sportowych karier – po-
wiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima.
 Pierwszego dnia na trzebnic-
kim stadionie Fair Play Arena 
wystąpiło 16 drużyn: TSSR Po-
lonia Trzebnica Orlik II, TSSR 
Polonia Trzebnica Orlik I, Lotnik 
Jeżów Sudecki, FC Wrocław Aca-
demy, Zorza Pęgów, KS Sporting 
Wrocław, KS Energetyk Siechni-
ce, AP Chojnik Jelenia Góra, BTP 
Stal Brzeg, Łużyce Lubań, Olym-
pic Wrocław, Forza Wrocław, LKS 
Olimpia Żerniki Wrocławskie, 
TSSR Polonia Trzebnica III, TSSR 
Polonia Trzebnica IV oraz Orzeł 

Prusice. Podzielone na dwie gru-
py rozgrywały mecze w formu-
le „każdy z każdym”, by przejść 
do starć finałowych. Najlepszym 
zespołem okazał się BTP Stal 
Brzeg, tuż za nim uplasowała się 
TSSR Polonia Trzebnica I, a trze-
cie miejsce należało się Olympic 
Wrocław.
 20 marca, drugiego dnia za-
wodów, na boiskach pojawiły się 
zespoły  z całego województwa 
i spoza jego granic grupy wieko-
wej młodzików: TSSR Polonia 
Trzebnica Młodzik I, TSSR Polo-
nia Trzebnica Młodzik III, Sokół 
Marcinkowice, BTP Stal Brzeg, 
KP Bór Oborniki Śląskie, Raków 
Częstochowa, Łużyce Lubań , 
Akademia Piłkarska Brzeg Dolny, 
LKS Sokół Bralin, TSSR Polonia 
Trzebnica Młodzik II, FORZA 
Wrocław, FC Wrocław Academy.
Zwycięzców udekorowali bur-
mistrz Marek Długozima oraz 
Kamil Grela z firmy Kami-Pol, 
główny sponsor turnieju oraz 
Krzysztof Ulatowski – piłkarz 
Polonii Trzebnica, legenda WKS 
Śląska Wrocław.
 – Polonia za cel stawia so-
bie przede wszystkim szkolenie 
i rozwój młodzieży. Turnieje ta-
kie jak Kami-Pol Trophy są tego 
urzeczywistnieniem. Cieszę się, 
że na trzebnickim Stadionie 

Miejskim Fair Play Arena mogło 
gościć ponad dwadzieścia moc-
nych drużyn, z którymi swoje 
siły konfrontowało siedem zespo-
łów naszej Polonii. To ogromna 
radość widzieć po zakończonej 
rywalizacji zadowolone twa-
rze młodych piłkarzy, to dla nas 
największa nagroda. Dlatego 
tego typu turnieje będą odbywać 
się częściej w Trzebnicy. Z tego 
miejsca chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy przyczyni-
li się do organizacji zawodów, 
z Burmistrzem Gminy Trzebnica, 
panem Markiem Długozimą na 
czele. Dziękuje również sponso-
rom, w szczególności firmie Ka-
mi-Pol, a także Gminnemu Cen-

trum Kultury i Sportu, trenerom, 
rodzicom i wolontariuszom, bo 
ta impreza to ich wspólny sukces 
– mówi wiceprezes klubu Kamil 
Kwaśniak.
 W czasie turnieju wyróżnio-
no też trzebnickich Mecenasów 
Sportu. Specjalne statuetki otrzy-
mali: Burmistrz Gminy Trzebni-
ca – Marek Długozima, pomysło-
dawca i sponsor turnieju – Kamil 
Grela, firma Kami-Pol, Gminne 
Centrum Sportu pod przewod-
nictwem Agnieszki Pawlaczek 
i kierownictwem Małgorzaty 
Moskwy, Gminny Park Wodny 
Trzebnica-Zdrój pod zarządem 
Alicji Turkiewicz, Tarczyński 
S.A., IPM Sport – Łukasz Alama 

oraz Łukasz Skowronek, Funda-
cja „Żarna”, Pan Andrzej Kory-
ciak, Firma PSS Społem, Firma 
GLOB, rodzice drużyn grup mło-
dzieżowych Polonii Trzebnica.
 Burmistrz Marek Długozima 
zadbał o to, by młodzi sportowcy 
mieli okazję do należytej regene-
racji i skorzystali z najlepszych 
trzebnickich inwestycji, by za-
pamiętali uroki naszego miasta 
i chętnie do niego wracali. Wszy-
scy uczestnicy uzyskali dostęp do 
hasła, dzięki któremu w trakcie 
tej dwudniowej imprezy mieli 
możliwość dwugodzinnego po-
bytu w Gminnym Parku Wod-
nym Trzebnica-Zdrój w atrakcyj-
nej cenie.

Turniej piłkarski Kami-Pol Trophy

W dniach 19-20 marca na trzebnickim stadionie Fair 
Play Arena odbył się turniej piłkarski orlików i mło-
dzików Kami-Pol Trophy, największe tego typu wy-
darzenie w powiecie. Patronat Honorowy nad wyda-
rzeniem objął Burmistrz Gminy Trzebnica – Marek 
Długozima. 

▶ Pamiątkowe zdjęcie organizatorów z zawodnikami Polonii Trzebnica.

▶ W zawodach Kami-Pol Trophy swoje umiejętności zaprezentowało ponad 300 młodych piłkarzy.
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dwutygodnika NR 7 (93)

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście do redakcji we-
zmą udział w losowaniu:
• 50 zł ufundowane przez GCKiS (do odbioru: ul. Prusicka 12)
• karta podarunkowa o wartości 50 zł + zabawka (Realizacja karty Baby 

MaXX w salonie w Psarach i w Parku Handlowym Bielany.)
• pakiet produktów kosmetyczno-chemicznych o wartości 50 zł (do odbioru 

w sklepie przy ul. Św. Jadwigi  6C po okazaniu gazety z dowodem tożsamości)

Rozwiązanie  z numeru 6 (92)
NAgRODy za rozwiązanie  krzyżówki otrzymuje:  Marcin Michalski
hasło:  Dar oczy zaślepia

TRZEBNICA  
UL. ŚW. JADWIGI 6C

50
ŚWIAT  CHEMII

zł

WROCŁAW 
PSARY, PARK HANDLOWY BIELANY

713 888 477

50 zł

baby-maxx.pl

TRZEBNICA
UL. PRUSICKA 12

50zł
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Infor mat or 
GmInneGo Centrum Kultury I SPorTu

KULtUra
KONTAKT I GODZINY PRACY:  GCKiS ul. Prusicka 12 / tel. 71 312 09 47
poniedziałek – piątek / 7:30-20:00   soboty / 10:00-18:00

artKawiarnia – miejsce dla ciebie!
Pon – czw 12:00 – 20:00    pt. - niedz. 12:00 – 22:00

KinO POLOnia 3D
KONTAKT I GODZINY PRACY  GCKiS ul. Prusicka 12 /  tel. 71 312 09 47,  71 312 12 43
poniedziałek – niedziela / od 14:00 -zamykamy 15 minut po rozpoczęciu 
ostatniego seansu

KINO JUNIORA / sobota godz. 12:00   WSTęP WOlNY
CENNIK - bilet normalny 18 zł / ulgowy 14 zł / Rodzina 3 + 50% zniżki 
  / więcej na stronie gckis.trzebnica.pl
REPERTUAR – bieżący tydzień na plakacie 
  / kolejny na stronie gckis.trzebnica.pl

Dyskusyjny Klub Filmowy / co drugi poniedziałek / 18:30 / najbliższe spotka-
nie 11 kwietnia / „Papusza” / Występ Cygańskiego Trio na żywo 

  / więcej informacji na stronie gckis.trzebnica.pl

Fanpage Kina Polonia 3D: facebook.com/kinopolonia3dtrzebnica

wYDarZenia KULtUraLne:
14 kwietnia / Dęby Pamięci / 10:00 / Las Bukowy / więcej na plakatach

20 kwietnia / Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej / godz. 16:00 
  / Park Pionierów Ziemi Trzebnickiej / więcej na plakatach

29 kwietnia / Jazz nad Odrą / więcej wkrótce na stronie internetowej i na plakatach

wYStawY
1 – 14 kwietnia / Kolorowo na ludowo / podopieczni sekcji Malarstwa GCKiS / 
  wystawa w ramach Trzebnickiego Festiwalu Tradycji i Obrzędów 
  / Galeria Parter, okiem dziecka zMalowane

4 – 18 kwietnia / Wiosna – żonkile i tulipany 
  / podopieczni sekcji Kreatywności i Dizajnu / Kącik Kulturalny

8 kwietnia – 30 czerwca / Pasje człowieka / wystawa malarstwa, rzeźby, 
  ceramiki i biżuterii Piotra Pacześniowskiego 
  / wernisaż 8 kwietnia, godz. 18:00  / Galeria Poddasze

SPOrt
KONTAKT I GODZINY PRACY:  Hala Sportowa ul. Kościelna 9 / tel. 71 312 11 71
poniedziałek – piątek / 7:30 – 15:30

GODZinY Otwarcia OBieKtÓw SPOrtOwYcH:
Stadion Miejski FAIR PlAY ARENA / bieżnia dla biegaczy na stadionie
poniedziałek – piątek / 8.00-21.00    sobota / 13:00-19:00 
niedziela / nieczynny poza godzinami meczy ligowych
Kompleks Boisk Orlik Trzebnica - Z uwagi na planowany remont boisko pił-
karskie jest nieczynne.
Kort tenisowy na terenie kompleksu boisk Orlik będzie czynny od 18. kwietnia. Więcej 
informacji wkrótce na stronie gckis.trzebnica.pl w zakładce Sport

wYDarZenia SPOrtOwe:
16 kwietnia / III Mistrzostwa Przyszłej Gwiazdy JUDO / godz. 9:00 
  / Hala Sportowa / więcej informacji na plakatach

16 kwietnia / Otwarcie placu Street Workout w Parku Solidarności 
  / więcej na plakatach

17 kwietnia / Leśne Przedbiegi / 10:45 / Las Bukowy, Stawy Trzebnickie  

23 kwietnia / XVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
  / Gala o godz. 18:00  / Hala Sportowa / więcej informacji na plakatach

BiBLiOteKa
KONTAKT I GODZINY PRACY:   Ratusz / parter / 669 767 871
poniedziałek/10:00 – 17:00,  wtorek/9:00 – 16:00, środa prace wewnętrzne, czwar-
tek/11:00 – 18:00, piątek/9:00 – 16:00, każda pierwsza sobota miesiąca / 10:00-14:00, 
każda środa / Książka na telefon

wYDarZenia BiBLiOtecZne:
czwartki / 16:30 / W 80 pomysłów dookoła biblioteki / sala zajęć w Ratuszu

każda ostatni czwartek miesiąca / 16:30 / Klub Miłośników Origami 
  / sala zajęć w Ratuszu

wtorki / Bajarka / grupa I w godz. 10:00-11:00, grupa II w godz. 11:15-12:15 
  / zajęcia połączone z sekcją Skaczących Nutek / Sala Dynamiki

wtorki / 14:00-16:00 / Bajarka / sala zajęć w Ratuszu

Krzyżówki dla mądrej główki / co miesiąc nowa krzyżówka 
  / zabawa dla dzieci w wieku 7-10 lat / Dział dla dzieci / Ratusz

15 kwietnia / 10:00 / Uroczyste zakończenie Konkursu Pięknego Czytania  
  / Sala widowiskowa
21 kwietnia / Światowy Dzień Książki 
  / więcej informacji wkrótce na stronie internetowej

KWIECIEń

Ogłoszenie o naborze 
na stanowisko Animatora Sportu

Gmina Trzebnica ogłasza nabór na stanowisko:
Animatora Sportu  na obiekcie sportowym Kompleks Boisk Orlik w Ujeźdźcu Wielkim.

Forma i okres zatrudnienia: umowa zlecenie zawarta od 01.04.2016r - 31.12.2016r
Praca w godzinach popołudniowych  od godz. 15.00 w dni robocze oraz weekendy, według         

ustalonego harmonogramu.
Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekre-
acyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczy-
ciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej), orga-
nizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.

Sposób i termin składania ofert: 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 15 kwietnia 2016 roku w se-
kretariacie Gminnego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12 w Trzebnicy bądź w biu-
rze               Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9  z dopiskiem Animator Sportu na obiekcie Kom-

pleks Boisk Orlik  w  Ujeźdźcu Wielkim. 
Szczegółowe Informacje o naborze można uzyskać w Hali Sportowej przy ul. Kościelnej 9 pod                            

nr tel. 71 / 3121171.

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.  
W tym roku tematem przewodnim była cukrzyca

Informacje związane z tą tematyką można zaleźć na stronach Regionalnych Biur WHO.

Rosnące rozpowszechnianie się cukrzycy powoduje, że coraz ważniejsze staje się posiadanie 
wiedzy o tym, jak można zminimalizować ryzyko wystąpienia choroby, a także o sposobach jej 

wykrywania i leczenia.
Cukrzyca jest przewlekłą chorobą, spowodowaną brakiem lub nieskutecznym działaniem in-
suliny wytwarzanej w trzustce. Hormon ten reguluje stężenie glukozy w krwi będącej źró-

dłem energii potrzebnej nam do życia.

Długotrwale utrzymujący się we krwi wysoki poziom glukozy powoduje uszkodzenie narzą-
dów wewnętrznych i naczyń krwionośnych przez co może być m.in. przyczyną zawału serca, 
udaru mózgu, niewydolności nerek, impotencji, retinopatii oraz zakażeń prowadzących do am-

putacji kończyn, dlatego tak istotne jest utrzymywanie jej prawidłowego poziomu we krwi.

Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby cierpiące na cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle 
nie wytwarzają własnej insuliny i dlatego, aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie 
iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90% wszystkich przypadków za-
chorowań, najczęściej wytwarzają własną insulinę, ale w niewystarczającej ilości lub ich or-
ganizm nie jest w stanie jej właściwie wykorzystywać. Osoby chore na cukrzycę typu 2 na 
ogół mają nadwagę i prowadzą siedzący tryb życia. Przy zastosowaniu właściwego leczenia, 
aktywności fizycznej i kontrolowanej ilości spożywanych kalorii  wpływ cukrzycy na życie 

chorego można zminimalizować. 

Na całym świecie niemal 350 mln osób cierpi na cukrzycę (dane WHO).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy
lek. med. Renata Widłak - Stępień

 mgr inż. Izabela Korpowska - Oświata Zdrowotna

DrzWI otWarte 
w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy

21 marca 2016r. 
połączyliśmy  powitanie długo oczekiwanej wiosny z akcją rekrutacyjną do szkoły oraz prezentacją 

talentów naszych uczniów.

Z zaproszenia na „Drzwi otwarte” skorzystali uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych po-
wiatu trzebnickiego, którzy odwiedzili nas wraz z nauczycielami, rodzicami, bądź też indywi-
dualnie. Uczniowie i kadra pedagogiczna szkoły przygotowali się na przyjęcie gości, organizu-
jąc punkty informacyjne, pokazy, wystawy, doświadczenia fizyczne i laboratoryjne, konkursy, 
a nawet krótkie warsztaty. Kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy zostali zapo-

znani z ofertą edukacyjną oraz z profilami klas, jakie proponuje szkoła. 
Na rok szkolny 2016-2017 będziemy rekrutować młodzież do liceum do klas: humanistyczno-
medialnej, politechnicznej, przyrodniczo-medycznej, ekonomicznej i europejskiej. Nasza oferta 
jest uniwersalna, więc każdy może znaleźć klasę rozwijającą jego zainteresowania i zdolności.
Do tradycji w PZS nr 1 należy już organizowanie podczas „Drzwi Otwartych” pokazu Talentów. 
Były występy szkolnej grupy teatralnej, zespołu muzycznego, grupy tanecznej, śpiewy solo 
i zespołowe, gra na instrumentach oraz recytacje poezji w języku polskim i językach obcych.

Bogaty wiosenny wystrój gabinetów, korytarzy i sali gimnastycznej  stwarzał miłą atmosferę, 
która służyła efektywnej promocji szkoły.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły:  
www.pzs1trzebnica.pl
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TRANSPORT GRATIS
tel. kom. 602 523 956 

tel.  71 388 91 91 

SPRZEDAŻ

EKOGROSZEK  MIAŁ  WĘGIEL

R E K L A M A

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Jaszyce i wsi Cerekwica

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 199 ze zmianami) oraz uchwał: 
nr XLV/520/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszyce i nr XLV/516/14 z dnia 15 
kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi cerekwica, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu  projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszyce 
i wsi cerekwica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 kwietnia 
2016 r. do 16 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 
55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49. 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu wsi Jaszyce od-
będzie się w dniu 18 maja 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48  
oraz nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu wsi cerekwica odbędzie się w dniu 
18 maja 2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. nr 48.
 zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza gminy Trzebnica z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r.
 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: 
•	opatrzone		bezpiecznym		podpisem		elektronicznym		weryfikowanym		przy		pomocy		

ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub 

•	opatrzone	 	podpisem		potwierdzonym		profilem		zaufanym		ePUAP	 	w  rozumieniu  
przepisów  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub 

•	za		pomocą		elektronicznej		skrzynki		podawczej		w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  
dnia  17  lutego  2005 r.  o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne.

 w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszy-
ce i wsi Cerekwica.
 Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 
Dz. U z 2016 poz. 353) zawiadamiam o  udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego wsi Jaszyce i wsi cerekwica wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko i możliwości zapoznania się w/w dokumentami w dniach od 15 kwietnia 
2016 r. do 16 maja 2016 r..   w godzinach pracy Urzędu.
 zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi 
i wnioski do projektu planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu jest Burmistrz gminy Trzebnica.
 zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. 2015 poz. 
199 ze zmianami) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza gminy Trzebnica z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: 
•	opatrzone		bezpiecznym		podpisem		elektronicznym		weryfikowanym		przy		pomocy		

ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 
r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub 

•	opatrzone	 	podpisem		potwierdzonym		profilem		zaufanym		ePUAP	 	w  rozumieniu  
przepisów  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za  pomocą  elektronicz-
nej  skrzynki  podawczej  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005 r.  
o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: 

Oleśnickiej i Czereśniowej 
w Trzebnicy.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z zmianami) oraz uchwały VI/77/15 
Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 
ul. Oleśnickiej i czereśniowej w Trzebnicy oraz uchwały nr X/115/15 Rady Miejskiej w Trzeb-
nicy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/77/15 Rady Miejskiej 
w Trzebnicy z dnia 19 czerwca 2015 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie 
ulic: Oleśnickiej i czereśniowej w Trzebnicy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 18.04.2015 r. do 18.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka 
J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49. 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów miej-
scowych odbędzie się w dniu  28.04.2016 o godzinie 14:00 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego, pok. nr 48:
 zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza gminy Trzebnica z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.06.2015 r.
 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
•	opatrzone	 bezpiecznym	 podpisem	 elektronicznym	 weryfikowanym	 przy	 pomocy	

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

•	opatrzone	podpisem	potwierdzonym	profilem	zaufanym	ePUAP	w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

•	za	pomocą	elektronicznej	skrzynki	podawczej	w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne.

 o wyłożeniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenów w rejonie ulic: Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy.
 Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 46 pkt 1 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (tekst jednolity Dz. U z 2013 poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o udostępnie-
niu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko i możliwości zapoznania się w/w od 18.04.2015 r. do 18.05.2015 r.  
w godzinach pracy Urzędu.
 zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi 
i wnioski do projektu planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu jest Burmistrz gminy Trzebnica.
 zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), osoby 
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza gminy Trzebnica z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 02.06.2015 r.
 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
• opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizują-
cych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne.

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA 

GMINY TRZEBNICA

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA 

GMINY TRZEBNICA

  Marek Długozima
Burmistrz gminy Trzebnica

  Marek Długozima
Burmistrz gminy Trzebnica
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 5.20 Egzamin z życia (108) - serial
 6.10 Słownik polsko@polski 
 6.40 Las Story (7) 
 7.00 Program rolny
 7.35 Pełnosprawni (151) - magazyn
 8.00 Rok w ogrodzie
 8.25 Naszaarmia.pl (209) - magazyn
 8.55 Poznaj swoją naturę (1) - serial 
 9.35 Czy Lucyna to dziewczyna? 

- komedia, Polska, reż. Juliusz 
Gardan, wyk. Jadwiga Smosar-
ska, Eugeniusz Bodo, Mieczy-
sława Ćwiklińska, Władysław 
Grabowski, Zygmunt Chmielew-
ski, Kazimiera Skalska

 11.05 Sprawa dla reportera
 12.10 Cztery kąty, anioł piąty 
 12.50 Na zdrowie - /17/ - magazyn
 13.35 Okrasa łamie przepisy
 14.10 Doktor Żywago, cz. 2 - dramat, 

USA, Włochy, reż. David Lean, 
wyk. Omar Sharif, Julie Christie, 
Geraldine Chaplin, Rod Steiger, 
Alec Guinness

 15.45 Downton Abbey (3) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Ojciec Mateusz (192) - Mat-

czyne serce - serial
 18.25 Bodo (5) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 GOL
 20.25 5 dni wojny - dramat wojenny, 

USA, reż. Renny Harlin, wyk. 
Rupert Friend, Emmanuelle 
Chriqui, Richard Coyle, Val Kilmer

 22.30 Rocky Balboa - dramat, USA, 
reż. Sylvester Stallone, wyk. Sylve-
ster Stallone, Burt Young, Antonio 
Tarver, Geraldine Hughes

 0.25 Chicago Fire (16) - serial
 1.15 Handlarz cudów - dramat, Pol-

ska, Szwecja, reż. Jarosław Szoda, 
Bolesław Pawica, wyk. Borys Szyc, 
Sonia Mietielica, Joanna Szczep-
kowska, Roman Golczuk, Mariusz 
Benoit

 3.10 Downton Abbey (3) - serial
 4.10 Wojenna narzeczona (1) - serial 

7.30 Informacje kulturalne 7.55 Trzeci 
punkt widzenia 8.30 Matka swojej matki 
- dramat  10.10 Wieczór u Abdona - fi lm 
obyczajowy 11.00 Informacje kulturalne 
11.15 Wydarzenie aktualne 11.50 Doku-
ment tygodnia - Anya - fi lm dok. 13.35 
Psychoza - thriller 15.25 Informacje kul-
turalne extra 16.00 Miasto z morza - fi lm 
obyczajowy  18.10 Tygodnik Kulturalny 
19.00 Legendy rocka - Blondie 19.20 Le-
gendy rocka - Paul Weller 20.00 Eurokul-
tura - magazyn kulturalny  20.20 Mrocz-
na karma - thriller  22.15 Amerykańska 
zbrodnia - dramat 0.05 2Cellos - Live at 
Arena Pula, cz. 2 - koncert 0.55 Afonia 
i pszczoły - fi lm obyczajowy 

6.50 Podróże kulinarne Roberta Makło-
wicza 7.20 Jak to działa (61) - magazyn 
7.55 Uliczka cieszyńskich kobiet - repor-
taż 8.25 Bo najpierw był Adam - repor-
taż 9.00 Wspaniałe stulecie (307) - se-
rial 10.00 Podróże z historią (2) - cykl 
dok. 10.35 Pierwsza wojna światowa (2) 
- serial dok. 11.35 Heroes of War - Polscy 
bohaterowie wojenni cz. 5. - serial dok. 
12.25 Regiony z Historią 12.50 Ludzie 
rzeki - Ganges 1 - serial dok. 13.55 Szero-
kie tory - reportaż 14.30 Wielka gra - te-
leturniej 15.35 Koło historii  16.20 Spór 
o historię - debata 16.55 Sprint przez hi-
storię Przemysława Babiarza 17.25 Ex Li-
bris 18.00 Imperium miłości (37) - serial 
19.00 Był sobie człowiek  16 - serial 19.45 
Przewodnik Historyczny Bogusława Wo-
łoszańskiego 20.25 Historia żywaj 21.00 
Zagubiony żołnierz Hitlera - fi lm dok. 
22.05 Czas transformacji (3 - 4) - cykl 
dok. 23.10 Encyklopedia II wojny świa-
towej 23.45 Ja, Klaudiusz 3 - serial 0.50 
Niepodległy - opowieść o Januszu Krup-
skim - fi lm dok.

