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Street Workout oficjalnie otwarty

- Marzenia się spełniają – powiedział 
burmistrz Marek Długozima oficjal-
nie otwierając w minioną sobotę Stre-

et Workout Park w Trzebnicy. Dwa 
lata temu grupa młodzieży zwróciła 
się z propozycją do burmistrza, by 

utworzyć w mieście nietypowe miej-
sce do ćwiczeń. Dziś – Street Worko-
ut stał się faktem. Gmina Trzebnica 

konsekwentnie bowiem wspiera 
sport, kulturę i jest otwarta na cie-
kawe propozycje młodzieży. Jak wi-

dać – wszystko można realizować.  
Wystarczy chcieć. A Gmina - chce! 

Więcej strona 14-16. 

R E K L A M A
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▶ Ulica Głowackiego. 

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

Remont nawierzchni dróg w Gminie Trzebnica

W Trzebnicy trwają prace zwią-
zane z naprawą nawierzchni dro-
gowej. Efekty prac widoczne są 
już na ulicach: Armii Krajowej, 
Grunwaldzkiej, Głowackiego. Wy-
cięto na nich dziurawe fragmenty 
jezdni, a następnie w to miejsce 
położono nową masę bitumiczną 
połączoną z tłuczniem. Roboty 
prowadzi firma Gembiak-Mikstac-
ki Sp.j. z Krotoszyna. Kolejne ulice, 
na których zaplanowane są prace 
to m.in. ulice: Kościelna, Ks. Bo-
chenka, Wrocławska, Obornicka, 
Spokojna, Przemysłowa, Kościusz-
ki, Wojska Polskiego, Cicha, Św. 
Jadwigi, Wałowa, Polna, Witosa, 
Słoneczna, Roosevelta, Bema. Re-
montowane będą także drogi w so-
łectwach gminy Trzebnica, m.in. 
w Taczowie Małym, Głuchowie 
Górnym, Masłowie, Komorówku 
oraz Koniowie.                      [SH] ▶ Wszystkie ubytki zostały wyrównane. ▶ Prace na ulicy Armii Krajowej. 

▶ Prace na ulicy Grunwaldzkiej. 
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TECHNIKA 
GRZEWCZA 
I SANITARNA

Zmiękczacz
do wody

FIrmy AQUASOFT

cena: 1420 zł

PRZY ZAKUPIE ZMIĘKCZACZA
WOREK SOLI 25 KG ZA 1 ZŁ

PHU WEKTOR
Roosevelta 3 TRZEBNICA       
71 387 21 75 
783 960 534       
wektor@op.pl     
www.wektortrzebnica.pl

systemy kanalizacyjne i wodociągowe

R E K L A M A

 Trzebnicka wyspa w remoncie 
Rozpoczął się remont trzeb-
nickiej wyspy. W skład prac 
wchodzić będzie wymiana 
podłoża, zwiększenie liczby 
miejsc siedzących, zamonto-
wanie nowej sceny oraz mo-
dernizacja zadaszenia. Począ-
tek prac wizytował Burmistrz 
Marek Długozima wraz 
z Małgorzatą Moskwą kie-
rownikiem obiektów sporto-
wych w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu. 
- Trzebnicka wyspa jest bar-
dzo istotnym punktem na 
mapie atrakcji w Gminie 
Trzebnica, dlatego tak waż-
nym jest, by wciąż inwesto-
wać w nią i w jej funkcjo-
nalność i stąd moja decyzja 
o przeprowadzeniu gruntow-

nego remontu i dostosowania 
jej do obowiązujących stan-
dardów - powiedział bur-
mistrz Marek Długozima 
i dodał – Co roku odbywa się 
na niej wiele imprez, wymie-
nić tu można m.in. animacje 
dla dzieci przeprowadzone 
przez pracowników Gminne-
go Centrum Kultury w okre-
sie wakacyjnym, Trzebnic-
ki Dogtrekking, spotkania 
integracyjne oraz imprezy 
okolicznościowe. Jednym 
z ciekawszych pomysłów do-
tyczących eventu odbywają-
cego się na wyspie jest kino 
plenerowe, które mam na-
dzieję, pojawi się na niej już 
po remoncie.
        SH

▶ Burmistrz Marek Długozima i kierownik obiektów sportowych Małgorzata Moskwa na trzebnickiej 
wyspie. 

▶ Już wkrótce wyspa zyska zupełnie inne oblicze. ▶ Prace remontowe idą pełną parą. 
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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

Konkursu ciąg dalszy
Przedłużamy konkurs doty-
czący Rodziny i Zdrowia zor-
ganizowany przez Centrum 
Zdrowia Emvit oraz Gminę 
Trzebnica i skierowany do 
Rodzin 3 PLUS. Do wygrania 
zestaw 5 voucherów na dar-
mową konsultację dietetycz-
ną, psychodietetyczną, pe-
dagogiczno-psychologiczna 
i fizjoterapeutyczną. By wziąć 
udział w konkursie wystarczy 
ułożyć dwa hasła i dostarczyć 
do Urzędu miejskiego, pok. 95.

18 kwietnia burmistrz Marek Długozima wraz 
z naczelnikiem wydziału promocji Urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy Jakubem Szurkawskim i Dagmarą Wol-
ską - nauczycielką z Powiatowego Zespołu Szkól nr 2 
w Trzebnicy im. P. Włostowica i jednocześnie przy-
jaciółką rodziny postanowili odwiedzić Szymona Bi-
sagę, dla którego podczas 31. Trzebnickiego Ulicznego 
Biegu Sylwestrowego zebrano środki finansowe na 
dalszą rehabilitację.

Niezwykłe 
spotkanie

▶ Burmistrz Marek Długozima i naczelnik wydziału promocji Jakub Szurkawski, Dagmara Wolska nauczy-
cielka w odwiedzinach u Szymona i jego rodziców. Podczas spotkania przekazali symboliczny czek.  

▶ Pamiątkowe zdjęcie burmistrza i Szymona podczas 31. Ulicznego 
Biegu Sylwestrowego.

Ewa  MiEdzwiEcka

 – Ogromnie się cieszę ze spo-
tkania z Szymonem. Jestem pełen 
uznania dla jego pogody ducha i wi-
docznej woli walki, którą jako spor-
towiec – był obiecującym bejsbolistą 
– od zawsze posiadał, a przeżyty 
wypadek tylko wzmocnił i ukierun-
kował go na cel, jakim jest walka – 
nie o kolejne sportowe tytuły, lecz 
o własne zdrowie w czym dzielnie 
wspierają go wspaniali rodzice oraz 
siostra. To chłopak, który wie, cze-
go chce i wytrwale dąży do celu. 
Wspomniał, że jego największym 
marzeniem jest jak największe usa-
modzielnienie się. Wierzę, że jego 
pragnienie się spełni – powiedział 
burmistrz. – Tym bardziej cieszę 

się, że środki finansowe zebrane 
podczas 31. Ulicznego Biegu Sylwe-
strowego w kwocie  14 825 zł,  prze-
kazano właśnie na jego dalszą reha-
bilitację.
 Spotkanie było okazją do wrę-
czenia chłopakowi symbolicznego 
czeku z Biegu Sylwestrowego, a tak-
że słodkiego upominku.
 Od czterech lat z inicjatywy 
burmistrza Marka Długozimy, 
największe sportowe wydarzenie 
Trzebnicy jakim jest Bieg Sylwestro-
wy, wzbogacone jest o wymiar cha-
rytatywny. Dzięki temu udało się 
pomóc m.in. Jasiowi Szopie - pod-
opiecznemu Fundacji Jaśka Meli 
„Poza Horyzonty”, dołożyć cegieł-
kę do budowy Przylądka Nadziei, 
któremu patronuje Martyna Woj-
ciechowska, w 2014 roku zebrać pie-

niądze dla małego trzebniczanina 
Ignasia Szlęzaka, a w ostatniej edycji 
biegu pomóc właśnie Szymonowi.
 Przypomnijmy – dwa lata temu 
Szymon uległ poważnemu wypad-
kowi, w wyniku którego doznał 
uszkodzenia rdzenia kręgowego. 
Jest sparaliżowany. W ubiegłym 
roku jako pierwszy Europejczyk 
poddał się nowatorskiej metodzie 
leczenia, polegającej na wszczepie-
niu mu specjalistycznego stymula-
tora pobudzającego układ nerwowy 
w dolnej części ciała. Do tej pory 
takie operacje przeprowadzono 
zaledwie u 11 osób na świecie. Do-
datkowo Szymonowi wszczepione 
zostały komórki macierzyste, które 
mają wspomóc regenerację prze-
rwanych połączeń nerwowych.  

Więcej informacji o Szymonie wypadku i jego obecnych sukcesach na Facebooku: 
https://www.facebook.com/Szymon-Bisaga-880983991950645/?fref=ts
Szymonowi można pomóc przekazując darowiznę  na konto fundacji: 
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”      Stawnica 33A   77-400 Złotów  

• nr konta : 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
• tytuł wpłaty : 356/B  Bisaga  Szymon – darowizna

www.autocraft.net.pl

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

R E K L A M A

nowo otwarta

Kancelaria  radcy  Prawnego
Stefana dzido 

zaprasza

ul. obrońców Pokoju 8
trzebnica   tel. 512 185 364

R E K L A M A
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agniEszka  Pruszkowska-Jarosz

 Akcja w trzebnickich kościo-
łach odbyła się dzięki przychylno-
ści ks. dziekana Jerzego Olszówki 
oraz burmistrza Marka Długozi-
my. Głównymi inicjatorami tego 
przedsięwzięcia dedykowanego 
ks. Zbigniewowi Zdanowiczo-
wi byli trzebniczanie Ewa Ło-
pąg oraz Krzysztof Bednarski 
we współpracy z ogólnopolską 
fundacją DKMS. W przygotowa-
nie akcji włączyli się pracownicy 
Urzędu Miejskiego, duchowni, 
dyrektorzy szkół oraz 45 wolon-
tariuszy.
 – Przeprowadzenie akcji re-
jestracji potencjalnych dawców 
szpiku w dwóch parafiach nie by-
łoby możliwe bez ogromnego za-
angażowania wolontariuszy, któ-
rzy poświęcili swój czas i włożyli 
wiele serca, aby świadomie zareje-
strować tak wielu chętnych trzeb-
niczan. Stworzyli też wspaniałą 
atmosferę - przepełnioną radością, 
entuzjazmem i wzajemną życzli-
wością – podkreśla Ewa Łopąg.  
Wszyscy czuliśmy się wspólnotą. 
Łączył nas jeden cel, działanie na 
rzecz osób potrzebujących przesz-
czepu szpiku. – Jako inicjatorzy 
akcji jesteśmy pod wrażeniem 
mieszkańców naszego miasta, 
a także miast i wsi oddalonych od 
Trzebnicy, którzy z taką otwarto-
ścią serca i rzeczywistą gotowo-
ścią do bezinteresownej pomocy 
bliźnim w potrzebie rejestrowali 
się jako potencjalni dawcy szpiku 
– dodaje.
 W niedzielę w obu kościołach 
– Św. Jadwigi i świętego Bartło-
mieja oraz kościele pw. świętych 
Piotra i Pawła zarejestrowało się 
305 osób. – Jesteśmy też szczerze 
wzruszeni i zachwyceni serdecz-
nością i zaangażowaniem tak 
wielu ludzi - cudownych wolon-
tariuszy, darczyńców, właścicieli 
sklepów, lokali, którzy tak chęt-
nie włączali się w pomoc i pro-
mocję wydarzenia. Czy akcja była 
udana? Z całym przekonaniem- 
TAK! - mówi z mocą pani Ewa.
 Niedzielna akcja nie jest ostat-
nią, która odbyła się Trzebni-
cy. Organizatorzy – Ewa Łopąg 
i Krzysztof Bednarski nie wy-
kluczają kolejnych. Jak twierdzą 
„apetyt rośnie w miarę jedzenia” 
i jako inicjatorzy tego przedsię-
wzięcia zawsze będą czuć niedo-
syt. – Jesteśmy bogatsi o pewne 
doświadczenia i z pewnością ła-

twiej, miejmy nadzieję, i jeszcze 
skuteczniej moglibyśmy zorgani-
zować akcję, mając na uwadze, iż 
wymaga to większej ilości czasu. 
Z drugiej strony widzimy ogrom-
ny potencjał – naprawdę wraż-
liwe, otwarte serca trzebniczan, 
którzy chcą czynić dobro, poma-
gać innym, angażować się – za-
znacza trzebniczanka.
 Lista zarejestrowanych poten-
cjalnych dawców z gminy Trzeb-
nica jest wciąż otwarta. W każdej 
chwili można do niej dołączyć. 
W tej chwili najłatwiej jest to 
zrobić za pośrednictwem stro-
ny internetowej fundacji DKMS. 
Wystarczy wypełnić formularz 
on-line i czekać na pakiet ze spe-
cjalnymi patyczkami i instrukcją 
obsługi. A ta jest prosta – wystar-
czy zrobić wymaz z wewnętrznej 
strony policzka i odesłać do fun-
dacji. Po ok. 3-4 miesiącach nasz 
materiał genetyczny zostanie 
przebadany, a my oficjalnie wpi-
sani do Bazy Dawców Komórek 
Macierzystych i Szpiku DKMS 
Polska - jako potwierdzenie 
otrzymamy kartę potencjalnego 
dawcy.
 Nie trzeba się bać ewentualne-
go zabiegu. O tym, jak wygląda 
cała procedura możemy dowie-
dzieć się z bardzo szczegółowych 
informacji na temat dawstwa 
szpiku. Dostępne materiały, krót-
kie filmiki, świadectwa, historie 
dawców są na stronie fundacji 
DKMS, ale można ich także szu-
kać choćby na youtube wpisując 
hasło „dawcy szpiku”. - W naszej 
świadomości społecznej drzemie 
niestety mnóstwo mitów i obaw 
związanych z błędnymi przeko-
naniami na temat dawstwa. Jedna 
podstawowa informacja: komórki 
macierzyste w 80% przypadków 
pobierane są zwyczajnie z krwi 
obwodowej, która przepływa 
przez separator komórek i wraca 
do nas. Po 2-3 tygodniach nasze 

komórki się w pełni odtwarzają. 
Szpik zaś nigdy nie jest pobierany  
z kręgosłupa, więc nie grozi nam 
żadne jego uszkodzenie – infor-
muje Ewa Łopąg. – W 20% przy-
padków szpik pobierany jest z ta-
lerza kości biodrowej w pełnym 
znieczuleniu, a zabieg ten nie za-
graża naszemu życiu lub zdrowiu. 
W krótkim czasie również nastę-
puje pełna regeneracja naszego 
szpiku. Wspaniałym przykładem  
może być dla nas pan Janusz Ko-
liński, który jako pierwszy trzeb-
niczanin został rzeczywistym 
dawcą szpiku. Potwierdza on, 
że cała procedura przeszczepu 
nie jest specjalnie uciążliwa i nie 
wiąże się z większymi dolegli-
wościami. Myślę, że gdyby ktoś 
miał jeszcze jakieś wątpliwości 
czy obawy, pan Janusz osobi-
ście mógłby je rozwiać. Dla tych, 
którzy myślą, że nie daliby rady, 
mam zasłyszane, myślę – trafne, 
motto: „Odważny jest nie ten, kto 
się nie boi, ale ten który wie, że 
istnieją rzeczy ważniejsze od stra-
chu” – reasumuje. 

 Akcja Rejestracji Potencjalnych Dawców Szpiku w Trzebnicy

Otwarte serca trzebniczan
Podczas akcji DKMS, któ-
ra odbyła się  10 kwiet-
nia w Trzebnicy zare-
jestrowało się 305 osób. 
- Dzięki nim, osoby chore 
na białaczkę mają o 305 
szans na życie i zdrowie 
więcej – mówi Ewa Ło-
pąg, współorganizatorka 
niedzielnej akcji.

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy z życz-
liwością i zaangażowaniem włączyli się w działania mające na celu 
zorganizowanie, promowanie i przeprowadzenie Akcji Rejestracji 
Potencjalnych Dawców Szpiku.
Specjalne podziękowania składamy dla:
•	Burmistrza	Gminy	Trzebnica	-	Pana	Marka	Długozimy
•	Księdza	dziekana	Jerzego	Olszówki
•	Księdza	Zbigniewa	Zdanowicza	(który	zgodził	się	promować	ak-

cję swoją osobą, co z pewnością nie było łatwe dla tak skromnego 
człowieka)

•	Księdza	wicedziekana	Bogdana	Grabowskiego
•	Naczelnika	Wydziału	Promocji	Miasta	Jakuba	Szurkawskiego
•	Dyrektorów	 przedszkoli	 i szkół publicznych i niepublicznych 

w Trzebnicy - szkół gminnych i powiatowych
•	Wszystkich	darczyńców
•	Wspaniałych	wolontariuszy	-	szczególnie	dla	uczniów	PZS	NR	1	

przy ulicy Wojska Polskiego wraz z Panią Elżbietą Jednoróg
•	Dr	Magdaleny	Orzechowskiej
•	Redakcji	Panoramy	Trzebnickiej
•	Wszystkich	wspierających	naszą	akcję	trzebniczan
•	A przede wszystkim dla naszych lokalnych bohaterów - 305 osób, 

które zarejestrowały się jako potencjalni dawcy szpiku!
•	Podziękowania	należą	się	również	tym,	którzy	przyszli	się	zareje-

strować ale z różnych powodów tego uczynić nie mogli.
Fundacja DKMS Polska oraz inicjatorzy i koordynatorzy Akcji Re-
jestracji Dawców Szpiku w Trzebnicy -Ewa Łopąg i Krzysztof Bed-
narski.

▶ Burmistrz Marek Długozima zorganizował wcześniej spotkanie dotyczące akcji oddawania szpiku, na 
które zaprosił inicjatorów, współorganizatorów akcji oraz przedstawicieli instytucji. 
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Odyseusze z wizytą w Urzędzie
Urząd Miejski w Trzebnicy odwiedziły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, które wró-
ciły z Ogólnopolskiego Finału Odysei Umysłu. Za-
jęły 7. miejsce w gronie 14 finalistów. Celem wizy-
ty było złożenie podziękowań na ręce burmistrza 
Marka Długozimy, który sfinansował podróż 
dzieci na finały konkursu do Gdyni. 

W skład finałowej dru-
żyny wchodzą: Wiktoria 
Dumka, Paulina Jarosz, 
Angelika Kraska, Zuzanna 
Kumor, Jakub Marcjoniak, 
Anastazja Nowak, Maciej 
Śmichowicz, trenowani 
przez p. Paulinę Pierchoro-
wicz-Rączkę.

- Jestem bardzo dumny 
z młodzieży, która ciężką 
pracą rozwija swoje talenty, 
dlatego jeszcze raz gratulu-
ję wam, waszych osiągnięć 
i bezcennego doświadcze-
nia oraz życzę powodzenia 
w kolejnych zawodach – po-

wiedział burmistrz Marek 
Długozima. 

Konkurs „Odyseja Umy-
słu” jest to międzynaro-
dowy program nauczania 
kreatywnego myślenia, 
twórczego rozwiązywania 
problemów i współpracy 
zespołowej. Uczestnicząc 
w programie dzieci w opar-
ciu o własne doświadcze-
nia i praktyczne działania, 
kształtują umiejętności 
identyfikacji sedna proble-
mu i szukania różnych spo-
sobów rozwiązania go.
    [SH]

▶ Pamiątkowe zdjęcie drużyny Odyseuszy z burmistrzem Markiem Długozimą.

R E K L A M A

▶ Uczniowie dzielili się wrażeniami z pobytu na konkursie w Gdyni.
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Ewa  MiEdzwiEcka

 Od czasu katastrofy samolotu 
w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r., 
w której zginęła para prezydencka 
wraz z delegacją naszego Narodu, 
gmina Trzebnica szczególnie dba 
o to, by obchodzony co roku dzień 
pamięci o zamordowanych w Ka-
tyniu był również czasem pamię-
ci i wspomnień o tych, którzy 
zginęli w tej tragicznej katastro-
fie lotniczej. Dlatego też w Lesie 
Bukowym obok Dębów Pamięci 
pojawiła się tablica upamiętnia-
jąca wszystkie ofiary katastrofy 
smoleńskiej, pod którą burmistrz 

złożył wiązankę. W uroczysto-
ściach udział wzięli przedstawi-
ciele władz samorządowych na 
czele z burmistrzem Markiem 
Długozimą, sekretarzem Gminy 
Trzebnica Danielem Buczakiem, 
starostą Powiatu Trzebnickiego 
Waldemarem Wysockim, komba-
tanci, poczty sztandarowe, opie-
kunowie Dębów, mieszkańcy, dy-
rektorzy szkół i przedszkoli wraz 
z uczniami i przedszkolakami, 
harcerze, zaproszeni goście oraz 
rodziny ofiar zamordowanych 
przed laty na Wschodzie, spoczy-
wających w Katyniu.
 Licznie przybyłych na uroczy-

stość przywitał gospodarz gminy 
Trzebnica- Marek Długozima. 
Przemówienie prezentujemy 
obok. 
 Piękny i wzruszający występ 
przygotowany przez uczniów kla-
sy VI b ze Szkoły Podstawowej nr 
2 pod kierunkiem Justyny Popie-
li i Haliny Bolisęgi, wprowadził 
wszystkich w atmosferę zadumy 
nad tą straszliwą zbrodnią, dla-
tego pamięć o ofiarach uczczono 
symboliczną minutą ciszy. Na-
stępnie modlitwę w intencji po-
mordowanych Bohaterów Zbrod-
ni Katyńskiej poprowadził ksiądz 
proboszcz Bogdan Grabowski, 
a Apel Pamięci przeprowadził 
Roman Chandoha ze Związku 
Strzeleckiego Strzelec.
 Następnie, w ciszy i pełnym 
skupieniu, rodziny oraz opie-
kunowie drzew pod wszystkimi 
Dębami Pamięci uroczyście za-
palili znicze, których światło jest 
symbolem pamięci o wszystkich 
ofiarach zbrodni katyńskiej.