7.00 Boks Magazyn Puncher 8.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 8.07 Maga-
zyn snowboardowy 9.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 9.07 Koszykówka Beko 
BBL 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 
11.07 Magazyn narciarski 12.00 Piłka noż-
na 1. Liga 14.00 MotoGP Motocyklowe 
MŚ - USA 16.00 MotoGP Motocyklowe 
MŚ - USA 16.55 MotoGP Motocyklowe 
MŚ - USA 17.55 MotoGP Motocyklo-
we MŚ - USA 18.40 Magazyn ATP World 
Tour Uncovered 19.35 MotoGP Motocy-
klowe MŚ - USA 20.30 Piłka ręczna Tur-
niej eliminacyjny do IO 22.40 MotoGP 
Motocyklowe MŚ - USA 23.20 MotoGP 
Motocyklowe MŚ - USA 0.00 MotoGP 
Motocyklowe MŚ - USA 

8.05 Tenis ziemny - Turniej WTA Char-
leston - 2 9.40 Piłka nożna FC Barcelo-
na - Real Madryt FC Barcelona 12.55 Pił-
ka nożna - Villarreal - Sparta Praga 15.00 
The World Sailing Show 15.35 Piłka nożna  
Bayern - Benfi ca Lizbona 17.40 Piłka noż-
na - Bayern Monachium TV - magazyn 
19.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Charle-
ston - 1 21.00 Tenis ziemny - Turniej WTA 
Charleston - 2 22.45 GOL 23.00 Sporto-
wa Sobota 23.25 Piłka nożna - Barca TV 
- Liga Mistrzów FC Barcelona - Atletico 
Madryt 0.35 Piłka nożna - Barca TV - Li-
ga MistrzówFC Barcelona - Atletico Ma-
dryt 1.50 Piłka nożna - Barca TV - maga-
zyn 2.25 Zakończenie dnia 

7.00 Kolarstwo. Wyścig dookoła Kraju Ba-
sków Etap 5. 8.30 Tenis. Turniej WTA, Ka-
towice, Polska 1 fi nału 10.00 Kolarstwo. 
Wyścig dookoła Kraju Basków Etap 5. 
11.30 Tenis. Turniej WTA, Katowice, Polska 
1 fi nału 13.00 Piłka nożna. Vive la France 
13.30 Piłka nożna. FIFA Football 14.00 Ko-
larstwo. Wyścig dookoła Kraju Basków 
Etap 5. 15.30 Kolarstwo. Wyścig dooko-
ła Kraju Basków Etap 6. 17.15 Tenis. Tur-
niej WTA, Katowice, Polska Półfi nał  20.00 
Golf. Masters, Augusta, Stany Zjedno-
czone 21.00 Golf. Masters, Augusta 1.00 
Watts 1.30 FIA WTCC. WTCC bez ograni-
czeń 2.00 Rajdy Samochodowe. FIA Raj-
dowe Mistrzostwa Europy, Irlandia 2.30 
Piłka nożna. Vive la France 

12.00 Regina Coeli 12.03 Informacje dnia 
12.20 Warto zauważyć… 12.50 Na tropie 
13.20 Siódmy sakrament 13.45 W góre-
ckim domku ogrodnika 14.00 Trinity Go-
odheart 15.30 Jak sobie radzić z cierpie-
niem? 16.00 Informacje dnia 16.10 
W Naszej Rodzinie 17.00 Z Parlamentu 
Europejskiego 17.30 Reportaż dnia 18.00 
Regina Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.25 Prze-
gląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 
19.30 Spotkanie z Magdą Buczek 19.45 
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzie-
ci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Ocalić od zapomnienia 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Polski Punkt Widzenia 22.00 Cuda Jezusa 
22.50 Święty na każdy dzień 23.00 Au-
diencja jubileuszowa Ojca Świętego

5.59 Serwis Info,  Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleex-
press Extra 17.32 Studio Wschód - maga-
zyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku 
- rozmowa 18.50 Serwis Info weekend 
19.00 Na czym świat stoi - magazyn 
19.15 Kapitalny program - magazyn eko-
nomiczny 19.40 Serwis sportowy 19.45 
Pogoda 19.53 Dziś wieczorem 20.08 Mi-
nęła 20ta 20.43 Flesz - Serwis Info 20.50 
Pogoda 21.00 Serwis Info weekend 21.10 
Pogoda 21.15 INFO Newsroom 21.40 Stu-
dio LOTTO 21.50 Panorama Dnia 22.46 
Pogoda 22.55 Serwis Info weekend 
23.40 Sportowa Sobota

 4.40 Tropem nieznanego 
- W pogoni za chrząszczami 
- serial dok. 

 5.20 Arka Davida Attenborough 
- fi lm dok. 

 6.30 M jak miłość (1212) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie
 10.35 Program do czytania 
 10.45 Śniadanie na Trawie - magazyn 

kulturalny
 11.20 Dzika Muzyka Było cymbali-

stów wielu… - magazyn
 11.55 Sonda 2
 12.25 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Polacy na Mada-
gaskar 

 13.00 Przygarnij mnie - reality show
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Rodzinka.pl (174) - Nie chcę 

być babcią - serial komediowy
 15.15 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 16.25 O mnie się nie martw - s. IV (5) 

- serial komediowy
 17.20 Sonda 2
 17.45 Słowo na niedzielę
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 Kocham Cię, Polsko! - zabawa 

quizowa
 21.50 Najczarniejsza godzina - fi lm 

akcji, USA, reż. Chris Gorak, wyk. 
Emile Hirsch, Olivia Thirlby, Max 
Minghella, Rachael Taylor

 23.30 Psychoza (9) - serial
 0.25 Psychoza (10) - serial
 1.15 Śniadanie na Trawie - magazyn 

kulturalny
 1.45 Świat to za mało - fi lm sen-

sacyjny, USA, Wielka Brytania, 
reż. Michael Apted, wyk. Pierce 
Brosnan, Robert Carlyle, Sophie 
Marceau

 3.55 Zakończenie dnia

 5.30 Uwaga! - program interwencyjny

 5.50 Mango - Telezakupy
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 

 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 

obyczajowy 

 12.45 Singielka - serial 

 14.30 You Can Dance - po prostu 
tańcz! - program rozrywkowy 

 16.25 MasterChef Junior 
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 

 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 

 19.45 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Mali Giganci

 21.55 Sherlock Holmes - fi lm sen-

sacyjny, USA, Wielka Brytania, 

Niemcy 2009, reż. Guy Ritchie, 

wyk. Robert Downey Jr, Jude Law, 

Rachel McAdams, Mark Strong, 

Eddie Marsan

 0.30 Poranek kojota - komedia, Pol-

ska 2001, reż. Olaf Lubaszenko, 

wyk. Maciej Stuhr, Karolina Rosiń-

ska, Tadeusz Huk, Janusz Józefo-

wicz, Michał Milowicz 

 2.35 Uwaga! - program interwencyjny

 2.50 Klub Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.35 Jeźdźcy smoków
 8.05 Turbo Fast
 8.35 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.05 Scooby Doo i Brygada Detek-

tywów
 9.35 Magazyn EURO 2016
 10.05 Ewa gotuje
 10.35 Wysmakowani
 10.45 Powiedz TAK!
 11.45 TOP CHEF
 13.15 Hell’s Kitchen - Piekielna 

Kuchnia
 14.45 Dlaczego ja?
 15.45 Trudne sprawy
 16.45 Pamiętniki z wakacji
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.40 Dwoje we troje
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 Kraina lodu - fi lm anim., USA, 
2013, reż. Chris Buck, Jennifer Lee

  Anna wyrusza na wielką 
wyprawę, by odnaleźć swoją 
siostrę Elsę, której magiczna 
moc uwięziła królestwo Aren-
delle w okowach wiecznej zimy. 
W poszukiwaniach towarzyszy 
jej Kristoff , przed którym górskie 
szlaki nie kryją żadnych tajemnic 
i jego lojalny renifer Sven. 

 22.15 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 0.15 Dancing with the Stars. Taniec 

z Gwiazdami
 2.15 Tajemnice losu

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Scooby Doo
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Scooby Doo
 9.00 Garfi eld Show 
 9.25 Pies wampir - komedia fami-

lijna, Kanada, 2012, reż. Geoff  
Anderson, wyk. Amy Matysio, 
Collin MacKechnie, Julia Stone 

 11.10 Policjantki i Policjanci
 13.10 Wielka historia
 13.40 STOP Drogówka
 14.40 Bezsenność w Seattle - kome-

dia romantyczna, USA, 1993, reż. 
Nora Ephron, wyk. Tom Hanks, 
Meg Ryan, Bill Pullman, Ross 
Malinger, Rosie O’Donnell, Gaby 
Hoff mann, Rob Reiner 

 16.50 Wszystko się wali - komedia, 
USA, 2003, reż. Adam Shankman, 
wyk. Eugene Levy, Queen Latifah, 
Steve Martin 

 19.00 Galileo
 20.00 Policjantki i Policjanci
 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
 23.00 Monstrum - horror, USA, 2014, 

reż. Brett Simmons, wyk. Eliza-
beth Gillies, Joey Lauren Adams, 
Paul Iacono

 0.40 Zabójstwa w świecie mody
 2.45 Interwencja
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.35 Szymon Majewski Show
 6.45 Mango - Telezakupy
 8.50 Dwóch i pół - serial
 9.25 Kobra: Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.25 Agentka o stu twarzach - serial
 12.25 Przepis na życie - serial 
 14.25 Sielska kraina II: Dar aniołów 

- fi lm obyczajowy, USA 2010, reż. 
Christopher Cain, wyk. Katrina 
Elam, Travis Fimmel, Michael 
McKean, Cheech Marin, Bronson 
Pinchot, Dean Cain, George Strait

 16.45 Gremliny rozrabiają - fi lm S - F, 
USA 1984, reż. Joe Dante, wyk. 
Zach Galligan, Phoebe Cates, 
Hoyt Axton, Polly Holliday, Keye 
Luke, Scott Brady

 19.00 Pamiętnik - melodramat, USA 
2004, reż. Nick Cassavetes, wyk. 
Ryan Gosling, Rachel McAdams, 
James Garner, Gena Rowlands, 
James Marsden, Sam Shepard, 
Joan Allen, Kevin Connolly

 21.35 Szefowie - wrogowie - kome-
dia, USA 2011, reż. Seth Gordon, 
wyk. Jason Bateman, Charlie Day, 
Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, 
Colin Farrell, Kevin Spacey

 23.45 J. Edgar - fi lm obyczajowy, USA 
2011, reż. Clint Eastwood, wyk. 
Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, 
Judi Dench, Armie Hammer

 2.30 Terminator: Kroniki Sary Con-
nor - serial

 5.50 Co ludzie powiedzą? - serial
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Co ludzie powiedzą? - serial
 9.05 Stawka większa niż życie - serial
 11.50 Wojciech Cejrowski. Boso
 12.55 Psi arystokrata - fi lm familijny
 14.50 Bibliotekarz II: Tajemnice 

kopalni króla Salomona - fi lm 
przygodowy, USA 2006, reż. 
Jonathan Frakes, wyk. Noah Wyle, 
Gabrielle Anwar, Bob Newhart

 16.45 Góra Dantego - fi lm katastro-
fi czny, USA 1997, reż. Roger 
Donaldson, wyk. Jeremy Foley, 
Linda Hamilton, Pierce Brosnan

 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 S.W.A.T. Jednostka Specjalna 

- fi lm sensacyjny, USA 2003, reż. 
Clark Johnson, wyk. Colin Farrell, 
LL Cool J, Michelle Rodriguez

 22.20 Czas zemsty - thriller, USA 2013, 
reż. Oplev Arden, wyk. Colin 
Farrell, Dominic Cooper, Noomi 
Rapace, Terrence Howard

 0.30 Piła 3 - horror, USA, Kanada 
2006, reż. Darren Lynn Bousman, 
wyk. Tobin Bell, Shawnee Smith

 2.50 Taki jest świat
 3.25 Menu na miarę
 3.50 Z archiwum policji
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Tydzień
 8.35 Jak to działa (110) Kulisy tele-

wizji i radia - magazyn
 9.05 Ziarno - Mieszko I - Książe 

Polan - magazyn
 9.35 Teleranek
 10.15 Rozdarte serca (5) Broken Pie-

ces - serial
 11.10 Do zobaczenia w Krakowie 
 11.35 Między ziemią a niebem
 12.00 Regina Coeli
 12.15 Między ziemią a niebem
 13.00 DIES LUCTUS - dni żałoby, dni 

smutku - fi lm dok.
 14.05 Rocky Balboa - dramat, USA, 

reż. Sylvester Stallone, wyk. Sylve-
ster Stallone, Burt Young, Antonio 
Tarver, Geraldine Hughes

 16.00 Zagadka Hotelu Grand (1) 
- serial obyczajowy

 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.30 Program publicystyczny
 18.25 Wakat
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Pogoda
 20.25 Bodo (6) - serial
 21.35 Niosła Go Polska, cz. 1
 23.00 Życie za życie. Maksymilian 

Kolbe - dramat, Polska, Niemcy
 0.45 Cynga - dramat, Polska, reż. 

Leszek Wosiewicz, wyk. Włady-
sław Kowalski, Ewa Dałkow-
ska, Sylwia Wysocka, Krystyna 
Tkacz, Monika Bolly, Henryk Bista, 
Tomasz Łysiak

 2.30 Wakat
 3.25 Rysa - dramat, Polska, reż. 

Michał Rosa, wyk. Jadwiga Jan-
kowska - Cieślak, Krzysztof 
Stroiński, Ewa Telega, Mirosława 
Marcheluk, Teresa Marczewska

 5.00 Zakończenie dnia

7.35 Afi sz kulturalny 8.10 Informa-
cje kulturalne 8.30 Wakacje z Madonną 
- fi lm obyczajowy  10.05 Andrzej Jasiń-
ski - nuty życia - reportaż 10.55 Eurokul-
tura 11.15 Przyjaciel - fi lm TVP 11.45 I raz, 
i dwa Yi Yi - fi lm obyczajowy 14.55 Pieter 
Bruegel Starszy. Spis ludności w Betlejem 
- cykl dok. 15.55 Rafał Blechacz na festi-
walu w Verbier - koncert 17.15 Niedzie-
la z… Ewą Dałkowską - Bez znieczulenia 
- dramat obyczajowy  20.20 80 milionów 
- fi lm sensacyjny 22.10 Trzeci punkt wi-
dzenia 22.45 Był bunt - fi lm dok. 23.55 
Henryk Mikołaj Górecki - III Symfonia 
- koncert 1.10 Ceremonia - dramat 3.10 
Egzamin dojrzałości - fi lm kr.metr. 

6.45 Wiadomości - 10.4.2010 7.20 Jak to 
działa (62)  - magazyn 7.55 Pasterz - Ka-
zimierz Kardynał Świątek - fi lm dok. 9.00 
Imperium miłości (37) - serial 10.00 Okra-
sa łamie przepisy 10.35 Dzieje Kultury Pol-
skiej - Jeden wspólny świat! 11.40 Czas 
transformacji (3 - 4) - cykl dok. 12.50 
Dąb. Drzewo życia - fi lm dok. 14.00 Sze-
rokie tory - Katyń 14.35 Brazylijska czer-
wień - 2 - fi lm fabularny 16.30 Historia 
żywa 17.00 Nowe Ateny - program pu-
blicystyczny 18.00 Imperium miłości (38) 
- serial 19.00 Był sobie człowiek 17 - se-
rial 19.40 Niepodległy - opowieść o Ja-
nuszu Krupskim - fi lm dok. 20.45 Gorycz 
i chwała - fi lm dok. 21.35 Film dok. 22.45 
Mądrość Tragiczna - magazyn 23.05 En-
cyklopedia II wojny światowej cz. 1 - cykl 
dok. 23.45 Ja, Klaudiusz 4 - serial 0.50 
5 dni wojny - dramat wojenny, USA, reż. 
Renny Harlin, wyk. Rupert Friend, Emma-
nuelle Chriqui, Richard Coyle, Val Kilmer 
2.55 Czas honoru (71) - Dzieci Wojny - se-
rial 4.00 Czas honoru (72) - Zakładniczka 
- serial 4.50 Zakończenie dnia 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Ma-
gazyn freestyle 9.07 MotoGP Motocy-
klowe MŚ - USA 1.07 Magazyn narciarski 
12.00 Polsat Sport News Sport Flash 12.07 
Piłka ręczna Turniej eliminacyjny do IO 
14.00 Magazyn Cafe Futbol 15.40 Moto-
GP Motocyklowe MŚ - USA 16.10 Moto-
GP Motocyklowe MŚ - USA 16.40 Moto-
GP Motocyklowe MŚ - USA 17.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 17.07 Magazyn 
Atleci 17.50 Koszykówka Taruon Basket 
Liga 20.30 Piłka ręczna Turniej eliminacyj-
ny do IO 22.30 Magazyn snowboardowy 
23.00 MotoGP Motocyklowe MŚ - USA 
0.30 Magazyn Cafe Futbol 2.00 Maga-
zyn Pro Bull Riding 

8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Charle-
ston - 2 9.30 Pełnosprawni 10.00 Curling 
- MŚ mężczyzn. 3 miejsce - relacja 13.15 
Kierunkek RIO 13.50 Kierunek Rio 14.25 
Żeglarska Kadra Narodowa 14.55 Cur-
ling - MŚ mężczyzn. FINAŁ - relacja 18.25 
Zwarcie 19.00 Tenis ziemny - Turniej WTA 
Charleston - FINAŁ 21.15 Curling - MŚ 
mężczyzn. 3 miejsce - relacja 22.40 Spor-
towa niedziela 23.25 Żużel - Nice Polska 
Liga. 3 kolejka. Eco - Dir Włókniarz Czę-
stochowa - Orzeł Łódź 0.15 Żużel - Nice 
Polska Liga. 3 kolejka. Eco - Dir Włókniarz 
Częstochowa - Orzeł Łódź 1.15 Zakończe-
nie dnia 

3.00 Kolarstwo. Wyścig dookoła Kraju 
Basków Etap 6. 4.30 Tenis. Turniej WTA, 
Katowice, Polska Półfi nał 6.30 Rajdy Sa-
mochodowe. FIA Rajdowe Mistrzostwa 
Europy, Irlandia 7.00 Kolarstwo. Wyścig 
dookoła Kraju Basków Etap 6. 8.30 Te-
nis. Turniej WTA, Katowice, Polska Półfi nał 
10.00 Kolarstwo. Paryż - Roubaix, Francja 
17.00 Podnoszenie ciężarów. Mistrzostwa 
Europy, Forde 18.00 Podnoszenie cięża-
rów. Mistrzostwa Europy, Forde  19.45 
Watts 20.00 Golf. Masters, Augusta, Sta-
ny Zjednoczone 1.00 Piłka nożna. Major 
League Soccer 6. kolejka: New York City 
FC (Stany Zjednoczone) - Chicago Fire 
(Stany Zjednoczone) 

12.00 Regina Coeli z Ojcem Świętym Fran-
ciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska 13.30 
Suita Symfoniczna „Białe Skrzydła” - kon-
cert poświęcony ofi arom tragedii smo-
leńskiej 14.30 W pułapce wojny 15.10 
Kierunek przylądki 15.25 Lawa 16.00 In-
formacje dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00 
Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 Reportaż 
dnia 18.00 Regina Coeli 18.05 Informa-
cje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 
19.00 Msza Święta w intencji Ofi ar kata-
strofy smoleńskiej w Bazylice Archikate-
dralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzci-
ciela w Warszawie 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informa-
cje dnia 21.40 Józef z Egiptu 22.20 Tam, 
gdzie modlili się dawni papieże 22.30 Va-
tican Magazine 23.00 Jak my to widzimy 

5.59 Serwis Info,  Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 
17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 18.00 
Twoje Info 18.28 Po przecinku - rozmo-
wa 18.50 Serwis Info weekend 18.58 Ra-
port mniejszości - magazyn 19.30 Kon-
frontacje - magazyn 19.47 Pogoda 19.53 
Dziś wieczorem 20.10 Minęła 20ta 20.30 
Serwis Info weekend 20.40 Bez retuszu 
- magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Pa-
norama Dnia 22.40 Sportowa niedziela 
23.10 Serwis Info weekend 23.50 Pogo-
da 0.00 Teleexpress Extra 0.25 Dziś wie-
czorem 0.45 Minęła 20ta 1.15 Bez retuszu 
- magazyn 2.25 Serwis Info 3.05 Pogoda 

 6.20 M jak miłość (1213) - serial
 7.15 Barwy szczęścia (1427 - 1431) 

- serial
 9.55 Po katastrofi e - reportaż 
 10.50 Podróże z historią (13) Piękno 

wykute w stali - cykl dok.
 11.25 Makłowicz w podróży 

- Makłowicz w podróży. Sło-
wacja - Bańska Szczawnica 
- magazyn kulinarny

 11.55 Gwiazdy w południe - Gang 
Olsena w potrzasku - komedia 
sensacyjna, Dania, reż. Erik Bal-
ling, wyk. Ove Sprogoe, Morten 
Grunwald, Poul Bundgaard, Kir-
sten Walther, Peter Steen

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Kocham Cię, Polsko! - zabawa 

quizowa
 16.15 Na dobre i na złe (632) - serial
 17.10 Polska Dusza - fi lm dok.
 18.00 Panorama
 18.35 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.55 Przygarnij mnie - reality show
 20.05 Świat to za mało - fi lm sen-

sacyjny, USA, Wielka Brytania, 
reż. Michael Apted, wyk. Pierce 
Brosnan, Robert Carlyle, Sophie 
Marceau

 22.25 Komediowa Scena Dwójki 
- program rozrywkowy

 23.20 Onirica - dramat, Polska, reż. 
Lech Majewski, wyk. Michał 
Tatarek, Elżbieta Okupska, Anna 
Mielczarek, Jacenty Jędrusik, Jan 
Wartak, Karolina Korta, Szymon 
Budzyk, Massimiliano Cutrera

 1.10 Afonia i pszczoły - fi lm oby-
czajowy, Polska, reż. Jan Jakub 
Kolski, wyk. Grażyna Błę-
cka - Kolska, Andriey Bilanov, 
Mariusz Zaniternik, Zofi a Zoń, 
Krzysztof Adamczyk

 3.10 Psychoza (9) - serial
 4.05 Psychoza (10) - serial
 4.55 Zakończenie dnia

 5.25 Uwaga! - program interwencyjny
 5.45 Mango - Telezakupy
 7.55 Maja w ogrodzie - magazyn 

ogrodniczy 
 8.25 Akademia ogrodnika - maga-

zyn ogrodniczy 
 8.30 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Efekt Domina 
 11.35 Co za tydzień - magazyn 
 12.15 Druga szansa - serial 
 13.20 Mali Giganci
 15.25 Shrek II - komedia, USA 2004, 

reż. Andrew Adamson, Kelly 
Asbury, Conrad Vernon, wyk. 
Mike Myers, Eddie Murphy, 
Cameron Diaz, Julie Andrews, 
Antonio Banderas, John Cleese, 
Rupert Everett 

 17.25 Sablewskiej sposób na… 
 18.00 Ugotowani  - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 MasterChef Junior 

 21.30 Kilerów 2 - óch - komedia, Pol-
ska 1999, reż. Juliusz Machulski, 
wyk. Cezary Pazura, Małgorzata 
Kożuchowska, Janusz Rewiński, 
Jan Englert, Jerzy Stuhr, Kata-
rzyna Figura, Jolanta Fraszyńska 

 23.55 Eagle Eye - fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy 2008, reż. D.J. Caruso, 
wyk. Shia LaBeouf, Michelle 
Monaghan, Billy Bob Thornton, 
Rosario Dawson, Michael Chiklis, 
Anthony Mackie

 2.25 Uwaga! - program interwencyjny
 2.40 Klub Magii 
 4.00 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.55 Jeźdźcy smoków
 8.25 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 8.55 Auta - fi lm anim., USA, 2006
 11.35 Fantastyczna Czwórka 2: 

Narodziny Srebrnego Surfera 
- fi lm sci - fi , USA, W. Brytania

 13.25 Kraina lodu - fi lm anim., USA
 15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 17.45 Nasz nowy dom
 18.40 Dwoje we troje
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.05 Tylko Muzyka. Must be the 

Music

 22.05 Legenda Herkulesa - fi lm fan-
tasy, USA, 2014, reż. Renny Harlin, 
wyk. Gaia Weiss Liam Garrigan, 
Kellan Lutz, Roxanne McKee, 
Scott Adkins

  Grecja rok 1200 p.n.e. Grecka 
królowa zostaje uwiedziona przez 
Zeusa. Rodzi się Herkules, któ-
rego przeznaczeniem jest obalić 
tyranię swego przybranego ojca, 
króla Amfi triona. Kiedy dosrasta 
nieświadom swojego pochodze-
nia i przeznaczenia, zakochuje się 
ze wzajemnością w księżniczce 
Krety, Hebe. Jednak dziew-
czyna została już obiecana jego 
starszemu bratu. Sprzeciwiając 
się woli ojca, Herkules zostaje 
wysłany do stłumienia powstania 
w Egipcie, gdzie na skutek intrygi 
ponosi porażkę i trafi a do niewoli. 

 0.25 Magazyn sportowy
 2.25 Tajemnice losu

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Scooby Doo
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 13 Demonów Scooby - Doo 
 9.30 Tom i Jerry: Magiczny pierścień 

- fi lm anim., USA, 2002, reż. 
James T. Walker

 10.50 Galileo
 11.50 Galileo
 12.50 Mulan - fi lm przygodowy, USA, 

Chiny, 2010, reż. Jingle Ma, Wei 
Dong, wyk. Kun Chen, Wei Zhao, 
Yu Rongguang 

 15.20 Jadowita cisza - thriller, USA, 
2009, reż. Fred Olen Ray, wyk. 
Krista Allen, Luke Perry, Tom 
Berenger 

 17.00 9. miesiąc
 19.00 Galileo
 20.00 Wezwanie - thriller, Kanada, 

USA, 2014, reż. Jason Stone, wyk. 
Bil Bellows, Ellen Burstyn, Susan 
Sarandon 

 22.25 Ten niezręczny moment 
- komedia, USA, 2014, reż. Tom 
Gormican, wyk. Miles Teller, Zac 
Efron 

 0.30 Wróć do mnie - komediodra-
mat, USA, 2000, reż. Bonnie 
Hunt, wyk. David Duchovny, Min-
nie Driver, Robert Loggia

 2.55 Disco Polo Life
 3.55 Top 10 lista przebojów

 5.35 Szymon Majewski Show
 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Dwóch i pół - serial
 9.30 Kobra: Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.35 Agentka o stu twarzach - serial
 13.35 Kryminalni - serial sensacyjny
 15.35 Przedsionek piekła - western, 

USA 1999, reż. Uli Edel, wyk. 
Sam Shepard, Eric Robert, Randy 
Quaid, Peter Stormare, Brad 
Rowe, Donnie Wahlberg, Amelia 
Heinle

 17.40 Green Lantern - fi lm przygo-
dowy, USA 2011, reż. Martin 
Campbell, wyk. Ryan Reynolds, 
Blake Lively, Peter Saarsgard, 
Mark Strong, Tim Robbins, Jay O. 
Sanders, Angela Bassett

 20.00 Raport mniejszości - fi lm S - F, 
USA 2002, reż. Steven Spielberg, 
wyk. Tom Cruise, Colin Farrell, 
Samantha Morton, Max Von 
Sydow, Lois Smith, Peter Stor-
mare, Tim Blake Nelson

 23.00 Blef - serial
 0.00 Jeździec bez głowy - hor-

ror, USA, Niemcy 1999, reż. 
Tim Burton, wyk. Johnny Depp, 
Christina Ricci, Miranda Richar-
dson, Michael Gambon, Casper 
Van Dien, Christopher Lee, Ian 
McDiarmid, Lisa Marie

 2.15 Klub Magii 
 4.20 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Taki jest świat
 6.50 Stawka większa niż życie - serial
 9.10 Wojciech Cejrowski. Boso 
 12.00 Mój przyjaciel Bingo - fi lm 

familijny, USA 1991
 13.50 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Kot w butach - baśń
 15.00 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Śpiąca Królewna - baśń, 
Niemcy 2009, reż. Oliver Dieck-
mann, wyk. Lotte Flack, Francois 
Goeske, Hannelore Elsner

 16.25 Królewna Śnieżka i Łowca 
- fi lm przygodowy, USA 2012, 
reż. Rupert Sanders, wyk. Bob 
Hoskins, Charlize Theron, Chris 
Hemsworth, Kristen Stewart

 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Szybcy i wściekli 5 - fi lm akcji, 

USA 2011, reż. Justin Lin, wyk. 
Dwayne Johnson, Jordana 
Brewster, Paul Walker, Vin Diesel

 22.35 Doom - horror sci - fi , USA 
2005, reż. Andrzej Bartkowiak, 
wyk. Deobia Oparei, Dwayne 
Johnson, Karl Urban, Razaaq 
Adoti, Rosamund Pike

 1.00 Wikingowie - serial
 2.00 American Horror Story: Asy-

lum - serial
 2.50 Taki jest świat
 3.30 Dyżur
 3.55 JRG w akcji
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji

Niedziela, 10.04.2016

Sobota, 9.04.2016

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Pułapki 
umysłu - serial 7.15 Muszkieterowie - se-
rial 9.45 Magiczny miecz - Legenda Ca-
melotu - fi lm anim. 11.30 Stawka większa 
niż życie cz. 5 -  6 - serial 14.05 Zaginiony 
świat - serial 16.10 Małolaty Ninja w Lu-
naparku - fi lm przygodowy 18.20 Roz-
bitkowie - komedia romantyczna 20.00 
Ostatni legion - dramat 22.15 Sezon re-
zerwowych - komedia 0.25 Luther - serial

14.45 Podstępne roboty 15.15 Rozmowy 
kontrolowane 15.45 Express - informacje 
16.05 Usterka 16.40 Mega Tornado - do-
kument 17.45 Express - informacje 18.05 
DeFacto 19.10 Kossakowski. Inicjacja 
19.45 Express - informacje 20.00 Anato-
mia głupoty według Richarda Hammonda 
21.00 Usterka 22.00 Rozmowy kontrolo-
wane 22.30 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 23.15 Gogglebox. Przed telewizorem 

10.45 Barbie i Akademia Księżniczek 
- fi lm anim. 12.25 Wszystko o psach 13.25 
Cesar Milan: Przywódca stada 14.25 Pod-
wodni łowcy 15.25 Tajemnice i zagadki 
przeszłości 16.25 Niezwykła historia re-
zydencji Rockefellerów - fi lm dok. 17.35 
Wróć do mnie - komediodramat 20.00 
CSI: Kryminalne zagadki Miami 21.55 
Ziemska apokalipsa - fi lm sci - fi  23.45 
Tajlandzki łącznik

7.55 Zaginiony świa - serial 9.55 Kata-
strofy w przestworzach - serial 11.00 
Pułapki umysłu - serial 11.25 Muszkiete-
rowie - serial 13.45 Małolaty Ninja w Lu-
naparku - fi lm przygodowy 15.45 Ostatni 
legion - dramat 17.55 Wampirzyce - ko-
media 19.50 100 kultowych fi lmów: Nóż 
w wodzie 20.00 Dziennik zakrapiany ru-
mem - komedia 22.35 Synowie mafi i 
- fi lm sensacyjny 

15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - infor-
macje 16.00 Pogoda 16.05 Usterka 16.35 
Damy i wieśniaczki 17.45 Express - infor-
macje 18.00 Pogoda 18.05 Podstępne ro-
boty 18.35 Punkt krytyczny 19.05 Teste-
rzy 19.20 Testerzy 19.30 Testerzy 19.45 
Express - informacje 19.57 Pogoda 20.00 
DeFacto 21.30 Kossakowski. Inicjacja 
22.00 Betlejewski. Prowokacje 22.30 Ko-
mornicy 23.00 Underworld - serial 

9.15 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów 
10.10 Barbie i Akademia Księżniczek - fi lm 
anim. 11.55 Nowy Scooby - Doo 13.45 
Garfi eld Show 14.00 Najdziwniejsze 
zwierzęta świata: Złe zachowanie 15.00 
Łowca krokodyli - fi lm dok. 16.55 Tom 
i Jerry: Magiczna fasola - fi lm anim. 18.15 
10 tysięcy dni - fi lm sci - fi  20.00 CSI: Kry-
minalne zagadki Miami 22.00 W poszuki-
waniu zaginionej Arki - fi lm dok. 
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 6.25 BBC w Jedynce - Odmieńcy 
wśród zwierząt - fi lm dok.

 7.30 Jaka to melodia?
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.20 Polityka przy kawie
 8.30 Rok w ogrodzie
 9.00 Ojciec Mateusz (67) - Sonata 

- serial
 9.55 Tysiąc i jedna noc (151) - serial
 10.50 Wspaniałe stulecie (310) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Najdziksze wyspy świata. 

Japonia - cykl dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (152) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - maga-

zyn kulinarny
 15.50 Wspaniałe stulecie (311) - serial
 16.45 Jaka to melodia?
 16.48 Pegaz
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2923) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Pogoda
 20.25 WIELKI TEST Z HISTORII 
 22.05 Anatomia upadku II
 23.35 5 dni wojny - dramat wojenny, 

USA, 2011, reż. Renny Harlin, wyk. 
Rupert Friend, Emmanuelle Chriqui, 
Richard Coyle, Andy Garcia

 1.40 Nie ma lekko - komedia, USA, 
Kanada, reż. Kat Coiro, wyk. 
Rachel Bilson, Kate Bosworth, 
Krysten Ritter

 3.25 Notacje - Karolina Kaczorow-
ska. Nigdy tego nie zapomnę 
- cykl dok.

 3.40 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

 4.30 Zakończenie dnia

9.25 Tramwajada - fi lm obyczajowy  
10.45 Klub szachistów - fi lm TVP  11.30 
Rodzina Kanderów - serial 12.40 Kon-
cert życzeń - Genialna epoka - Apokalip-
sa teraz czyli niedługo 13.15 Eurokultu-
ra  13.35 3 x Jolanta Dylewska - Chłopiec 
na galopującym koniu - fi lm obyczajowy  
15.00 Pięciobój nowoczesny - program 
dok. 15.20 Wschód słońca - dramat 17.15 
Złom - fi lm fabularny  18.40 Soul Power 2 
- serial 19.40 Informacje kulturalne 20.00 
Młody Muzyk Roku 2016 - Finał 22.45 Ta-
nie Dranie - Moroz i Kłopotowski komen-
tują świat 5 - talk - show 23.25  Wypo-
wiedzenie - fi lm kr.metr. 23.50 Portrety. 
0.15 Rozdarte serce - dramat 

6.50 Podróże kulinarne Roberta Makło-
wicza 7.30 Regiony z Historią 7.55 Ginące 
cywilizacje (30) - cykl dok. 9.00 Imperium 
miłości (38) - serial 10.05 Koło histo-
rii 10.45 Nowe Ateny - program publicy-
styczny 11.50 Film dok. 13.00 Spór o hi-
storię - debata 13.45 Cafe Historia 14.10 
Śmiałkowie górnego Mekongu - fi lm dok. 
15.15 Było, nie minęło - Było, nie minę-
ło 15.45 Sensacje XX wieku - Najwyż-
sza stawka - cykl dok. 17.00 Flesz histo-
rii (281) 17.20 Ex Libris (256) - magazyn 
18.00 Wspaniałe stulecie (308) - serial 
19.00 Był sobie człowiek - Czasy Ludwi-
ka XIV 18 - serial 19.45 Wcielenia zła (9) 
Mussolini. Ojciec Faszyzmu. - cykl dok. 
21.00 Sensacje XX wieku - Bitwa pod Mo-
krą - Siła kawalerii 22.00 Było, nie minę-
ło 22.40 Smoleński Lot - fi lm dok. 23.45 
Mistrzowie dokument 0.45 Czas na do-
kument - Bohatyrowicze - fi lm dok. 1.25 
Śmiałkowie górnego Mekongu - fi lm dok. 
2.25 Czas honoru (73) - Sąd leśny - se-
rial 3.30 Czas honoru (74) - Konfrontacja 
- serial 4.20 Zakończenie dnia 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Ma-
gazyn freestyle 9.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 9.07 Liga Mistrzyń w siatków-
ce 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 
11.07 Piłka ręczna Turniej eliminacyjny do 
IO 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 
13.07 Piłka ręczna Turniej eliminacyjny do 
IO 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 
15.07 MotoGP Motocyklowe MŚ - USA 
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 
Koszykówka Taruon Basket Liga 19.00 
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Ma-
gazyn Atleci 20.00 Boks Magazyn Pun-
cher 21.00 Piłka nożna Magazyn 1. ligi 
22.00 Liga Mistrzyń w siatkówce 0.00 
Magazyn Pro Bull Riding 

8.00 Sportowa niedziela 8.40 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA Charleston 10.25 Curling 
- MŚ mężczyzn. FINAŁ 12.20 Warto było 
- wspomnienia o Nurowskim 13.05 Piłka 
nożna - Bayern - Benfi ca Lizbona 16.30 
Podnoszenie ciężarów - Mistrzostwa Eu-
ropy - Norwegia 18.30 4 - 4 - 2 - maga-
zyn piłkarski 19.00 4 - 4 - 2 - magazyn 
piłkarski 19.30 Podnoszenie ciężarów 
- Mistrzostwa Europy - Norwegia - kat. 
62 kg mężczyzn 20.30 Podnoszenie cię-
żarów - Mistrzostwa Europy - Norwegia 
- kat. 62 kg mężczyzn 21.25 Najpiękniej-
sze polskie bramki 22.20 Kierunek RIO 
23.00 Echa stadionów 23.20 Podnosze-
nie ciężarów - Mistrzostwa Europy - Nor-
wegia - kat. 53 kg kobiet

8.30 Curling. Mistrzostwa świata męż-
czyzn, Bazylea 9.30 Podnoszenie cięża-
rów. Mistrzostwa Europy, Forde 10.30 
Kolarstwo. Paryż - Roubaix, Francja 11.30 
Piłka nożna. Major League Soccer 14.30 
Tenis. Turniej WTA, Katowice 15.30 Pod-
noszenie ciężarów. Mistrzostwa Europy, 
Forde 18.15 Snooker. UK Championship, 
York Finały  19.00 Magazyn. Going for 
Gold 19.30 Podnoszenie ciężarów. Mi-
strzostwa Europy, Forde 21.15 Kolarstwo. 
Paryż - Roubaix 22.45 Watts  23.05 Eu-
rogole 23.10 Piłka nożna. Major League 
Soccer MLS Highlights 23.35 Piłka nożna. 
Vive la France 0.05 Podnoszenie ciężarów. 
Mistrzostwa Europy, Forde 1.05 Piłka noż-
na. Major League Soccer MLS Highlights 

12.00 Regina Coeli 12.03 Informacje dnia 
12.20 Suita Symfoniczna „Białe Skrzyd-
ła” - koncert poświęcony ofi arom tra-
gedii smoleńskiej 13.20 Koncert życzeń 
14.10 Kolumbia - świadectwo dla świata 
15.05 Z uśmiechem do nieba 15.50 Py-
tasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Sanktuaria polskie 16.30 Tydzień z Ziemi 
Świętej 16.50 Świadkowie 17.20 Święty 
na każdy dzień 17.30 Reportaż dnia 18.00 
Regina Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.25 Święty 
na każdy dzień 19.30 Parauszek i przyja-
ciele 20.00 Informacje dnia 20.20 Róża-
niec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Polski Punkt Widzenia 22.00 Stan bezpie-
czeństwa państwa 22.10 Ewolucja - nau-
ka czy ślepa wiara? 23.50 Chingola 

6.00 Serwis Info,  Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55 
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40 
To jest temat - magazyn 18.00 Twoje In-
fo 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.00 24 minuty - wywiad 
19.30 INFObiznes 19.47 Pogoda 19.57 
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 
Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 
Serwis Info 21.09 Pogoda 21.15 Puls Pol-
ski 21.40 Studio LOTTO 21.49 Panorama 
Dnia 22.37 Pogoda 22.45 Studio świat. 
- magazyn 23.10 Serwis Info 23.30 Echa 
stadionów 23.45 Teleexpress Extra 0.10 
Extra świat - magazyn 0.20 To jest temat 
- magazyn 0.45 Dziś wieczorem 

 5.35 M jak miłość (1038) - serial
 6.30 Polska 1050 - cykl dok.
 7.05 M jak miłość (1039) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1431) - serial
 11.35 Postaw na milion - teleturniej
 12.35 Tylko z Tobą (29) - serial 
 13.35 Śniadanie na Trawie - magazyn 

kulturalny
 14.10 Na sygnale (6) - serial
 14.35 Rodzinka.pl (35) - Koniec 

świata - serial komediowy
 15.05 Rodzinka.pl (36) - Czy siedzi 

z nami pilot - serial komediowy
 15.40 Panorama
 16.00 Pogoda
 16.10 Hity kabaretu - Konczita i inne 

hity kabaretu Ani Mru Mru 
 17.05 Tylko z Tobą (30) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1431) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1432) - serial
 20.45 M jak miłość (1214) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Sonda 2 - program popularno-

naukowy
 22.55 Czy świat oszalał? - Uwie-

dzione przez dżihad - cykl dok. 
reż. Fatima Salaria

 23.55 Grimm - s. 2 (8) - serial
 0.55 Aida (11) - serial komediowy
 1.50 Zabić na końcu - komedia sen-

sacyjna, Polska, reż. Wojciech 
Wójcik, wyk. Wojciech Malajkat, 
Piotr Siwkiewicz, Jolanta Nowak, 
Monika Bolibrzuch, Ewa Isajewicz 
- Telega, Marta Żak, Zbigniew 
Buczkowski, Zbigniew Lesień, 
Paweł Nowisz, Witold Pyrkosz

 3.35 Uwiedzione przez dżihad 
  - cykl dokumentalny
 4.30 Zakończenie programu

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Sablewskiej sposób na… 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 Szpital - program obyczajowy
 14.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 15.00 Rozmowy w toku - talk show 
 16.00 Szkoła - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku 

 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.55 Singielka - serial 
 21.30 Druga szansa - serial 
 22.30 Na językach - magazyn 
 23.30 Agent - Gwiazdy 
 0.30 Wybrani - serial 
 1.30 Ocalić Grace - serial 
 2.30 Uwaga! - program interwencyjny
 2.55 Klub Magii - program 
 4.15 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.55 Trudne sprawy
 8.55 Malanowski i Partnerzy
 9.55 Mój przepis na…
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.25 Malanowski i Partnerzy
 16.55 Małolaty
 17.55 Mój przepis na…
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Wysmakowani

 20.10 MEGA HIT - Pojutrze - fi lm 
katastrofi czny USA, 2004, reż. 
Roland Emmerich, wyk. Dennis 
Quaid, Dash Mihok, Jay O. San-
ders, Sela Ward, Jake Gyllenhaal

  To pytanie od lat zadaje sobie 
klimatolog Jack Hall. Hall przeko-
nany jest, że globalne ocieplenie 
prędzej czy później doprowadzi 
do katastrofalnych zmian klima-
tycznych na naszej planecie. 