Upamiętnili Ofiary Katynia 
i tragedii Smoleńskiej

Od katyńskiego mordu popełnionego przez stalinow-
skich oprawców na polskich oficerach minęło już 76 
lat. Jak co roku gmina Trzebnica zorganizowała uro-
czystości w Lesie Bukowym przy Dębach Pamięci, 
aby pamięć o tej straszliwej zbrodni sprzed lat nigdy 
nie wygasła. 

▶ W uroczystości, na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, wzięli udział przede wszystkim opieku-
nowie Dębów Pamięci i krewni zamordowanych w Katyniu oraz starosta powiatu trzebnickiego Wal-
demar Wysocki.

▶ Apel Pamięci popro-
wadził st. insp. Roman 
Chandoha.

▶ Modlitwę w intencji ofiar zbrodni katyńskiej poprowadził ks. Bogdan 
Grabowski.

▶ Poruszający występ muzyczny przygotowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2.

Szanowni Zebrani! Droga Młodzieży!
 Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników uroczystości.
Dzień 13. kwietnia - mocą decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 14. listopada 2007 r. -jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej. Jest on obchodzony w rocznicę opublikowania przez Niem-
ców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów 
oficerów Wojska Polskiego, których bestialsko wymordowano 
z rozkazu władz sowieckich wiosną 1940 r. - za to, że we wrześniu 
1939 r. stanęli w obronie ojczyzny przed niemieckim i rosyjskim 
agresorem. Jak się później okazało, pozbawiono wtedy życia ponad 
22 tysiące naszych rodaków - wśród których byli także policjanci, 
nauczyciele, lekarze prawnicy, duchowni, urzędnicy państwowi 
i artyści, czyli sam kwiat elity II Rzeczpospolitej.
 Zabito ich potajemnie strzałami w tył głowy i usiłowano też za-
bić pamięć o nich. Ale sowieccy kaci nie wiedzieli, że prawdy nie 
można rozstrzelać, że prawda jest nieśmiertelna. Na znak pamięci 
o ofiarach tego sowieckiego ludobójstwa - w ramach ogólnopol-
skiego projektu edukacyjnego „Katyń... ocalić od zapomnienia" 
- posadziliśmy w Gminie Trzebnica 21 „Dębów Pamięci", w tym: 
trzynaście - tu w Lesie Bukowym. Dwanaście z nich upamiętnia 
krewnych trzebnickich rodzin, trzynasty - wszystkie ofiary Gol-
goty Wschodu. Mają one nie tylko przypominać o tej straszliwej 
tragedii sprzed 76. lat, ale równocześnie - mają szumieć na chwałę 
wszystkich pomordowanych, którzy w rosyjskich więzieniach - 
w czasie przesłuchań, tortur, przymuszania do współpracy i potem 
- nad dołami śmierci zachowali godność i honor do swego ostatnie-
go tchnienia i zapłacili najwyższą cenę za to, by Polska nie została 
wcielona do sowieckiego imperium.
 10. kwietnia 2010 r. do tego tragicznego pokolenia dołączyło 96 
ofiar dramatu smoleńskiego - najwybitniejsi przedstawiciele na-
szego narodu na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim i pre-
zydentem RP na uchodźstwie - Ryszardem Kaczorowskim. Tego 
dnia chcieli oddać hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej i upomnieć się 
o pełną prawdę o tym straszliwym ludobójstwie. Wśród nich była 
też p. poseł Aleksandra Natalli-Świat - krewna znanej w Trzebnicy 
pani dr Jadwigi Swędzioł. Pani poseł, wybierając się do Katynia, 
chciała nawiedzić miejsce śmierci podporucznika Czesława Jezio-
ro, który był bratem jej babci.
 Trudno uwolnić się od myśli, że jest coś, co łączy ze sobą ofiary 
Zbrodni Katyńskiej z 1940 r. i dramatu smoleńskiego - i od prze-
świadczenia o tym, że te dwa tragiczne wydarzenia są dwiema kar-
tami tej samej historii. Nie znamy bowiem pełnej prawdy o roz-
miarach zbrodni katyńskiej i nie mamy też w pełni wiarygodnej 
wiedzy o przyczynach tego, co się stało pod Smoleńskiem. Bolesne 
również jest to, że podobnie jak przed 76. laty - także i dzisiaj pró-
buje się niszczyć pamięć o wydarzeniach sprzed sześciu lat. Ale 
my, sadząc tu w 2011 roku 14. Dąb Pamięci o ofiarach tragedii 
smoleńskiej , dzisiaj stawiając tablicę pamiątkową - dajemy wyraz 
przeświadczeniu o tym, że te dwie daty: rok 1940 i rok 2010 zostały 
złączone ze sobą na zawsze. I dlatego dzisiaj składamy hołd pamię-
ci zarówno ofiarom zbrodni katyńskiej, jak i tragedii smoleńskiej, 
bo byli to Polacy spod znaku najwyższych wartości, którzy razem 
z bohaterami minionych wieków tworzą fundament egzystencji 
naszego Narodu. Zrozumienie sensu tej tragicznej paraleli prze-
kracza możliwości naszego umysłu.
 Kończąc swe wystąpienie, serdeczne wyrazy wdzięczności kie-
ruję do uczniów SP Nr 2 i ich opiekunki za przygotowanie poru-
szającego programu artystycznego,  p. Romana Chandohy - za 
przeprowadzenie ekspresyjnego Apelu Pamięci. Z całego serca 
dziękuję za udział w tej uroczystości trzebnickim rodzinom ka-
tyńskim, opiekunom „Dębów Pamięci", przedstawicielom ducho-
wieństwa, kombatantów, Jednostki Strzeleckiej „Strzelec", Nadle-
śnictwa Oborniki Śl., trzebnickich instytucji, szkół i przedszkoli, 
a także - pozostałym trzebniczanom. Zachęcam do odwiedzania 
tego szczególnego miejsca pamięci narodowej i otaczania opie-
kuńczą troską nie tylko z okazji organizowanych tu rocznicowych 
spotkań. Oddajmy więc należną cześć ofiarom Zbrodni Katyńskiej 
i Tragedii Smoleńskiej.          
Dziękuję za uwagę.
                                                                                                        Marek Długozima
                                                                                        Burmistrz Gminy Trzebnica
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▶ Cześć Bohaterom oddały poczty sztandarowe.
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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

▶ Oddano także cześć pamięci ofia-
rom tragedii smoleńskiej.

▶ P.o. komendanta  powiatowego Sławomir Gajewski oraz 
kom. Artur Gajowy.

▶ Pod pamiątkową tablicą znicze złożyli burmistrz Marek Długozi-
ma, sekretarz Daniel Buczak oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Mateusz Stanisz.

▶ Przy Dębie Pamięci zabitego w Katyniu Czesława Jezioro 
cześć oddają Mu burmistrz Marek Długozima, Jadwiga Je-
zioro-Swędzioł, dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz.

▶ Pamięć o bohaterach uczcili także najmłodsi mieszkańcy gminy wraz z dyrektorami i opiekunami.
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▶ Kategoria klasy II miejsce I - 
Nadia Cichy, SP 3.

▶ Burmistrz wręcza nagrody 
zwycięzcom. Kategoria klasy 
I miejsce I - Julia Tomczyk, SP 
nr 3. 

Ewa  MiEdzwiEcka

 Ze względu na bardzo duże za-
interesowanie uczniów konkur-
sem, przesłuchania trwały od 4 
do 13 kwietnia i odbywały się pod 
czujnym okiem jury w skład któ-
rego weszli pracownicy Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Trzebnicy na czele z kierowni-
kiem i jednocześnie przewodniczą-
cą komisji – Izabelą Jaworską.
 Dla każdej z trzech kategorii 
wiekowych	(	klas	I,	II-III	i IV- VI) 
przyporządkowano odpowiedni  
tekst literacki. Były to fragmenty 
powieści uznanych i popularnych 
autorów dla dzieci i młodzieży  

m.in. Aleksandra Szklarskiego, 
Grzegorza Kasdepke, Stanisława 
Pagaczewskiego czy Agnieszki 
Stelmaszczyk.
 - Dzieci wykazały się dużym 
zaangażowaniem, były przejęte 
udziałem w konkursie, starały się 
jak najpiękniej odczytać wyloso-
wany przez siebie tekst. Docho-
dziło do zabawnych sytuacji, kiedy 
w wyniku losowania, jury i zgro-
madzeni musieli odsłuchiwać cią-
gle tego samego fragmentu książki, 
podczas kiedy inne teksty nie mia-
ły szczęścia w losowaniu- mówi 
przewodnicząca komisji. - Brali-
śmy pod uwagę przede wszystkim, 
płynność czytania, poprawność, 
tempo oraz postawę uczestnika na 
scenie, sposób trzymania tekstu 
czy kontakt wzrokowy z odbiorcą. 
Dzieci tak wspaniale przygotowa-

ły się do konkursu, że nagrodzono 
i wyróżniono aż 57 osób.
 Uroczysta  Gala rozdania nagród  
odbyła się 15 kwietnia w Gminnym 
Centrum Kultury.  Udział w niej 
wzięli: burmistrz Marek Długozi-
ma, zaproszeni dyrektorzy z gmin-
nych placówek oświatowych, rodzi-
ce, opiekunowie i koledzy uczniów 
biorących udział w konkursie oraz 
sami uczestnicy konkursu.
 Nagrody i wyróżnienia wręczał 
burmistrz, który pogratulował 
zwycięzcom i zachęcił do dalszego 
rozwijania pasji pięknego czytania.
 W kategorii klas I zwyciężyła 
Julia Tomczyk ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3, drugie miejsce zajęła 
Wiktoria Tomczyk również z tej 
samej szkoły. Na trzecim miejscu 
znalazł się uczeń ze Szkoły Podsta-
wowej z Ujeźdźca Wielkiego -  Ja-

kub Galinowicz.
 Nadia Cichy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 okazała się najlepsza 
w kategorii klas II-III, Lena Trybek 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 rów-
nież zachwyciła jury- zajęła drugie 
miejsce, a Gabriel Miś ze Szkoły 
Podstawowej nr 3, miejsce trzecie.
 Pięknie czytali również ucznio-
wie klas IV-VI. Pierwsze miejsce 
zajęła Zuzanna Komarnicka ze 
Szkoły Podstawowej nr 2, drugie 
Patrycja Budzyń ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3, tuż za nią uplasowała 
się jej koleżanka z tej samej szkoły 
- Joanna Zawadka.
 Organizatorem tegorocznej edy-
cji Konkursu Pięknego Czytania 
była Gmina Trzebnica, zaś partne-
rem Konkursu -  Miejska i Gmin-
na Biblioteka Publiczna, działająca 
przy Gminnym Centrum Kultury.

V Edycja Konkursu Pięknego Czytania za nami
Już po raz piąty odbył się Konkursu Pięknego Czy-
tania pod patronatem burmistrza Gminy Trzebnica 
Marka Długozimy. Wzięło w nim udział ponad 200 
uczniów z gminnych placówek oświatowych z czego 
nagrodzono i wyróżniono 57 osób. Jego celem było 
zachęcenie dzieci do czytania, przybliżenie im litera-
tury dziecięcej, rozbudzanie wrażliwości na piękno 
słowa, oraz uczenie rywalizacji w przyjemnej atmos-
ferze.

▶ Kategoria klasy III miejsce I - 
Zuzanna Komarnicka SP 2

▶ Uczestnicy i nagrodzeni w kategorii klas pierwszych. 

▶ Klasy drugie.  

▶ Kategoria klas najstarszych - trzecich. 
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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

T E K S T  S P o n S o R o w A n y

  Wielu z Was z pewnością 
myśli, że darmowa pożyczka to 
ściema. A tymczasem oferta jest 
prawdziwa! Dziś przedstawię 
Państwu ofertę Getin Banku, któ-
ra wielu z Was na pewno zadziwi, 
ponieważ takiej promocji w przy-
padku bankowych kredytów jesz-
cze nie było. Mowa tu o darmo-
wej pożyczce gotówkowej w Getin 
Banku na okres 12 miesięcy!
 Co ciekawe, wspomnianą ,,ab-
solutnie darmową pożyczką” zaj-
mowała się nawet Komisja Etyki 
Reklamy, która monitoruje treści 
docierające do nas m.in.: z prasy, 
radia i telewizji. Werdykt komi-

sji był jednoznaczny – oferta jest 
prawdziwa!
 Oferta darmowej pożyczki 
gotówkowej Getin Banku skiero-
wana jest wyłącznie do nowych 
klientów banku. W ramach tej 
oferty możemy pożyczyć od 500 
zł do 2000 zł z okresem spłaty 12 
miesięcy. Oprocentowanie po-
życzki jak i prowizja wynoszą 0%. 
Po roku Klient zwraca do Banku 
dokładnie tyle, ile pożyczył.
 Dlaczego w ofercie drugiego co 
do wielkości Polskiego Banku jest 
w ogóle taka oferta? Otóż Bank 
chce przyciągnąć do siebie jesz-
cze więcej Klientów. Oferta jest 

dostępna dla wszystkich osób, 
które na dzień złożenia wniosku 
o pożyczkę nie posiadają w Getin 
Banku	 żadnego	 produktu	 (kre-
dytowego, depozytowego, karto-
wego lub Rachunku ROR), mają 
ukończone 18 lat, posiadają stałe 
źródło dochodu i są zameldowane 
w Polsce.
 Aby uzyskać "Darmową Po-
życzkę”, wystarczy wybrać się 
do jednego z ponad 500 od-
działów Getin Banku mając ze 
sobą wyłącznie dowód osobisty. 
Wszystkie formalności związane 
z udzieleniem "Pożyczki zostaną 
załatwione podczas jednej wizy-
ty. W Trzebnicy placówka Getin 
Banku znajduje się przy ul. Da-
szyńskiego 67 tuż przed wejściem 
do Rynku, czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 9:00 do 17:00. W przypadku 
dodatkowych pytań serdecznie 
zapraszam do kontaktu:

Doradca kredytowy
Tomasz Ruchała

tel. 663 116 117

Darmowa pożyczka na weekend majowy!
Weekend majowy to czas, w którym zazwyczaj moc-
no uszczuplamy nasze portfele. Organizujemy wy-
pady nad jezioro, w góry, urządzamy pierwsze grille 
dla rodziny i przyjaciół. Co zrobić, gdy zabraknie nam 
pieniędzy? Z pomocą przychodzi Getin Noble Bank ze 
swoją Darmową Pożyczką. Dzięki niej pieniądze mo-
żesz mieć na swoim koncie nawet w 30 minut, bez 
zbędnych formalności i bez zaświadczeń.

 20 kwietnia obchodziliśmy 
dzień przedsiębiorczości, z tej oka-
zji w Urzędzie Miejskim w Trzeb-
nicy burmistrz Marek Długozi-
ma spotkał się z grupą uczniów 
z Powiatowego Zespołu Szkół nr 
2 w Trzebnicy im. P. Włostowica. 
Chcieli się oni dowiedzieć jak naj-
więcej o funkcjonowania Urzędu 
jako instytucji publicznej. 
 - Wizyta ta była kolejnym ele-
mentem mojej dobrej współpra-

cy z dyrektorem placówki Panem 
Ireneuszem Chudzikowskim, 
w ramach której m.in. uczniowie 
placówki odbywają praktyki i sta-
że w Urzędzie Miejskim – powie-
dział burmistrz i dodał: – Cenię 
również pęd do wiedzy młodych 
ludzi, dlatego też wspólnie z Panią 
Naczelnik Wydziału Finansowe-
go Renatą Kościelak staraliśmy się 
odpowiedzieć na wszystkie pytania 
zadawane w czasie wizyty, a także 

korzystając ze swej wiedzy i do-
świadczenia opowiedzieć o funk-
cjonowaniu Urzędu Miejskiego 
jako instytucji – zakończył.
 Ideą Dnia Przedsiębiorczości 
jest włączenie środowiska przed-
siębiorców w edukację młodych 
ludzi oraz stworzenie nowatorskiej 
płaszczyzny przekazywania mło-
dzieży wiedzy o funkcjonowaniu 
na rynku pracy.

[SH]

O przedsiębiorczości podczas wizyty w Urzędzie
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Jak długo jest Pan sołtysem? Czy 
jest to odpowiedzialna rola?

Sołtysem jestem drugą kadencję. 
Można powiedzieć, że zostałem 
nim z potrzeby chwili. Po rezy-
gnacji mojego poprzednika przed 
mieszkańcami sołectwa stanęło 
zadanie - organizacja „Dożynek 
Parafialnych”, więc jako osoba spo-
łecznie zaangażowana podjąłem 
wyzwanie. Z ogromnym zaanga-
żowaniem mieszkańców przygo-
towaliśmy je bardzo dobrze. I od 
tego czasu pełnię tę funkcję , sta-
ram się jak najwięcej robić dla na-
szego sołectwa. Muszę tutaj dodać, 
że Biedaszków Wielki to sołectwo 
w którego skład wchodzą dwie wsie 
Biedaszków Wielki i Janiszów.
Co zmieniły Pan w swojej miejsco-
wości?

Jako sołtysowi sołectwa Biedasz-
ków Wielki wiele rzeczy spędza sen 
z powiek , ale przede wszystkim 
droga powiatowa przebiegająca 
przez naszą miejscowość . Jej stan 
jest tragiczny. Już moi poprzedni-
cy od lat zabiegali o jej remont, ale 
bezskutecznie. Poprzedni staro-
sta osobiście obiecał mi jej remont 
i nawet pisano o remoncie drogi do 
Janiszewa, jednak wyremontowano 
tylko kilkusetmetrowy odcinek od 
Ujeźdźca Wielkiego, resztę pozo-
stawiono.
Jesienią  burmistrz Marek Długo-
zima obiecał, że w porozumieniu 
ze Starostwem Powiatowym dro-
ga będzie remontowana, że jest 

złożony wniosek o dofinansowa-
nie tego remontu. Myślę więc, że 
już wkrótce remont ruszy. Wierzę 
w obietnice burmistrza. Na naszych 
wioskach nie ma też ani centymetra 
chodnika. Już od kilku lat zabiegam 
też o budowę drogi dojazdowej do 
kilku posesji  i jej oświetlenie. Jaki 
będzie efekt? Zobaczymy. Mamy 
też działkę ze zniszczonymi bu-
dynkami po byłej szkole, częściowo 
przekształconymi na mieszkania 
socjalne. Póki co,  ma pomysłu na 
ich zagospodarowanie,  a teren ten 
swym wyglądem bardzo psuje wi-
zerunek miejscowości. Trzeba więc 
koniecznie się tym zająć.
Z czego jest Pan dumny?

W czasie poprzedniej kadencji uda-
ło mi się doprowadzić do zrealizo-
wania kilku inwestycji przy pomo-
cy burmistrza. Mamy ogrodzony 
teren wokół świetlicy, nowy węzeł 
sanitarny w świetlicy, piece i grzej-
niki do ogrzewania zimą a obok po-
wstał plac zabaw dla dzieci. Dzięki 
dobrej współpracy z burmistrzem 
udało się wybudować  boisko wie-
lofunkcyjne, rozbudowano oświe-
tlenie drogowe , postawiono dwie 
nowe wiaty przystankowe. Środki 
z funduszu sołeckiego, które prze-
kazała nam Gmina Trzebnica, po-
zwoliły na wyposażenie zaplecza 
kuchennego świetlicy, wykonania 
wjazdu z kostki brukowej i posta-
wienie altany. Nasze sołectwo po-
woli się zmienia, ale jest jeszcze wie-
le do zrobienia. Wraz z radą sołecką 

przygotowaliśmy mały kalendarz 
corocznych imprez: Dzień Kobiet, 
Dzień Dziecka wraz z festynem ro-
dzinnym, Mikołajki. Uczestniczy-
my też corocznie z własnoręcznie 
wykonanym wieńcem w dożyn-
kach parafialnych i gminnych.
Jakie wioska ma plany na przy-
szłość?

W najbliższym czasie chcemy roz-
budować oświetlenie drogowe po-
przez dostawienie kilku lamp oraz 
przeprowadzić remont elewacji 
świetlicy z zewnątrz, a także poma-
lować ją z zewnątrz.   Jeśli chodzi 
o plany dalekosiężne - to jest ich 
bardzo dużo. Jeśli uda się wymienić 
nawierzchnię drogi będę zabiegał 
o budowę ciągu rowerowo–piesze-
go. Potrzebna jest budowa drogi 
gminnej do nowych działek i kil-
ku starych posesji. Uważam też, że 
niezbędne byłoby skanalizowanie 
naszych miejscowości.  Chciałbym 
też, aby obok boiska wielofunk-
cyjnego powstał park rekreacyjno
-sportowy wraz ze sceną plenerową, 
urządzeniami do ćwiczeń plenero-
wych i boiskiem do piłki nożnej. 
W roku 2000  reaktywowaliśmy 
klub sportowy „Orzeł” Biedaszków 
Wielki, który prowadzę i mamy 
drużynę piłki nożnej występującą 
w rozgrywkach DZPN. Nie mamy 
natomiast boiska u siebie więc gra-
my na boisku w sąsiednim Brzeziu. 
Nasz klub dba o nie i inwestuje, po-
nieważ  jesteśmy tam gospodarzem.
Kolejną inwestycją o której marzę 
– to kompleksowy remont świetlicy 

wraz z termomodernizacją
oraz zagospodarowanie działki 
wraz z budynkami po byłej szkole.  
Jak układa się Pańska współpraca  
mieszkańcami?

Mieszkańcy  naszego sołectwa 
zwykle żyją swoim życiem  rodzin-
nym, zawodowym. Jednak, gdy jest 
taka potrzeba angażują się i pomo-
gą w każdym przedsięwzięciu dla 
wspólnego dobra. Kiedy się do ko-
goś zwracam o pomoc w sprawach 
organizacyjnych
czy wykonawczych nigdy nie ma 
problemu i nigdy nie odmawiają.
A jak z gminą i innymi sołectwa-
mi?