 22.55 Snajper 3 - fi lm akcji, USA, 2004, 
reż. P.J. Pesce, wyk. Tom Berenger, 
Denis Arndt, Jeanetta Arnette

 0.55 Zagniewani młodociani 
- komedia, USA, 1996, reż. Hart 
Bochner, wyk. Jon Lovitz, Tia Car-
rere, Malinda Williams, Mekhi Phi-
fer, John Neville

 2.50 Tajemnice losu

 6.00 Nie igraj z aniołem - telenowela 
obyczajowa

 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Scooby Doo
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 13 Demonów Scooby - Doo
 9.00 Nieśmiertelny
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona - teleno-

wela obyczajowa
 11.55 Mój przepis na…
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Detektywi w akcji - telenowela 

obyczajowa
 19.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 20.00 Śmierć na 1000 sposobów
 20.30 Śmierć na 1000 sposobów
 21.00 CSI: Kryminalne zagadki 

Nowego Jorku
 21.55 Mój przepis na…
 22.00 Galileo
 0.00 Spadkobiercy
 1.05 STOP Drogówka
 2.05 Interwencja
 2.25 Graffi  ti
 2.45 TAK czy NIE
 3.15 Cafe Futbol 15
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.40 Męski Typ: Rafał Sonik - talk show
 7.15 Kryminalni - serial sensacyjny
 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.15 Chirurdzy III - serial
 11.15 Mango Telezakupy
 12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.50 Szpital - program obyczajowy
 14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.50 Kryminalni - serial sensacyjny
 16.55 Kryminalni - serial sensacyjny
 18.00 Chirurdzy III - serial
 19.00 Agentka o stu twarzach - serial
 20.00 Nadzieja umiera ostatnia - fi lm 

obyczajowy, Niemcy 2011, reż. 
Thorsten Näter, wyk. Yvonne 
Catterfeld, Max von Pufendorf, 
Stephan Luca, Rosemarie Fendel, 
Marie Zielcke

 22.30 Tajemnice Laury - serial
 23.30 Teoria spisku - fi lm sensacyjny, 

USA 1997, reż. Richard Donner, 
wyk. Mel Gibson, Julia Roberts, 
Patrick Stewart, Cylk Cozart, Ste-
phen Kahn, Terry Alexander

 2.15 Wybrani - serial sensacyjny, USA
 3.15 Klub Magii 

 6.00 Tajemnice medyczne - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Nash Bridges - serial
 9.00 Napisała: Morderstwo - serial
 10.00 Columbo - serial
 12.05 To moje życie! - telenowela
 13.05 Odmienić los - telenowela
 14.00 Odmienić los - telenowela
 14.55 Oblicza miłości - telenowela
 15.50 Oblicza miłości - telenowela
 16.50 Dziesięć przykazań - serial
 17.45 Czterej pancerni i pies - serial
 18.50 Czterej pancerni i pies - serial
 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 20.55 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 21.50 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 22.50 Doom - horror sci - fi , USA 

2005, reż. Andrzej Bartkowiak, 
wyk. Deobia Oparei, Dwayne 
Johnson, Karl Urban, Razaaq 
Adoti, Rosamund Pike

 1.00 Taki jest świat
 1.55 JRG w akcji
 2.40 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 6.25 Najdziksze wyspy świata. 
Japonia - cykl dok.

 7.30 Jaka to melodia?
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.20 Polityka przy kawie
 8.30 Historia dla Ciebie - pamięć.pl 
 9.00 Ojciec Mateusz (68) - Rabunek 

- serial
 9.55 Tysiąc i jedna noc (152) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (311) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Najdziksze wyspy świata. 

Amazon - cykl dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (153) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy 
 15.50 Wspaniałe stulecie (312) - serial
 16.45 Jaka to melodia? 
 16.48 Pegaz
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2924) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 GOL
 20.25 Rozdarte serca (6) - serial
 21.25 Warto rozmawiać - program 

publicystyczny
 22.30 Nie ma lekko - komedia, USA, 

Kanada
 0.20 Agent pod przykryciem (6) 

Undercover - serial
 1.30 Zauroczenie - fi lm fabularny, 

USA, reż. Malik Bader, wyk. Lucas 
Till, Crystal Reed, Sarah Bolger

 3.10 Notacje - Notacje katyńskie. 
Czesław Cywiński. Nie zmar-
nowałem czasu. - cykl dok.

 3.20 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

 4.10 Zakończenie dnia

7.35 Kultura fi zyczna 7.40 Afi sz kultural-
ny 8.10 Informacje kulturalne 8.30 Ty-
godnik Kulturalny 9.25 Warszawskie go-
łębie - fi lm obyczajowy  10.45 Wenus 
z Ille - fi lm TVP  11.30 Rodzina Kanderów 
- serial 12.40 Lalamido czyli porykiwania 
szarpidrutów - Gabinet odnowy biolo-
gicznej 13.10 Informacje kulturalne 13.35 
3 x Jolanta Dylewska - PO - LIN. Okruchy 
pamięci - fi lm dok. 15.10 Moja nowa dro-
ga - fi lm kr.metr. 16.05 Młody Muzyk Ro-
ku 2016 - Finał 18.50 Wypalony - fi lm dok. 
19.25  21 dni - fi lm kr.metr. 20.00 Infor-
macje kulturalne 20.20 Otello - spektakl 
teatralny 22.50 Chuligan Literacki  23.25 
Konwój - dramat 1.00  Erratum - dramat  

6.50 Podróże kulinarne Roberta Makłowi-
cza 7.20 Ex Libris 7.55 Konkwistador. Hi-
storia Gonzala Guerery - dokument 9.00 
Wspaniałe stulecie (308) - serial 10.00 
Flesz historii (281) 10.50 Wcielenia zła (9) 
- cykl dok. 11.50 Mistrzowie dokument 
12.55 Hair - fi lm kr.metr. 13.25 Codzienny 
PRL 14.10 Dąb. Drzewo życia - fi lm dok. 
15.15 Było, nie minęło 15.45 Sensacje XX 
wieku 16.45 Poświęcając życie prawdzie 
- fi lm dok. 18.00 Wspaniałe stulecie (309) 
- serial 19.00 Był sobie człowiek  19 - serial 
19.45 Wcielenia zła (10) - cykl dok. 21.00 
Sensacje XX wieku 22.00 Było, nie minęło 
22.30 Codzienny PRL 23.00 Defi lada Ty-
siąclecia 23.40 Obława - dramat, Polska, 
reż. Marcin Krzyształowicz, wyk. Marcin 
Dorociński, Maciej Stuhr, Sonia Bohosie-
wicz, Weronika Rosati, Andrzej Zieliński 
1.25 Wielkie napady PRL - u (8) - Afe-
ra Żelazo - cykl dok. 1.50 Wielkie napady 
PRL - u (10) - Bracia Wałachowscy - cykl 
dok. 2.30 Czas honoru (75) - Plecak pe-
łen dolarów - serial 3.35 Czas honoru (76) 
- Wolny wybór - serial 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Ma-
gazyn golfowy 9.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 9.07 MotoGP Motocyklowe 
MŚ - USA 11.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 11.07 Koszykówka Taruon Basket 
Liga 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 
13.07 Liga Mistrzyń w siatkówce 15.00 
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Liga 
Mistrzyń w siatkówce 17.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 17.07 Boks Magazyn 
Puncher 18.00 Piłka nożna Magazyn 1. ligi 
19.00 Polsat Sport News Magazyn koszy-
karski 19.07 Piłka ręczna Turniej elimina-
cyjny do IO 21.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 21.07 Piłka nożna Liga holenderska 
23.00 Piłka nożna Liga ukraińska

8.00 Podnoszenie ciężarów - Mistrzo-
stwa Europy - Norwegia 9.30 Kierunek 
RIO 10.05 Żużel - Nice Polska Liga Eco 
- Dir Włókniarz Częstochowa - Orzeł Łódź 
12.05 Piłka nożna FC Barcelona - Atletico 
Madryt 15.25 4 - 4 - 2 16.30 Podnoszenie 
ciężarów - ME - Norwegia 18.20 La dla 
każdego 18.55 Kierunek Rio 19.30 Pod-
noszenie ciężarów - ME- Norwegia 21.30 
Pełnosprawni 22.00 Żeglarska kadra 
22.30 Piłkarskie gwiazdy po polsku 22.55 
Legia mistrzów 23.15 Sportowy Wieczór 
23.25 GOL 23.35 Podnoszenie ciężarów 
- Mistrzostwa Europy - Norwegia - kat. 
58 kg kobiet 1.00 Zakończenie dnia 

8.10 Eurogole 8.15 Watts 8.30 Kolarstwo. 
Paryż - Roubaix 10.00 Podnoszenie cięża-
rów. Mistrzostwa Europy, Forde 12.00 Eu-
rogole 12.05 Piłka nożna. Major League 
Soccer MLS Highlights 12.30 Piłka noż-
na. Vive la France 12.55 Eurogole 13.00 
Piłka nożna. Major League Soccer 14.30 
Kolarstwo. Paryż - Roubaix 15.30 Podno-
szenie ciężarów. Mistrzostwa Europy, For-
de 18.15 Snooker. Masters, Londyn  19.30 
Podnoszenie ciężarów. Mistrzostwa Euro-
py, Forde 21.15 Piłka nożna. Major League 
Soccer 22.30 Wyścigi motocyklowe. Mi-
strzostwa świata Endurance 23.00 Rajdy 
Samochodowe. ERC od środka 23.30 Wy-
ścigi samochodowe. Blancpain Sprint Se-
ries, Misano, San Marino

14.00 Ewolucja - nauka czy ślepa wiara? 
15.40 Niezwykłości przyrody Nowej Ze-
landii 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informa-
cje dnia 16.10 Bioetyczny detektyw 16.30 
Owoce posługi misyjnej 16.40 Aktualno-
ści akademickie WSKSiM w Toruniu 16.45 
M2016 - Światowe Dni Młodzieży 16.50 
Ambasadorzy ŚDM 17.00 Przyroda i lu-
dzie 17.25 Śladami historii 17.30 Reportaż 
dnia 18.00 Regina Coeli 18.05 Informa-
cje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 
19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Każ-
dy maluch to potrafi  19.45 Modlitwa z te-
lefonicznym udziałem dzieci 20.00 Infor-
macje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc 
Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Wi-
dzenia 22.00 Listy do Eleny 23.45 W gó-
reckim domku ogrodnika 

6.00 Serwis Info,  Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55 
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40 
To jest temat - magazyn 18.00 Twoje In-
fo 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program 
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46 
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Mi-
nęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.51 
Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogo-
da 21.15 Puls Polski 21.40 Studio LOT-
TO 21.50 Panorama Dnia 22.37 Pogoda 
22.45 Studio świat. - magazyn 23.10 Ser-
wis Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 
Teleexpress Extra 0.10 Extra świat - ma-
gazyn 0.20 To jest temat - magazyn

 5.35 M jak miłość (1039) - serial
 6.30 Prorokować będą - reportaż
 7.05 M jak miłość (1040) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1432) - serial
 11.30 Na dobre i na złe (136) 

- Oskrzelowy song - serial
 12.35 Tylko z Tobą (30) - serial 
 13.35 Dzika Muzyka Było cymbali-

stów wielu… - magazyn
 14.10 Na sygnale (7) - serial
 14.35 Rodzinka.pl (37) - Pierwsza 

praca Tomka - serial
 15.05 Rodzinka.pl (38) - Dziadkowie 

- serial komediowy
 15.40 Panorama
 16.00 Pogoda
 16.05 M jak miłość (1214) - serial
 17.05 Tylko z Tobą (31) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1432) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1433) - serial 

obyczajowy
 20.45 M jak miłość (1215) - serial
 21.40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.55 Świat bez fi kcji - 596 dni 

- reportaż, Polska 
 23.35 Świat bez fi kcji - Otwarte 

serce - fi lm dok. 
 0.40 Komediowa Scena Dwójki 

- program rozrywkowy
 1.40 Prokurator (2) - serial krymi-

nalny TVP
 2.40 Magazyn Ekspresu Reporterów
 3.40 596 dni - reportaż
 4.20 Ekstradycja III (10) - serial
 5.20 Zakończenie programu

 5.45 Uwaga! - program interwencyjny
 6.15 Mango - Telezakupy
 7.20 Singielka - serial 
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 Szpital - program obyczajowy
 14.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 15.00 Rozmowy w toku - talk show 
 16.00 Szkoła - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku 
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy

 20.55 Singielka - serial 
 21.30 Agent - Gwiazdy 
 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.30 Superwizjer - magazyn reporte-

rów 
 0.05 Na językach - magazyn 
 1.05 Partnerki - serial kryminalny 
 2.00 Uwaga! - program interwencyjny
 2.25 Klub Magii 
 3.45 Rozmowy w toku - talk show 

6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.55 Trudne sprawy
8.55 Malanowski i Partnerzy
9.55 Mój przepis na…

10.00 Dzień, który zmienił moje życie
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Pielęgniarki
13.00 Trudne sprawy
14.00 Pierwsza miłość
14.45 Dlaczego ja?
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.25 Malanowski i Partnerzy
16.55 Małolaty
17.55 Mój przepis na…
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.05 Hell’s Kitchen - Piekielna 

Kuchnia
21.35 Powiedz TAK!

22.45 Dorwać gringo - dramat sen-
sacyjny, USA, 2012, reż. Adrian 
Grunberg, wyk. Daniel Giménez, 
Jesús Ochoa, Kevin Hernandez, 
Mel Gibson

 Po nieudanym skoku Kierowca  
trafi a do nietypowego więzienia 
w Meksyku. Jest to właściwie 
małe, odizolowane od zewnętrz-
nego świata miasteczko, w któ-
rym toczy się niemal normalne 
życie. Rządzą tu gangsterzy, ale 
wśród rezydentów nie brakuje 
kobiet w różnym wieku i dzieci. 

0.50 Anioł zemsty - thriller, Wielka 
Brytania, Kanada, 2001, reż. John 
Irvin, wyk. Jeremy Irons, Forest 
Whitaker, Jason Priestley

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 13 Demonów Scooby - Doo 
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 13 Demonów Scooby - Doo
 9.00 Nieśmiertelny
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona
 11.55 Mój przepis na…
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 9. miesiąc
 21.00 STOP Drogówka
 22.00 Mój przepis na…
 22.05 Tajni agenci - fi lm akcji, Francja, 

2004, reż. Frédéric Schoendoerf-
fer, wyk. Vincent Cassel, Bruno 
Todeschini, Charles Berling, Sergio 
Peris - Mencheta, Monica Bel-
lucci, André Dussollier

 0.20 Spadkobiercy
 1.25 Interwencja
 2.05 Graffi  ti
 2.20 TAK czy NIE
 2.55 Magazyn Puncher 2016 
 3.55 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2016
 4.25 Magazyn European Tour 

Weekly 2016

 5.15 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.35 W - 11 Wydział Śledczy - pro-
gram kryminalny

 7.15 Kryminalni - serial sensacyjny
 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.15 Chirurdzy III - serial
 11.15 Mango Telezakupy
 12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.50 Szpital - program obyczajowy
 14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.50 Kryminalni - serial sensacyjny
 18.00 Chirurdzy III - serial
 19.00 Agentka o stu twarzach - serial
 20.00 Tylko strzelaj - fi lm sensacyjny, 

USA 2007, reż. Michael Davis, wyk. 
Clive Owen, Paul Giamatti, Monica 
Bellucci, Stephen McHattie

 22.05 Prawo krwi - fi lm sensacyjny, 
USA 1989, reż. John Irvin, wyk. 
Patrick Swayze, Adam Baldwin, 
Helen Hunt, Andreas Katsulas, Bill 
Paxton, Ben Stiller

 0.20 Blef - serial
 1.25 Sposób na morderstwo - serial
 2.25 Klub Magii 
 4.35 Druga strona medalu - talk show
 5.05 Koniec programu

 6.00 Tajemnice medyczne - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Nash Bridges - serial
 9.00 Napisała: Morderstwo - serial
 10.00 Columbo - serial
 12.00 Dziesięć przykazań - serial
 13.05 Odmienić los - telenowela
 14.00 Odmienić los - telenowela
 14.55 Oblicza miłości - telenowela, 

Meksyk 2013
 15.50 Oblicza miłości - telenowela, 

Meksyk 2013
 16.50 Dziesięć przykazań - serial
 17.45 Czterej pancerni i pies - serial
 18.50 Czterej pancerni i pies - serial
 20.00 W imię króla - fi lm przygodowy, 

Kanada, Niemcy, USA 2007, 
reż. Uwe Boll, wyk. Jason Stat-
ham, Leelee Sobieski, John Rhys 
- Davies, Ron Perlman

 22.30 Szybcy i wściekli 5  - fi lm 
akcji, USA 2011, reż. Justin Lin, 
wyk. Dwayne Johnson, Jordana 
Brewster, Paul Walker, Vin Diesel

 1.10 The Walking Dead - serial
 2.05 Stawka większa niż życie 

- serial
 3.15 Stawka większa niż życie 

- serial
 4.30 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

Wtorek, 12.04.2016

Poniedziałek, 11.04.2016

9.25 Chłopi - serial 10.35 Kobra: Od-
dział specjalny - serial 11.40 Historia Orę-
ża - serial 12.50 Katastrofy w przestwo-
rzach - serial 13.50 Pułapki umysłu - serial 
14.15 Szpital nadziei - serial 15.25 Cesar-
skie cięcie - komedia obyczajowa  17.15 
Szpital nadziei - serial 18.00 Kobra: Od-
dział specjalny - serial 20.00 Szyfry wojny 
- fi lm wojenny 22.50 Dziennik zakrapiany 
rumem - komedia 

14.15 Nieobliczalni lokatorzy 14.45 Tajem-
nice otyłości 15.45 Express - informacje 
16.05 Uwaga! 16.25 Kartoteka 10 17.30 
DeFacto - Flesz 17.45 Express - informa-
cje 18.05 Pływające rezydencje - doku-
ment 19.10 Gry uliczne 19.45 Express - in-
formacje 20.10 Uwaga! po Uwadze 21.10 
Komornicy 21.45 Express - informacje 
22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
22.45 DeFacto 23.45 Punkt krytyczny 

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Kłamczuch 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Tajemnice i zagadki przeszłości 11.00 
Amerykańscy naprawiacze 12.00 Mio-
dowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 
Dekoratornia 15.15 Nieśmiertelny 16.15 
Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 
Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 Osta-
teczna rozgrywka - fi lm akcji 23.00 Zgon 
na pogrzebie - czarna komedia

9.10 Wiedźmin - serial 10.25 Kobra: Od-
dział specjalny - serial 11.40 Historia Orę-
ża - serial 12.50 Katastrofy w przestwo-
rzach - serial 13.50 Pułapki umysłu - serial 
14.15 Szpital nadziei - serial 15.20 Dro-
ga do raju - komedia obyczajowa  17.15 
Szpital nadziei - serial 18.00 Kobra: Od-
dział specjalny - serial 20.00 Kobieta na 
Marsie, mężczyzna na Wenus - komedia 
21.55 Czekając na wyrok - dramat 

15.45 Express - informacje 16.00 Pogoda 
16.05 Uwaga! 16.25 Kartoteka 10 17.30 
DeFacto - Flesz 17.45 Express - informa-
cje 18.00 Pogoda 18.05 Luksusowe za-
chcianki 19.10 Gry uliczne 19.45 Express 
- informacje 19.57 Pogoda 20.00 Ice ro-
ad truckers. Drogi śmierci 21.10 Licytuj 
i niszcz 21.45 Express - informacje 21.57 
Pogoda 22.00 Usterka 23.00 Ostre cięcie 
23.45 Rozmowy kontrolowane 

7.00 Kłamczuch 8.00 Strażnik Teksasu 
9.00 Galileo 10.00 Niezwykła historia re-
zydencji Rockefellerów - fi lm dok. 11.00 
Amerykańscy naprawiacze 12.00 Mio-
dowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 
Dekoratornia 15.15 Nieśmiertelny 16.15 
Strażnik Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 
Miodowe lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: 
Kryminalne zagadki Nowego Jorku 22.55 
Ostatni patrol - fi lm akcji
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 Pełnosprawni (151) - magazyn 

dla niepełnosprawnych
 9.00 Ojciec Mateusz (69) - Ogrod-

nik - serial
 9.55 Tysiąc i jedna noc (153) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (312) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Magazyn Rolniczy
 12.45 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Najdziksze wyspy świata. 

Vancouver - cykl dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (154) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Okrasa łamie przepisy - Złota 

dynia na talerzu
 15.50 Wspaniałe stulecie (1) - serial 
 16.45 Jaka to melodia? 
 16.48 Pegaz
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2925) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.15 Orędzie Prymasa
 20.25 Houdini - sztuka iluzji - część 2 

- serial
 21.25 Świat nieprzedstawiony
 22.25 Pegaz
 23.20 Zauroczenie - fi lm fabularny, 

USA
 1.05 Świat nieprzedstawiony - fi lm 

dokumentalny
 2.05 Pegaz
 2.50 Houdini - sztuka iluzji - część 2 

- serial
 3.45 Notacje - Notacje katyń-

skie. Halina Młyńczak. Listy 
z Kozielska - cykl dok.

 4.00 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

 4.50 Zakończenie dnia

9.05 Informacje kulturalne ekstra 9.40 
Córka albo syn - fi lm TVP  11.05 Chło-
piec, który zobaczył górę lodową - fi lm 
anim. 11.30 Rodzina Kanderów - serial 
12.40 Koncert życzeń - 100 pytań do… 
- Edwarda Dziewońskiego 13.25 Infor-
macje kulturalne 13.45 3 x Jolanta Dy-
lewska - W ciemności - dramat  16.15 
Niewdzięczność - dramat psychologicz-
ny  17.20 Dziewczyna Piętaszek - kome-
dia 19.05 Sztuka performance Zbigniewa 
Warpechowskiego - fi lm dok. 20.00 In-
formacje kulturalne 20.20 Więcej niż fi k-
cja - Ciemności skryją Ziemię - fi lm dok. 
21.45 Młodzi gniewni - Bellissima - fi lm 
TVP 23.00 Performance 23.40 Pegaz 

6.50 Podróże kulinarne Roberta Makło-
wicza 7.20 Flesz historii (281) 7.55 Pra-
dzieje Celtów - fi lm dok. 9.00 Wspaniałe 
stulecie (309) - serial 10.00 Przewodnik 
Historyczny Bogusława Wołoszańskiego 
- Bastion, cz. 1 - cykl dok. 10.35 Wciele-
nia zła (10) Kaddafi . Szaleniec z Bliskiego 
Wschodu - cykl dok. 11.40 W cieniu nie-
nawiści - dramat wojenny 13.45 Flesz hi-
storii (281) 14.10 Szlakiem smaków (7) 
- serial dok. 15.15 Było, nie minęło - Było, 
nie minęło 15.45 Sensacje XX wieku - Ku-
trzeba, cz. 1 - widowisko kameralne 16.50 
Golgota Wschodu - stacja Katyń - pro-
gram publicystyczny 18.00 Wspaniałe 
stulecie (310) - serial 19.00 Był sobie czło-
wiek  20 - serial 19.45 Norymberga. Na-
ziści wobec swoich zbrodni - Nazistowski 
spisek 1 - fi lm dok. 21.00 Sensacje XX wie-
ku - Kutrzeba, cz. 2 - widowisko kameral-
ne 22.00 Było, nie minęło - Było, nie minę-
ło 22.30 Czas transformacji (3 - 4) - cykl 
dok. 23.45 Katyń - dramat 1.50 Szlakiem 
smaków (7) - serial dok. 3.05 Czas hono-
ru (77 -78) - serial 5.05 Zakończenie dnia 

7.00 Piłka nożna Magazyn 1. ligi 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Boks 
Magazyn Puncher 9.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 9.07 Koszykówka Taruon Ba-
sket Liga 11.00 Polsat Sport News Ma-
gazyn koszykarski 11.07 Piłka ręczna Tur-
niej eliminacyjny do IO 13.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 13.07 Magazyn Cafe 
Futbol 15.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 15.07 Piłka ręczna Turniej eliminacyj-
ny do IO 17.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 17.07 Piłka nożna Liga holender-
ska 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 
19.07 Magazyn ATP World Tour Uncove-
red 19.50 Koszykówka Taruon Basket Liga 
22.00 Piłka ręczna Turniej eliminacyjny do 
IO 0.00 Piłka nożna Liga ukraińska 

8.00 Podnoszenie ciężarów - ME - Nor-
wegia 9.30 La dla każdego 10.05 Cur-
ling - MŚ mężczyzn 11.30 Najpiękniejsze 
bramki 12.30 Żeglarska Kadra Narodowa 
13.05 Piłka nożna VfB Stuttgart - Bayern 
16.30 Podnoszenie ciężarów - Mistrzo-
stwa Europy - Norwegia 18.30 Borussia 
Dortmund 19.30 Podnoszenie ciężarów 
- Mistrzostwa Europy - Norwegia - kat. 
77 kg mężczyzn 20.30 Podnoszenie cię-
żarów - Mistrzostwa Europy - Norwe-
gia 21.30 Piłkarskie gwiazdy po polsku 
22.00 Świat jeździectwa 22.30 Kierunek 
RIO 23.00 Legia mistrzów 23.15 Sporto-
wy Wieczór 23.40 Podnoszenie ciężarów 
- Mistrzostwa Europy - Norwegia - kat. 
63 kg kobiet 1.05 Zakończenie dnia 

8.30 Snooker. Masters, Londyn 10.00 
Podnoszenie ciężarów. Mistrzostwa Euro-
py, Forde 11.00 Podnoszenie ciężarów. Mi-
strzostwa Europy, Forde 12.00 Kolarstwo. 
Paryż - Roubaix, Francja 13.30 Piłka noż-
na. Major League Soccer MLS Highlights 
13.55 Piłka nożna. Vive la France 14.20 
Piłka nożna. Major League Soccer 15.30 
Podnoszenie ciężarów. Mistrzostwa Eu-
ropy, Forde 16.30 Podnoszenie ciężarów. 
Mistrzostwa Europy, Forde 18.15 Snooker. 
Welsh Open, Cardiff  Finał  19.30 Pod-
noszenie ciężarów. Mistrzostwa Europy, 
Forde 21.15 Piłka nożna. Major League 
Soccer MLS Highlights  23.00 Kolarstwo. 
Paryż - Roubaix, Francja 0.00 Podnosze-
nie ciężarów. Mistrzostwa Europy, Forde

12.00 Regina Coeli 12.03 Informacje dnia 
12.20 Musical - Życie Maryi 14.00 Listy do 
Eleny 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informa-
cje dnia 16.10 Na zdrowie 16.30 Misjona-
rze Afryki - Ojcowie Biali 17.00 Po stronie 
prawdy 18.00 Regina Coeli 18.05 Infor-
macje dnia 18.15 Rozmowy niedokoń-
czone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30 
Przygody Mobilków 19.45 Modlitwa z te-
lefonicznym udziałem dzieci 20.00 Infor-
macje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc 
Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Wi-
dzenia 22.00 Głos serca 23.20 Muze-
um Diecezjalne w Tarnowie 0.00 Świat 
w obrazach 0.05 Słowo Życia 0.10 Infor-
macje dnia 0.30 Misjonarze Afryki - Oj-
cowie Biali 1.00 Regina Coeli 1.05 Pytasz 
i wiesz 1.15 Rozmowy niedokończone 

6.00 Serwis Info,  Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55 
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40 
Twoja Sprawa - magazyn 18.00 Twoje In-
fo 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program 
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46 
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Mi-
nęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.51 
Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogo-
da 21.15 Puls Polski 21.40 Studio LOT-
TO 21.50 Panorama Dnia 22.37 Pogoda 
22.45 Studio świat. - magazyn 23.10 Ser-
wis Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 
Teleexpress Extra 0.10 Extra świat - ma-
gazyn 0.20 Twoja Sprawa

 6.05 M jak miłość (1040 - 1041) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1433) - serial
 11.35 Na dobre i na złe (137) 

- Tajemniczy pasażer - serial
 12.35 Tylko z Tobą (31) - serial 
 13.35 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - U brzegów 
Sahary 

 14.05 Na sygnale (8) - serial
 14.40 Rodzinka.pl (39) - Wakacje 

pod Ełkiem - serial komediowy
 15.05 Rodzinka.pl (40) - Dorosłe 

nastolatki - serial komediowy
 15.40 Panorama
 16.00 Pogoda
 16.05 M jak miłość (1215) - serial
 17.05 Tylko z Tobą (32) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1433) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1434) - serial
 20.40 Na dobre i na złe (633) - serial
 21.50 Na sygnale (92) - Potwór 

- serial fabularyzowany TVP
 22.25 Facet potrzebny od zaraz 

- komedia, Polska, reż. Weronika 
Migoń, wyk. Katarzyna Maciąg, 
Joanna Kulig, Krzysztof Globisz, 
Łukasz Garlicki, Paweł Mała-
szyński, Bartosz Porczyk, Marcel 
Sabat, Czesław Mozil, Anna Czar-
toryska - Niemczycka, Michał 
Żebrowski

 0.05 O mnie się nie martw - s. IV (5) 
- serial komediowy

 1.05 Świat bez tajemnic - Dlaczego 
nie mówisz po angielsku? 
- cykl dok. reż. Luke Byme

 2.05 Świat bez tajemnic - Jak Chiny 
nabrały świat - cykl dok. reż. 
Guy Smith

 3.05 Trzeci ofi cer (5) - Stąd do 
wieczności - serial sensacyjny

 4.05 Wiadomości z drugiej ręki (23) 
- serial

 5.45 Uwaga! - program interwencyjny
 6.15 Mango - Telezakupy
 7.20 Singielka - serial 
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 Szpital - program obyczajowy
 14.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 15.00 Rozmowy w toku - talk show 
 16.00 Szkoła - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku 
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.55 Singielka - serial 
 21.30 You Can Dance - po prostu 

tańcz! - program rozrywkowy 

 23.15 Dom woskowych ciał - horror, 
  USA, Australia 2005, reż. Jaume 

Collet - Serra, wyk. Elisha 
Cuthbert, Chad Michael Murray, 
Brian Van Holt, Paris Hilton 

 1.35 Efekt Domina 
 2.10 Sablewskiej sposób na… 
 2.40 Ostry dyżur - serial obyczajowy 
 3.35 Uwaga! - program interwencyjny
 4.00 Klub Magii 

 8.55 Malanowski i Partnerzy
 9.55 Mój przepis na…
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.25 Malanowski i Partnerzy
 16.55 Małolaty
 17.55 Mój przepis na…
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.40 TOP CHEF
 22.05 Pamiętniki z wakacji

 23.10 Straż sąsiedzka - komedia, USA, 
2012, reż. Akiva Schaff er, wyk. 
Ben Stiller, Jonah Hill, Richard 
Ayoade, Rosemarie DeWitt

  Kierownik supermarketu Evan 
Trautwig przeżywa szok, kiedy 
jeden ze strażników nocnych 
w jego sklepie zostaje zamor-
dowany. Aby odnaleźć zabójcę, 
mężczyzna gotów jest sformo-
wać straż sąsiedzką. Przedsię-
wzięcie nie spotyka się z wielkim 
odzewem i do Evana dołącza 
jedynie trzech ochotników.  
Wyśmiewani przez otoczenie, 
świeżo upieczeni strażnicy nie-
zbyt przejmują się swymi obo-
wiązkami do momentu, gdy pod-
czas jednego z patroli odnajdują 
domniemany ślad kosmitów. 

 1.35 Tajemnice losu

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 13 Demonów Scooby - Doo
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 13 Demonów Scooby - Doo 
 9.00 Nieśmiertelny
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona
 11.55 Mój przepis na…
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Bez odwrotu - dramat, USA, 

2012, reż. Doug Lodato, wyk. Ale-
xandra Breckenridge, Colin Ford, 
Ray Liotta 

 22.00 Mój przepis na…
 22.05 El Mariachi - fi lm akcji, USA, 

Meksyk, 1992, reż. Robert Rodri-
guez, wyk. Carlos Gallardo, Jaime 
de Hoyos, Peter Marquardt, Reinol 
Martinez, Consuelo Gómez 

 23.45 Spadkobiercy
 0.50 Śmierć na 1000 sposobów
 1.50 Interwencja
 2.10 Graffi  ti 
 2.30 TAK czy NIE
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.10 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.35 Męski Typ 2: Przemysław 
Saleta - talk show

 7.10 Kryminalni - serial sensacyjny
 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.15 Chirurdzy III - serial
 11.15 Mango Telezakupy
 12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.50 Szpital - program obyczajowy
 14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.50 Kryminalni - serial kryminalny
 16.55 Kryminalni - serial kryminalny
 18.00 Chirurdzy IV - serial
 19.00 Agentka o stu twarzach - serial
 20.00 J. Edgar - fi lm obyczajowy, USA 

2011, reż. Clint Eastwood, wyk. 
Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, 
Judi Dench, Armie Hammer, Josh 
Lucas, Dermot Mulroney

 22.55 UEFA Champions League 
 0.05 Goło i wesoło - komedia, Wielka 

Brytania 1997, reż. Peter Catta-
neo, wyk. Robert Carlyle, Mark 
Addy, William Snape, Steve Hui-
son, Tom Wilkinson

 2.00 Klub Magii 
 4.10 Druga strona medalu - talk show
 4.35 Druga strona medalu - talk show
 5.00 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 9.00 Napisała: Morderstwo - serial
 10.00 Columbo - serial
 12.00 Dziesięć przykazań - serial
 13.05 Odmienić los - telenowela
 14.00 Oblicza miłości - telenowela
 14.55 Niewolnica Victoria - telenowela
 16.50 Dziesięć przykazań - serial
 17.45 Czterej pancerni i pies - serial
 18.50 Czterej pancerni i pies - serial
 20.00 Anakonda - horror, Brazylia, 

Peru, USA 1997, reż. Luis Llosa, 
wyk. Danny Trejo, Ice Cube, Jen-
nifer Lopez, Jon Voight, Owen 
Wilson

 21.50 Uciec, ale dokąd? - fi lm akcji, 
USA 1993, reż. Robert Harmon, 
wyk. Jean - Claude Van Damme, 
Kieran Culkin, Rosanna Arquette, 
Ted Levine

 23.50 The Walking Dead - serial
 0.50 Stawka większa niż życie 

- serial
 2.00 Stawka większa niż życie 

- serial
 3.15 Taki jest świat
 3.50 Z archiwum policji
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.25 Cztery kąty, anioł piąty 
 9.00 Ojciec Mateusz (70) - Eden 

- serial
 9.55 Tysiąc i jedna noc (154) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (1) - serial 
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Smaki polskie - na zielono, 

Egzotyka - polska praktyka 
- kolendra i trawa cytrynowa 

 12.45 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Najdziksze wyspy świata. Fili-

piny - cykl dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (155) - serial
 14.50 Jaka to melodia? 
 15.00 Wiadomości
 15.05 Pogoda
 15.15 Jaka to melodia?
 15.45 Wspaniałe stulecie  (2) - serial
 16.45 Pegaz
 17.00 Teleexpress
 17.15 Msza Święta
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.15 Pogoda
 20.30 Ojciec Mateusz - serial
 21.20 Sprawa dla reportera
 22.20 Chodzi o pieniądze - program 

publicystyczny
 23.15 Kill Bill 2 - fi lm akcji, USA, reż. 

Quentin Tarantino, wyk. Uma 
Thurman, Lucy Liu, Daryl Hannah, 
David Carradine

 1.30 Naszaarmia.pl - magazyn
 2.00 Sprawa dla reportera
 2.55 Chodzi o pieniądze - program 

publicystyczny
 3.50 Notacje - Notacje katyńskie. 

Zuzanna Goman. Łzy w Mied-
noje - cykl dok.

 4.05 Zakończenie dnia

9.05 Paul Gaugin. Narodziny Chrystusa, 
Syna Bożego 10.10 Czy jest tu panna na 
wydaniu? - fi lm TVP  11.30 Rodzina Kan-
derów - serial 12.45 Koncert życzeń - 29. 
Przegląd Piosenki Aktorskiej - Z poważa-
niem, L. Cohen 13.55 Informacje kultu-
ralne 14.10 Kilka opowieści o człowieku 
- fi lm dok. 14.40 Ja, twój syn - fi lm fa-
bularny 16.20 Syberiada polska - dramat  
18.40 Planeta Kirsan - fi lm dok. 19.40 
Brzuch - fi lm anim. 19.50 Pierwsza miłość 
- fi lm anim. 20.00 Informacje kulturalne 
20.20 Zabójstwo - fi lm kryminalny 21.55 
Dezerterzy - rozmowa 22.35 Mama, Ta-
ta, Bóg i szatan - fi lm dok. 23.30 Hańba 
- dramat 1.20 Informacje kulturalne

6.50 Podróże kulinarne Roberta Makło-
wicza - Bieszczadzki smak 7.25 Cafe Hi-
storia 7.50 Kleopatra. portret morder-
czyni - fi lm dok. 9.00 Wspaniałe stulecie 
(310) - serial 10.00 Historia żywa - Woj-
na, rekonstrukcja, nauka 10.35 Norym-
berga. Naziści wobec swoich zbrodni 
- Nazistowski spisek 1 - fi lm dok. 11.30 
Daleko od okna - dramat 13.40 Ex Libris 
(256) - magazyn 14.20 Bóg jest z na-
mi mężczyznami - fi lm dok. 15.15 Było, 
nie minęło - Było, nie minęło 15.45 Sen-
sacje XX wieku - Kutrzeba, cz. 2 - wido-
wisko kameralne 16.45 Ostatni świadek 
- fi lm dok. 18.00 Wspaniałe stulecie (311) 
- serial 19.00 Był sobie człowiek 21 - serial 
19.45 Norymberga. Naziści wobec swo-
ich zbrodni - Nazistowski spisek 2 - fi lm 
dok. 21.00 Nowe Ateny - program publi-
cystyczny 22.00 Sensacje XX wieku 23.05 
Było, nie minęło - Było, nie minęło 23.35 
Szerokie tory - Szerokie tory. Katyń 0.10 
Nieznane Katastrofy (1 - 2) - magazyn 
1.15 Bóg jest z nami mężczyznami - fi lm 
dok. 2.15 Przeprowadzki (1 - 2) - serial 

7.00 Piłka nożna Magazyn 1. ligi 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Boks 
Magazyn Puncher 9.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 9.07 Piłka ręczna Turniej elimi-
nacyjny do IO 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Koszykówka Taruon Ba-
sket Liga 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Piłka ręczna Turniej eliminacyj-
ny do IO 15.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 15.07 Koszykówka Taruon Basket 
Liga 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 
17.07 Piłka ręczna Turniej eliminacyjny do 
IO 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 
19.07 Piłka nożna Liga ukraińska 21.00 
Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Piłka 
nożna Liga holenderska 23.00 Piłka noż-
na Liga angielska 1.00 Cafe Futbol 

8.00 Podnoszenie ciężarów - ME - Nor-
wegia 9.25 Kierunek RIO 10.00 Piłka noż-
na - VfB Stuttgart - Bayern 13.20 Piłka 
nożna - Real Sociedad San Sebastian - FC 
Barcelona 16.30 Podnoszenie ciężarów 
- ME - Norwegia - kat. 69 kg kobiet 17.30 
Podnoszenie ciężarów - Mistrzostwa Eu-
ropy - Norwegia - kat. 69 kg kobiet 18.25 
Zwarcie - magazyn 19.00 Łyżwiarstwo fi -
gurowe - Gala Kings on Ice - Warszawa, 
cz. 1 20.00 Łyżwiarstwo fi gurowe - Gala 
Kings on Ice - Warszawa, cz. 2 21.00 Pił-
ka nożna - Liga Europejska. 22.05 Piłka 
nożna - Liga Europejska. 23.05 Legia mi-
strzów 23.20 Sportowy Wieczór 23.40 
Podnoszenie ciężarów - Mistrzostwa Eu-
ropy - Norwegia - kat. 85 kg mężczyzn 

8.30 Snooker. Welsh Open, Cardiff  Finał 
10.00 Podnoszenie ciężarów. ME, Forde 
12.00 Snooker. Players Championship Fi-
nał 13.30 Piłka nożna. Vive la France 14.00 
Piłka nożna. Worldgoals 14.05 Piłka noż-
na. Major League Soccer MLS Highlights 
14.30 Futbol Latino 15.00 Piłka nożna. FI-
FA Football 15.25 Piłka nożna. Worldgoals 
15.30 Podnoszenie ciężarów. Mistrzostwa 
Europy, Forde 16.30 Podnoszenie cięża-
rów. Mistrzostwa Europy, Forde 18.15 
Watts 18.30 Piłka nożna. Vive la France 
19.00 Piłka nożna. Liga Europy Ćwierć-
fi nały  21.00 Piłka nożna. Liga Europy 
Ćwierćfi nały  23.05 Piłka nożna. Liga Eu-
ropy Ćwierćfi nały 0.35 Podnoszenie cię-
żarów. Mistrzostwa Europy, Forde 

12.00 Regina Coeli 12.03 Informacje dnia 
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Ewangelia 
nasz biznesplan 13.50 Szafarskie dni i no-
ce czyli Chopin był u nas 14.00 Głos ser-
ca 15.20 Krok serca 15.50 Pytasz i wiesz 
16.00 Informacje dnia 16.10 Z wędką nad 
wodę w Polskę i Świat 16.35 Jasnogórska 
muzyka dawna 16.55 Przegląd Tygodnika 
Rodzin Katolickich „Źródło” 17.00 „Gdzie 
chrzest, tam nadzieja” Jubileusz 1050 - le-
cia Chrztu Polski - Eucharystia Katedra 
Gnieźnieńska 19.25 Przegląd katolickiego 
tygodnika „Niedziela” 19.30 Moja katoli-
cka rodzina 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Głos Polski 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Polski Punkt Widzenia 22.00 Król Dawid 
22.55 Święty na każdy dzień 23.00 Koś-
ciuszko jeszcze Polska zatańczy

6.00 Serwis Info,  Pogoda, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55 
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.14 Teleexpress 
Extra 17.31 Extra świat - magazyn 17.40 
To jest temat - magazyn 18.00 Twoje In-
fo 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program 
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46 
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Mi-
nęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.51 
Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogo-
da 21.15 Puls Polski 21.40 Studio LOT-
TO 21.50 Panorama Dnia 22.37 Pogoda 
22.45 Studio świat. - magazyn 23.10 Ser-
wis Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 
Teleexpress Extra 0.10 Extra świat - ma-
gazyn 0.20 To jest temat - magazyn

 6.05 M jak miłość (1041) - serial
 7.05 M jak miłość (1042) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1434) - serial 

obyczajowy
 11.35 Na dobre i na złe (138) 

- Wspólna sprawa - serial
 12.35 Tylko z Tobą (32) - serial 
 13.35 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Wielbłąd 
 14.10 Na sygnale (9) - serial fabulary-

zowany TVP
 14.40 Rodzinka.pl (41) - Kryzys 

- serial komediowy
 15.05 Rodzinka.pl (42) - Ty, ja i spa 

- serial komediowy
 15.40 Panorama
 15.55 Pogoda
 16.05 Na dobre i na złe (633) - serial
 17.05 Tylko z Tobą (33) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1434) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1435) - serial 

obyczajowy
 20.40 Ultimatum Bourne’a - fi lm 

sensacyjny, USA, reż. Paul Gre-
engrass, wyk. Matt Damon, Julia 
Stiles, Paddy Considine

 22.50 Kocham kino - Sierpień 
w hrabstwie Osage - fi lm oby-
czajowy, USA, reż. John Wells, 
wyk. Meryl Streep, Julia Roberts, 
Juliette Lewis, Julianne Nicholson, 
Chris Cooper, Ewan McGregor, 
Dermot Mulroney

 1.00 Facet potrzebny od zaraz 
- komedia

 2.35 Sierpień w hrabstwie Osage 
- fi lm obyczajowy, USA 

 4.45 Art Noc. Możdżer, Danielsson, 
Fresco - Polska Live - koncert

 5.35 Zakończenie dnia

 5.45 Uwaga! - program interwencyjny
 6.15 Mango - Telezakupy
 7.20 Singielka - serial 
 7.50 Doradca smaku 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 12.00 Szkoła - serial
 13.00 Szpital - program obyczajowy
 14.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 15.00 Rozmowy w toku - talk show 
 16.00 Szkoła - serial
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Doradca smaku 
 20.15 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.55 Singielka - serial 
 21.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 

 22.30 Gra Endera - fi lm S - F, USA 2013, 
reż. Gavin Hood, wyk. Asa Butter-
fi eld, Harrison Ford, Hailee Stein-
feld, Abigail Breslin, Ben Kingsley, 
Viola Davis

 0.50 Ugotowani  - program kulinarno 
- rozrywkowy 

 1.45 Superwizjer - magazyn reporte-
rów 

 2.15 Uwaga! - program interwencyjny
 2.35 Klub Magii 
 3.50 Rozmowy w toku - talk show 

 8.50 Malanowski i Partnerzy
 9.50 Mój przepis na…
 9.55 Dzień, który zmienił moje życie
 10.55 Dlaczego ja?
 11.55 Pielęgniarki
 12.55 Trudne sprawy
 13.55 Dwoje we troje
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dlaczego ja?
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.25 Malanowski i Partnerzy
 16.55 Małolaty
 17.55 Mój przepis na…
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Nasz nowy dom
 21.05 Przyjaciółki
 22.05 Zdrady

 23.05 Dziewiąte wrota - horror, USA, 
Francja, Hiszpania, 1999, reż. 
Roman Polański, wyk. Johnny 
Depp, Frank Langella, Lena Olin, 
Emmanuelle Seigner

  Dean Corso to wytrawny nowo-
jorski bibliofi l i poszukiwacz sta-
rodruków, doświadczony ekspert, 
a zarazem pozbawiony skru-
pułów handlarz. Pewnego dnia 
zgłasza się do niego Boris Balkan, 
tajemniczy kolekcjoner, który 
zleca mu nietypowe zadanie. 
Balkan jest właścicielem jednego 
z trzech istniejących na świe-
cie egzemplarzy XVII - wiecznej 
satanistycznej księgi „Dziewięć 
Wrót Królestwa Cieni”.