Jeśli chodzi o współpracę z gminą 
ogólnie oceniam ją pozytywnie. 
Każdą sprawę czy zapytanie - jeśli 
tylko wykaże się odpowiednie za-
angażowanie da się poprowadzić 

dalej, wymaga to jednak czasu. 
Z burmistrzem zawsze rozmowy są 
konkretne i jeśli tylko znajdzie czas 
-wyczerpują zapytania. Jeśli spra-
wa wymaga działania lub decyzji, 
jest na bieżąco załatwiana. Bardzo 
sobie cenię współpracę z panem 
burmistrzem. Współpracę mię-
dzy sołectwami obrazują dożyn-
ki, gdzie mieszkańcy różnych wsi 
przyjeżdżają ze swoimi wieńcami 
i dziękują  za plony. Jestem też „zbu-
dowany” sytuacją z życia. Gdy na-
szym współmieszkańcom spalił się 
dom wraz większością wyposaże-
nia, wystosowaliśmy apel o pomoc 
na naszej stronie. Ja z kolei osobiście 
poprosiłem o pomoc sołtysów, pod-
czas jednego ze wspólnych spotkań.  
Odzew był bardzo duży, bardzo 
wiele osób pomogło poszkodowa-
nym.     

Rozmawiała 
Małgorzata Derecka

Wioska oczami sołtysa 
RoZMowA Z Andrzejem jAnikiem, SołTySEM BiEDASZKowA wiELKiEGo
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Czy złożyłeś już swojego PIT-a za 2015 rok? Twój wy-
pełniony PIT czeka na Ciebie – wyślij go już teraz.

czy wypełnienie rocznego zeznania podatkowego może być szyb-
kie i proste? Tak! Ministerstwo Finansów przygotowało dla ciebie 
Twoje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFr) za rok 2015, 
które wystarczy tylko pobrać, podpisać i wysłać. a to wszystko przez 
internet, w dowolnie wybranym przez ciebie miejscu i czasie.
Jeśli uzyskałeś przychody z pracy, rent i emerytur oraz z innych źró-
deł (np. zasiłki) to czeka na ciebie wypełniony PiT-37 za rok 2015, 
a jeśli uzyskałeś przychody z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaż 
akcji) to PiT-38.
PFR PiT-37 to propozycja zeznania rocznego dla osób otrzymujących przy-
chody wykazane w informacjach od pracodawców: PiT-8C, PiT-11, PiT-R 
oraz organów rentowych: PiT-40A/11A.
natomiast PFR PiT-38 to propozycja zeznania rocznego dla osób, które 
uzyskały przychody z kapitałów pieniężnych wykazane w informacjach 
PiT-8C.
Aby pobrać swoje wstępnie zeznanie podatkowe należy wejściu na stronę 
Portalu Podatkowego (link otwiera nowe okno w innym serwisie) i:
•	 wybrać,	czy	chcesz	pobrać	Twój	PIT-37	czy	PIT-38,
•	 w przypadku PiT-37 zdecyduj, czy rozliczasz się samodzielnie czy z mał-

żonkiem,
•	 podaj	dane	–	swoje	lub	także	małżonka	(PESEL	lub	NIP,	nazwisko,	imię,	

datę urodzenia i kwotę przychodu uzyskaną w 2015 r.).
i masz już swoje zeznanie podatkowe!
Teraz	tylko	przekonaj	się,	że	wszystkie	dane	się	zgadzają	–	wszystkie	kwoty	
z prawidłowych informacji od płatników i organów rentowych znajdują się 
w PFR i nie musisz już ich sam wpisywać. Możesz uzupełnić te dane, np. 
jeśli korzystasz z ulg podatkowych lub chcesz przeznaczyć 1 proc. podatku 
na wybraną organizację pożytku publicznego.
Jeśli rozliczasz się z małżonkiem, system automatycznie sumuje poszcze-
gólne kwoty, co pozwala na uniknięcie wielu błędów przy wypełnianiu 
deklaracji, związanych z przepisywaniem informacji od płatników.
na koniec sprawdź, czy wszystko się zgadza i wyślij swoje zeznanie PiT do 
urzędu skarbowego.

wypełnienie zeznania nigdy nie było takie proste! skorzystaj 
z PFr już teraz: /PFR PIT-37/ (link otwiera nowe okno w innym 
serwisie) i /PFR PIT-38/ (link otwiera nowe okno w innym ser-
wisie) za rok 2015

URZąD SKARBOWy 
w TRZeBNICy

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospo-
darowania 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 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszyce i nr XLV/516/14 z dnia 
15 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Cerekwica, zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Jaszyce i wsi Cerekwica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 29 kwietnia 2016 r. do 20 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 Jaszy-
ce odbędzie 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 organizacyj-
ne 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 3 czerwca 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 zada-
nia publiczne.

 w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środo-

wisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
wsi Jaszyce 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 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U z 2016 poz. 353) zawiadamiam o  udostępnieniu do publicznego wglą-
du w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszyce i wsi Cerekwica 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się w/w do-
kumentami w dniach od 29 kwietnia 2016 r. do 20 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 
rozpatrzenia 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 3 czerwca 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

ogŁoszEniE  BurMisTrza gMinY TrzEBnica
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 - Bardzo się cieszę, że w wyniku 
rozmów z młodymi mieszkańca-
mi, którzy są pasjonatami tej for-
my aktywności fizycznej, powstał 
jeden z największych w Polsce 
Street Workout Park. Bardzo ce-
nię sobie takie inicjatywy i jestem 
zadowolony z tego, że pomogliśmy 
zrealizować marzenia naszej mło-

dzieży i przyczynić się do rozwoju 
ich zainteresowań oraz życiowych 
pasji – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima podczas oficjalne-
go otwarcia Street Workout Park 
w Trzebnicy. Jednocześnie gorąco 
podziękował wykonawcom: firmie 
FlowParks za rzetelność i profesjo-
nalizm włożony w realizację pro-

jektu przyczyniając się do poprawy 
aktywności i sprawności fizycznej 
całej społeczności lokalnej oraz 
Firmie Krzak za kolejną sprawnie 
zrealizowaną inwestycję oraz wie-
loletnią współpracę mającą na celu 
dobro mieszkańców Gminy Trzeb-
nica. Wyrazy uznania skierował 
również do Sebastiana Słomskiego, 
przedstawiciela Trzebnickiej Grupy 
Street Workout, za wkład w reali-
zację projektu oraz zaangażowanie 
i pomoc  podczas otwarcia Street 
Workout Parku w Trzebnicy oraz 
Jakuba Szurkawskiego Naczelnika 
Wydziału Promocji Urzędu Miej-
skiego, który od samego początku 
zaangażował się w powstanie tego 
projektu oraz pomoc w organizacji 
wydarzenia. 
 Przed rozpoczęciem zawo-
dów Sebastian Słomski w imieniu 
własnym oraz całej społeczności 
Trzebnickiej Grupy Street Wor-

kout podziękował Burmistrzowi 
 Markowi Długozimie za wybu-
dowanie parku. – Bez Pana otwar-
tości i życzliwości dla inicjatyw 
mieszkańców nie byłoby tego par-
ku, dlatego bardzo dziękujemy za 
pomoc i przychylność. 
 Po części oficjalnej odbyły się 
zawody siłowe This Is Workout 2 
vs 2 zorganizowane przez Dynasty 
Workout i Gminę Trzebnica. Ze-
społy walczyły ze sobą w 3 blokach: 
„Race” – eliminacje, „T.E.A.M.” – 
półfinał oraz  „Freestyle” – finał. Po 
trudnych zmaganiach do finału za-
kwalifikowało się 5 drużyn, które 
mimo niesprzyjającej pogody przy-
stąpiły do ostatecznej rozgrywki. 
Prawidłowej techniki przebiegu 
konkurencji doglądali sędziowie, 
którzy ostatecznie przyznali:
• I miejsce dla: Daniela Lisa 

i Krzysztofa Susidko

• II miejsce dla: Alana Urbańskie-
go i Pawła Urbańskiego

• III miejsce dla: Cezarego Dym-
kowskiego i Pawła Stęplińskiego

Puchary i czeki pieniężne zwycięz-
com wręczył fundator nagrody 
głównej i gospodarz miasta – Bur-
mistrz Marek Długozima oraz Se-
bastian Słomski – przedstawiciel 
Street Workout Trzebnica i Jarosław 
Bulla prezes Dynasty Workout. 
 Wszyscy uczestnicy zawodów 
po zakończeniu zmagań skorzysta-
li z propozycji burmistrza Marka 
Długozimy i odwiedzili Gminny 
Park Wodny Trzebnica-Zdrój, by 
zrelaksować się po ciężkim dniu 
zawodów. 
 Na zakończenie burmistrz Ma-
rek Długozima zapewnił, że zawo-
dy będą kontynuowane i zaprosił 
wszystkich uczestników za rok.

[MW]

▶ Wspólne zdjęcie burmistrza Marka Długozimy z finalistami i pozostałymi uczestnikami zawodów.

▶ Burmistrz Marek Długozima skierował 
podziękowania do Pana Marka Krzaka 
za kolejną sprawnie zrealizowaną in-
westycję oraz wieloletnią współpracę 
mającą na celu dobro mieszkańców 
Gminy Trzebnica ▶ Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Dłu-

gozima wraz z przedstawicielami Trzebnickiej Grupy Street Workout: Sebastia-
nem Słomskim, Grzegorzem Mazanką oraz Krzysztofem Tomkiewiczem. 

▶ Burmistrz Marek Długozima skierował po-
dziękowania dla głównego wykonawcy fir-
mie FlowParks za rzetelność i profesjona-
lizm włożony w realizację projektu

Street Workout - wielkie otwarcie
16 kwietnia Burmistrz Marek Długozima wraz 
z lokalną grupą Street Workout Trzebnica oraz miesz-
kańcami, dokonali oficjalnego otwarcia nowo wybu-
dowanego, jednego z największych w Polsce Street 
Workout Park z profesjonalnymi, atestowanymi 
urządzeniami do ćwiczeń, znajdującego się w Parku 
Solidarności. Podczas otwarcia odbyły się ogólnopol-
skie zawody This Is Workout 2 vs 2 vol. 2, w których 
udział wzięło 36 zawodników z całej Polski. 
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Street Workout - wielkie otwarcie

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

▶ Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima z Mariuszem Szczepanowskim – sędzią 
oceniającym zawodników pod względem flow, reprezentantem Polski podczas Mi-
strzostw Świata w Moskwie w 2015 roku oraz mistrzem Polski.

▶ Dawid Biliński z Brzegu Opolskiego. 

▶ Najmłodszy uczestnik zawodów pochodził 
z Wrocławia - to czternastoletni Michał 
Gutt.
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godziny otwarcia
pon-pt   9.30-17.30   
sobota 10-14

promocja miesiąca
myjkA 
do okien

KARCHER 
wV2

219,- 

R E K L A M A

▶ Na podium stanęli: Daniel Lis i Krzysztof Susidko ( I miejsce), Alan Urbański i Paweł 
Urbański (II miejsce) oraz Cezary Dymkowski i Paweł Stępliński (III miejsce).

▶ Nagrodę główną - czek o wartości 1000 zł- ufundowaną przez burmistrza Marka 
Długozimę zdobyli Daniel Lis z Bełchatowa i Krzysztof Susidko z Gromadki.

▶ Pamiątkowe zdjęcie. Organizatorzy, zawodnicy, sędziowie i oczywiście Trzebnickie 
Mażoretki, które uświetniały swoją obecnością wydarzenie. 

▶ Wyrazy uznania, burmistrz Marek Długozima, skierował do Sebastiana Słomskiego, 
przedstawiciela Trzebnickiej Grupy Street Workout, za wkład w realizację projektu 
oraz zaangażowanie i pomoc  podczas otwarcia Street Workout Parku w Trzebnicy.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów 
z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy 
w naszej placówce kriokomorę, z której możecie Pań-
stwo korzystać we wtorki i czwartki.  

Przyjmujemy zgłoszenia chętnych na  zabiegi:   
tel:   71 307 46 46,   e-mail : rejestracja@reh4u.com

♦ 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

♦ 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 dKriokomora to zabieg stosowany 
z powodzeniem od wielu lat, przy 
różnego rodzaju schorzeniach. 
Jest to terapia ogólnoustrojowa 
(całego	 ciała),	 w której stosuje 
się	 niskie	 temperatury	 (do	 -118	
st.	C)	przez	krótki	 czas	 (od	2	do	
3 minut). Krótkotrwałe oddzia-
ływanie zimnem na organizm 
ma działanie uśmierzające ból 
i przeciwobrzękowe, podnosi od-
porność na infekcje, powoduje 
rozluźnienie mięśni i zwiększanie 
siły mięśniowej. Po serii 10 za-
biegów krioterapii ogólnoustro-
jowej obserwuje się zmniejszenie 
dolegliwości bólowych. Uzysku-
je się działanie przeciwzapalne 
i zmniejszające obrzęki. Nastę-
puje wzmocnienie układu od-
pornościowego i ochrona przed 
infekcjami. Wyraźnie poprawia 
się krążenie i usuwanie toksyn 

z organizmu.
Korzyści z zabiegów w kriokomo-
rze:
• usuwają zmęczenie,
• działają przeciwbólowo,
• działają przeciwobrzękowo,
• zwalaczają bezsenność,
• poprawiają nastrój i ogólne sa-

mopoczucie,
• odmładzają i ujędrniają skórę,
• likwidują cellulit,
• wspomagają odchudzanie,
• wzrasta odporność organizmu,
• opóźniają proces starzenia.
Wpływ ekstremalnie niskich 
temperatur powoduje uwalnia-
nie się endorfin i testosteronu, 
co pozytywnie wpływa na or-
ganizm, usuwa zmęczenie oraz 
poprawia ogólne samopoczucie. 
Kriokomora stosowana jest z po-
wodzeniem nie tylko w przypadku 
rehabilitacji, ale również polecana 

jest dla osób zdrowych jako jedna 
z metod odnowy biologicznej.
Wskazania do korzystania z krio-
komory:
• Reumatoidalne zapalenie sta-

wów,
•	 zesztywniające	 zapalenie	 sta-

wów kręgosłupa,
•	 łuszczycowe	zapalenie	stawów,
dna moczanowa,
•	 choroba	 zwyrodnieniowa	 sta-

wów kręgosłupa i stawów ob-
wodowych,

•	 dyskopatie,
•	 zapalenie	 okołostawowe	 ścię-

gien, torebek i mięśni,
• niedowłady spastyczne,
•	 stany	 pooperacyjne	 (np.	 dole-

gliwości po usunięciu łękotki),
urazy stawów i tkanek miękkich 
(mikrourazy,	stłuczenia,	obrzę-
ki, wysięki),

•	 osteoporoza,

•	 zespół	Sudecka,
•	 oparzenia,
•	 stwardnienie	rozsiane,
•	 dziecięce	porażenie	mózgowe,
•	 choroba	Parkinsona,
•	 zwalczanie	przewlekłego	i pato-
logicznego	bólu	(metoda	zacho-
wawcza),

•	 odnowa	 biologiczna	 zmęczo-
nych mięśni,

•	 odchudzanie,
•	 ostre	i zadawnione urazy spor-

towe i pooperacyjne,
•	 przemęczenie	 fizyczne	 i psy-

chiczne osób dorosłych,
•	 u sportowców wyczynowych,
•	 zespoły	 bólu	 mięśniowo-po-

więziowego.

Nasza placówka świadczy rów-
nież usługi w zakresie:
	 terapia	 indywidualna	 (PNF,	
Mckenzie, terapia manualna, te-
rapia cranio- sacralna, NDT, Bo-
bath)
- fala uderzeniowa
- masaż suchy 
Do dyspozycji Państwa są rów-
nież  następujący lekarze specjali-
ści: ortopeda, radiolog, endokry-
nolog.
Z przyjemnością informujemy, że 
stale poszerzamy naszą ofertę.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Reh4U  

Nowa jakość rehabilitacji…

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

T E K S T  S P o n S o R o w A n y
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Za p r a s z am   d o   ud z i a ł u!         Ma r e k   Dł u g o z im a  -  Bu rm i s t r z   Gm in y  Tr z e bn i c a
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Już wkrótce, bo na przełomie 
kwietnia i maja, odbędzie się 
Puchar Świata w biegu na orien-
tację. Trzy biegi: we Wrocławiu, 
Sobótce i w Trzebnicy. Co czeka 
sportowców i najważniejsze - na 
co mogą liczyć kibice?

Profesjonaliści orientują się
 Bieg na orientację to jedna z dys-
cyplin, która będzie miała szansę 
zaprezentować się na imprezie The 
World Games 2017 we Wrocławiu. 
Sport, który polega na odnajdowa-
niu punktów kontrolnych w terenie 
za pomocą mapy, to dyscyplina, 
która narodziła się w Skandynawii. 
W Polsce, a w szczególności na Dol-
nym Śląsku, zdobywa coraz większą 
rzeszę zwolenników - amatorów 
zabaw terenowych. I to właśnie 
stolica Dolnego Śląska będzie wraz 
z Trzebnicą i Sobótką gospodarzem 
Pucharu Świata w biegu na orienta-
cję, który odbędzie się w dniach od 
30 kwietnia do 2 maja. We Wrocła-
wiu 1 maja, rozegrane zostaną dwa 
starty - kwalifikację i finał sprintu. 
W pozostałe dni, sportowcy będą 
biegali w Sobótce	 (30	 kwietnia	 -	
średni dystans) oraz w Trzebnicy 
(2	maja	-	sztafety	sprinterskie).	-	Już	
teraz na zawody zgłosiło się ponad 
250 zawodników z 26 krajów, m.in. 
ze Szwajcarii, Norwegii, Szwecji czy 
Wielkiej Brytanii, krótko mówiąc 
- światowa czołówka. - opowiada 
Wojciech Dwojak, dyrektor zawo-
dów. - Trasy są już gotowe i jestem 
pewien, że spełnią oczekiwania za-
wodników. Planowali je jedni z naj-
lepszych budowniczych tras w Pol-
sce - Kostiantyn Majasow i Jacek 
Morawski. - dodaje. Sportowców 
czeka więc duże wyzwanie, a czego 
mogą się spodziewać kibice?

Kibice wspierają
 Mogłoby się wydawać, że kibi-
cowanie na takiej imprezie nie na-
leży do prostych zadań. Jednak za 
sprawą innowacyjnych rozwiązań 
technicznych, w łatwy sposób moż-
na pokazać rywalizację sportowców 
na żywo. Dzięki temu, że zawodnicy 
otrzymają specjalne gps-y, ogląda-
jący będą mogli śledzić ich poczy-
nania na mapie wyświetlanej na 
wielkim telebimie w centrum zawo-
dów. Ale to nie wszystko. - W tere-
nie będą kamery, które dadzą nam 
możliwość pokazywania transmisji 
telewizyjnej na żywo. Oprócz tego, 
kibice będą mogli emocjonować 
się rywalizacją podczas obowiąz-
kowych przebiegów w centrum 
zawodów. - komentuje Wojciech 
Dwojak. Takie wsparcie na pewno 

się przyda, gdyż na Pucharze Świa-
ta nie zabraknie również polskich 
reprezentantów, którzy z pewnością 
będą mieli szansę na czołowe loka-
ty. Warto przy tej okazji wspomnieć 
chociażby Wojciecha Kowalskiego, 
zawodnika wrocławskiego klubu 
WKS Śląsk, który swoją wysoką 
formę potwierdził 19 marca na mię-
dzynarodowych zawodach Danish 
Spring, zajmując pierwsze miejsce. 
 Puchar Świata w biegu na orien-
tację organizowany na Dolnym 
Śląsku będzie idealnym testem za-
równo dla zawodników, jak i orga-
nizatorów przed przyszłorocznym 
świętem dyscyplin nieolimpijskich 
- The World Games 2017 we Wro-
cławiu. Organizatorzy oprócz tras 
dla profesjonalistów, zapewniają 
także zabawę amatorom. Mogą się 
oni bowiem zgłaszać do 17 kwietnia 
na zawody O-Games, które będą to-
warzyszyć światowej imprezie. Dy-
rektor zawodów zakłada, że impreza 
przyciągnie nawet do 1000 uczestni-
ków.

Trzebnica gospodarzem mię-
dzynarodowych zawodów
 Na mocy porozumienia pod-
pisanego przez burmistrza Marka 
Długozimy i prezesa Dolnośląskie-
go Związku Orientacji Sportowej 
Wojciecha Dwojaka, o współpra-
cy w zakresie organizacji Pucharu 
Świata w Biegu na Orientację 2016, 
Trzebnica będzie jednym z gospo-
darzy tej międzynarodowej imprezy 
sportowej. 
 Wydarzenie to odbędzie się już 
2 maja na Trzebnickim Rynku oraz 
w jego okolicach i będzie bezpośred-
nim testem przed Igrzyskami Spor-
towymi The World Games 2017, 
których oficjalnym partnerem jest 
Gmina Trzebnica. To właśnie biegi 
na orientację odbędą się w ich ra-
mach w przyszłym roku na terenie 
ścieżek w Lesie Bukowym.
 - Współorganizacja World Ga-
mes i poprzedzającego tę imprezę 
Pucharu Świata w biegu na orienta-
cję to dla nas wielkie wyzwanie, ale 
i wielki zaszczyt oraz prestiż. Roz-
wój jaki na przestrzeni ostatnich kil-
ku lat dokonuje się w Trzebnicy nie 
umyka postronnym obserwatorom, 
którzy doceniają naszą infrastruk-
turę i profesjonalizm jakimi wyka-
zujemy się przy okazji organizacji 
kolejnych wielkich imprez o zasięgu 
tak krajowym, jak i międzynaro-
dowym – mówi burmistrz Marek 
Długozima i dodaje: – Trzebnica 
- Gmina Wspierająca Sport, to ha-
sło promocyjne, które zobowiązuje 
nas do pełnego profesjonalizmu, tak 
przy organizacji imprez jak i przy 

wsparciu rozwoju lokalnego sportu 
i infrastruktury. Nic więc dziwnego, 
że polskie i międzynarodowe fede-
racje sportowe postrzegają Gminę 
Trzebnica jako doskonałe miejsce 
dla przeprowadzenia tego typu wy-
darzeń.
 W zawodach wezmą udział 
24 reprezentacje państw z całego 
świata dzięki czemu do Trzebnicy 
zawita cała światowa elita zrzeszo-
na w światowej federacji biegów na 
orientację. 
 Aby przybliżyć ten nietypowy 
i ciekawy sport dzieciom i młodzie-
ży, Gmina Trzebnica w porozu-
mieniu z Dolnośląskim Związkiem 
Orientacji Sportowej przeprowa-
dziła w trzebnickich szkołach lekcje 
wychowania fizycznego, podczas 
których trener objaśniał zasady tego 
sportu	 (na	 zdjęciach),	 a następnie 
dzieci miały za zadanie za pomocą 
otrzymanej mapy odnaleźć w jak 
najkrótszym czasie pochowane na 
terenie szkoły punkty kontrolne. 
Biegi na orientację kształtują wiele 
przydatnych w codziennym życiu 
umiejętności, takich jak – współpra-
ca w drużynie, orientacja w terenie 
czy czytanie mapy. Całość zawo-
dów dla kibiców będzie transmi-
towana na specjalnych telebimach 
rozmieszczonych na Trzebnickim 
Rynku. 