 2.00 Tajemnice losu

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 13 Demonów Scooby - Doo 
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 13 Demonów Scooby - Doo
 9.00 Nieśmiertelny
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona
 11.55 Mój przepis na…
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Nieustraszony - fi lm biogra-

fi czny, Chiny, Hongkong, USA, 
2006, reż. Ronny Yu, wyk. Jet Li, 
Li Sun 

 22.10 Mój przepis na…
 22.15 Sześć dróg do śmierci - fi lm 

akcji, USA, 2015, reż. Nadeem 
Soumah, wyk. Michael Walton, 
Vinnie Jones, Vivica A. Fox 

 0.25 Spadkobiercy
 1.30 Interwencja
 1.50 Interwencja
 2.10 Graffi  ti
 2.30 TAK czy NIE
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.40 Męski Typ 2: Marek Kamiński 

- talk show
 7.15 Kryminalni - serial sensacyjny
 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.15 Chirurdzy IV - serial
 11.15 Mango Telezakupy
 12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.50 Szpital - program obyczajowy
 14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.50 Kryminalni - serial kryminalny
 16.55 Kryminalni - serial kryminalny
 18.00 Chirurdzy IV - serial
 19.00 Agentka o stu twarzach - serial
 20.00 Goło i wesoło - komedia, Wielka 

Brytania 1997, reż. Peter Catta-
neo, wyk. Robert Carlyle, Mark 
Addy, William Snape, Steve Hui-
son, Tom Wilkinson

 22.00 Sposób na morderstwo - serial
 23.00 Jeździec bez głowy - hor-

ror, USA, Niemcy 1999, reż. 
Tim Burton, wyk. Johnny Depp, 
Christina Ricci, Miranda Richar-
dson, Michael Gambon, Casper 
Van Dien, Christopher Lee, Ian 
McDiarmid, Lisa Marie, Christop-
her Walken

 1.15 Tajemnice Laury - serial
 2.10 Klub Magii 
 4.20 Druga strona medalu - talk show
 4.45 Druga strona medalu - talk show
 5.10 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 9.00 Napisała: Morderstwo - serial
 10.00 Columbo - serial
 12.00 Dziesięć przykazań - serial
 13.05 Odmienić los - telenowela
 14.00 Oblicza miłości - telenowela
 15.00 Niewolnica Victoria - telenowela
 15.55 Niewolnica Victoria - telenowela
 16.50 Dziesięć przykazań - serial
 17.45 Czterej pancerni i pies - serial
 20.00 Jaś Fasola: Nadciąga totalny 

kataklizm - komedia, Wielka 
Brytania 1997, reż. Mel Smith, 
wyk. Burt Reynolds, John Mills, 
Pamela Reed, Peter MacNicol, 
Rowan Atkinson

 21.55 Anakonda - horror, Brazylia, 
Peru, USA 1997, reż. Luis Llosa, 
wyk. Danny Trejo, Ice Cube, Jen-
nifer Lopez, Jon Voight, Owen 
Wilson

 23.30 Piła 3 - horror, USA, Kanada 
2006, reż. Darren Lynn Bousman, 
wyk. Tobin Bell, Shawnee Smith, 
Angus Macfadyen

 1.55 JRG w akcji
 2.30 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 Taki jest świat
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

Czwartek, 14.04.2016

Środa, 13.04.2016

9.20 Wiedźmin - serial 10.25 Kobra: Od-
dział specjalny - serial 11.40 Historia Orę-
ża - serial 12.50 Katastrofy w przestwo-
rzach - serial 13.50 Pułapki umysłu - serial 
14.15 Szpital nadziei - serial 15.20 Kobie-
ta na Marsie, mężczyzna na Wenus - ko-
media 17.15 Szpital nadziei - serial 18.00 
Kobra: Oddział specjalny - serial 20.00 
Terrorysta - thriller  22.15 Nic śmieszne-
go - komedia

17.45 Express - informacje 18.05 Punkt 
krytyczny 18.40 Wojny magazynowe 
19.45 Express - informacje 20.00 De-
Facto Extra 20.25 Testerzy 20.40 Ana-
tomia głupoty według Richarda Ham-
monda 21.10 Podstępne roboty 21.45 
Express - informacje 22.00 Ostre cięcie 
22.45 Kossakowski. Inicjacja 23.15 Teste-
rzy 23.25 Testerzy 23.40 Testerzy 23.55 
Gogglebox. Przed telewizorem

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Kłamczuch 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Wszystko o psach 11.00 Amerykańscy 
naprawiacze 12.00 Miodowe lata 13.45 
Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia 
15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik Teksa-
su 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne za-
gadki Nowego Jorku 22.55 Wywiad z za-
bójcą - thriller

7.30 Była sobie dziewczyna - dramat 9.25 
Wiedźmin - serial 10.30 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 11.40 Historia Oręża 
- serial 12.50 Katastrofy w przestworzach 
- serial 13.50 Pułapki umysłu - serial 14.15 
Szpital nadziei - serial 15.20 Epitafi um dla 
Barbary Radziwiłłówny - fi lm historyczny, 
Polska 17.15 Szpital nadziei - serial 18.00 
Kobra: Oddział specjalny - serial 20.00 
Ciało - komedia 22.00 Terrorysta - thriller

15.45 Express - informacje 16.05 Uwa-
ga! 16.25 Kartoteka 17.30 DeFacto - Flesz 
17.45 Express - informacje 18.05 Ostre 
cięcie 18.50 Remont dla zysku 19.45 Ex-
press - informacje 20.00 DeFacto 20.25 
Testerzy 20.40 Anatomia głupoty według 
Richarda Hammonda 21.10 Punkt kry-
tyczny 21.45 Express - informacje 22.00 
Komornicy 22.30 Wojny magazynowe 
23.30 Betlejewski. Prowokacje 

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Kłamczuch 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Najdziwniejsze zwierzęta świata: Złe za-
chowanie 11.00 Amerykańscy naprawia-
cze 12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzina 
zastępcza 14.45 Dekoratornia 15.15 Nie-
śmiertelny 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00 
Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagadki No-
wego Jorku 23.00 Tunel śmierci - horror



PEDIATRA
NEONATOlOG

lek. med. 

Stanisława Marcjoniak
specjalista chorób dzieci i neonatologii

Trzebnica 

ul. W. Jagiełły 9
Przyjmuje codziennie po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej.

tel. 71 312 11 62
 502 670 316

STOMATOlOG

lek. dent. Judyta Łukaniec
TRzEBNIcA ul. Prusicka 1 
•	 stomatologia zachowawcza
•	 stomatologia dziecięca
•	protetyka  
•	zabiegi z zakresu 
 medycyny estetycznej

godziny przyjęć: 
pon. i pt. 14.00 - 20.00  
wt. i śr.    9.00 - 15.00

REJEsTRAcJA w godz. przyjęć
tel. 607 817 491

STOMATOlOG

 dr n. med  Marta Ziętek
•	 stomatologia zachowawcza 
 z endodoncją 
•	 stomatologia estetyczna 
•	 stomatologia dziecięca

TRzEBNIcA
ul. Św. Jadwigi 19A

rEjEsTracja telefoniczna

601 677 571

           lOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
sPEcJALIsTA NEUROLOgOPEDII  

I WczEsNEJ LOgOPEDII KLINIczNEJ
•	 Terapia zaburzeń mowy 
 dzieci i dorosłych
•	 Wczesna	interwencja	logopedyczna
•	 Korekcja	wad	wymowy
•	 Rehabilitacja	głosu
•	 Terapia dysleksji METODĄ WARNKEgO
•	 Ocena	ryzyka	dysleksji	od	6	r.ż.

tel.  605 606 882
www.logopeda-trzebnica.pl

email: logopeda-trzebnica@wp.pl

FIZJOTERAPEUTA

Jakub Durczak
terapia manualna / osteopatia

•	 Bóle pleców i stawów
•	 Bóle i zawroty głowy
•	 Korekcja wad postawy
•	 Rehabilitacja neurologiczna

tel.  502 483 949
www.jakubdurczak.pl

EMviT   głowackiego 7

PUlMONOlOG

Agata Kot
Viltis Medica

specjalistyczny 
gabinet chorób płuc

ul. Wrocławska 8D
TRZEBNICA

rejestracja: 

tel. 505 686 165

          OKUlISTA
 i PRACOWNIA OPTYCZNA

lek. med.  Maria Banaś-Wojtowicz
specjalista chorób oczu i optometrysta

Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
                        wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja:

71 387 22 67 / 607 40 58 47
czynny: pon. - pt. w godz. 13-19

www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OcT - optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

TRzEBNIcA (koło stadionu)

 ul. Obornicka 41e
REJESTRACJA 

tel.  71 387 27 78
 605 175 050

godziny przyjęć:
pon. i czw. 9:00 - 15.30
wt. i śr. 14:00 - 19:00

GINEKOlOG

gABINET gINEKOLOgIczNy
Janina Aleksandra Miturska

ginekolog położnik

zAKREs: Usg, cytologia, 
konsultacje w sprawie 
leczenia niepłodności

Trzebnica ul. Mickiewicza 1
tel. 71 312 05 60

godziny Przyjęć gabinETu:
pon. - śr.  - pt.   16 - 19

ORTODONTA

lEczEniE wad zgryzu
lek.stom.

specjalista II z ortodoncji

lidia Korczyk
Trzebnica

ul. Obrońców Pokoju 31 A
przyjmuje we wtorki

od 14.00 do 19.00

tel. 604 095 455

PSYCHOlOG
P OZ Y T Y W - K a 

centrum rozwoju i wsparcia 
Psychologicznego

•	 psycholodzy	dzieci	i	młodzieży
•	 psycholodzy	osób	dorosłych
•	 neurologopedzi
•	psychoterapia dzieci i młodzieży
•	 psychoterapia	osób	dorosłych
•	 grupy	rozwojowo	terapeutycz-

ne dla dzieci i młodzieży

Trzebnica ul. Rynek 13/6
rejestracja tel. 503 901 757

www.pozytyw-ka.pl

TERAPEUTA  MANUAlNY

mgr Paweł Stelmaszczyk
fIzJOTERAPIA 
OsTEOPATIA

więcej informacji na stronie
www.stepmed.pl
cENTRUM MEDyczNE 

PROVITA
ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

rejestracja  tel. 503 195 870 

       lARYNGOlOG

praktyka laryngologiczna

Dr nauk med. 

Piotr Pastuszek
choroby uszu, nosa, gardła i krtani
badania videoendoskopowe
zabiegi operacyjne

TRzEBNIcA
ul.  Prusicka 24

Rejestracja
tel. 607 09 99 00

GABINET 
PEDIATRYCZNO-

AlERGOlOGICZNY

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

TrzEbnica
ul. Św. jadwigi 27 a-b 

w Provicie
od godz. 16-tej 

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

 ASC SŁUCHMED

•	 APARATY	SŁUCHOWE
•	 profesjonalny	dobór
•	 bezpłatne	badanie	słuchu
•	 raty,	wypożyczenia
•	 baterie,	akcesoria

TRzEBNIcA 
 ul. H. Pobożnego 13
  (wejście od ul. Milickiej)

tel. 71 387 12 76
gabinet czynny
pon. – śr. 8 – 16.30
czw. – pt. 8 – 15.30

           OKUlISTA
      w   ZAKŁADZIE   OPTYCZNYM  

lek. dr Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu

Trzebnica ul. Św. Jadwigi 1D
NOWA lOKAlIZACJA

• komputerowe badanie wzroku
• mierzenie ciśnienia aplanatem
• badanie dna oka
• dobór soczewek kontaktowych

optyk czynny: pon. - pt. 10-18
dr przyjmuje: soboty 10 - 14

REJEsTRAcJA tel. 601 754 974

       STOMATOlOG

dr n. med. 
Justyna Składnik 
specjalista stomatologii 
zachowawczej z endodoncją 

TRzEBNIcA  

ul. św. Jadwigi 19 a 
czynne od poniedziałku do piątku

REJEsTRAcJA TELEfONIczNA

603 233 932
505 377 781

STOMATOlOGIA
 RODZINNA

 zofia anna bartłomiej 
Kaczmarzyk
www.kaczmarzyk.eu

ORTODONTA
IMPlANTY

pełen zakres usług 
stomatologicznych

TRzEBNIcA ul. Św. Jadwigi 21 b
pon. - pt. w godz. 8:00 - 19:30

tel. 71 312 15 10, 601 721 805

Przychodnia Dermatologiczna 
DERMED 

z zabiegami leczniczo-kosmetycznymi

lek. med. Irena Dudek-Zaborowska 
specjalista dermatolog-wenerolog
Trzebnica ul. Wiosenna 26

(boczna ul. Polnej)
zakres działalności gabinetu:
• wizyty lekarskie na Nfz tel. 71 387 06 03 

obowiązuje wcześniejsza rejestracja 
pon. wt. czw. 8-13,   środa  13-18.

• wizyty prywatne  tel. 669 070 396
• prywatne zabiegi leczniczo-kosmetycz-

ne (specjalistyczna pielęgnacja twarzy  
i stóp, usuwanie odcisków) Anna Binek 
tel. 726 162 805

         INTERNISTA
     DIABETOlOG

lek. Jolanta Wojciechowska

TrzEbnica

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: Środa 15.00 - 16.30

Rejestracja telefoniczna 
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

GABINETY 
LEKARSKIE

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Adrian lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

arodent
Ekspresowa naprawa 

protez zębowych

TRZEBNICA
ul. Obornicka 41 G
Pracownia czynna 

pon. - pt.  8.30 - 16.30

tel. 602 880 583

PSYCHOlOG

mgr Joanna Płuska
•	PSYCHOTERAPIA (problemy 

w życiu osobistym, rodzinnym  
i zawodowym związane z odczu-
wanym lękiem, smutkiem, złością, 
poczuciem straty, itd.)

• terapia  psychologiczna dla osób 
 z  zESPOłEm  ASPERgERA
•	 Pomoc psychologiczna w dziedzi-

nie SEkSuOlOgII - szkolenia na 
temat seksualności osób ze sprzężoną 
niepełnosprawnością dla placówek i 
rodziców

tel. 883 964 804

       STOMATOlOG

lek. stom. 

Ewa Zgliczyńska-Duda

nOwY GaBinet
TRzEBNIcA  

ul. J. Korczaka 1E
(wejście od strony parkingu przy ul. 

A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
•	 stomatologia	zachowawcza
•	 stomatologia	dziecięca
•	protetyka, ortodoncja  603 925 286

tel.  607636024 / 713870938

lOGOPEDA
 KlINICZNY

•	 NEUROLOgOPEDA KLINIczNy
  z WczEsNĄ INTERWENcJĄ

•	 PEDAgOg sPEcJALNy
  - sURDOPEDAgOg

•	 PEDAgOg

•	 MASAŻ	SHANTALA

•	 TERAPIA Wg s. MAssgUTOWEJ

tel.  504 234 127
 mgr AgNIEszKA fRANIEczEK

DERMATOlOG

lek. med. Beata Górnicka
specjalista I° i II°

 dermatologii i wenerologii
• konsultacje i zabiegi dermatologiczne - 

usuwanie brodawek i włókniaków również 
 w obrębie powiek

•	 zabiegi	złuszczania	kwasami	organicznymi	
(owocowymi) - trądzik, przebarwienia, blizny

•	 zabiegi	estetyczne	lekarskie	-	wypełnianie:	
zmarszczek, ust; mezoterapia igłowa

PONIEDzIAłEK 15:00-19:00
Trzebnica   ul. Prusicka 24

centrum Medyczne zDRÓJ

tel. 696 115 821

         NEUROlOG

lek. med. 
Monika Susz-Kołodyńska

TrzEbnica  

ul. Św. Jadwigi 25A

śr. i czw. w godz.  16 - 19

REJESTRACJA telefoniczna

513 128 911
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INTERNISTA
KARDIOlOG

gabinet internistyczno 
kardiologiczny

lekarz Krzysztof Włodarczyk
specjalista chorób 

wewnętrznych i kardiologii
przyjmuje: 

w poniedziałki od 15.15 do 16.15
w czwartki    od 16.00 do 17.00

Trzebnica ul. Kościuszki 10
w zakładzie rehabilitacyjnym

wizyty domowe tel. 601 760 888

PSYCHOlOG
PSYCHOTERAPEUTA

Mgr Magdalena Gworys
•	Psychoterapia dorosłych i młodzieży: 
kryzysy życiowe, nerwice, depresja, trud-
ności w relacjach, przeżywanie trudnych 
emocji: lęku, złości, dolegliwości zdrowotne, 
które nie znajdują potwierdzenia w diagno-
zie medycznej, itp.
•	Diagnoza	psychologiczna: gotowość 
szkolna, trudności w uczeniu się, intelekt, 
rozwój psychomotoryczny, osobowość, 
temperament. tel. 733 166 795

www.magdalenagworys.pl   
centrum zdrowia EMVIT, 

ul. głowackiego 7   TRzEBNIcA



           WETERYNARZ

lek. wet. Ewa Okręglicka
TRzEBNIcA

ul. B. Głowackiego 16
(naprzeciwko PZU)

godziny przyjęć:
pon. / śr. / pt. 10 - 18
wt. / czw. 8 - 17
sob. 9 - 14

    tel.  601 061 222

 lEKARZ   WETERYNARII

gABINET  WETERyNARyJNy  IATROS

dr n. wet. stanisław Dzimira
lek. wet. Ewa Michalska

TRzEBNIcA  ul. 1 Maja 3 

tel.  71 312 09 85
   601 76 29 57

pon. / śr. / pt. 11 - 19
wt. / czw. 8 - 14
sob. 10 - 14

MASAŻ   lECZNICZY

GABINET 
masażu leczniczego
i terapii manualnej

    Agnieszka Muszczak-Sowa
•	bóle kręgosłupa
•	napięcia karku (bóle głowy)
•	drętwienie rąk
•	promieniujące bóle kończyn dolnych
•	masaż stóp
•	masaże relaksacyjne

ul. witosa 20
tel. 600 353 595

HIRUDOTERAPIA
gabinET TEraPii naTuralnych 

TERAPIA 

PIJAWKą lEKARSKą
 RóŻNYCH	SCHORzEń
czy pijawki mogą ci pomóc? 

zadzwoń zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek 

w godz. od 12 do 14 tel. 71 312 93 78
w nagłych przypadkach 603 821 243

PARMED  www.parmed.pl
Tarnowiec 96   55-106 Zawonia

kierunek  i  godzina  odjazdu przystanki

TRZEBNICA – BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP – TRZEBNICA
6:15    7:28    11:00    14:40    16:05    17:23  

Przystanek nr. 23 
– ul. W. Witosa, 
miejsce: pl. Piłsudskiego

TRZEBNICA – KONIOWO     15:35     Przystanek nr. 12 
– ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

  KONIOWO – TRZEBNICA     8:20    11:35

TRZEBNICA – MARCINOWO   16:35
przystanek to nr 18, 
– ul Daszyńskiego, 
miejsce: Urząd Miejski.

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA
12:05   16:15

Przystanek nr. 12 
– ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY     
13:15    14:15a    15:15a  

Przystanek nr. 12 
– ul. Ks. Bochenka, 
miejsce: Al. Jana Pawła II

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.
A - w ferie zimowe i letnie kursuje tylko do Ujeźdzca Wielkiego.                               ważny od 04.01.2016

APTEKI
DyżUR NOcNy

przez cały 2016 rok 
pełni apteka: 

Panaceum
 ul. Daszyńskiego 65
Trzebnica 
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REHABIlITACJA 
DZIECI I NIEMOWląT

mgr Dominika Ociepka
certyfikowany Fizjoterapeuta

Terapia metodą vojty i ndT 
bobath, PnF, FiTs, Terapia 

Manualna i inne.
gabinet: Zawonia, ul. radosna 6
wizyty domowe: Trzebnica i okolice.

www.dominikaociepka.pl

tel. 509 160 905



mieSZKanie(7) własnościowe w 
Jedlinie Zdroju koło Wałbrzycha o 
pow. 40m2, II piętro, wraz z łazienką. 
Ogrzewanie elektryczne, możliwość 
budowy kominka, umeblowane, tel. 
694 216 036.
mieSZKanie(7) 59 mkw, w centrum 
Trzebnicy, urokliwe poddaszowe, 1 
min. do deptaka, nowe budownictwo. 
Wykończone na wysoki standard, sy-
pialnia, salon z kuchnią, duża łazienka, 
garderoba, parking podziemny, winda. 
Wyposażenie, zmywarka, klimatyzacja, 
meble kuchenne, prysznic, wanna, szafa 
w zabudowie. Wystarczy łóżko i można 
mieszkać. Cena 245 tys., tel. 604 692 346.
mieSZKanie(6) 3-pokojowe w Trzeb-
nicy, parter, garderoba, spiżarka,  osob-
no wc, komórka lokatorska, ogródek, 
92mkw. Cena 235 000 zł, tel. 609 577 122.
mieSZKanie(6) 3-pokojowe w Trzeb-
nicy przy ul. Milickiej - Piwnicznej. Parter, 
garderoba, spiżarka, osobno wc, komór-
ka lokatorska  8mkw, ogródek, 75,6mkw. 
Cena 240 000, tel. 665 001 704.
mieSZKanie(6) słoneczne, dwu-
poziomowe na trzecim piętrze w 
Trzebnicy. W spokojnym, kameralnym, 
zielonym miejscu przy ul. Piwnicznej. 
Pow. 65mkw, balkon, dwie łazienki, 
piwnica. Możliwość zamiany z dopłatą 
na mniejsze do wysokości pierwszego 
piętra, tel. 602 155 678.
mieSZKanie(6) 2-pokojowe 40,2 
mkw z garażem w okolicy Trzebnicy. 
Cena do uzgodnienia, tel. 603 529 660.
mieSZKanie(6) w Skarszynie 65mkw, 
3 pokojowe z balkonem, usytuowane 
na I piętrze. Lokal jest po kapitalnym 
remoncie. Do mieszkania przynależy: 
piwnica, działka 5 arów, pomieszcze-
nie gospodarcze, które można prze-
kształcić na garaż. Cena: 179000 zł, tel. 
721 691 509 lub 661 567 563.
mieSZKanie(6)  w Trzebnicy 47mkw. 
z KW, ul. Daszynskiego , wspólnota,  
niski czynsz, 1p., dodatkowo niezależ-
ny strych i piwnica, tel. 502 860 184.
mieSZKanie(6) w centrum Trzebnicy 
na wysokim parterze o pow. 59 mkw., 2 
pokoje, osobnej kuchni, łazienki i piw-
nica. Cena 179 000 zł, tel. 601 055 541.
mieSZKanie(5) 59 mkw w centrum 
Trzebnicy. Urokliwe poddaszowe 
mieszkanie w centrum 1min. do dep-
taka, nowe budownictwo. Wykończo-
ne na wysoki standard,sypialnia, salon 
z kuchnią, duża łazienka, garderoba, 
parking podziemny, winda. Wyposa-
żenie, zmywarka, klimatyzacja, meble 
kuchenne, prysznic, wanna. Wystar-
czy łóżko i można mieszkać. Cena 240 
tyś. tel. 604 692 346.
mieSZKanie(5) w Trzebnicy 58 mkw, 
nowe budownictwo, tel. 514 788 726.
mieSZKanie(5) w Trzebnicy, dwupozio-
mowe, 63mkw + 33 mkw, cena do uzgod-
nienia, kuchnia w zabudowie, garderoba, 
tel. 664 219 182.

mieSZKanie(4) w Trzebnicy, 63 m, 
blisko Rynku, II p, 3 pokoje, duży bal-
kon, sprzedam lub zamienię na mniej-
sze z dopłatą, (proszę dzwonić po 
godz. 16.00), tel. 784 055 706.
mieSZKanie(4) w centrum Trzebnicy, 
I p, 100 mkw, nowe okna z roletami, 
do remontu, cena 225 tys . zł do nego-
cjacji, tel. 888 333 766.
mieSZKanie(4) lub zamienię w Mi-
liczu w Rynku, 38 mkw, 2 pokoje, po 
remoncie, CO, do mieszkania przyna-
leży komórka, piwnica, strych, z moż-
liwością parkowania, tel. 782 984 426.
mieSZKanie(3) w Rzędziszowicach, 
2 pokoje, oddzielnej kuchni, łazienki i 
WC, z dużego pokoju wyjście na bal-
kon (9 mkw) i taras przynależny do 
mieszkania. Ogrzewanie z osiedlowej 
kotłowni. Do mieszkania przynależy 
ogródek (5 arów), garaż i 2 duże piw-
nice, cena 160 tys. zł, tel. 782 643 758. 
mieSZKanie(3) 53 mkw w Trzebnicy, 
lokal użytkowy 53 mkw w Trzebnicy, 
magiel elektryczny domowy. Cena do 
uzgodnienia, tel. 607 431 604.
mieSZKanie(2) własnościowe (29,7 
mkw) na 3 piętrze w bliskiej okolicy 
Rynku. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, piwnica, Cena 90 tys, tel. 723 
463 481, 663 189 567.
mieSZKanie(2) 41 mkw, dobry roz-
kład, IV p, 2 pokoje, Trzebnica, ul. 
Kościelna (centrum miasta), cena 
159000zł, tel. 664 975 456.
mieSZKanie(2) dwupoziomowe, ład-
nie wykończone w centrum Trzebnicy, 3 
pokoje, pow. 62,30 mkw. W pełni umeblo-
wane z wyposażeniem kuchni i łazienki 
materiałami wysokiej jakości. Mieszkanie 
z domofonem na monitorowanym osie-
dlu. Na pierwszym poziomie znajduje się 
oddzielna widna kuchnia, salon z jadalnią 
z wyjściem na balkon, łazienką z wanną i 
prysznicem. Korytarz ze schodami prowa-
dzącymi na drugi poziom, gdzie znajduje 
się sypialnia z niewielką garderobą i schow-
kiem, oraz pokój dla dziecka. Mieszkanie 
jest zadbane i gotowe do zamieszkania. 
Cena: 280 000 zł. Możliwość negocjacji 
ceny, tel. +494 022 758 241.
mieSZKanie(1) własnościowe, 55 mkw, 
w Dalborowicach (pow. Oleśnicki), parter, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, piwni-
ca, z garażem i działką rekreacyjną (5 arów). 
85 000 zł, tel. 532 531 433, 500 023 342.
mieSZKanie(1) sprzedam lub wynaj-
mę III p. centrum Trzebnicy, 71mkw, 
duży balkon, piwnica, 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, internet stac., miejsce 
parkingowe, pełna własność. Cena 
276,900 zł, tel. 727 343 744.

DOm(7) w Trzebnicy na działce 600 
mkw + garaż z zapleczem gosp. + 
meble,  tel. 694 216 036.
DOm(7) wolnostojący w Trzebnicy lub 
zamienię na mieszkanie we Wrocła-
wiu, tel. 733 605 155.
DOm(6) + budynki gospodarcze na 
działce 1,08 ha w okolicach Trzebnicy 
lub zamienię na dom W Trzebnicy, tel. 
665 549 669.
DOm(6) w okolicach Trzebnicy na miesz-
kanie w Trzebnicy, tel. 665 549 669.
DOm(5) w Taczowie Wielkim z zabudowie 
szeregowej 150 mkw  z działką  2x1/ 7 Ara, 
5 pokoi, kuchnia umeblowana, poddasze 
do zagospodarowania, pomieszczenie 
gospodarcze, łazienka, kotłownia + garaż, 
cena 240 000 tys. do negocjacji, tel. 609 
990 595.
DOm(4) w Miliczu na Karłowie w cichej 
i zielonej okolicy, o pow. mieszkalnej 
94 mkw, na działce 1068 mkw, na po-
sesji mieszczą się 2 garaże oraz piękna 
altana letnia, tel. 665 519 055.
DOm(3) na wsi do remontu, budownic-
two powojenne + budynek gospodar-
czy, na działce 12 arów, tel. 663 951 072.
PÓł DOmU(3) wraz z przylegającą 
działką, gdzie znajduje się garaż, po-
mieszczenia gospodarcze, w Trzebnicy, 
w atrakcyjnej okolicy, tel. 607 636 024.
DOm(2) jednorodzinny parterowy o 
pow. 132 mkw. plus użytkowe pod-
dasze (niewykończone). Działka 13 
arów. W strefie krajobrazowej 2 km od 
Trzebnicy, tel. 609 110 868.
DOm(1) z budynkami gospodarstwa na 2 
h ziemi w Korzeńsku, gmina Żmigród, tel. 
570 371 115.

DOmY(1) Dwa domy we wsi Ujeździec 
Wielki na działce 18 arów – w rozlicze-
niu może być mieszkanie 2 pokojowe w 
Trzebnicy do I piętra, tel. 71 312 89 15.

DZiałKa(7) budowlana, Osiedle Po-
lna w Trzebnicy, działka nr 110, zapro-
jektowana przy rondzie, pow. 18 arów. 
Położona na wzniesieniu, teren płaski, 
piękny widok na okolicę, dobra lokali-
zacja w stosunku do centrum miasta, 
cena 120 zł /mkw, tel. 608 572 381.
DZiałKa(7) BUDOWLANA, 28 arów, 
atrakcyjna, pięknie położona w Ligo-
cie, uzbrojona, ujęta w planie zago-
spodarowania przestrzennego, tel. 
661 139 043.
DZiałKa(7) budowlaną, malowniczo 
położoną na obrzeżach miasta Trzeb-
nica, pow. 23 ary, tel. 785 686 232.
DZiałKi BUDOwLane(7) 10a i 
15,57a w Szczytkowicach. Zjazd z dro-
gi asfaltowej, media, blisko drogi, ład-
na, spokojna okolica, tel. 699 991 561 
lub 71 312 34 31.
DZiałKa(7) budowlana w Szczytkowi-
cach, 10 arów, cena 60 tys. zł, tel. 603 976 601.
DZiałKa(6) budowlana z pozwole-
niem we wsi Droszów,  7 arów, ogro-
dzona,  media, przy drodze asfaltowej,  
tel. 502 860 184.
 DZiałKa(6) budowlana o pow. 0,93 
ha przy drodze krajowej relacji Trzeb-
nica-Milicz obok stacji CPN, wszystkie 
media, plan zagospodarowania zabu-
dowa mieszkaniowo-przemysłowa, 
tel. 609 936 972.
DZiałKę(6) budowlaną 39 arów, 
ogrodzona, Wołów, tel. 781 154 238.
DZiałKi(6) budowlane w Księgini-
cach, tel. 509 406 292.
DZiałKa(6) budowlana 9 arów Ko-
morowo koło Trzebnicy. Szerokość 
20m, Długość 45m, uzbrojona, posia-
da warunki zabudowy. Położona jest 
25 km od Wrocławia, 6 km od Trzebni-
cy przy drodze asfaltowej, wjazd z ob-
niżonym chodnikiem. W sąsiedztwie 
budowane jest osiedle domków jed-
norodzinnych, atrakcyjne położenie. 
cena 51000 zł do negocjacji, tel. 501 
722 594.

DZiałKa(6) siedliskowa w Biedasz-
kowie Wielkim w gminie Trzebnica, z 
dostępem do wody i prądu, tel. 607 
507 899.
DZiałKa(6) budowlana 12 arów 
z mediami w Trzebnicy, ul. Polna, tel. 
790 558 208.

GrUnt(5) orny 4,5 ha, Koniowo, gm. 
Trzebnica , tel. 504 853 191.
DZiałKa(5) budowlana w centrum Za-
woni, o pow. 2200 mkw, tel. 883 388 601.
DZiałKa(4) pilnie sprzedam, okazja, bu-
dowlana, 20 arów, Masłowiec, uzbrojona, 
bardzo ładna, tel. 601 711 301.
DZiałKa(4) budowlana na sprzedaż 
w Wiszni Małej o pow. 10 arów, cena 
120 tys. do negocjacji, tel. 883 269 163.
DZiałKa(4) budowlana o pow. 10,64 
ara w miejscowości Rogoż-8 km od 
granic Wrocławia. Działka znajduje się 
przy utwardzonej, oświetlonej dro-
dze; woda, gaz, prąd metr od działki. 
Cena 130 zł/mkw, tel. 500 809 461.
DZiałKa(3) budowlana o pow. 10 
arów w Wiszni Małej, cena 120 zł/ 
mkw, do negocjacji, tel. 883 269 163.
DZiałKa(3) budowlana w Trzebnicy, 
1840 mkw, tel. 505 334 186.
DZiałKa(3) budowlana Trzebnica/
Nowy Dwór o pow. 10 arów z przepięk-
ną panoramą i MPZP, tel. 535 566 566.
DZiałKi (3) budowlane o pow. 10-12 
arowe w Szczytkowicach w nowo po-
wstającym osiedlu, media w drodze, 
cena do uzgodnienia, tel. 665 233 766.
DZiałKa(2) budowlana w Szczytko-
wicach, 0,1050 ha, cena 47 tys. zł, tel. 
693 031 947.

GOSPODarStwO(1) rolne około 8 ha 
ziemi w Korzeńsku gmina Żmigród, tel. 
795 693 142.
GrUnt rOLnY(1) przy drodze w Długo-
łęce, tel. 607 818 815, 725 147 283.
DZiałKi(1) budowlane, Pstrzejowice, tel. 
725 147 283.
DZiałKi(4) PILNIE SPRZEDAM, 4 dział-
ki budowlane o pow. 10 arów w Kało-
wicach, gmina Zawonia lub zamienię 
na mieszkanie w Trzebnicy lub we 
Wrocławiu, tel. 798 263 003.

LOKaL(5) handlowo-usługowy 91,2 mkw, 
Rynek 9, Trzebnica, obecnie funkcjonuje 
księgarnia, własność z księgą wieczystą, 
tel. 71 312 03 46, 609 990 595.
LOKaL(4) w centrum w Trzebnicy, han-
dlowo-usługowy, o pow. 35 mkw,  z 
możliwością rozbudowy oraz parkin-
giem prywatnym, klimatyzowany, me-
dia, w zabudowie szeregowej na działce 
własnościowej 65 mkw, tel. 798 267 177.
LOKaL(4) usługowy o pow. 47 mkw, 
w Trzebnicy, ul. Polna tel. 601 770 545.
LOKaL(3) 95 mkw w rejonie główne-
go ciągu handlowego, przy ul. Solnej 
w Trzebnicy, wejście bezpośrednio z 
ulicy, możliwość zaadaptowania lo-
kalu na dowolną działalność; obecnie 
funkcjonuje sklep AGD, odrębna wła-
sność z księgą wieczystą, zaplecze so-
cjalne; do sklepu przylega dodatkowy 
grunt o powierzchni 65 mkw z moż-
liwością rozbudowy lokalu lub wyko-
rzystaniem na parking lub ogródek 
tel. 501 503 211.

mieSZKanie(3) w Trzebnicy lub 
Obornikach Śląskich, minimum 3 po-
kojowe, (może być część domu), w 
rozsądnej cenie, do I piętra albo z win-
dą, tel. 502 201 576.
DOm(3) mały, z działką, lub mieszkanie, 
3 pokojowe z balkonem lub ogród-
kiem do 150 tys, lub działkę budowla-
ną 500-1000 metrów do 30 tys., tel 781 
751 174 lub mister1982@o2.pl.
mieSZKanie(3) w Trzebnicy, 2-3 po-
kojowe z balkonem, na parterze, w 
spokojnej okolicy, tel. 604 259 577.

mieSZKanie(2) własnościowe 39 
mkw, w centrum Trzebnicy na większe 
z dopłatą, tel. 781 810 110.
mieSZKanie(2) własnościowe w cen-
trum Trzebnicy 50 mkw na I pietrze, 
2 pokoje, duża kuchnia, łazienka - na 
mniejsze, też 2 pokojowe z dopłatą. 
Mieszkanie jest bardzo ciepłe, niski 
czynsz, tel. 669 265 933.

mieSZKanie(2) 2-pokojowe lub ka-
walerkę, umeblowane, do 1000 zł + 
opłaty. Od zaraz, tel. 781 280 054.

Wydzierżawię GrUnt(6) 7 ha w Kuźni-
czysku, tel. 664 770 549.
LOKaL(6) użytkowy opow. 25 mkw, w 
Trzebnicy przy ul. Solnej, tel. 601 060 945.
LOKaL(6) w centrum Trzebnicy 48 mkw, 
na biuro lub gabinet, tel. 604 199 873.
mieSZKanie(3) w Prusicach, 48 mkw, 2 
pokoje, III p., częściowo umeblowane, za 
niską cenę + media, tel. 668 377 319.

SPrZeDawca(7) DO CUKIERNI, zatrud-
nię osobę do pracy w cukierni w Trzebni-
cy. Umowa o pracę, tel. 603 262 837.
POmOc KUcHenna(7) z doświad-
czeniem do Restauracji w Trzebnicy i 
Wisznia Małej. Wymagania: doświad-
czeniem w branży. Mile widziane pra-
wo jazdy. Umowa na pełen etat. tel. 
605 476 458.
BUDOwa DacHU(7) firma poszukuje 
osób z doświadczeniem w zgrzewa-
niu papy na dachu, tel. 500 266 161.
śLUSarZ-SPawacZ(6) oraz wy-
kwalifikowanego frezera, Trzebnica, 
tel. 691 894 011.

OPieKUnKa(5) Nawiążę współpracę 
z panią, która zajmie się dzieckiem w 
godzinach 16-20 w Trzebnicy, tel. 501 
408 683.
SPrZątanie DOmU(5) co druga 
sobota, 5 km od Trzebnicy (kierunek 
Skarszyn). Konieczny własny dojazd, 
mail: biuro.bleu@gmail.com tel. 781 
393 092.
SPrZątanie DOmU(5) co druga 
sobota, 5 km od Trzebnicy (kierunek 
Skarszyn). Konieczny transport własny. 
mail: biuro.bleu@gmail.com Od marca, 
tel. 781 393 092.
KeLner(5) Poszukuję osoby do pracy w 
gastronomii na stanowiska: kelner, pomoc 
kuchenna, kierowca, tel. 515 122 477, 509 
160 233.
POmOc DO cUKierni(4) I CIAST-
KARZ. Zatrudnię osobę do pracy w 
cukierni w Trzebnicy, tel. 691 283 007.
KierOwca(4) Zatrudnię kierowcę 
do rozwożenia pieczywa. Piekarnia 
Trzebnica, tel. 691 283 007.
PracOwnicY na BUDOwY(4) Przyj-
mę pracowników do prac przy docie-
pleniach budynków, tel. 539 928 352.
KrawcOwa / SZwacZKa(4) pph 
Best Mode, Świątniki 57 - zatrudni 
krawcowe, szwaczki, tel. 713 870 546.

BUDOwLaniec(7) Szukam pracy 
jako budowlaniec lub kierowca (pra-
wo jazdy kat. B i T), tel. 883 564 091.
KOSZenie trawY(6) wertykulacja, 
sadzenie roślin, wytyczanie ścieżek, 
tel. 725 710 111.
KierOwniK BUDOwY(5) nadzory, 
Trzebnica i okolice, tel. 601 964 370.
POmOc w SKLePie(4) wykładanie 
towaru, pilnie potrzebuję pracy w 
Trzebnicy, tel. 669 146 703.

 KOrePetYcJe 

HiSZPańSKi(7) Zapraszam na zajęcia! 
Uczę na wszystkich poziomach i w 
każdym celu. Terminy, długość i cena 
zajęć do ustalenia, tel. 694 286 127.
matematYKa(6) szkoła podst. i 
gimnazjum. dojazdy, tel. 792 953 709.

renaULt(7) Espace 3.0 dti 2003 rok, 
bogata wersja wyposażenia, 7-osobo-
wy, komplet zimowych opon, tel. 793 
605 058, 791 952 292.
DaewOO(7) Matiz z 2002 roku. Auto jest 
od nowości w rodzinie. Kupione we wro-
cławskim salonie. Stan techniczny średni 
(swoje lata już ma), Oczywiście w ciągłej 
eksploatacji, przegląd techniczny ważny 
do sierpnia 2016. Auto jest ubezpieczone 
do maja 2016 roku. Zadbane wnętrze, ra-
dio, centralny zamek, elektryczne szyby 
przednie. Trzebnica , cena 2999,00 zł, tel. 
603 283 075.

KUPię

Zamienię

POSZUKUJę  DO  wYnaJęcia

mam  DO  wYnaJęcia

 Dam  Pracę 

 SZUKam  PracY 

 mOtO / BUDOwLane / aGD

SPr Ze Dam

OGłOSZenia
DrOBne

KawaLerKa(13) w centrum Trzeb-
nicy przy deptaku o pow. 36,5 mkw, II 
piętro, własnościowe, słoneczne, po re-
moncie. Pokój, przedpokój, kuchnia, ła-
zienka, w przedpokoju szafa wnękowa 
przesuwna, meble kuchenne. Budynek 
po remoncie (styczeń 2015 roku), piw-
nica, wydzielone miejsce na strychu. 
Możliwość zakupu do mieszkania gara-
żu. Tel. 790 558 208.

 nierUcHOmOści 

SPrZeDam

Ogłoszenia drobne są BeZPłatne. 
Ich treść przyjmujemy  i wycofujemy:   

osobiście w sekretariacie gcKis ul. Pru-
sicka 12 lub telefonicznie  tel. 785 922 332  

oraz  przez e-mail: 
reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl 
Ogłoszenia publikowane są: przez ok. 6 emisji 

lub do momentu wycofania ich przez nadawcę. 
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renaUt(7) Clio 1,9 DTI, 2000 rok, nie-
bieski metalik ABS, klima. elektr., lu-
sterka i szyby elektr., komputer, radio 
sterowane przy kierownicy, garażo-
wany, cena 7,5 tys., tel. 601 377 879.
tOYOta(6) Avensis kombi model 
2007 2,2 D-CAT 177KM,czarny metalik 
salon Polska, bogate wyposażenie, xe-
non,  skórzane siedzenia, klimatronic, 
pełna elektryka, tel. 609 936 972.

aUDi(6) a4, poj. 1900 tdi, kombi, 101 
koni mech., rok  produkcji 2002, kolor 
butelkowa zieleń,  klimatronic, ABS, 
komplet kół  letnich na alufelgach, 
cena: 13 900 zł, tel. 667 437 130.
FOrD(5) ESCORT, rok 1996, centralny 
zamek, wspomaganie, hak, ważne 
opłaty, cena 1000 zł do negocjacji, tel. 
535 686 279.
FOrD(5) GALAXY, rok produkcji 2002, 
wspomaganie kierownicy, podgrze-
wana przednia szyba, podgrzewane 
fotele, ESP, 7 foteli w tym 2 oryginal-
ne dla dzieci, 4 nowe opony zimowe, 
nowy akumulator, klimatyzacja dwu-
strefowa. Cena 9,5 tyś. do negocjacji, 
tel. 600 905 862.
tOYOta(4) Corolla, 2005r; 1,6 benzyna 
+ instalacja LPG, drzwi 2/3, przebieg 
90 tys., zadbane, pierwszy właściciel, 
kolor srebrny, od pierwszego właści-
ciela, książka serwisowa i 2 kpl. kluczy-
ków – POLECAM, tel. 794 599 430.
KaSK(6) cena 80 zł, tel. 693 790 106.

OPOnY(7) letnie 155/70 R13 75T, 4 szt. 
w cenie 40 zł/1 szt. tel. 502 433 986.

OBSYPniK DO ZiemniaKÓw(7) 
cena 300 zł, tel. 509 694 232.

SiewniK(5) poznaniak, rozsiewacz 
nawozów typu LEJ, brony ciężkie, tel. 
603 465 219.
ZeStaw naPrawcZY DO KÓł(5) 

2 sztuki, pasuje do kilku marek, tel. 601 622 703.
OPOnY(5)  z felgami roz. 195 x 65, 15 Pire-
lli, bardzo mało używane, cena 500 zł., tel. 
601 622 703.
aKUmULatOr (5) formy WARTA, moc 
75 stan bardzo dobry, cena 90 zł., tel. 601 
622 703.
HaK(5) holowniczy, oryginalny, niemiecki 
, odpinany na kluczyk, do samochodów 
VW Sharan, ford Galaxy i seat Almera, tel. 
505 838 073.

Piła tarcZOwa(7) o małych gaba-
rytach, tanio , tel. 71 312 05 70.
waGa(7) szalkowa drewniana, cena 
100 zł, tel. 509 694 232.

Piec(7) gazowy CO Vailland 28kw, 
dwufunkcyjny, wiszący sprawny. 

Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
POmPa(7) CO typ PCO-25, Oborniki 
Śląskie, tel. 605 365 312.
UmYwaLKa(7)  60x60, Oborniki Ślą-
skie, tel. 605 365 312.
miSKa UStęPOwa(7) stojąca, Koło, 
typ warszawski. Oborniki Śląskie, tel. 
605 365 312.
UmYwaLKa(7) nowa, nablatowa o 
wymiarach dł 60cm, szer 45cm., cena 
70 zł Trzebnica, Więcej informacji pod 
nr tel. 886 607 274. 

BetOniarKa(6) sprawna i w dobrym 
stanie, cena 400 zł, tel. 694 813 750.
KULtYwatOr(5) z wałkiem, tel. 603 
465 219.
KOSiarKa(5) spalinowa z napędem i 
bez napędu, tel. 603 465 219.
maSZYna DO cięcia PłYteK(5) 
firmy Enhel na prowadnicy łożyskowa-
nej, stan bardzo dobry, tel. 505 838 073.