Uwaga na utrudnienia w ruchu!
 2 maja od samego rana należy 
spodziewać się utrudnień w ruchu 
drogowym. Dotyczy to głównie 
rynku oraz centrum miasta – cały 
obszar zawodów zamyka się pomię-
dzy ulicami: Żołnierzy Września, 

Marcinowską, Wałową, Kościuszki, 
Prusicką, Bochenka i Obrońców Po-
koju. Cały obszar miasta wewnątrz 
obszaru tworzonego przez te ulice 
jest terenem zawodów. Całkowi-
cie wyłączone z ruchu i parkowa-
nia w tym dniu będą: rynek wraz 
z ul. Daszyńskiego od Obrońców 
Pokoju do ul. Matejki, ul. Lipowa. 
Odpowiednio wcześniej ustawione 
zostaną znaki drogowe informują-
ce o zmianach w ruchu drogowym. 
W całej strefie zawodów obowiązy-
wało będzie ograniczenie w ruchu 
drogowym. Zawodnicy będą prze-
cinać ulice w różnych miejscach, 
oczywiście z zachowaniem bez-
pieczeństwa, jednak mimo to ape-
lujemy do wszystkich kierujących 
w tym dniu, by dodatkowo uważali 
na sytuacje na drogach. Miejsca, 
w których należy spodziewać się 
przebiegania zawodników przez uli-

ce będą również dodatkowo ozna-
kowane. Mimo to prosimy jednak, 
by w tym dniu – bez wyraźnej ko-
nieczności – w miarę możliwości nie 
korzystać z aut czy motocykli.  

Zapraszamy do kibicowania!
 Niecodziennie mamy możliwość 
obserwacji międzynarodowych za-
wodów, dlatego gorąco zachęcamy 
do kibicowania wszystkim repre-
zentacjom narodowym, które 2 
maja pojawią się w naszym mieście. 
Duży telebim, kamery telewizyjne 
oraz odbiorniki GPS pozwolą śle-
dzić na żywo narodowe sztafety 
w bardzo ciekawej rywalizacji. Każ-
da drużyna składać się będzie z 4 za-
wodników – 2 kobiet i 2 mężczyzn. 
Zawody transmitowane będą na 
żywo poprzez internet, dzięki cze-
mu będzie je można obejrzeć prak-
tycznie z każdego zakątka ziemi!

R E K L A M A

Puchar Świata - święto orientacji sportowej 

Trzebnica gospodarzem międzynarodowych zawodów 
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 Pierwszy koncert w ramach 
Jazz nad Odrą w Trzebnicy odbył 
się dziesięć lat temu. W tym cza-
sie zmieniały się zespoły, artyści 
i miejsca organizacji tego wydarze-
nia. Nie zmienił się tylko sam or-
ganizator – Krzysztof Nartowski, 
trzebniczanin, basista, założyciel 
zespołu JBP – Project, Come Back 
oraz Im Fanki Tim, któremu przy 
wsparciu Burmistrza Gminy Trzeb-
nica - Marka Długozimy, lokalnych 
sponsorów, a także wielu innych 
zaangażowanych i przychylnych 
temu przedsięwzięciu osób udało się 
z sukcesem odsłaniać różne oblicza 
muzyki improwizowanej.
 Pierwszy honorowy patronat 
nad wydarzeniem w 2007 roku 
objął nowo wybrany burmistrz 
Marek Długozima. Muzyczna im-
preza odbyła się w dawnym Zespole 
Placówek Kultury przy ul. Prusic-
kiej oraz w „Famie”, gdzie odbył się 
koncert klubowy. Koncert ten za-
początkował zagoszczenie na stałe 
w Gminie Trzebnica prestiżowego 
i rozpoznawalnego w muzycznym 
świecie festiwalu „Jazz nad Odrą”.
 Na scenie ośrodka wystąpił wów-
czas kwartet UP TO DATE pod kie-
runkiem Adama Bałdycha.
 Adam Bałdych polski skrzy-
pek, kompozytor, który w 2009 
roku wziął udział w nagraniach 
płyty "Tribute to Seifert" z czołówką 
światowych skrzypków jazzowych 
m.in. Didierem Lockwoodem, Pier-
re Blanchardem, Jerrym Goodma-
nem, Krzesimirem Dębskim czy 

Christianem Howesem i liderem 
przedsięwzięcia - Jarosławem Śmie-
taną na gitarze. Dziś skrzypek ja-
zzowy jest laureatem wielu nagród 
i autorem wielu płyt.
 W pierwszej edycji trzebnickiego 
wydarzenia wystąpił także - Zbi-
gniew Lewandowski Trio oraz 
CSW Trio.
 Zbigniew „ Lewandek” Lewan-
dowski występował w pierwszym 
składzie super grupy lat 80-tych 
String Connection dowodzonej 
przez Krzesimira Dębskiego. 
 Przez kolejne pięć lat Jazz nad 
Odrą w Trzebnicy odbywał się 
w Trzebnickim Ośrodku Kultury. 
Na scenie wystąpili – Old Timers 
i Henryk Miśkiewicz „Full Drive 
2"	 (2008	 rok),	 Inga	 Lewandowska/
Kuba Stankiewicz - „Miesiące”, Ar-
tur Lesicki Acoustic Harmony, VI-

BRASLAP	(2009	rok),	Grzech	Pio-
trowski "Emotronica", Adam Wendt 
Power	Set	(2010	rok),	Jarek	Śmietana	
Trio	(2011	rok	).
 W latach 2012-2013 koncerty 
w ramach Jazz nad Odrą odbywały 
się w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Trzebnicy. Wśród 
artystów pojawili się – trzebnicki 
zespół Izabela Możdzeń & Come 
Back, Piotr Schmidt Electric Gro-
up (2012 rok), Krzysztof Januś 
& Come Back, Generation Next 
(2013 rok), JnO Project i soliści: Iza 
Możdżeń, Tadeusz Bogucki, Piotr 
Zdybek – wokal, Michał Bąk – gi-
tara oraz F.O.U.R.S. Collective.
 W roku ubiegłym, dzięki owoc-
nej współpracy burmistrza Marka 
Długozimy i starosty trzebnickiego 
Waldemara Wysockiego, udało się 
wspólnie przez Gminę Trzebnica 
i Starostwo Powiatowe w Trzebnicy 
oraz przy wsparciu lokalnych spon-
sorów zorganizować koncert, który 
przyciągnął ogromną rzeszę fanów 
jazzu. W związku z trwającym 
w tym czasie generalnym remontem 

i przebudową Gminnego Centrum 
Kultury, koncert odbył się rów-
nież w siedzibie Starostwa. Zagrał 
wówczas zespół IM FANKI TIM, 
z gościnnym udziałem - Zbignie-
wa „Levandka" Lewandowskigo 
i Tomasza Wilczyńskiego. Przed 

trzebnicką publicznością wystąpił 
także zespół Quartado w składzie: 
Tomek Łosowski – perkusja, Jan 
Rejnowicz - instrumenty klawiszo-
we, Karol Kozłowski - gitara basowa 
oraz Marcin Wądołowski – gitary.
               [jot]

Przed nami 52. edycja Jazzu nad 
Odrą i 10. - jubileuszowa - edycja 
Jazzu w Trzebnicy. Jest Pan orga-
nizatorem tego wydarzenia. Cze-
go, w tę okrągłą rocznicę, może-
my spodziewać się na scenie?
W tym roku wydarzenie będzie wy-
jątkowe. Po pierwsze jubileuszowe, 
co mnie bardzo cieszy, a po drugie – 
w nowych przestrzeniach Gminne-
go Centrum Kultury i Sportu – i to 
zarówno w ARTkawiarni, jak też na 
sali kinowo-widowiskowej. Ponadto 
w tym roku głównym współorgani-
zatorem tego przedsięwzięcia w ra-
mach projektu – Wrocław Europej-
ska Stolica Kultury – po raz kolejny 
jest Gmina Trzebnica na czele z bur-
mistrzem Markiem Długozimą. 
Bardzo się cieszę, że od 10 lat udaje 
nam się kontynuować trzebnickie 
wydarzenie w ramach festiwalu Jazz 
nad Odrą. Dzięki niemu nie tylko 
udaje nam się zaprosić znamieni-
tych muzyków, ale promujemy gmi-
nę, miasto oraz lokalnych artystów.
Skąd w ogóle pomysł stworze-
nia w Trzebnicy „filii" tego pre-
stiżowego wydarzenia?
Od piętnastego roku życia zajmuję 
się muzyką i jestem bardzo mocno 
związany z trzebnickim środowi-
skiem muzycznym. Od ok. 2005 r. 
prowadziłem zespół Jazz Blues Pro-

ject, następnie razem z Przemkiem 
Orłowskim	 (perkusja)	 założyliśmy	
zespół Come Back, który wielo-
krotnie występował na trzebnic-
kiej scenie, grając głównie muzykę 
w klubach. Mimo, że od początku 
graliśmy muzykę niszową, zyskali-
śmy wielu słuchaczy. Z każdym ro-
kiem coraz więcej, co bardzo mnie 
cieszyło. Już wtedy wiedziałem, że 
jest duże zapotrzebowanie i zain-
teresowanie muzyką jazzową, blu-
esową czy rockową. Gdy stałem się 
członkiem Polskiego Stowarzysze-
nia Jazzowego o/ Wrocław pozna-
łem wielu znakomitych muzyków, 
m.in. Zbigniewa Lewandowskiego, 
Piotra Barona, Tomasza Grabowe-
go czy Adama Skrzypka. Pierwszy 
koncert, który zorganizowałem od-
był się w 2005 r. w dawnym lokalu 
przy	 GCK		 (aktualnie	 znajduje	 się	
tam ARTkawiarnia) na którym za-
grali: Zbyszek Lewandowski, Jan 
"Izba" Izbiński i Tomasz Grabo-
wy.  Poza tym duże znaczenie dla 
zorganizowania tego muzycznego 
wydarzenia miały wybory samo-
rządowe. To właśnie w 2006 roku 
burmistrzem został Marek Dłu-
gozima. Gdy poszedłem do niego 
z propozycją stworzenia imprezy 
towarzyszącej wydarzeniu Jazz nad 
Odrą we Wrocławiu od razu powie-
dział „tak”. W tym czasie dwa inne 
miast Brzeg i Lubin już uczestniczy-
ły w tym projekcie, jednak dziś, po 
wielu latach, pozostała tylko Trzeb-
nica. Oznacza to, że jest tu doskona-
ły klimat dla muzyki, artystów, wy-
darzeń i wciąż ewoluuje – w dobrym 
kierunku oczywiście.
Przez wszystkie edycje pojawiali 
się na trzebnickiej scenie czołowi 

polscy jazzmani. Kto w tym roku?
Każdy rok tej imprezy był inny. Miał 
inny styl. W pierwszy roku miał 
charakter electric funky, w drugim 
pojawił się jazz tradycyjny i fusion, 
w trzecim – romantyczny i latino 
itp. Od 6. edycji staramy się promo-
wać przede wszystkim rodzimych 
artystów. Różnorodność ta nie była 
przypadkowa. Jak wspomniałem, 
jazz jest muzyka niszową. Czasami 
trudna do zrozumienia, ale nadając 
jej odpowiednią stylistykę można 
uczynić ją łatwiejszą w odbiorze. 
Nie każdy zrozumie improwizacje, 
dźwięki nieoczywiste i wymagające. 
Nie o to chodzi, by słuchacz nie zro-
zumiał, ale o to, by polubił ten rodzaj 
muzyki. W tym roku pojawi się Ra-
diostatic, czyli polsko-amerykańska 
grupa nu-jazzowa założona w No-
wym Yorku przez polskiego pianistę 
Michała Wróblewskiego, trzebnicka 
grupa Im Fanki Tim, którą założyli-
śmy wspólnie z Przemkiem ok. trzy 
lata temu wraz z wokalistką Izabe-
lą Możdżeń, Jarkiem Majewskim 
(gitara)	 i Andrzejem Tymczyjem 
(piano)	oraz	Wrocław	Jazz	Quartet,	
w którego skład wchodzi Zbigniew 
„Levandek” Lewandowski – perku-
sja, Mark Markowski – piano, To-
masz Wilczyński – kontrabas oraz 
Janusz Konefał – gitara.
Z perspektywy czasu – jak Pan 
ocenia organizowane koncer-
ty w ramach Jazz nad Odrą 
w Trzebnicy? Trzebniczanie po-
lubili jazz?
Myślę, że tak. Właśnie dlatego, że 
podajemy im jazz w formie przy-
jemnej, ciekawej aranżacyjnie, in-
spirującej. Poza tym wydarzenie 
Jazz nad Odrą w Trzebnicy na do-

bre wpisało się w harmonogram 
imprez kulturalnych. Jeśli chodzi 
o podsumowanie całej dekady – to 
myślę, że było warto. Wszak różno-
rodność jest ciekawa. Niekoniecznie 
musimy słuchać komercyjnej mu-
zyki, by się zrelaksować – czasami 
warto odkryć coś innego. Poza tym 
– często w ramach tego wydarzenia 
organizowane były wystawy – np. 
fotografii autorstwa trzebnickich 
fotografów	-	Pawła	Gorczycy	(	2007	
r.),	 Marcina	 Mazurkiewicza	 (2014	
r.), czy zorganizowana w 2008 r. nie-
zwykła wystawa Stanisława Cejrow-
skiego	(ojca	Wojciecha),	który	mógł	
poszczycić się największą w Polsce 
wystawą plakatów jazzowych, na-
wet z 1947 roku. Połączenie muzyki 
i sztuki to najlepszy melanż arty-
styczny.
Czy zastanawiał się Pan nad 
zmianą formy organizowanego 
wydarzenia? Inne miejsce, inna 
koncepcja?
Marzy mi się dwudniowa, a nawet 
weekendowa impreza z udziałem 
wszystkich lokalnych muzyków, 
młodzieży ze Szkoły Muzycznej 
w Trzebnicy ale też z pozostałych 
szkół  którzy mogliby zaprezento-
wać muzykę jazzową lub około ja-
zzową w połączeniu z muzyką, jaką 
grają na co dzień. Marzy mi się hap-
pening na deptaku poprzedzający 
koncerty, w którym nie tylko bra-
liby udział lokalni muzycy, ale też 
osoby, które zajmują się inną formą 
sztuki – malarze, ludzie teatru i inni.  
Marzą mi się na trzebnickiej scenie 
najznamienitsze gwiazdy jazzowe – 
Leszek Możdżer czy Tomasz Stańko. 
Największą jednak przeszkodą do 
pokonania są oczywiście – finanse 

–ale myślę, że przy wsparciu władz 
samorządowych, a także  lokalnych 
partnerów i sponsorów nasza im-
preza będzie się cały czas rozwijała. 
Warto dodać, że rośnie też świado-
mość i wrażliwość muzyczna miesz-
kańców, a to z uwagi na funkcjono-
wanie Gminnej Szkoły Muzycznej, 
która – jak pokazuje czas i liczba 
zainteresowanych – była strzałem 
w dziesiątkę i spełnieniem kolejnych 
oczekiwań mieszkańców w kontek-
ście rozwoju kultury i edukacji.
Czym dla miasta jest organiza-
cja takiego wydarzenia jak Jazz 
w Trzebnicy?
To przede wszystkim promocja na-
szego miasta i gminy. O trzebnic-
kim wydarzeniu głośno już w me-
diach regionalnych – prasie i radiu. 
Jak już wspomniałem, Trzebnica 
sprzyja artystom. Jest miejsce na 
muzykę, na malarstwo, na fotogra-
fię, na sport i mnóstwo innych pasji. 
Nowe obiekty Gminnego Centrum 
Kultury są tego doskonałym przy-
kładem. Żal z nich po prostu nie 
skorzystać. Nie każda gmina i mia-
sto ma podobne możliwości i należy 
się z tego cieszyć. Każdy znajdzie tu 
miejsce dla siebie.

Rozmawiała
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz

Trzebnica sprzyja artystom, muzyce i sztuce

10 lat jazzU w Trzebnicy

Rozmowa z Krzysztofem 
Nartowskim, trzebnicza-
ninem, pomysłodawcą 
wydarzenia Jazz nad 
Odrą w Trzebnicy, basi-
stą zespołu Im Fanki Tim.

▶ Oficjalne otwarcie jednej z pierwszych edycji JnO w Trzebnicy. 
burmistrz Marek Długozima, ówczesna dyrektor śp. Barbara Mu-
szyńska, Stanisław Cejrowski autor wystawy plakatów jazzowych 
(ojciec podróżnika Wojciecha Cejrowskiego). 

▶ Rok 2011. Jarosław Śmietana Trio - legenda polskiego jazzu. ▶ 2008 rok. Adam Bałdych - dziś światowej sławy skrzypek młode-
go pokolenia. 
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Wrocław JAZZ QUARTET 
Zbigniew "Levandek" Lewandow-
ski - perkusja
Marek Markowski - piano
Tomasz Wilczyński - kontrabas
Janusz Konefał - gitara

Wrocław JAZZ QUARTET to 
zespół składający się z legen-
darnych muzyków powiąza-
nych z wrocławskim środo-
wiskiem muzycznym. Każdy 
z nich jest wybitną indywidu-

alnością muzyczną, a wspól-
ne aranżacje i prezentowane 
interpretacje jazzu są bogatą, 
energetyczną i niezwykle 
różnorodną dawką muzyki 
improwizacyjnej w najlep-
szym wydaniu. 

Zbigniew "Levandek" Le-
wandowski muzyk jazzowy, 
znany wrocławski perkusista, 
kompozytor, aranżer, band leader. 
Od ponad 35 lat na polskiej scenie 
muzycznej. Debiutował w zespole 
jazzu tradycyjnego „Sami Swoi”, 
później w Big Bandzie Wrocław. 
Występował w pierwszym skła-
dzie super grupy lat 80. „String 
Connection”, który również za-
kładał. W 1982 roku zadebiutował 
jako band leader prezentując swój 
jazzowy septet, na festiwalu Jazz 
nad Odrą. Występował z wieloma 
zespołami jazzowymi, bluesowy-
mi i orkiestrami rozrywkowymi. 
W 2007 roku odznaczony brązo-
wym medalem  „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis”. 

Marek Markowski, wraz 
z gitarzystą Markiem Napiórkow-
skim założył zespół Hurry Up, 
który na konkursie Jazz Juniors 
(Kraków	91)	zdobył	II	nagrodę	ze-
społową oraz liczne wyróżnienia 
indywidualne. Dwa lata później 
został laureatem Międzynarodo-
wego Konkursu Pianistów Jazzo-
wych w Kaliszu. Występował też 
z aktorami wrocławskimi m.in. 
Katarzyną	 Żak	 (Młynarski	 Jazz),	
Mariuszem Kiljanem, Jolantą Fra-
szyńską, Krzysztofem Draczem 
oraz Robertem Gonerą. Od kil-
ku lat gra w kwintecie jazzowym 
wokalisty Marka Bałaty. Za swą 
działalność pedagogiczną został 
uhonorowany odznaczeniem - Za-
służony dla Wrocławia.

Tomasz Wilczyński - kon-
trabasista i gitarzysta basowy. 
Koncertuje i nagrywa zarówno 
z muzykami rozrywkowymi, jak 
i jazzowymi. Debiutował w latach 
osiemdziesiątych w zespole Kuby 
Stankiewicza. Jako muzyk sesyjny 
współpracował ze studiem Pol-
skiego Radia we Wrocławiu, brał 
udział w nagraniach muzyki do 

wielu spektakli teatralnych. Akom-
paniował uczestnikom Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. 

Janusz Konefał jest muzy-
kiem pochodzącym z Wrocławia. 
Jego głównym instrumentem jest 
gitara. Od wielu lat działa w róż-
nych formacjach muzycznych, od-
nosząc sukcesy w Polsce i za gra-
nicą. Był założycielem i liderem 
kilku zespołów, z których w 1975 
roku „MSA GRUPA 1111” na III 
Ogólnopolskim Festiwalu Muzy-
ki Młodzieżowej zdobył I miejsce, 
a w 1976 został nagrodzony na fe-
stiwalu Jazz nad Odrą. Jako muzyk 
sesyjny współpracował ze studiem 
Polskiego Radia we Wrocławiu, 
brał udział w nagraniach muzy-
ki do wielu spektakli teatralnych, 
wchodził w skład zespołów akom-
paniujących uczestnikom Przeglą-
du Piosenki Aktorskiej. 

X  jazz Nad Odrą w Trzebnicy
 – koncerty w ramach: Wrocław Europejska Stolica Kultury

IM FANKI TIM to zespół, 
który powstał w czerwcu 2013 roku 
z inicjatywy Krzysztofa Nartow-
skiego	 (gitara	 basowa)	 i Przemka 
Orłowskiego	 (perkusja),	 którzy	
następnie zaprosili do współpracy 
Izabelę	 Możdżeń	 (wokal),	 Jarka	
Majewskiego	 (gitara)	 i Andrzeja 

Tymczyja	 (instrumenty	 klawiszo-
we). Muzycy FANKI TIM opierają 
swoją twórczość na energii funky.  
W utworach granych przez zespół 
można znaleźć elementy jazzu, so-
ulu, R&B, bluesa, a nawet muzyki 
klubowej. Na koncertach zespołu 
IM FANKI TIM możemy usłyszeć 
zarówno własne kompozycje, jak 

również znane standardy jazzowe, 
funkowe i bluesowe. W grudniu 
2014 r. zespół wydał swoją pierwszą 
płytę zatytułowaną „Krótki film”, 
na której znajduje się sześć autor-
skich piosenek. 
 
skład zespołu:
Izabela Możdżeń - wokal
Krzysztof Nartowski  - gitara ba-
sowa
Przemek Orłowski - perkusja
Andrzej Tymczyj - piano
Jarek Majewski – gitara

RADIOSTATIK (PL/USA)

Polsko-amerykańska grupa nu-ja-
zzowa założona w Nowym Jorku 
przez polskiego pianistę Michała 
Wróblewskiego. Michał jest auto-
rem muzyki oraz słów piosenek 

zespołu. Trasa jest zapowiedzią al-
bumu zespołu pt. „Lucid Dream” 
nagranego w studiu MSR na Man-
hattanie z gościnnym udziałem 
Terence'a Blancharda, wybitnego 
trębacza jazzowego, wielokrotne-
go zdobywcy nagrody Grammy. 
Każdy koncert stanowi swoisty 

spektakl	multimedialny	 (z projek-
cją animacji spójnej z fabułą płyty), 
wciągając słuchacza w senną rze-
czywistość, opisaną neo-soulowy-
mi piosenkami oraz elementami 
nowoczesnego jazzu. 

 Andre Washington - vocals
Raashan Ahmad - vocals, rap
Michal Wroblewski - piano, fen-
der rhodes, leader
Andrzej Gondek - guitar
Michał Kapczuk - bass
Sebastian Kuchczynski - drums

Wrocław jazz QUaRTET - godz. 22.30 - 
Art. Kawiarnia przy Gminnym Centrum Kultury 
w Trzebnicy ul. Prusicka 12

RaDIOSTaTIK (PL/USA) godz. 20.30 - sala 
kinowo-widowiskowa przy Gminnym Centrum 
Kultury w Trzebnicy, ul. Prusicka 12.

IM FaNKI TIM - godz. 19.00 - sala kinowo
-widowiskowa przy Gminnym Centrum Kultury 
w Trzebnicy, ul. Prusicka 12

Gmina Trzebnica po raz 10. włączyła 
się w organizację prestiżowego i roz-
poznawalnego w muzycznym świecie 
festiwalu Jazz nad Odrą, organizowa-
nego w tym roku w ramach programu 
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 

2016. W tym roku przypada X edycja 
Jazzu nad Odrą w Trzebnicy. Dzięki 
zakończonej w 2015 roku inwestycji - 
modernizacji Gminnego Centrum Kul-
tury, uczestnicy jubileuszowej edycji 
festiwalu, będą mogli uczestniczyć 

w muzycznej uczcie zorganizowanej na 
najwyższym poziomie w nowoczesnej 
przestrzeni Sali Widowiskowo-Kino-
wej Kina Polonia 3D oraz artKAWIAR-
NI.
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 Powstała z inicjatywy burmi-
strza grupa Mażoretek działa od 
prawie pięciu lat na terenie Gmi-
ny Trzebnica. Jest bardzo ciekawą 
formacją ruchową dla młodych 

dziewcząt. Dla grupy zorganizo-
wano specjalne warsztaty, któ-
re miały na celu podsumowa-
nie pracy oraz naukę pokazów 
z pomponami. Różne ewolucje 

z pałeczką w rytm kroków ta-
necznych, jak i kolorowe stroje 
wzbudzają powszechny zachwyt 
wśród widzów, a układy z pom-
ponami będą dla uczestniczek 
dodatkową zabawą na licznie or-
ganizowanych imprezach plene-
rowych. Przed nami w Gminie 
Trzebnica już niebawem Turniej 
Tańca Towarzyskiego czy Parada 
Orkiestr Dętych, ale i sportowe 
gminne wydarzenie – Biegi na 
Orientację, na których zobaczy-
my występ grupy.
 Przez dwa dni dziewczęta 

miały okazję ćwiczyć pod okiem 
dwukrotnej mistrzyni Europy 
i sześciokrotnej mistrzyni Polski 
Marty Jabłońskiej, wieloletniej 
prowadzącej grupy seniorek Żor-
skich Mażoretek, mającej tytuł 
Miss Europy. Warsztaty miały 
bardzo intensywny program, 
a uczestniczki nauczyły się wielu 
ciekawych kroków, doskonaląc 
zdobywane przez lata umiejęt-
ności. Dodatkowo przygotowano 
nowy układ, do którego wykorzy-
stane zostaną pompony, a który 
zostanie zaprezentowany na jed-

nej ze zbliżających się gminnych 
imprez plenerowych. Dziewczęta 
przed zaplanowanymi występa-
mi, na poniedziałkowych i piąt-
kowych treningach, doskonalić 
będą zdobytą wiedzę, przekazaną 
im przez Mistrzynię, aby pokazać 
swoje umiejętności przed szeroką 
publicznością. Warsztaty mogły 
się odbyć dzięki wsparciu finan-
sowemu burmistrza Marka dłu-
gozimy.

[mos]

Mażoretki na warsztatach z mistrzynią
W dniach 9-10 kwietnia w hali sportowej odbyły 
się warsztaty dziewcząt należących do reprezen-
tacyjnej grupy marszowo-tanecznej Gminnych 
Trzebnickich Mażoretek. Prowadziła je dwukrot-
na mistrzyni Europy i sześciokrotna mistrzyni 
Polski - Marta Jabłońska.

▶ Warsztaty w hali sportowej przy ul. Kościelnej poprowadziła dwukrotna mistrzyni 
europy Marta Jabłońska.

▶ Trzebnickie Mażoretki od kilku lat uświetniają swoimi występami gminne uroczy-
stości.

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
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R E K L A M A

 19 marca roku zarząd koła 
wędkarskiego nr 23 w Trzebnicy 
zorganizował czyn społeczny ma-
jący na celu posprzątanie akwenów 
wodnych po zimie. W pracach po-
rządkowych na stawach leśnych, 
Gliniance i na stawie w Biedasz-
kowie Małym wzięło udział 32 
uczestników, którzy swój wolny 
czas poświęcili na przygotowanie 
stawów do sezonu wędkarskiego 
2016. Tradycyjnie po akcji sprzą-
tania koledzy wędkarze mogli się 
posilić pieczoną kiełbaską na ogni-
sku. Wszystkim uczestnikom czy-
nu społecznego zarząd koła PZW 
w Trzebnicy serdecznie dziękuję. 
Przypominamy, że obowiązkiem 
każdego wędkarza jest posprząta-
nie miejsca w którym wędkuje.  

[gur]

Sprzątanie wokół stawów

▶ Po czynie społecznym nastąpiła integracja.

Rowery od KKS Trzebnica

W minionym tygodniu dziewięć 
rowerów trafiło do rąk młodych 
mieszkańców Piersna i Skarszyna. 
Darczyńcami zostali członkowie 
grupy kolarskiej KKS Trzebnica.  
To nie pierwsza taka akcja zorgani-
zowana przez Kolarski Klub Spor-
towy Trzebnica. Akcja - „Podaruj 
rower” trwa od dwóch lat i dzię-
ki niej wielu młodych otrzymało 
swój wymarzony jednoślad. Akcja 
polega na tym – że trzebniczanie 
przekazują bezpłatnie członkom 
KKS swoje rowery. Ci je remontu-
ją, przygotowują i tak odświeżone  
oraz gotowe do jazdy przekazują 
najbardziej potrzebującym. 
W minionym tygodniu takie 
odremontowane rowery trafiły do 
kolejnych mieszkańców Gminy 

Trzebnica. Trzy rowery przekaza-
no dzieciom w Pierśnie, sześć kolej-
nych – w Skarszynie. 
- To bardzo szczytna akcja. Wiel-
kie podziękowania należą się Ro-
manowi Węglarskiemu za podjętą 
inicjatywę  – mówi były radny Jan 
Janusiewicz, który jakiś czas temu 
podjął współpracę z KKS Trzebni-
ca. Wtedy do mieszkańców sołec-
twa trafiły cztery rowery. Dziś tę 
współpracę z klubem kontynuuje 
sołtys Kamil Ankier. - Dzięki tym 
rowerom wielu z obdarowanych 
dziś uprawia kolarstwo amator-
sko. Cieszy ten widok. To znaczy, 
że zapoczątkowana przez KKS ak-
cja dziś daje wspaniałe rezultaty – 
mówi J. Janusiewicz.

[jot]

▶ Pamiątkowe zdjęcie członków koła wędkarskiego nr 23.▶ Przekazanie rowerów. 
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Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia w Trzebnicy im. prof. Edmunda Kajdasza

Realizują pasje i wygrywają konkursy
Są pasjonatami muzyki, kochają swoje instrumenty, ćwiczą i wygrywają konkursy – tak można opisać uczniów, 
którzy kształcą się w Szkole Muzycznej w Trzebnicy. Są niezwykle wrażliwi, potrafią zapanować nad tremą 
i z uporem realizują swoje cele. Mimo zaledwie dwuletniej działalności placówki, uczniowie szkoły osiągają 
bardzo znaczące sukcesy i tym samym przynoszą chlubę miastu. Dziś prezentujemy kilka sylwetek młodych 
muzyków. 

akordeon
Nauczyciel – Paweł Czochara, 
uczniowie -  zwycięzcy kon-
kursów – Ignacy Dybała i Ko-
sma Czarnik.

Ignacy zajął I miejsce w Turnie-
ju Młodych Akordeonistów, Ko-
sma – w tym samym konkursie 
III miejsce. Obaj są utalentowa-
ni i pełni zapału do pracy. - Po-
czątkowo myślałem o nauce gry 
na saksofonie, a dostałem się na 
akordeon. Podobają mi się zajęcia 

i dzięki temu realizuję swoje pasje 
– mówi szczerze Ignacy, uczeń 
II klasy Szkoły Muzycznej. Nie 
zamierza jednak skupić się na 
jednym instrumencie. Chciałby 
w przyszłości nauczyć się także 
grać na klarnecie.  

Kosma, jak sam przyznaje, lubi 
konkurować. - Jadąc na konkurs 
miałem nadzieję, że uda mi się 
występ, ale nie spodziewałem się 
aż tak wysokiej lokaty. Cieszę się 
z tego powodu. To mnie jeszcze 
bardziej motywuje do pracy – 
podkreśla uczeń klasy II SM. 

Obaj przyznają, że wysokie lokaty 
w konkursie były dla nich dużym 
wyróżnieniem. Choć marzyli, by 
zdobyć podium, to mieli obawy, 
bo konkurencja była bardzo duża. 
Udało się jednak. Dziś są dumni 
z tego osiągnięcia. Podobnie jak 
ich rodzice oraz nauczyciel, któ-
ry ich przygotowywał i motywo-
wał do występu. - Duże znacze-
nie miało to, że już wielokrotnie 
występowali na różnego rodzaju 
uroczystościach w Trzebnicy. 
Oswoili się z publicznością i może 
troszkę z tremą – podkreśla Pa-
weł Czochara. 

Saksofon
Nauczyciel – Mateusz Bo-
duch, uczniowie – Janek Sa-
downik i Emilia Nahotko.

Janek w marcu uczestniczył 
w Międzynarodowym Konkur-
sie Saksofonowym we Wrocła-

wiu. Był jednym z najmłodszych 
uczestników, ale został wysoko 
oceniony.  Niedawno uczest-
niczył także  w IV Lubuskim 
Forum Klarnetowo-Saksofono-
wym w  Krośnie Odrzańskim. 

W tym samym konkursie 
udział wzięła Emilia Nahotko. 
– Trema zawsze jest, ale mnie 
na szczęście motywuje – mówi 

Janek. – Kocham grę, to jest 
moja pasja i chciałbym swoją 
przyszłość związać z muzyką, 
choć lubię także informaty-
kę. W dzisiejszych czasach na 
szczęście można połączyć obie 
te rzeczy – deklaruje. 
Z sukcesów swoich podopiecz-
nych dumny jest oczywiście 
nauczyciel – Mateusz Boduch. – 
Szkoła ta jest doskonałą kuźnią 

talentów. Mamy tutaj genialne 
warunki i bardzo dobre instru-
menty – wylicza nauczyciel. - 
Jak widać, szkoła spełnia swoje 
zadanie. Mamy tutaj wielu mło-
dych utalentowanych, których 
należy w odpowiedni sposób 
pokierować i rozwinąć. Sam ta-
lent to 1 procent sukcesu, a 99 
procent to ich praca – podkre-
śla. 

Wiolonczela
Nauczyciel Anna Szpil, 
uczennica – Helena Szkwer-
ko

Nauczycielka – Bożena Ro-
dzeń–Jarosz, uczeń – Marcel 
Frąckowiak

Helena Szkwerko w tym roku 
zdobyła I miejsce w Konkur-

sie Miniatur w Lubaniu, w ze-
szłym roku też pierwsze miej-
sce w konkursie w Zgorzelcu 
oraz wyróżnienie w konkursie 
Igraszki Wiolonczelowe. Hele-
na jest niezwykle skromna, ale 
równie mocno utalentowana. 
Takie sukcesy to przede wszyst-
kim efekt systematycznych 
ćwiczeń, czasami nawet wyrze-
czeń. – Udaje mi się jednak po-
łączyć naukę w szkole z nauką 
gry na instrumencie. To kwe-
stia zorganizowania – twierdzi 

z uśmiechem. 
Marcel, podobnie jak Helena, 
jest także zdobywcą I Miejsca 
Konkursu Miniatur w Lubaniu. 
W tej samej kategorii wiekowej. 
Jest wszechstronnie utalento-
wany. Oprócz wiolonczeli, gra 
także na skrzypcach. – Wio-
lonczela ma niepowtarzalny 
dźwięk, ciekawe brzmienie, 
wydobyć  z niej można zarówno 
niskie rejestry kontrabasu, jak 
też wysokie rejestry skrzypiec, 
po prostu  instrumentem z kla-

są – wylicza Marcel. 
Anna Szpil – jako nauczyciel 
oraz p.o. dyrektor jest dumna ze 
swoich uczniów. Wszystkich. – 
Staramy się zachęcać uczniów 
do konkursów, organizujemy 
występy w Trzebnicy, wyjeż-
dżamy na warsztaty. Uczestnic-
two w tego typu wydarzeniach 
muzycznych motywuje do pra-
cy. Uczy systematyczności. To 
w życiu na pewno zaowocuje – 
podkreśla. 
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Skrzypce
Nauczyciel Karolina Cel, 
uczennice – Karolina Budzyń 
i Jagoda Jaszczyk

Karolina i Jagoda zajęły II miej-
sce ex aequo w Międzyszkolnym 
Konkursie Miniatur w Lubaniu.
Jagoda zaczęła swoja przygodę ze 

skrzypcami w wieku 7 lat. Cho-
dziła do Ogniska Muzycznego 
w Trzebnicy. Obecnie już drugi 
rok uczy się w SM. Im dłużej gra 
na instrumencie, tym bardziej ją 
fascynuje.
Karolina zaś chciałaby swoją 
przyszłość związać ze skrzypca-
mi. Choć gra dopiero od września 
tego roku, ma niesamowity talent. 
Ma doskonały słuch i jak podkre-
śla nauczycielka – pracować z nią 

to sama przyjemność.
- Jestem bardzo z dumna z obu 
dziewczynek. Z Karoliną znamy 
się już dwa lata, a z Jagoda od nie-
dawna i właściwie pracowałyśmy 
ze sobą dość krótko. Tym bar-
dziej jestem dumna z sukcesów. 
Obie bardzo się starają, co mnie 
niezwykle cieszy – mówi nauczy-
cielka Karolina Cel.

Perkusja
Nauczyciel Wojciech Buliń-
ski, uczeń – Krzysztof Kacz-
marek.

Krzysztof otrzymał wyróżnienie 
w  III Olkuskim konkursie per-
kusyjnym „Młody Perkusista”. 
Dlaczego wybrał właśnie per-
kusję?  - Gdy byłem trzylatkiem 
powiedziałem mamie, że chcę 
grać na bębnach. Tak już zostało. 
W szkole podstawowej uczyłem 
się grać na skrzypcach i piani-
nie, ale do bębnów zawsze mnie 

ciągnęło. Cała moja rodzina jest 
umuzykalniona i stąd pasja do 
grania – mówi Krzysztof. Zawsze 
może liczyć na wsparcie rodzi-
ców. Każdego dnia ćwiczy. Do-
skonale czyta nuty, ma łatwość 
w odczytywaniu dźwięków. Jest 
po prosty niezwykle zdolny, 
a Szkoła Muzyczna pozwala mu 
na szlifowanie warsztatu i rozwi-
janie kolejnych pasji.

- Uważam, że utworzenie SM to 
bardzo dobry pomysł – mówi na-
uczyciel Wojciech Buliński. -
– Taka placówka powinna być 
w każdej miejscowości. Ja uczęsz-
czałem do szkoły we Wrocławiu, 

a miałem kolegów z Trzebni-
cy, którzy musieli dojeżdżać. 
W nauce grania na instrumencie 
ważne jest, żeby jak najczęściej 
ćwiczyć i przychodzić do szkoły. 
Nasza szkoła jest szkołą popołu-
dniową i dzieci na zajęcia mogą 
przychodzić po lekcjach. Dzięki 
temu mają więcej czasu dla sie-
bie, na ćwiczenia i dzięki temu 
mogą się dobrze przygotować do 
konkursów, a tym samym dobrze 
reprezentować Trzebnicę – pod-
kreśla.

Agnieszka Pruszkowska-Jarosz
Małgorzata Derecka
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Ewa  MiEdzwiEcka

 Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in. przedstawiciele 
władz samorządowych na czele 
z burmistrzem Markiem Długo-
zimą, przedstawiciele środowiska 
nauczycielskiego, lekarskiego czy 
artystycznego. W tak ważnym 
dniu nie mogło zabraknąć ro-
dziny artysty m.in. córek Piotra 
Pacześniowskiego – Małgorzaty 
Kolińskiej i Mari Sowy oraz wnu-
ków.
 – Ogromnie cieszę się, że ta 
nowa przestrzeń wystawienni-
cza Gminnego Centrum Kultury 
tętni życiem. I że podjęta przeze 
mnie decyzja o remoncie strychu 
była jak najbardziej słuszna. Teraz 
to miejsce w niczym nie przypo-
mina zakurzonego i zaniedbane-
go pomieszczenia i z dumą mogę 
powiedzieć, że Galeria Poddasze 
jest miejscem wyjątkowym, cze-
go jesteście państwo świadkami- 
powiedział burmistrz zwracając 
się do zgromadzonych gości.- 
Tym bardziej się cieszę, że w tym 
niezwykłym miejscu możemy 
podziwiać prace prawdziwego 
artysty – Piotra Pacześniowskie-
go. Jestem pod ogromnym wra-
żeniem jego talentu. Patrząc na 
dzieła, które przez 50 lat wycho-
dziły spod jego ręki, aż trudno 
mi uwierzyć, że nie skończył on 
Akademii Sztuk Pięknych. Cie-
szę się również z faktu, że swój 
niezwykły talent przekazał cór-
kom, w szczególności wspaniałej 
Małgosi Kolińskiej, która tworzy 
wiersze.
 Podczas wernisażu goście 
mogli obejrzeć po raz pierwszy 
większość dorobku twórczego 
trzebnickiego artysty amato-
ra-plastyka:	 malarstwo	 (portret,	
pejzaż, kompozycje, martwa na-
tura), rzeźba, biżuteria, sztuka 

użytkowa, ceramika.
 - Pomysł przygotowania wy-
stawy dzieł Piotra Pacześniow-
skiego pojawił się podczas wer-
nisażu innego trzebnickiego 
artysty. Podczas rozmowy z córką 
artysty – panią Małgorzatą Ko-
lińską dowiedziałam się o nie-
zwykłych dziełach jej ojca – po-
wiedziała Łucja Kołodziejczyk 
– kustosz wystawy. – Pamiętam 
dzień w którym zobaczyłam je po 
raz pierwszy. Do tej pory czuje 
ciarki na plecach. Już wtedy wie-
działam, że zrobię wszystko co 
w mojej mocy, by jak najwięcej 
osób dowiedziało się o tym nie-
zwykle uzdolnionym człowieku 
i poznało jego twórczość.
 Artystyczne spotkanie w Ga-
lerii Poddasze uświetnił występ 
wokalny Patrycji Król. W trakcie 
spotkania córka artysty, Małgo-
rzata Kolińska, wraz z kuratorem 
wystawy Łucją Kołodziejczyk, 
przybliżyły życie i twórczość Pio-
tra Pacześniowskiego. Wernisaż 
w nowo wyremontowanej prze-
strzeni wystawienniczej stał się 
niezwykłym wydarzeniem arty-
stycznym, które zostało bardzo 
ciepło przyjęte przez zaproszo-
nych gości.
 - Dziękuję Małgosi Kolińskiej, 
z którą mam przyjemność współ-
pracować od lat, za przekaza-
nie zbiorów taty i umożliwienie 
mieszkańcom Trzebnicy obejrze-
nie dorobku twórczego trzebnic-
kiego artysty. Niech ten skromny 
bukiet kwiatów będzie wyrazem 
mojej wdzięczności i uznania – 
powiedział burmistrz Marek 
Długozima, wręczając kwiaty 
córce Piotra Pacześniowskiego.
 W Księdze Pamiątkowej moż-
na znaleźć takie oto wpisy:
 „(...) W każdym eksponacie wy-
stawy wyczuwa się wielkość, głębię 
i umiłowanie Boga i człowieka. 

Widać rękę i serce humanisty; 
człowieka wrażliwego na piękno 
tego świata(...).”
 „(…) Tylko człowiek dobry, 
ceniący i kochający życie i ma-
jący świadomość poszanowania 
tego życia mógł wykazać się taką 
wszechstronnością uprawiania 
różnych dziedzin sztuki(...).”
 „(...) To nie amator, to profesjo-
nalista, człowiek dobry, bo tylko 
taki mógł poświęcić się temu za-
jęciu, które dane jest wybranym 
(…)”.
 „(...) Wielki człowiek, wielkie 
dzieła jego myśli, cierpliwości 
i pracy. To zostanie w pamięci nie 
tylko naszego miasta (…).”