SaUna(7) przenośna parowa Total, 
używana ok 20 razy, cena 199 zł tel. 
696 095 538.

eXPreS(7) do Kawy zepter kapsułko-
wy, nowy nieużywany, cena 199 zł, tel. 
696 095 538.

SOKOwirÓwKa(7) clatronic, używana 
ok 20 razy, cena 59 zł, tel. 696 095 538.

ZamrażarKa(7) MORS-122, nie uży-
wana ( tanio), tel. 71 312 05 70.
maSZYna DO SZYcia(7) 3. walizko-
wa „Łucznik” ( tanio) , tel. 71 312 05 70. 
LODÓwKa(7) używaną Whirlpool, tel. 
514 788 726.
PLatFOrma wiBracYJna(7) Man-
go Vibro Max to urządzenie pozwalające 
zredukować wagę i pozbyć się cellulitu. 
Drgania, w które platforma wprawia 
ciało, pozwalają wyrzeźbić sylwetkę i 
zmniejszyć tkankę tłuszczową. Urządze-
nie wprawia mięśnie w drgania o okre-
ślonej sile działania. Wibracje pomagają 
wzmocnić stawy i ścięgna, poprawiają 
krążenie krwi i usprawniają przemianę 
materii. Trzebnica, cena 299 zł, tel. 696 
095 538.

PraLKa(7) wirnikowa Frania 60 zł, tel. 

502 677 578.

wirÓwKa(7) 50 zł, tel. 502 677 578.

maSZYna DO SZYcia(7) PFAFF 
cena 100 zł, tel. 502 677 578.

LODÓwKę(6) Indesit. Wymiary (wys.x 
szer.x gł.): 150 x 60 x 65,5 cm, Kolor: bia-
ły, Pojemność użytkowa chłodziarki 
(litr): 182 litry; Pojemność użytkowa 
zamrażarki (litr): 48 litrów; Stan bardzo 
dobry. Cena 550 zł do negocjacji, tel.  
533 976 772.
KUcHenKę(6) gazowo-elektryczną 
Amica. Piekarnik gazowy, grill elek-
tryczny, bardzo ekonomiczna w użyt-
kowaniu. Stan bardzo dobry. Cena 400 
zł do negocjacji, tel. 533 976 772.

PrZYcZePKa rOwerOwa(7) dwu 
osobowa dla dzieci, cena 150 zł tel. 505 
551 358. 

cHODZiK(7) składany, czterokołowy, 
lekki z hamulcami (dla niepełnospraw-
nego). Oborniki Śląskie, tel. 605 365 312.
rOwer(7) miejski na kołach 26’, kolor 
czerwony, w bardzo dobrym stanie, 
używany tylko pół roku, dodatkowo ko-
szyk gratis, cena 300 zł, tel. 664 949 993.

rOwer(7) damski 26, w bardzo do-
brym stanie, tanio , tel. 71 312 05 70.
rOwer(6) dla dziecka, w dobrym stanie. 
Koła 16 cali. Cena 50 zł, tel. 795 256 489.

wÓZeK inwaLiDZKi(7) nowy, nie-
używany, Model V200. produkcja Re-
ha-Pol Trzebnica. Cena 400 zł., więcej 
informacji, tel. 603 124 111.
wÓZeK(5) dziecięcy, 3 w 1, stan bar-
dzo dobry , cena 350 zł, do negocjacji, 
tel. 535 091 637.

wÓZeK(4) X-Lander Africa gondola + 
spacerówka oraz fotelik do karmienia 
chicco, wózek oraz fotelik są w bardzo 
dobrym stanie tel. 603 554 173.

LaPtOP/Y(7) Lenovo T42-R52 1.40-
73GHz 1GB 40GB, cena 200zł, tel. 530 
490 244.

teLeFOn(7) SMART , nowy , z 1,5 rocz-
ną gwarancją, czterordzeniowy proce-
sor, na ondroidach, z dokumentami w 
pudełku, cena 300 zł, tel. 505 838 073.
maGnetOFOn(7) szpulowy „Sonet 
B-3” , tanio, tel. 71 312 05 70.
teLewiZOr(7) LG 20 Cali + dekoder, 
cena 300 zł, tel. 535 145 266.
raDiO cB(7) na gwarancji, MTech LE-
GEND III + antenę CB President 68cm 
za 299zł, tel. 534 666 552.

ZeStaw DiOrY(7) w składzie: ampli-
tuner, magnetofon kasetowy, tuner, 
korektor + 2 kolumny 60 vat, kolor 
srebrny, cena 200 zł, tel. 667 437 130.
nawiGacJa(5) prestigio, na gwarancji z 
dożywotnią aktualizacją map, cena 200 zł, 
tel. 505 838 073.
ZeGareK(5) nowy, męski AZTORIN, mo-
del A 031,G 106 / nietrafiony prezent / cena 
800 zł, tel. 512 803 121.
wieża(5) stereo na płyty CD, Thomson, 
cena 80 zł., tel. 601 622 703.
wieża(5) FIRST na kasety i CD, cena 50 zł., 
tel. 601 622 703.

ZeGar(7) szafkowy, na chodzie tanio, 
tel. 71 312 05 70.
werSaLKa(7) za niską cenę, z dwoma 
fotelami w jasnym kolorze, stan bar-
dzo dobry, tel. 784 980 074.
StÓł i 6 KrZeSeł(7) (rozsuwany do 
2m długości), tel. 694 216 036.
witrYna(7) oszklona, tel. 694 216 036.
StOLiK(7) pod tv, tel. 694 216 036.
KOmODa(7) (odcień jabłoni), tel. 694 
216 036.
KrZeSła(7) barowe 2 szt., białe z me-
talowym oparciem, cena za 1 szt. 70zł, 
tel. 664 785 691.

SZaFKa(7) wiklinowa - używana, nie-
zniszczona. Wymiary: wysokość 138 
cm, szer. 58 cm, gł. 29 cm. Cena 100 zł, 
tel. 505 526 895.

SOFę(6) pilnie, z rozpinanymi podu-
chami, firmy MTI FURNINOVA, mega 
wygodna, stan dobry, sprężyny.Możli-
wośc prania, Do oglądnięcia w Trzeb-
nicy. Cena 500 zł, tel. 603 037 421.

SZaFKa(6) - barek z miejscem na te-
lewizor.: wys. 195 cm x szer. 100 cm x 
gł. 40 cm. oraz szafka wąską oszkloną 

z półkami: wys. 210 cm x szer. 50 cm 
x gł. 40 cm. Odbiór w Trzebnicy bądź 
możliwość dowozu za opłatą. Szafki 
każda 100 zł. Używane ale zadbane,  
tel. 691 141 985.

wieSZaK-PÓłKę(6) cena 260 zł. Wy-
miary 120cm x 25cm x 18cm, drewno, 
tel. 694 057 540.

 rOwerY /  wÓZKi 

SPr Ze Dam

rtV / meBLe / rÓżne

SPr Ze Dam

ważne  telefony
URZĄD MIeJSKI w tRZeBnICy 

71 312 06 11    71 312 06 42
71 312 01 45

BURMIStRZ przyjmuje w sprawach 
skarg i wniosków 
  w każdą środę   w godz. od 16 - 16:15
w sprawach lokalowych 

  w każdy pierwszy wtorek 
  miesiąca w godz. od 13 - 16

pRZewoDnICZĄCy   RaDy   MIeJSKIeJ 
  dyżur w każdą środę 
   w godz. 13 - 16

w sprawie skarg i wniosków 
  w każdą środę 
  w godz. od 15:30 - 16

wyDZIaŁy  URZĘDU  MIeJSKIeGo

WYDZIAŁ TECHNICZNO - INWESTYCYJNY
71 388 81 81  71 312 06 11, wew. 281

WYDZIAŁ   GEODEZJI I   GOSPODARKI   
NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54    71 312 06 11, wew. 254

WYDZIAŁ   ARCHITEKTURY 
I   URBANISTYKI
71 388 81 51   71 312 06 11, wew. 251

WYDZIAŁ  ORGANIZACYJNY 
I SPRAW   OBYWATElSKICH
71 388 81 44, 71 312 06 11, wew. 244

WYDZIAŁ ROlNICTWA 
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77, 71 312 06 11, wew. 277

WYDZIAŁ  FINANSOWY
71 388 81 55, 71 312 06 11, wew. 255

DZIAŁAlNOŚĆ  GOSPODARCZA
71 388 81 86, 71 312 06 11, wew. 286

wydziaŁ  ProMocji
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402

urząd  stanu  cywilnego
71 3888137,  71 388 8116,  71 3888199

straż  Miejska  w  Trzebnicy 
                                               71 388 81 14
zakład   gospodarki  Mieszkaniowej
                                               71 387 15 92
ośrodek  Pomocy  społecznej
                                               71 312 05 27
Trzebnickie   centrum   kultury  i  sportu
                                               785 922 332

biblioteka  Miejska             669 767 871 

hala  sportowa                      71 312 11 71

zakład  ubezpieczeń społecznych
              71 388 75 00, 71 388 75 80 

sąd rejonowy                71 312 12 13

Powiatowy urząd Pracy
          71 312 11 54 ,  71 387 11 38

szpital św. jadwigi Śląskiej
             71 312 09 20    71 312 09 13

Trzebnickie  centrum Medyczne   zdrój

                                             71 387 28 38
zakład  gospodarki komunalnej   Ergo

              71 310 99 56,  71 310 99 92
Pogotowie  wodno-kanalizacyjne
                                                 71 310 12 16

45
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StOLiK(6) pod TV, cena 50 zł, tel. 693 790 106.

łÓżKO(5) podwójne, stylowe, z dwie-
ma szafkami, kolor: mahoń, tel. 505 
838 073.
StÓł(5) IKEA sosnowy. Stół jest oszli-
fowany, przygotowany pod malowa-
nie. Dł: 118 cm, szer: 74 cm, wys.: 74 
cm. Cena: 150 zł. Tel.: 603627607.

meBLe młODZieżOwe(5) solidnie 
wykonane robione na zamówienie: 
2 duże szafy, komoda z szufladami, 
duże narożne biurko, stolik pod te-
lewizor, regał stojący, półka wisząca, 
cena do uzgodnienia, tel. 692 609 409.

KanaPa(5) komplet w dobrym sta-
nie – rozkładana z pojemnikiem na 
pościel, 2 fotele, 2 pufy. Cena: 300 zł 
(nie obejmuje transportu). Do odbioru 
w Trzebnicy, tel. 669 772 882.

meBLe(5) młodzieżowe z biurkiem, w 
Trzebnicy, kolor zielony-bez, cena do 
uzgodnienia, tel. 572 451 536.

StÓł(5) piękny rzeźbiony, w bardzo 
dobrym stanie, Szerokość  120 cm wy-
sokość  65 cm, cena 500 zł, do lekkiej 
negocjacji. Do odbioru w Księgini-
cach, tel. 518 387 855.

meBLe(5) młodzieżowe (czrno-szare) 
z biurkiem, dł. 1,9 m, stan bardzo dobry, 
cena 450 zł., tel. 781 946 120.
StOLiK(5) pod rtv , kolor czarny, dł. ok. 1,2 
m, stan dobry, cena 100 zł., tel. 601 622 703.
BiUrKO(5) małe 60 x 50 cm z półką pod 
klawiaturę, kolor mahoń, cena 50 zł., tel. 
781 946 120.
SOFa(4) 2-osobowa, stan bardzo do-
bry oraz meble kuchenne, cena do 
uzgodnienia, tel 791 181 454.

HOBBY / rOśLinY 

SPrZeDam

naSiOna DYni(7) hokkaido, 1 kg 
cena 200 zł, tel. 509 694 232.
OBOrniK(7) koński, workowany, tel. 
721 900 693.
KrÓLiKi(7) rasy Srokacz Niemiecki, kró-
liki są w różnym wieku. Trzebnica. Wię-
cej informacji pod nr tel. 886 607 274. 

ATRAKCYjNE CENY!

DO wYnaJęcia
maGaZYnY
L O K a L e 

- BIUROWE 
- USŁUGOWE
- SKLEPOWE

różne powierzchnie
korzystne ceny
Trzebnica, ul. 1 Maja 3  

tel. 600  086  517

Szkoła językowa
 w Trzebnicy zaprasza do zapisów dzieci, 

młodzież, dorosłych i firmy. 

www.willdo.pl     kontakt@willdo.pl 

tel.  888 636 936

atLaS(7) do ćwiczeń, cena 800 zł, tel. 
535 145 266.
PianinO(7) obrazy (malarstwo olej-
ne). tel. 694 216 036.
GęSi i KacZKi(5) francuskie oraz pa-
wie dorosłe,  tel. 609 210 199.
KrÓLiKi(5) samice i samce do dalsze-
go chowu, tel. 721 900 693.
OBOrniK KOńSKi(5) czysty, worko-
wany, tel. 721 900 693.
SianO(4) słoma w kostkach, pszenica 
jara, pszenżyto mieszanka, ziemniaki 
sadzeniaki vineta i tuczniki, tel. 713 123 
502, 669 414 410.
 

FiranKa(6) Spider man, z możliwo-
ścią dopasowania i wszycia taśmy, 
cena 50 zł, tel. 693 790 106.

FOteLiK(6) na rower cena 40 zł, tel. 
693 790 106.

HUśtawKa(6)  dla dziecka kolor nie-
biesko-zielony. Idealny do usypiania 
i bawienia. Atutem jest półeczka na 
której można spożywać posiłki. Jest 
regulowana w oparciu. Stan bdb. ce-
na-70zł, tel. 785 956 184.

PODUSZKa(6) do karmienia - kolor 
biały w kolorowe kropki-kółeczka. Wy-
mienna poszewka + pokrowiec cena 
30 zł, tel. 785 956 184.

mata(6) do zabawy - Canpol babies - 
kolor zielony z brązowymi dodatkami. 
Cena 50zł stan bdb, tel. 785 956 184.

aKceSOria  DLa  DZieci 

SPrZeDam

LeżacZeK(6) bujaczek Disney (Kubuś 
Puchatek i Przyjaciele) dla dzieci. Stan: 
bardzo dobry. Cena 30 zł, tel. 502 433 986.

UBrania

SPrZeDam

KOZaKi(7) wiosenne, nowe ( bez met-
ki), rozm.40, cena 30zł, tel. 664 785 691.

ciUSZKi(7) dla Dziewczynki - bluza 
polar, sweter, spodnie dresowe, getry 
róż, bluzka, getry czarne lekko ocie-
plane, rozmiar od 98 do 110, stan bar-
dzo dobry, możliwość zakupu całości 
bądź na sztuki, cena za sztukę 8 zł, tel. 
509 607 667.

SUKienKi(7) rozmiar 98, 104 i 110 cm, 
stan jak nowe, możliwość zakupu ca-
łości bądź na sztuki, cena za sztukę 12 
zł, tel. 509 607 667.

GarnitUr(6) do komunii, cena 100 
zł,  tel. 693 790 106.

tOreBKa(5) z filcu. Zrobiona w pra-
cowni rękodzieła. Projekt indywidual-
ny. Szer: ok. 40 cm, wys. ok 30 cm. Za-
pinana na zamek. Mieści format teczki. 
Kieszonki w środku. Do ręki lub przez 
ramię. Cena: 50 zł. Tel.: 603627607

marYnarKa Ze SKÓrY(7) w stanie 
idealnym [raz założona] o rozmiarze L 
/ XL. Marynarka szyta z jednego ka-
wałka skóry pod zamówienie. Pole-
cam.  Cena  450zł, tel. 534 666 552.

SUKnia śLUBna(6) roz. 38 kolor 
biały. Spódnica + gorset + bolerko + 
szal. Gorset pięknie zdobiony kora-
likami, cekinami i haftki. Suknia jest 
na kole. cena 500 do negocjacji,  tel. 
785 956 184.

BUtY(6)  nowe, kolor chabrowy, na 
obcasie, rozmiar 41. Buty zamówi-
łam przez internet i okazały się za 
duże. Odbiór osobisty we Wrocła-
wiu bądź w Trzebnicy. Cena 30 zł, tel. 
691 141 985.

KOmBineZOn(6) na motor czarny, 
skórzany, damski - na drobną kobiet-

kę. Jak widać na zdjęciach górę moż-
na połączyć ze spodniami za pomocą 
zamka, w spodniach i kurtce kiesze-
nie, odblaski, miałam w nim jeździć 
ale po sezonie (raz noszony) okazało 
się, że się w niego nie mieszczę :/ . Od-
biór w Trzebnicy bądź we Wrocławiu, 
tel. 691 141 985.

PLecaK(7) turystyczny o pojemności 50 l, 
dwie sztuki po 45 zł, przy zakupie 2 szt. ra-
zem 80 zł. Odbiór osobisty we Wrocławiu 
bądź w Trzebnicy. Plecaki nowe, nieuży-
wane, w dwóch kolorach, tel. 691 141 985.

BUtY(5) nowe, kolor chabrowy, na ob-
casie, rozmiar 41. Buty zamówiłam przez 
internet i okazały się za duże. Odbiór oso-
bisty we Wrocławiu bądź w Trzebnicy, tel. 
691 141 985.
 

BUtLę(6) do gazu propan-butan 11 
kg, tel. 733 229 335.
meBLe(6) i inne przedmioty z przed 
1945 r. , również do renowacji, tel. 694 
057 540.
DZiałKi(6) budowlane w okolicach 
Trzebnicy (do 5km) w cenie do 20 - 30 
zł za mkw,  Rozpatrzę również inne lo-
kalizacje tel. 889 249 822.
rZUtniK(3) Ania lub Jacek wraz z baj-
kami, tel. 604 259 577.
SZLiFierKi(2) stołowe, wózek do pa-
let, walcarkę, giętarkę i spawarkę, tel. 
692 466 363.
tOKarKi(1) silniki elektryczne, motore-
duktory, wiertarki stołowe, imadła i kowa-
dła, tel. 692 466 363.
marcHew(1) pastewną 200 kg, tel.  721 
900 693.

KUPię
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oskargsm.pl
    TRZEBNICA         ul.  W. Witosa 18   

tel. 71 387 48 45   kom. 511 511 011

ProfeSjonalny SerwiS 
 - maSz Problem z telefonem ??  
skontaktuj się z nami, naprawimy go !!  

telefony 
KomÓrKowe
SKUP/ SPRZEDAŻ 
cb radia nawigacje

NAjwięKSZy wybóR AKcESoRiów, PoKRowców  gSm  w TRZEbNicy
PROMOCJA!!!    POKROWCE już od 10 zł   ZAPRASZMY!!!

Maciej Nowak
Trzebnica	ul.	H.Brodatego	18/1
tel. 604 15 15 13    
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

firma świadczy usługi:

KOMPlEKSOWE SPRZąTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien 

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników 
PIElęGNACJA, SPRZąTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa 
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji 
USUWANIE GRAFFITI 
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych - pielęgnacja terenów zielonych

   Pracujemy na maszynach i środkach firmy KarcHer

Firma 

ScHODY
100 % 

Drewniane
DĄB  jESION
 BUK  SOSNA

cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

USłUGi
K O P a r K O -
łaDOwarKa

Mecalac
S P R Z E D A ż  i 

MONTAż  Szamb

tel. 605 331 903
Paweł  madaliński
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P r a n i e
i cZYSZcZenie
DYWANÓW   WYKŁADZIN

TaPicErki MEblowEj 
i saMochodowEj

BeZPłatnie: odplamianie, 
odkurzanie szczotkowe, 
neutralizacja przykrych za-
pachów, usuwanie gumy do 
żucia, plasteliny, wosku itp. 

tel. 571-340-516   
  pranietrzebnica.com.pl

195-65-15 205-55-16

DĘBIcA 155 zł 205 zł

KLEBER 165 zł 210 zł 
OPOnY UżYwane  PONAD 3 tys. sztuk  

OPOnY  nOwe   w  internetowych  cenach 

SerwiS KÓł	CIĘŻAROWYCH	do	56”	

PrOStOwanie  FeLG

GeOmetria 3D – NOWOŚĆ 2016  

GEOMETRIA   3D  NOWOŚĆ  2016 
JEDYNE URZĄDZENIE w powiecie trzebnickim
BADAJACE GEOMETRIĘ  POJAZDÓW W SYSTEMIE 3D!!!. . .

godziny Pracy:  POn, Pt  8-17   
SOBOta 8-14

mecHaniKa POJaZDOwa
NAPRAWy BIEżĄcE
sERWIs KLIMATyzAcJI 
sPAWANIE ALU & INOX  

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408

MECHANIKA 
SAMOCHODOWA
tel. 796 060 595
naprawy bieżące
wulkanizacja

pon. - pt. 8:00 - 17:00
sob. 8:00 - 14:00

A N D i K A R

NOWO  OTWARTY
WARSZTAT

Trzebnica ul. jędrzejowska 25

na URODZINY, 18-stki
WIECZORY PANIEŃSKIE I KAWALERSKIE!  
ŚMIESZNE UPOMINKI, 
PREZENTY OKOLICZNOŚCIOWE 
A także: maski, kostiumy, akcesoria i wiele 
innych!!!     Zapraszamy!!!

Sklep „e-papierosy” Ul. witosa 16 
(stary zegarmistrz obok urzędu Miasta)

PREZENTY!!!

Jesteśmy wyłącznym auto-
ryzowanym serwisem na 
powiat trzebnicki opon gT 
RADIAL I fALKEN z darmo-
wym ubezpieczeniem Ac

zapraszamy

godziny Pracy:  POn, Pt  8-17   
SOBOta 8-14

Masz KOMINEK
pIEc KaflOwy

pal bryKIEtEM
producent ekologicznego brykietu

 z trocin drzew liściastych

od 550 zł/t
- możliwy darmowy transport

tel. 607 809 535
71 312 82 88

POKOJE
do WYNAJĘCIA

dla 
PRACOWNIKÓW
 Z łAZIENKAMI I DO-
STĘPEM DO ANEKSU 

KUCHENNEGO

tel. 604 599 515

sPRAWDzENIE gEOMETRII  TyLKO 30zŁ       UsTAWIENIE gEOMETRII JUz OD 60zŁ 

.

.

Rozliczę 
twój pIt
- Tanio
- Szybko
- SkuTecznie

tel: 693 689 678

www.itkonekt.pl+48 693 851 119

kompleksowe usługi informatyczne
dla firm i użytkowników domowych

dojazd do klienta

krótki czas reakcji

fachowa pomoc

serwis komputerów

doradztwo informatyczne

odzyskiwanie danych

profilaktyka antywirusowa

pomoc zdalna

cyKlINOwaNIE
MONTAŻ i

RENOWACJA

parKIEtów 
i pOdłóg

drEwNIaNych
tel. 572 180 470
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