Kim był Piotr Pacześniowski?

 W zbiorach córki pana Piotra 
można znaleźć zapis:
„Piotr Pacześniowski – lekarz we-
terynarii, kapitan Armii Polskiej, 
brydżysta, wędkarz, myśliwy, 
autor opowiadań „do szuflady”. 
Plastyk z powołania – wetery-
narz z rozsądku”. Urodził się 28 

czerwca  1906 roku w Petlikow-
cach Małych. Od najmłodszych 
lat przejawiał talent plastyczny, 
jednak ojciec nakazał mu „pod-
jąć takie studia, które pozwolą 
mu utrzymać rodzinę, a potem 
może sobie malować co chce...”. 
Kształcił się na Akademii Medy-
cyny Weterynaryjnej we Lwowie. 
Pierwsze prace powstały jeszcze 
w okresie studiów, było to głów-
nie malarstwo olejne. To właśnie 
w Trzebnicy powstało najwięcej 
jego prac wykonanych z najróż-
niejszych materiałów. Za materiał 
do tworzenia tych niezwykłych 
dzieł służyły mu chociażby korze-
nie czy gałęzie drzew znalezione 
podczas spacerów. Rogi jeleni czy 
łosi, kości, kły oraz zęby zwierząt 
pozwalały tworzyć lampy, kinkie-
ty, bransolety, broszki czy pier-
ścienie. Prace swoje wykonywał 
tylko w jednym  egzemplarzu, 
nigdy nie sprzedawał, jedynie da-
rował bliskim i znajomym.
 Piotr Pacześniowski był rów-
nież świetnym kopistą. Z niezwy-
kła starannością malował obrazy 
wielu znanych malarzy, m.in. 

„Słoneczniki” V. Van Gogha, 
„Śpiacego Stasia” St. Wyspiań-
skiego czy „Rybaka” L. Wyczół-
kowskiego. Prace swe najczę-
ściej podpisywał: Papi. Zmarł 30 
czerwca 1985 roku po ciężkiej 
chorobie.
 Warto powiedzieć, że pra-
ce plastyczne Pacześniowskiego 
były wielokrotnie nagradzane 
na konkursach powiatowych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich 
i zagranicznych. Prace jego pre-
zentowane były w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie i w zaprzy-
jaźnionym wówczas z Trzebnicą 
mieście Meißen.
 O twórczości i niezwykłym 
talencie artysty powstało kilka 
filmów dokumentalnych, rozpi-
sywała się o nim prasa. Cieka-
wostką jest fakt, że podczas wy-
stawy w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie jedna z prac artysty 
została skradziona. 

Wystawę można zwiedzać 
w godzinach pracy GCKiS do 30 
czerwca.

▶ Burmistrz wita rodzinę nieżyjącego artysty oraz przybyłych gości. ▶ Wernisaż wystawy zgromadził w Galerii Poddasze setki trzebniczan. 

Wernisaż prac Piotra Pacześniowskiego

Plastyk z powołania - weterynarz z rozsądku
Pasje człowieka to tytuł wystawy Piotra Pacześniow-
skiego, którą można obejrzeć w Galerii Poddasze, 
mieszczącej się w Gminnym Centrum Kultury. Nie-
zwykły wernisaż w którym udział wzięło blisko 300 
osób odbył się 8 kwietnia i był okazją do spotkania się 
przyjaciół i znajomych artysty, a także osób, które ce-
nią sobie jego twórczość.

▶ Rodzina autora wystawy Piotra Pacześniowskiego, burmistrz Marek Długozima oraz organizatorzy 
wernisażu. 



29

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowania p. burmistrzowi Markowi Długozimie za 

możliwość zorganizowania i oficjalne otwarcie wernisażu wystawy  mojego Taty 
śp. Piotra Pacześniowskiego w Galerii Poddasze trzebnickiego GCKiS. Dziękuję 

również p. dyr Agnieszce Pawlaczek, a przede wszystkim kuratorce wystawy 
Łucji Kołodziejczyk za wielkie osobiste zaangażowanie, podjęcie wyzwania 

i perfekcyjną jego realizację, począwszy od przyjęcia dużej ilości eksponatów, 
do udostępnienia wystawy zwiedzającym. Pani Patrycji Król za piękną oprawę 

muzyczną, p. Mieczysławowi Łokietce i Andrzejowi Markiewiczowi oraz wszystkim 
pracownikom biorącym udział w przygotowaniu wystawy ,,Pasje człowieka”. 

Zaproszonym gościom i wszystkim zwiedzającym, 
za przyjęcie zaproszenia i udział w wernisażu.

Małgorzata Kolińska z rodziną i rodzeństwem.

▶ Córka Piotra Pacześniowskiego - Małgorzata Kolińska prezentuje dyplom z Akade-
mii Medycyny Weterynaryjnej ze Lwowa - jeszcze w języku łacińskim. 

▶ Rozmowy o trzebnickim artyście.

▶ Prace Piotra Pacześniowskiego. 

▶ Prace artysty zdobią wnętrza wielu trzebnickich domów.

Wernisaż prac artysty Renesansowego wymiaru Pana Piotra 
Pacześniowskiego 
przyczynkiem do wspomnień , czyli moje poetyckie
impresje .
„Marzeniami pragniesz żyć? Sztuka to przyjemność.
Doznaniami nie nakarmisz , 
zaś złudzenia? Wątła nić. 
Realistą	trzeba	być.	Choć	czasami	chce	się	wyć”(	Tata	p.	Piotra)	
Więc co wybrać? 
I jak żyć? 
Lwów przyciągał ,nęcił pięknem. Mnóstwo ludzi różnej wiary. 
Cudne twarze i pejzaże.
I tematy… Barwne ptaki. 
Ale posłuch najważniejszy. Studia będą priorytetem. 
Autorytet, dyscyplina.
I tradycja- to Rodzina.
Ale zawsze pozostanie, obok będzie Pasja-Sztuka. To kochanka, 
Muza ,Wena. 
Przeznaczenie? 
A marzenia? 
Dzielić będzie zgodnie życie, z jednej –żona i rodzina, w wolnej chwili- 
Tylko Ona. 
Rzeźba, kreska, akwarela. 
Malarz, snycerz. 
Sztuka. Ona.
I to życie wypełnione pasją, sztuką i kochaniem. Świata, ludzi bliskich
sercu,
Przetrwał ciężkie niepogody .
I zostawił cząstkę siebie. 
I we Lwowie, i na Śląsku.
Optymista niepoprawny, humanista z urodzenia. 
Człowiek dusza, piękna postać. 
Motto życia?- coś z poety? „
przyzwoitym bądź człowiekiem a ocalisz świat i siebie od ciemności 
zapomnienia. 
Nie kryj łez, gdy płakać trzeba”
I pamiętam tamten Rynek. Postać z pieskiem jak z Trylogii. 
Dostojeństwem wręcz powalał.
I ta radość. Płomień w sercu.
Tak Go widzę. 
I choć lata szybciej biegły
niż bym sobie wymarzyła, 
obraz taki pozostanie , 
w mej pamięci , 
jak kadr w kinie. 
Choć los sprawił, iż znajomość była nikła, tak z oddali, 
coś jak chwila, 
tak ulotna, jak natchnienie, co ulata, 
nie zapomnę Pana Piotra,
Myślisz, że się spoufalam? 
Ale bliskość ta oznacza, że jesteśmy połączeni też miłością do tej 
Pani. 
Czytaj: Sztuki. 

DANUTA KAMIńSKA            
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Kartki z kalendarza     

Imieninowa - Bohater  ks. Jerzy Olszówka
Inwokacja ( Inspiracja Tuwimem)
Dałeś mi, mój Panie, ten dar niebywały.
Dar bawienia słowem, przyznam, dar niezwykły.
I choć słowa pieszczę, bawię się rymami,
Wciąż mam wątpliwości: czy sprostam raz jeszcze!

Ten cień wątpliwości każe mi z pokorą,
przyjąć nieprzyjazne czasem z tłumu słowa.
Lecz ludzi nie krzywdzę, bawię się inaczej
I cieszę się z jednego: nikt przeze  mnie nie płacze.

Jednak przyszła ta pora, panie na Niebiesiech,
Prośbę swą wyłuszczę: wspomóż raz kolejny.
Piszę o człowieku, wiem to, niepoślednim.
To Jubilat, nasz dziekan. Czyli- nasz ks. Jerzy.

Ks. Jerzy Olszówka-przewodnik dusz naszych.
Z etyką zbratany. I z miastem związany.
I choć w Mikołowie serce pozostało,
Trzebnica – wybranką. Miejscem z powołania.

Jest piękną postacią, stąd pióro najlepsze
Użyte być musi. Pióro księdza godne.
Nie mogę nie sprostać.  Wspomóż mnie raz jeszcze.
Bo człowiek to mądry. I i Nom ta pieśń.

Spraw,  Boże, by w świecie tak pięknym,
                                               Lecz próżnym,
Żył długo i szerzył wciąż dobro i miłość.
I kazał jak dotąd tak mądrze, rozsądnie,
A ludzi przybywa, bo trafia do serc.

I wznoszę do Ciebie, prośbę przecież prostą.
Niech w zdrowiu w Trzebnicy swą wypełnia misję.
Bo wspiera rodziny i służy ubogim.
                                  I Bogu i ludziom.
                               W opiece Go miej.

                                                   Danuta Kamińska

trzebnicka poetka

Kartka z kalendarza-imieninowo i wiosennie.
▶ Jubileusz 40-lecia kapłaństwa księdza Stanisława Ożoga SDS. Niedziela, 10 kwietnia 2016 roku. 

▶ Ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS

Czcigodny Księże Stanisławie! Zaufałeś bezgranicznie wezwaniu Salwatora, poszedłeś za Nim z radością 
i idziesz jego śladami już 40 lat. W tak ważnym dniu Twojego Jubileuszu dziękujemy Panu Bogu za dar 

Twojego kapłaństwa i kierujemy ku Tobie nasze serdeczne myśli i życzenia. Przede wszystkim, składamy 
z serca płynące gratulacje, a także – wyrazy głębokiej wdzięczności za przykład gorliwej kapłańskiej 

i misyjnej posługi. Życzymy, by Najwyższy Kapłan – Jezus Chrystus nadal wspierał Cię swym 
błogosławieństwem i by Twoja odpowiedź na dar powołania była zawsze radosna i pełna entuzjazmu.

Szczęść Boże, księże Stanisławie!

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

z żoną Elżbietą

ks. dr  Stanisławowi Ożogowi SDS 
z okazji 40-lecia posługi kapłańskiej 

„Bóg wie co robi. Nie myli się w przydzielaniu ludziom czasu.
Każdemu daje czas na zrobienie tego, co chce, by zrobili.”

Michel Quoist



31



32 

 Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem, gdyż  wzię-
ło w nim udział 23 uczestników 
(w wieku 5-6 lat) z przedszkoli 
i placówek gminnych. 
 Wszystkich zgromadzonych 
gości – a w szczególności uczest-
ników – przywitała dyrektor 
Agnieszka Paleczek-Oświęcim-
ska. Wśród przybyłych gości byli 
również nauczyciele, rodzice 
oraz dyrektor Przedszkola nr 1 
w Trzebnicy –  Beata Szadkowska.
 Prowadzące przebrane za koty 
zaprosiły do jury dyrektor Przed-
szkola nr 2, przedstawiciela Rady 
Rodziców - Magdalenę Brodę, do-
datkowo dołączyły do niego dwie 
nauczycielki wybrane drogą loso-
wania.
 Nadszedł wreszcie długo wy-
czekiwany moment i mali artyści 
mogli zaprezentować swoje umie-
jętności recytatorskie. Wszystkie 
dzieci pięknie mówiły, gestyku-
lowały oraz właściwie zmieniały 
intonację. Nie zabrakło również 
pomysłowych strojów i rekwi-
zytów. Gromkie brawa należały 
się  wszystkim uczestnikom kon-
kursu.
 Tuż po występach nadszedł 
czas na odpoczynek oraz słodki 
poczęstunek dla uczestników kon-
kursu, a Jury udało się na obrady. 
Dla wszystkich małych artystów 
był to czas zasłużonego relaksu, 
wszyscy chętnie bawili się przy 
„Rozruszance” oraz uczestniczyli 
w konkursie „Koty trzebnickie”. 
Wspaniałą niespodzianką była 
wizyta Super Kota, który jest ulu-
bieńcem małych trzebniczan. Na-
stępnie dzieci z grupy VII, przy-

gotowane przez Agatę Cierpiał, 
zaprezentowały przedstawienie na 
podstawie wiersza „Chory kotek”, 
a dzieci z grupy	 IV	 (pod	 opieką	
Anny Krzyżostaniak oraz Moniki 
Dymińskiej) zaśpiewały pięknie 
piosenkę „Trzebnickie koty”.
 Wszyscy z niecierpliwością 
oczekiwali wyników. Wtedy też 
głos zabrała dyrektor, która gorąco 
gratulowała wszystkim dzieciom. 
Podkreśliła, że wszyscy uczestnicy 
pokonali tremę i pięknie zaprezen-
towali wiersze o kotach. Werdykt 
Jury był następujący:
• I miejsce - Urszula Zarzeczna 

z Przedszkola Integracyjnego 
w Trzebnicy	(nauczyciel:	Marle-
na Bonczarowska)

• I miejsce - Oliwia Davies 
z Przedszkola Publicznego nr 2 
w Trzebnicy	(nauczycielki:	Mał-
gorzata Piekarska, Katarzyna 
Stępień)

• II miejsce - Amelia Żelazek 
z Przedszkola Publicznego nr 1 
w Trzebnicy	(nauczycielki:	Bar-
bara Król, Małgorzata Cymer-
man)

•	 II miejsce - Hanna Leżaj 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Trzebnicy	 (nauczycielka:	 Be-
ata Mandziej)

•	 III miejsce - Mateusz Pietrzak 
ze Szkoły Podstawowej w Bole-
ścinie	 (nauczycielka:	Małgorza-
ta Radek)

•	 III miejsce - Hubert Światek 
z Zespołu Szkół: Szkoła Podsta-
wowa i Gimnazjum w Ujeźdźcu 
Wielkim	 (nauczycielka:	 Anna	
Wyszyńska).

 Wszyscy pozostali uczestnicy 

zostali wyróżnieni. Każde dziec-
ko otrzymało nagrodę książkową, 
dyplom oraz upominki przygoto-
wane przez organizatorów. Miło 
było widzieć radość na twarzach 

uczestników konkursu. Uczestni-
cy  pokazali, że trema wcale nie 
jest im straszna, a występy na sce-
nie to wielkie wyzwanie i świetna 
zabawa.  
 Serdecznie gratulujemy wszyst-

kim laureatom oraz ich na-
uczycielom i życzymy dalszych 
sukcesów.  Kolejny Konkurs Recy-
tatorski już za rok.

(J.B.)

▶ Nagrodzeni w konkursie, panie dyrektor przedszkoli gminnych, jury, nauczycielki prowadzące oraz 
Super Kot. 

▶ Uczestnicy byli perfekcyj-
nie przygotowani i ciekawie 
przebrani. 

▶ Publiczność i uczestnicy doskonale wpasowali się w tematykę 
konkursu. 

 Eliminacje w Szkole Podstawo-
wej nr 3 były mini świętem mate-
matycznym, wzięło w nich udział 
pięćdziesięciu uczniów klas 1-6. 
W nagrodę wszyscy otrzymali 
pamiątkowe ołówki do rozwiązy-
wania sudoku. – Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku do konkursu 
przystąpi jeszcze więcej uczniów. 
Nic tak nie uczy matematyki, jak 
rozwijanie logicznego myślenia po-
przez zabawę. Dzieciaki rozwiązują 
diagramy sudoku nie tylko w szko-
le, ale spędzają tak również wolny 
czas w domu – mówi Anna Otfi-

nowska, nauczycielka matematyki, 
która opiekuje się przygotowaniem 
dzieci do konkursu wraz z Katarzy-
ną Buczkowską. 
 Szkołę reprezentowali: Aleksan-
dra Lejman, Hanna Otfinowska 
(uczennice	drugiej	klasy	w katego-
rii klas 1-3), Szymon Hupa, Wanes-
sa Nowak, Michalina Klementow-
ska	(	w kategorii klas 4-6). Wśród 
1500 startujących do finału za-
kwalifikowało się  128 osób z klas 
młodszych, a z klas starszych 223 
osoby spośród 2200 startujących. 
Finał odbył się w Centrum Kongre-

sowym Politechniki Wrocławskiej, 
najmłodsi mierzyli się z łamigłów-
kami pośród dorosłych miłośni-
ków sudoku. Odbyły się dwie run-
dy finałowe po 45 minut i jedna 
trzydziestominutowa, po każdej 
rundzie następowała piętnastomi-
nutowa przerwa. Na koniec przy-
szedł czas na Wielki Finał, który 
ujawnił dolnośląskich Mistrzów. 
Obie drugoklasistki znalazły się 
w pierwszej dziesiątce - VIII miej-
sce zajęła Hanna Otfinowska, a X 
Aleksandra Lejman – pokonując 
wielu starszych kolegów.
 Uczniowie Trójki z klas pierw-
szych i drugich ćwiczą sudoku na 
zajęciach z logicznego myślenia 
w ramach innowacji pedagogicz-
nej, zaś pozostałe klasy na kółkach 
matematycznych i samodzielnie 
w domu. To kolejny matematycz-
ny konkurs, obok Meczów Mate-
matycznych, w którym uczniowie 
szkoły z sukcesami prezentują swo-
je umiejętności i świetne przygoto-
wanie.

[dob]

Trójka na V Mistrzostwach Dolnego Śląska w Sudoku

Szkoła Podstawowa nr 3 jako jedyna w gminie od po-
czątku (od 2012 roku) bierze udział w Mistrzostwach 
Dolnego Śląska w Sudoku. Sudoku to najpopularniej-
sza ostatnio łamigłówka logiczna rodem z Japonii. Od 
2016 roku organizatorem Mistrzostw Dolnego Śląska 
jest Politechnika Wrocławska przy współpracy z ser-
wisem pitagoras.pl, a patronat honorowy objęła Am-
basada Japonii w Polsce.

II Gminny Konkurs Recytatorski  zorganizowany przez Przedszkole Publiczne Nr 2 w Trzebnicy

„KOTY, KOTKI, KOTECzKI...” 
We wtorek 12 kwietnia odbył się w Przedszkolu Pu-
blicznym nr 2 w Trzebnicy II Gminny Konkurs Re-
cytatorski pt. „Koty, kotki, koteczki…” zorganizowany 
przez nauczycielkę Justynę Bartosik. W tym roku 
honorowy patronat nad konkursem objął burmistrz 
Marek Długozima.



33

Waleczny talent
z Gminy Trzebnica

21 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się 
spotkanie burmistrza Marka Długozimy z Barbarą Nalepką 
– obecnie mieszkającą w Trzebnicy - ratowniczką, pływacz-
ką, koszykarką, piłkarką, a przede wszystkim od kilku lat 
zawodniczką MMA z medalem Mistrzostw Świata i świeżo 
zdobytym, brązem krążkiem w Pucharze Świata w formule 
K – 1. W spotkaniu uczestniczył także naczelnik wydziału 
promocji Jakub Szurkawski.

 - Serdeczne gratuluję zdobycia 
Brązowego Medalu w Pucharze 
Świata w formule K - 1 Rules w In-
nsbrucku oraz powołanie do Kadry 
Polski A – powiedział burmistrz 
Marek Długozima. - Zdobycie od-
znaczenia w zawodach światowej 
rangi jest potwierdzeniem Pani 
umiejętności i profesjonalizmu, 
świadczy również o ogromnym 
zaangażowaniu i zamiłowaniu do 
sportu oraz ciężkiej pracy. Życzę, 
aby następne lata Pani kariery zawo-
dowej były równie udane, przynio-
sły wiele sukcesów i osobistej satys-
fakcji.  Niech wysiłek i wytrwałość 
w pogłębianiu umiejętności i reali-
zacji planów i zamierzeń będzie nie-
zmienny – dodał burmistrz, który 
również zaproponował sportowe 
wsparcie dla zawodniczki, która tak 
godnie reprezentuje Gminę Trzeb-
nica.
 Barbara Nalepka pochodzi 
z Bochni, obecnie mieszka w Trzeb-
nicy. W kwietniu została powołana 
do Reprezentacji Polski na Puchar 

Świata w Kickboxingu, gdzie to-
czyła udane walki w formule K – 1. 
Imprezę zakończyła z brązowym 
medalem, mimo że o starcie w im-
prezie dowiedziała się tydzień przed 
wydarzeniem.
 - Od dziś w mojej sportowej ka-
rierze będzie mnie wspierała Gmina 
Trzebnica :)  Dziś na rozmowę za-
prosił mnie Pan Burmistrz Marek 
Długozima i wręczył uroczyste gra-
tulacje za moje ostatnie osiągnięcia 
i za medal na pucharze świata :) 
Jestem bardzo szczęśliwa ze miasto 
wspomaga sportowców gdyż, to nie 
jest łatwy zawód i pochłania bardzo 
dużo pieniędzy oraz poświęcenia, 
ale dzięki takim ludziom jak Pan 
Burmistrz jest zdecydowanie łatwiej 
i można jeszcze bardziej skupić się 
na treningach i regeneracji :) Jesz-
cze raz bardzo dziękuję i obiecuje ze 
będę godnie reprezentować miasto 
na różnych turniejach w kraju, jak 
i za granicą - ze sportowym pozdro-
wieniem Basia Shogun Nalepka.

▶ Burmistrz Marek Długozima gratuluje sukcesu zawodniczce MMS Barbarze Nalepce. 

▶ Burmistrz Marek Długozima, Barbara Nalepka oraz Jakub Szurkawski, naczelnik wydziału promocji.
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▶ Na najwyższym podium stawali wielokrotnie. 

▶ Oleśnica. Zawodnicy Sekcji Hydra Trzebnica godnie reprezento-
wali Gminę Trzebnica. 

▶ Trzebniccy pływacy na zawodach zaprezentowali się z jak najlepszej strony. 

▶ Na każdych zawodach walczą dzielnie i przywożą ze sobą mnóstwo medali.  Na zdj. zawody w Miliczu. 

alicJa   TurkiEwicz

 20 marca młodzi pływacy 
reprezentowali gminę Trzebni-
ca w II Międzyklubowych Mi-
strzostwach o Puchar Burmistrza 
Gminy Milicz. W zawodach wy-
startowało blisko 250 zawod-
ników z roczników 2000-2010. 
Rywalizacja toczyła się w dwóch 
nieckach basenowych. Najmłodsi 
startowali w małej niecce w kon-
kurencji 2 x 12,5 m stylem dowol-
nym, natomiast roczniki starsze 
pływały w niecce sportowej 25 m 
na dystansach 25 m i 50 m. Wo-
rek medali otworzyła najmłodsza 
zawodniczka sekcji Aleksandra 
Durlik, która wystartowała jako 
pierwsza na 25 m stylem grzbie-
towym i wywalczyła złoty medal. 
 W kolejnych startach również 
nie miała sobie równych i wygra-
ła na 25 m stylem dowolnym i 25 
m stylem klasycznym. Kolejne 
medale padły łupem starszych za-

wodników. 
 Najlepsi wśród chłopców oka-
zali się Igor Gorczyca i Karol 
Kocik. Igor zdobył złoty i dwa 
srebrne medale a Karol okazał się 
bezkonkurencyjny na dystansie 
50 m stylem dowolnym i 50 m sty-
lem grzbietowym. Wśród dziew-
cząt najlepiej spisała się Wiktoria 
Janik , która wywalczyła złoty 
medal na 50 m stylem dowolnym 
oraz 50 m stylem grzbietowym. 
Do dwóch złotych medali dołoży-
ła jeszcze srebro na 50 m stylem 
klasycznym. Wszyscy zawodnicy 
HYDRA Trzebnica zaprezento-
wali się z jak najlepszej strony.  
 W ostatni weekend 16-17 
kwietnia Sekcja reprezentowała 
Gminę Trzebnica w V Między-
narodowym Mitingu Pływac-
kim, który odbył się w Oleśnic-
kim Kompleksie Rekreacyjnym 
ATOL. Zawody zorganizował pią-
ty już raz Klub Pływacki ATOL, 
na co dzień trenujący w oleśnic-

kim aquaparku. Wystartowało 
ponad 370 zawodników z ponad 
30 klubów z Polski i dwóch z Li-
twy	 (z Wilna i z Kłajpedy). HY-
DRA wystartowała w składzie: 
Karol, Igor, Michał, Oliwka, Julka 
i Wiktoria. Tym razem konku-
rencja okazała się bardzo mocna 
i medale pozostały poza zasię-
giem młodych pływaków, jednak 
każde z nich ustanowiło nowy re-
kord życiowy.
 Każdy start Sekcji HYDRA 
Trzebnica w Zawodach Pływac-
kich jest nowym, bardzo ważnym 
doświadczeniem, które zauważal-
nie już procentuje na przyszłość. 
Działalność sekcji pływackiej 
HYDRA jest możliwa dzięki 
wsparciu finansowemu burmi-
strza Gminy Trzebnica Marka 
Długozimy.
 Najbliższe, czwarte już Zawo-
dy Pływackie o Puchar Kocich 
Gór i Doliny Baryczy odbędą 
się tym razem w naszym Gmin-
nym Parku Wodnym Trzebni-
ca–Zdrój. 20 maja do rywalizacji 
staną uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych z powiatu 
trzebnickiego. Zapraszamy do 
zapoznania się z komunikatem 
organizacyjnym dostępnym na 
stronie www.trzebnicazdroj.eu

HYDRa z medalami
W ciągu ostatnich czterech tygodni Sekcja Pływacka 
HYDRA Trzebnica, na co dzień trenująca w Gmin-
nym Parku Wodnym Trzebnica-Zdrój, wzięła udział 
w dwóch okręgowych imprezach pływackich.

MeDALe ZDOByLI
Złote Durlik Aleksandra 25 m stylem dowolnym 0:25,34 

Janik wiktoria 50 m stylem dowolnym 0:31,96
Durlik Aleksandra 25 m stylem grzbietowym 0:28,06
Janik wiktoria 50 m stylem grzbietowym 0:38,86
Durlik Aleksandra 25 m stylem klasycznym 0:34,50
Kocik Karol 50 m stylem dowolnym 0:33,53
Karol Kocik 50 m stylem grzbietowym 0:39,97
Gorczyca igor 50 m stylem klasycznym 0:47,64

Srebrne Piotrowska Dominika 25 m stylem grzbietowym 0:25,72
Budzyń Patrycja 50 m stylem grzbietowym 0:46,01
Borodycz Julia 25 m stylem klasycznym 0:25,87
Janik wiktoria 50 m stylem klasycznym 0:45,37
Durlik Michał 50 m stylem dowolnym 0:33,61
Gorczyca igor 50 m stylem dowolnym 0:36,54
Krzyżanowski Mikołaj 25 m stylem grzbietowym 0:23,85
Durlik Michał 50 m stylem grzbietowym 0:41,48
Gorczyca igor 50 m stylem grzbietowym 0:41,94

Brązowe Budzyń Patrycja 50 m stylem dowolnym 0:39,94 
ostasz Daria 50 m stylem grzbietowym 0:47,57
Durlik Michał 50 m style klasycznym 0:46,31

WyNIKI 
100 zmiennym Kat. C miejsce 10 Janik wiktoria   1:22,17

Kat. E miejsce 7 Durlik Michał   1:31.94
50 dowolnym Kat. F miejsce 15 Zielińska oliwia   0:41,69

Kat. F miejsce 20 Borodycz Julia   0:44,11
Kat. C miejsce 7 Janik wiktoria   0:31,39
Kat. E miejsce 5 Durlik Michał   0:34,63
Kat. D miejsce 11 Kocik Karol   0:34,05
Kat. D miejsce 18 Gorczyca igor   0:36,94

50 klasycznym Kat. D miejsce 12 Gorczyca igor   0:46,55
Kat. E miejsce 6 Durlik Michał   1:43,25

50 grzbietowym Kat. F miejsce 15 Zielińska oliwia   0:50,74
Kat. F, miejsce 20 Borodycz Julia   0:54,31
Kat. D miejsce 9 Kocik Karol   0:42,72
Kat. D miejsce 12 Gorczyca igor   0:43,78

200 dowolnym Kat. C miejsce 6 Janik wiktoria   2:30,87
Kat. D miejsce 5 Kocik Karol   2:45,15

100 dowolnym Kat. F miejsce 13 Zielińska oliwia   1:35,57
Kat. C miejsce 6 Janik wiktoria   1:08,49
Kat. E miejsce 10 Durlik Michał   1:19,46
Kat. D miejsce 10 Kocik Karol   1:14,04
Kat. D miejsce 17 Gorczyca igor   1:21,18
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W sejmiku wojewódzkim

Infor mat or 
GmInneGo Centrum Kultury I Sportu

KWIeCIeń

Na ludowo w Domanowicach
 W niedzielne popołudnie 
w dniu 17 kwietnia w Świetlicy 
Wiejskiej w Domanowicach, do-
szło do  długo oczekiwanego wy-
stępu Zespołu Ludowego „Brzy-
kowianie” z Brzykowa. Udział 
w spotkaniu wzięło wielu miesz-

kańców Domanowic oraz sołtysi 
z okolicznych wiosek. Ci, którzy 
przyszli i wysłuchali utworów 
granych i śpiewanych przez ze-
spół „Brzykowianie” nie kryli 
wielkiego podziwu dla ich talen-
tu. Występ często był przerywa-

ny gromkimi brawami. Niektóre 
piosenki były grane i śpiewane na 
bis. Wszyscy trzymają kciuki za 
dalszy rozwój tego zespołu.  

 Z pozdrowieniami mieszkańcy
 Domanowic

 13 kwietnia uczniowie klas 
IV i V Szkoły Podstawowej 
w Boleścinie, pod opieką Sewe-
ryny Janickiej i Anny Leszczyń-
skiej-Janik udali się do Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. 

 Uczestnicy wzięli udział w bar-
dzo interesującej lekcji wiedzy 
o administracji rządowej i samo-
rządowej województwa. Zajęcia 
obejmowały następujące zagad-
nienia: historię kształtowania 
się samorządu województwa, 

zakres kompetencji i działań wo-
jewody, marszałka województwa 
i przewodniczącego sejmiku wo-
jewództwa, działania samorządu 
województwa, przebieg sesji sej-
miku województwa, komisje oraz 
kluby sejmiku, symbole władzy 
oraz nagrody samorządu woje-
wództwa.

 Po zajęciach uczniowie sko-
rzystali z atrakcji Lunaparku, 
które dostarczyły im wiele rado-
ści. Następnie udali się na ciepły 

posiłek. Dzień zakończyli sean-
sem w kinie. Obejrzeli  film pt. 
„Zwierzogród”. To fascynująca 
opowieść o zwierzętach mieszka-
jących w jedynej w swoim rodzaju 
współczesnej metropolii. 

Dzień był wspaniały i dostarczył 
uczniom wielu pozytywnych 
wrażeń.

  Anna Leszczyńska-Janik

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 / 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 / 18:00 / najbliższe spo-
tkanie 9 maja / „Barany” / po seansie zapraszamy na dyskusję przy kawie / więcej 
informacji na stronie gckis.trzebnica.pl w zakładce „Kino Polonia”

Fanpage Kina Polonia 3D: facebook.com/kinopolonia3dtrzebnica

Uwaga! W dniach	29	kwietnia	-	3	maja	(z wyjątkiem 30 kwietnia). 
 Kino Polonia będzie nieczynne.

WydArzeniA kULTUrALne:
27 kwietnia / Gala Ośmiu Wspaniałych / godz. 11:00 / Sala Widowiskowa

27 kwietnia / Zabawa Klubu Seniora / godz. 17:00 / Sala Retro 
             / szczegóły na plakatach

28 kwietnia / Spotkanie autorskie dla uczniów SP 2 w Trzebnicy z Marcinem Pałaszem 
            / godz. 10:00 / Sala Widowiskowa

29 kwietnia / Jazz nad Odrą / więcej wkrótce na stronie internetowej i na plakatach
3 maja / Obchody Święta Konstytucji 3 maja / szczegóły wkrótce na plakatach

WySTAWy
8 kwietnia – 30 czerwca / Pasje człowieka / wystawa malarstwa, rzeźby, cera-
miki i biżuterii Piotra Pacześniowskiego / Galeria Poddasze / w godzinach pracy GCKiS 
7:30 – 20:00

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

2 maja / Pucharu Świata w Biegu na Orientację / Stadion Miejski „Fair Play Arena” / 
szczegóły na plakatach i stronach www

7 maja / Marsz Nordic Walking Uniwersytetu Trzeciego Wieku / godz. 11:00 / szcze-
góły na plakatach

12 maja / Biegi Przełajowe / Kompleks Boisk Orlik 2012 / szczegóły wkrótce na pla-
katach

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
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 Zawody otworzył organizator 
Komendant Powiatowy PSP 
w Trzebnicy bryg. Bogusław 
Brud, który przywitał wszystkich 
uczestników i oddał do ich dyspo-
zycji salę sportową Powiatowego 
Zespołu Szkół Nr 2 w Trzebnicy. 
Sportowa i przyjacielska atmos-
fera sprzyjała zmaganiom i po 

kilku godzinach wyłoniono zwy-
cięzców. Miejsce pierwsze zdobył 
Dawid Ostrowski z KM Jelenia 
Góra, drugie i trzecie miejsca od-
powiednio Marcin Korus i Sylwe-
ster Poręba obaj z KM PSP Wał-
brzych. Na czwartym miejscu 
uplasował się reprezentant gospo-
darzy, nasz kolega Marek Białek. 

Pozostali reprezentanci KP PSP 
Trzebnica: Krzysztof Jaworski – 
24. miejsce, Marcin Styrcz  - 28. 
miejsce, Piotr Kuczkowski  - 31. 
miejsce oraz Krzysztof Nowak 32. 
miejsce.
 W imieniu Dolnośląskiego 
Komendanta Wojewódzkiego pu-
chary i nagrody, z których część 
ufundowała Gmina Trzebnica, 
wręczyli: komendant Bogusław 
Brud, mł. bryg. Jerzy Ciężki, bur-
mistrz  Marek Długozima oraz 
starosta Waldemar Wysocki. 
 [zaj] 

Mistrzostwa strażaków w tenisie stołowym
1 kwietnia 2016 roku w Trzebnicy odbyły się Mistrzo-
stwa Dolnego Śląska Strażaków Państwowej Straży 
Pożarnej w tenisie stołowym. Do rozgrywek zgłosiło 
się 33 zawodników, przedstawicieli 11 komend powia-
towych i miejskich PSP oraz reprezentanci Komendy 
Wojewódzkiej z Wrocławia.

▶ Nagrody oraz dyplomy wręczali - komendant Bogusław Brud, mł. bryg. Jerzy Cięż-
ki, burmistrz  Marek Długozima oraz starosta Waldemar Wysocki.

▶ Zwycięzcy turnieju i organizatorzy. 

tel. 71 387 43 33
kredyty@bstrzebnica.pl

www.bstrzebnica.pl

POLSKI  BANK  Z  TRADYCJAMI

KREDYTY AGRO
■ Kredyt   AGRO NAWOZOWY

oprocentowanie zmienne od 5,95% w skali roku 
okres kredytowania do 12 miesięcy

■ Kredyt   AGRO OBROTOWY 
oprocentowanie zmienne od 6,60% w skali roku 
okres kredytowania do 36 miesięcy

Wybierając Kredyt  Agro Obrotowy 
lub Agro Nawozowy zyskujecie:

• łatwy sposób na utrzymanie płynno-
ści finansowej,

• możliwość uzyskania dodatkowego 
źródła finansowania bieżącej działal-
ności rolniczej,

• terminy spłaty uzależnione od cyklu 
obrotowego działalności, a okres 
kredytowania wynosi nawet 3 lata,

• możliwość indywidualnego ustalania 
zabezpieczenie spłaty kredytu

R E K L A M A
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 utworzą rozwiązanie.KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 8 (94)

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 7 (93)
nAGRoDy za rozwiązanie  krzyżówki otrzymuje:  Adam Płachciak
hasło:  Różowa pantera

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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TVP 1 TVN POLSAT TV 4

PULSTVN 7
TVP 2
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TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO

TV6TTVStopklatka 

TV6TTVStopklatka 

TV TRWAM 

 5.20 Egzamin z życia (112) - serial
 6.10 Słownik polsko@polski 
 6.40 Las Story (9) 
 7.00 Program rolny
 7.35 Pełnosprawni - magazyn
 8.00 Rok w ogrodzie
 8.25 Naszaarmia.pl (211) - magazyn
 8.55 Poznaj swoją naturę (3) Biesz-

czadzkie tropy 
 9.30 Wolność - dramat, USA, reż. 

Timothy A. Chey, wyk. Cuba 
Gooding Jr, William Sadler, Sharon 
Leal, David Rasche, Terrence Mann

 11.25 Cztery kąty, anioł piąty - Zako-
pane 

 11.55 Na zdrowie - /19/ - magazyn
 12.30 Okrasa łamie przepisy - . 

- magazyn kulinarny
 13.10 Ojciec Mateusz (194) - serial
 14.05 Bodo (7) - serial
 15.10 Downton Abbey (5) - serial
 16.10 Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A 

- Katowice 2016. Włochy - Polska
 17.05 Teleexpress
 17.15 Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A 

- Katowice 2016. Włochy - Polska
 19.00 Program sportowy
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 GOL
 20.10 Hokej
 20.15 Pogoda
 20.25 Strażacy (18) - Bohater roku 

- serial
 21.25 Hit na sobotę - Casino Royale 

- fi lm sensacyjny, USA, reż. Mar-
tin Campbell, wyk. Daniel Craig, 
Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi 
Dench, Jeff rey Wright

 0.00 Chicago Fire (18) - serial
 0.50 Straszny fi lm 2 - komedia, USA, 

reż. Keenen Ivory Wayans, wyk. 
Marlon Wayans, Shawn Wayans, 
Anna Faris

 2.20 Downton Abbey (5) - serial
 3.20 Wojenna narzeczona (2) 

- serial

7.30 Informacje kulturalne 7.55 Trzeci 
punkt widzenia - program publicystycz-
ny 8.30 Wahadełko - fi lm TVP 9.40 Ty-
dzień z życia mężczyzny - fi lm obycza-
jowy 11.15 Informacje kulturalne 11.30 
wydarzenie aktualne 12.05 Dokument 
tygodnia - Słodki blues - fi lm dok. 13.40 
Rocco i jego bracia, cz. 1 - fi lm fabularny 
14.50 Rocco i jego bracia, cz. 2 - fi lm fa-
bularny 16.40 Informacje kulturalne 17.20 
Film fabularny 18.20 Tygodnik Kulturalny 
19.05 Legendy Rocka - Blur - cykl dok. 
19.40 Eurokultura 20.00 Gwarancje Kul-
tury 2016 - widowisko 21.25 Nie oglądaj 
się teraz - horror  23.25 W cieniu zła - Post 
tenebras Lux - fi lm obyczajowy

6.50 Podróże kulinarne Roberta Makło-
wicza 7.25 Jak to działa (65) - magazyn 
8.00 Lekcja historii 9.00 1920. Wojna i mi-
łość (5)  - serial 10.00 Podróże z histo-
rią (4) - cykl dok. 10.40 Pierwsza woj-
na światowa (4) - serial dok. 11.50 Akcje 
Specjalnego Znaczenia - Leski Akcja 666 
- fi lm dok. 12.50 Mapa ginącego świa-
ta. Odc. 1. 13.25 Poznaj swoją naturę. 
(1) 14.00 Szerokie tory - reportaż 14.35 
Wielka gra - teleturniej 15.40 Koło histo-
rii  16.15 Spór o historię - debata 16.55 
Sprint przez historię Przemysława Babia-
rza 17.25 Ex Libris 18.00 Imperium miło-
ści (41) - serial 19.00 Byli sobie odkrywcy 
(4)  - serial 19.40 Przewodnik Historycz-
ny Bogusława Wołoszańskiego. 20.15 Hi-
storia żywa - Na polu chwały 1920 20.45 
Jeżeli zapomnimy o nich - fi lm dok. 22.00 
Szpiedzy. Świadkowie historii - fi lm dok. 
23.20 Encyklopedia II wojny światowej 
- Goebbels - cykl dok. 23.50 Ja, Klaudiusz 
- Uczyńcie mnie boginią 7 - serial 0.55 Ta-
gebuch. Dziennik dr. Hansa Franka - fi lm 
dok. 2.30 Znak Orła (3) - serial 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.07 
Magazyn narciarski 9.00 MotoGP Moto-
cyklowe MŚ - Hiszpania 12.07 Magazyn 
golfowy 12.35 MotoGP Motocyklowe 
MŚ - Hiszpania 13.30 MotoGP Motocy-
klowe MŚ - Hiszpania 14.10 MotoGP Mo-
tocyklowe MŚ - Hiszpania 15.05 Moto-
GP Motocyklowe MŚ - Hiszpania 16.00 
Polsat Sport News Sport Flash 16.07 Piłka 
nożna Magazyn ligi holenderskiej 17.00 
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Tenis 
ATP 500 Barcelona Open BancSabadell 
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 
Tenis ATP 500 Barcelona Open BancSaba-
dell 21.00 Polsat Sport News Sport Flash 
21.07 Siatkówka OrlenLiga 23.00 Piłka 
nożna Liga rosyjska 

8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA Stuttgart 
- 4, Szwajcaria 9.45 Zwarcie 10.20 Ka-
towice, 40 lat później 11.25 Piłka nożna 
- Puchar Niemiec. 1 . Hertha Berlin - Bo-
russia Dortmund 2, Szwajcaria 13.30 Tenis 
ziemny - Turniej WTA Stuttgart - 1, Szwaj-
caria 15.30 PZU Maraton - felieton 16.10 
Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A - Katowi-
ce 2016. Włochy - Polska 19.05 Tenis sto-
łowy - ITTF World Tour - Warszawa - 1 
fi nału gry pojedynczej kobiet 19.55 Ho-
kej na lodzie - MŚ Dywizji 1A - Katowice 
2016. Korea Południowa - Austria 22.30 
Żeglarska kadra Narodowa 23.00 Sporto-
wa Sobota 23.20 GOL 23.25 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA Stuttgart - 2, Szwajcaria 
1.00 Zakończenie dnia 

6.30 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Bry-
tania 8.30 Kolarstwo. Tour of Croatia 
Etap 4. 9.30 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wiel-
ka Brytania 11.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, 
Wielka Brytania 14.00 Snooker. MŚ, Shef-
fi eld, Wielka Brytania 15.15 Sporty Mo-
torowe. Formuła E Kwalifi kacje. Francja 
15.45 Sporty Motorowe. Formuła E Fran-
cja 17.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka 
Brytania 18.45 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, 
Wielka Brytania  20.00 Snooker. MŚ, 
Sheffi  eld, Wielka Brytania  23.05 Jeździe-
ctwo. Global Champions Tour, Antwer-
pia, Belgia 0.15 Kolarstwo. Tour of Croatia 
Etap 5. 1.30 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wiel-
ka Brytania 

14.00 Historia Królowej Estery 14.55 
Święty na każdy dzień 15.00 Wywiad 
z dysydentem rosyjskim Władimirem Bu-
kowskim 15.30 Jak sobie radzić z cier-
pieniem? 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 Samson i Da-
lila 22.55 Kapłan męczennik - ks. Jerzy 
Popiełuszko 23.45 W góreckim domku 
ogrodnika 0.00 Świat w obrazach 

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 17.12 Teleex-
press Extra 17.29 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 0.00 Teleexpress

 4.45 Tropem nieznanego - Powrót 
Zepelinów - serial dok.

 5.25 Zdumiewające rekiny - fi lm dok. 
 6.30 M jak miłość (1216) - serial
 7.30 Pytanie na śniadanie
 10.30 Program do czytania - maga-

zyn literacki
 10.45 Śniadanie na Trawie - magazyn 

kulturalny
 11.20 Dzika Muzyka Łódzka Szkoła 

Tradycji - magazyn
 11.50 Sonda 2
 12.25 Domy przyszłości - 2 - reportaż
 13.00 Przygarnij mnie (7) - reality 

show
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Rodzinka.pl (176) - Kwestia 

perspektywy - serial komediowy
 15.15 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 16.25 O mnie się nie martw - s. IV (7) 

- 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 Martwa cisza - horror, USA, reż. 

James Wan, wyk. Ryan Kwanten, 
Amber Valletta, Donnie Wahl-
berg, Michael Fairman

 23.30 Psychoza (13) - serial
 0.25 Psychoza (14) - serial
 1.15 Śniadanie na Trawie - magazyn 

kulturalny
 1.45 Mumia powraca - horror, USA, 

reż. Stephen Sommers, wyk. 
Brendan Fraser, Rachel Weisz, 
John Hannah, Arnold Vosloo, 
Freddie Boath

 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 

 22.45 Kocha, lubi, szanuje - komedia, 
USA 2011, reż. Glenn Ficarra, John 
Requa, wyk. Steve Carrell, Ryan 
Gosling, Julianne Moore, Emma 
Stone, Marisa Tomei, Kevin Bacon

 1.10 Chłopaki nie płaczą - kome-
dia, Polska 1999, reż. Olaf Luba-
szenko, wyk. Maciej Stuhr, Cezary 
Pazura, Michał Milowicz, Miro-
sław Zbrojewicz, Anna Mucha, 
Wojciech Klata, Mirosław Baka, 
Bohdan Łazuka 

 3.15 Uwaga! - program interwencyjny
 3.30 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 Przygody Kota w butach
 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 Merida Waleczna - fi lm anim., 
USA, 2012, reż. Brenda Chapman

  Merida jest doskonałą łuczniczką 
a zarazem porywczą córką króla 
Fergusa i królowej Elinor. Nieza-
leżna i zdecydowana iść własną 
drogą, Merida postępuje wbrew 
prastarym zwyczajom, którym 
hołdują władcy krainy. Jej czyny 
przypadkowo sprowadzają na 
królestwo chaos i zniszczenie, 
a kiedy dziewczyna szuka pomocy 
u tajemniczej staruszki, ta spełnia 
jej niefortunne życzenie. Niebez-
pieczeństwo zmusza Meridę do 
odkrycia prawdziwej odwagi.

 22.10 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 0.10 Dancing with the Stars. Taniec 

z Gwiazdami
 2.10 Tajemnice losu

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 13 Demonów Scooby - Doo
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Wysmakowani
 9.10 Co tygryski lubią najbardziej 

- fi lm familijny, USA, 2014, reż. 
Michael Sarna, wyk. Christopher 
Judge, Darlene Vogel

 10.50 Policjantki i Policjanci
 12.50 Wielka historia
 13.45 STOP Drogówka
 14.45 Powrót trzech ninja - komedia 

familijna, Japonia, USA, 1994, reż. 
Charles T. Kanganis, wyk. Victor 
Wong, Max Slade, Sean Fox, J. 
Evan Bonifant, Caroline King

 16.45 Mistrz Wing Chun - Ip Man 
- fi lm biografi czny, Chiny, Hong-
kong, 2010, reż. Wilson Yip, wyk. 
Donnie Yen, Xiaoming Huang

 19.00 Galileo
 20.00 Policjantki i Policjanci
 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
 23.00 Walka z cieniem: Ostatnia 

runda - fi lm akcji, Rosja, 2011, 
reż. Aleksey Sidorov, wyk. Andrei 
Panin, Denis Nikiforov 

 1.40 Tuż przed tragedią
 2.45 Interwencja
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.20 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.35 Mango - Telezakupy
 8.40 Kobra: Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 9.45 Kryminalni - serial kryminalny
 15.05 Rybki z ferajny - komedia, USA 

2004, reż. Bibo Bergeron, Vicky 
Jenson, Rob Letterman, wyk. Will 
Smith, Robert De Niro, Renée 
Zellweger, Jack Black, Angelina 
Jolie, Martin Scorsese

 17.00 Dziedzic maski - komedia, USA, 
Niemcy 2005, reż. Lawrence 
Guterman, wyk. Jamie Kennedy, 
Alan Cumming, Liam Falconer, 
Ryan Falconer, Traylor Howard

 19.00 Od wesela do wesela - kome-
dia, USA 1998, reż. Frank Coraci, 
wyk. Adam Sandler, Drew Bar-
rymore, Christine Taylor, Allen 
Covert, Matthew Glave

 21.05 Kiler - komedia, Polska 1997, reż. 
Juliusz Machulski, wyk. Cezary 
Pazura, Janusz Rewiński, Jerzy 
Stuhr, Katarzyna Figura, Małgo-
rzata Kożuchowska, Jan Englert

 23.20 Zabójcze ciało - horror, USA 
2009, reż. Karyn Kusama, wyk. 
Megan Fox, Amanda Seyfried, 
Johnny Simmons, Adam Brody

 1.35 Terminator: Kroniki Sary Con-
nor - serial S - F

 2.35 Klub Magii 
 4.45 Druga strona medalu - talk show
 5.10 Koniec programu

 5.50 Co ludzie powiedzą? - serial
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Co ludzie powiedzą? - serial
 9.10 Stawka większa niż życie - serial
 11.55 Wojciech Cejrowski. Boso 
 12.35 Zemsta frajerów - komedia, 

USA 1984, reż. Jeff  Kanew, wyk. 
Anthony Edwards, Curtis Arm-
strong, John Goodman, Larry 
Scott, Robert Carradine

 14.10 Bibliotekarze - serial
 17.00 Bibliotekarz: tajemnica 

włóczni - fi lm przygodowy, 
Niemcy, USA 2004, reż. Peter 
Winther, wyk. Noah Wyle, Sonya 
Walger, Bob Newhart, Kyle Mac-
Lachlan, Kelly Hu, Jane Curtin

 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 19.30 Pingwiny z Madagaskaru 
 20.00 Tunel - thriller, USA 1996, reż. 

Rob Cohen, wyk. Amy Brenne-
man, Dan Hedaya, Sylvester Stal-
lone, Viggo Mortensen

 22.35 Underworld: Bunt Lykanów 
- fi lm akcji, USA, Nowa Zelandia 
2009, reż. Patrick Tatopoulos, wyk. 
Rhona Mitra, Michael Sheen, Bill 
Nighy, Steven Mackintosh

 0.15 Paul - komedia, USA, reż. Greg 
Mottola, wyk. Jason Bateman, 
Jeff rey Tambor, Nick Frost, Seth 
Rogen, Sigourney Weaver

 2.40 Taki jest świat
 3.20 Dyżur
 3.45 Menu na miarę

 7.00 Transmisja Mszy Świętej 
 8.00 Tydzień
 8.40 Orlen Warsaw Maraton 
 8.50 Ziarno - Bolesław Chrobry 

- syn Mieszka - magazyn
 9.25 Teleranek
 9.55 Rozdarte serca (7) - serial
 10.50 Orlen Warsaw Marathon
 11.00 Jak to działa (112)  - magazyn
 11.25 Do zobaczenia w Krakowie 
 11.45 Orlen Warsaw Marathon
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Regina Coeli
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.40 Orlen Warsaw Marathon
 12.50 BBC w Jedynce - Dzika Francja, 
 13.45 Orlen Warsaw Marathon
 13.55 Lemoniada Gada - musical , 

USA, reż. Patricia Riggen, wyk. 
Bridgit Mendler, Adam Hicks, 
Hayley Kiyoko

 15.45 Orlen Warsaw Marathon
 16.00 Zagadka Hotelu Grand (4) 

- serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.25 Orlen Warsaw Marathon
 17.35 Strażacy (18) - Bohater roku 

- serial
 18.35 Jaka to melodia?
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 Hokej
 20.09 Orlen Warsaw Maraton 
 20.25 Bodo (8) - serial
 22.35 Książę i ja. Królewskie wesele 

- komedia, USA, reż. Catherine 
Cyran, wyk. Luke Mably, Kam 
Heskin, Clemency Burton - Hill

 0.20 Casino Royale - fi lm sensacyjny, 
USA, reż. Martin Campbell, wyk. 
Daniel Craig, Eva Green, Mads 
Mikkelsen, Judi Dench, Jeff rey 
Wright

 2.55 Jaka to melodia?
 3.50 Straszny fi lm 2 - komedia, USA, 

reż. Keenen Ivory Wayans, wyk. 
Marlon Wayans, Shawn Wayans, 
Anna Faris

7.35 Afi sz kulturalny 8.10 Informacje kul-
turalne 8.30 Żeniac - fi lm TVP 10.00 Ka-
rajan - życie po życiu - fi lm dok. 11.25 
Eurokultura 11.45 Bracie, gdzie jesteś? 
- komediodramat 13.45 Gwarancje Kul-
tury 2016 - widowisko 15.10 Leonardo da 
Vinci. Ostatnia wieczerza - cykl dok. 16.15 
Koncert w Paryżu, cz. 2 17.15 Niedziela 
z… twórczością Williama Szekspira - Wie-
le hałasu o nic - fi lm kostiumowy  20.05 
Niedziela z… twórczością Williama Szeks-
pira - Hamlet x 5 - fi lm dok. 20.30 Nie-
dziela z… twórczością Williama Szekspira 
- Burza - spektakl teatralny 22.55 Trzeci 
punkt widzenia - program publicystyczny 
23.30 15 stron świata - fi lm dok. 

6.50 Podróże kulinarne Roberta Makło-
wicza 7.20 Jak to działa (67) - magazyn 
7.55 Wędrówka 9.00 Imperium miłości 
(41) - serial 10.00 Okrasa łamie przepisy 
- Potrawy pięknie podane - magazyn kuli-
narny 10.35 Dzieje Kultury Polskiej - Dzie-
je kultury polskiej. Odc. 7 Złoty wiek XVI 
- fi lm dok. 11.40 Szpiedzy. Świadkowie 
historii - fi lm dok. 13.05 Skarby przyro-
dy Madagaskaru - fi lm dok. 14.05 Sze-
rokie tory - Jeden dzień z życia business 
woman w Kijowie - reportaż 14.35 Rze-
ka kłamstwa (2) - serial 16.35 Historia 
żywa - Strażnicy żelaznych arsenałów 
17.05 Nowe Ateny (8) - program publi-
cystyczny 18.00 Imperium miłości (42) 
- serial 19.00 Byli sobie odkrywcy (5) - se-
rial 19.45 Popiełuszko. Wolność jest w nas 
- dramat 22.25 Książki, które wstrząsnęły 
światem - Umowa społeczna - magazyn 
22.45 Encyklopedia II wojny światowej 
- U - booty wychodzą - cykl dok. 23.15 
Ja, Klaudiusz - Królestwo terroru 8 - serial 
0.20 Mecz w piekle - fi lm wojenny 2.30 
Znak Orła (7 - 10) - serial 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Ma-
gazyn golfowy 8.40 MotoGP Motocy-
klowe MŚ - Hiszpania 10.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 10.07 Magazyn narciar-
ski 11.00 MotoGP Motocyklowe MŚ - Hi-
szpania 12.20 MotoGP Motocyklowe MŚ 
- Hiszpania 14.00 MotoGP Motocyklowe 
MŚ - Hiszpania 15.30 Magazyn Cafe Fut-
bol 17.00 WRC WRC - Rajdowe MŚ Ar-
gentyna 18.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 18.07 Magazyn Atleci 19.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn 
UEFA 2016 19.50 Koszykówka Taruon Ba-
sket Liga 22.00 Tenis ATP 500 Barcelona 
Open BancSabadell 0.00 Piłka nożna 1. Li-
ga 2.00 Magazyn Pro Bull Riding 

7.40 Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A - Ka-
towice 2016. Włochy - Polska 10.00 Tenis 
stołowy - ITTF World Tour - Warszawa 
13.15 Żeglarska kadra narodowa - repor-
taż 13.45 Tenis stołowy - ITTF World Tour 
- Warszawa - Finał gry podwójnej 15.00 
Tenis stołowy - ITTF World Tour - War-
szawa - Finał singla mężczyzn 16.00 Ho-
kej na lodzie - MŚ Dywizji 1A - Katowice 
2016. Polska - Korea Południowa 19.10 Te-
nis stołowy - ITTF World Tour - Warszawa 
- Finał kobiet 19.55 Hokej na lodzie - MŚ 
Dywizji 1A - Katowice 2016. Austria - Ja-
ponia 22.20 Sportowa niedziela 23.00 
Tenis ziemny - Turniej WTA Stuttgart - FI-
NAŁ, Szwajcaria 0.45 Z archiwum 1.05 
Zakończenie dnia 

3.00 Kolarstwo. Paryż - Roubaix, Francja 
4.00 Kolarstwo. Amstel Gold Race, Holan-
dia 5.00 Kolarstwo. Walońska strzała 6.30 
Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Brytania 
8.00 Magazyn. Sports Insiders 8.30 Szer-
mierka. Grand Prix Series, Rio de Janeiro, 
Brazylia 10.00 Maraton. Londyn, Wielka 
Brytania 13.15 Kolarstwo. Walońska strza-
ła, Belgia 14.00 Kolarstwo. Liege - Ba-
stogne - Liege, Belgia 17.00 FIA WTCC. 
Hungaroring, Węgry 18.00 Snooker. MŚ, 
Sheffi  eld, Wielka Brytania Dzień dziewiąty  
20.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Bry-
tania Dzień dziewiąty 23.00 Snooker. MŚ, 
Sheffi  eld, Wielka Brytania Dzień dziewią-
ty  23.30 Piłka nożna. Major League Soc-
cer 1.30 Piłka nożna. Major League Soccer 

9.30 Wywiad z dysydentem rosyjskim 
Władimirem Bukowskim 10.00 Jubileusz 
dzieci i młodzieży 12.00 Modlitwa Regi-
na Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem 
12.20 Wieś - to też Polska 13.30 Chwała 
Pani - pieśni dla Maryi 14.30 Dzieje Apo-
stolskie 15.15 Kapucyni w Rosji 16.00 
Informacje dnia 16.10 Koncert życzeń 
17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 Bądź-
my stróżami poranka 18.00 Regina Coe-
li 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy 
niedokończone 19.25 Retrospekcja 19.30 
Brat Ogień 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 
21.40 Józef z Egiptu 22.20 Przypowie-
ści Jezusa 22.30 Vatican Magazine 23.00 
Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej 
23.30 Sequela - Pójdź za mną! 

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 20.31 
Serwis Info weekend 20.40 Bez retuszu 
- magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 
Panorama Dnia 22.20 Sportowa niedzie-
la 22.51 Pogoda 23.00 Serwis Info week-
end 23.45 Pogoda 23.55 Teleexpress Ex-
tra 0.20 Dziś wieczorem 0.41 Minęła 20ta 
1.15 Bez retuszu - magazyn

 4.55 Newton - Kurtka na zimę - cykl 
dok. reż. Nadine Maehs

 5.30 Arka Davida Attenborough 
- fi lm dok. reż. Sally Thomson

 6.30 Słowo na niedzielę 
 6.40 M jak miłość (1217) - serial
 7.40 Barwy szczęścia (1437 - 1441) 

- serial obyczajowy
 10.15 Ostoja (159) - magazyn
 10.55 Rodzinne oglądanie - Sekretne 

życie drzew - fi lm dok. reż. Artur 
Homan, Saturnina Homan

 11.40 Podróże z historią (15) Turniej 
o róg królowej - cykl dok.

 12.15 Makłowicz w podróży 
 12.50 Kabaret w samo południe 
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Kocham Cię, Polsko! - zabawa 

quizowa
 16.25 Na dobre i na złe (634) - serial
 17.25 Na sygnale (93) - Piekło - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Przygarnij mnie (8) - reality show
 20.05 Mumia powraca - horror, USA, 

reż. Stephen Sommers, wyk. 
Brendan Fraser, Rachel Weisz, 
John Hannah, Arnold Vosloo, 
Freddie Boath

 22.25 Komediowa Scena Dwójki 
- program rozrywkowy

 23.25 Studio Teatralne Dwójki 
- Koronacja - spektakl teatralny, 
reż. Sebastian Chondroko-
stas, wyk. Piotr Ligienza, Mar-
cin Bosak, Irena Sierakowska, 
Agata Wątróbska, Magdalena 
Kuta, Tomasz Sapryk, Aleksan-
dra Bożek, Anna Chodakowska, 
Sebastian Stankiewicz

 0.40 Skrzydlate świnie - fi lm oby-
czajowy, reż. Anna Kazejak, wyk. 
Paweł Małaszyński, Piotr Rogucki, 
Olga Bołądź, Karolina Gorczyca, 
Cezary Pazura, Agata Kule-
sza, Eryk Lubos, Witold Dębicki, 
Andrzej Grabowski

 2.30 Psychoza (13 - 14) - serial
 4.10 Zakończenie dnia

 5.25 Uwaga! - program interwencyjny
 5.45 Mango - Telezakupy
 7.55 Maja w ogrodzie 
 8.25 Akademia ogrodnika 
 8.30 Dzień Dobry TVN - magazyn 
 11.00 Co za tydzień - magazyn 
 11.45 Druga szansa - serial 
 12.50 Mali Giganci 
 15.25 Shrek Forever - komedia, USA 

2010, reż. Mike Mitchell, wyk. 
Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie 
Murphy, Antonio Banderas, Julie 
Andrews, John Cleese 

 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 

 21.35 Nie kłam, kochanie - komedia, 
Polska 2008, reż. Piotr Wereś-
niak, wyk. Piotr Adamczyk, Marta 
Żmuda - Trzebiatowska, Grażyna 
Szapołowska, Beata Tyszkiewicz, 
Magdalena Schejbal, Tomasz 
Karolak, Sławomir Orzechowski, 
Tamara Arciuch, Joanna Liszowska 

 23.45 Nieodebrane połączenie - hor-
ror, USA, Japonia, Niemcy 2008, 
reż. Eric Valette, wyk. Shannyn 
Sossamon, Edward Burns, Ana 
Claudia Talancón, Ray Wise, Azura 
Skye, Johnny Lewis, Jason Beghe

 1.30 Uwaga! - program interwencyjny
 1.50 Klub Magii 
 3.10 Rozmowy w toku - talk show 

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

świata
 9.05 Kot w butach: Trzy diabły - fi lm 

anim., USA, 2012
 9.20 Artur i Minimki - fi lm familijny 

Francja, 2006, reż. Luc Besson, 
wyk. Freddie Highmore, Lee 
Delong, Robert Dauney, Robert 
William Bradford, Mia Farrow 

 11.40 Jak długo jeszcze? - komedia 
familijna, USA, 2007, reż. Steve 
Carr, wyk. Ice Cube, Aleisha Allen, 
Philip Bolden, Nia Long, John C. 
McGinley 

 13.30 Merida Waleczna - fi lm anim.
 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 Immortals. Bogowie i herosi 
- fi lm fantasy, USA, 2011, reż. 
Tarsem Singh, wyk. Henry Cavill, 
Luke Evans, Mickey Rourke, Freida 
Pinto, Stephen Dorff 

  Wiele lat po mitycznym zwy-
cięstwie Bogów nad Tytanami 
na horyzoncie pojawia się nowe 
zagrożenie. Żądny władzy król 
Hyperion wypowiada wojnę 
ludzkości. 

 0.45 Magazyn sportowy
 2.45 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 13 Demonów Scooby - Doo
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Garfi eld Show 
 9.25 Królowa śniegu - fi lm familijny, 

Niemcy, 2014, reż. Karola Hattop, 
wyk. Flora Thiemann, Kristo Fer-
kic, Linda Zilliacus

 11.10 Galileo
 13.20 Krwiożerczy rój - thriller, USA, 

Meksyk, 2003, reż. Paul Andre-
sen, wyk. Kaarina Aufranc, Shane 
Brolly

 15.05 Detonator - dramat, USA, 
Niemcy, 2003, reż. Jonathan 
Freedman, wyk. Elizabeth Berkley, 
Randall Batinkoff  

 17.00 9. miesiąc
 19.00 Galileo
 20.00 Bestia - fi lm akcji, USA, 2003, 

reż. Ching Tung, wyk. Byron 
Mann, Monica Lo, Steven Seagal 

 21.55 Kasyno - dramat gangsterski, 
USA, Francja, 1995, reż. Martin 
Scorsese, wyk. Robert De Niro, 
Don Rickles, Frank Vincent, Kevin 
Pollak, Sharon Stone, Joe Pesci

 1.40 Pokonać samotność - dramat 
obyczajowy, Kanada, Niemcy, 
USA, 2007, reż. Ryan Eslinger, 
wyk. Dylan Baker, Sharon Stone

 3.30 Mega Chichot
 4.00 Top 10 lista przebojów

 5.35 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Dwóch i pół - serial
 9.30 Kobra: Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.35 Kryminalni - serial kryminalny
 11.35 Kryminalni - serial kryminalny
 12.35 Kryminalni - serial kryminalny
 13.35 Kryminalni - serial kryminalny
 14.40 Kryminalni - serial kryminalny
 15.50 Przybysz z daleka - western, 

USA 1996, reż. Charles Haid, wyk. 
Ed Harris, Amy Madigan, Henry 
Thomas, Robin Tunney, Norbert 
Weisser, G.D. Spradlin

 17.55 Angus, stringi i przytulanki 
- komedia, Wielka Brytania, USA, 
Niemcy 2008, reż. Gurinder 
Chadha, wyk. Georgia Groome, 
Aaron Johnson, Karen Taylor, Alan 
Davies, Eleanor Tomlinson

 20.00 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

 22.25 Blef - serial
 23.35 Przynęta - fi lm sensacyjny, 

USA, Kanada 2000, reż. Antoine 
Fuqua, wyk. Jamie Foxx, David 
Morse, Doug Hutchison, Kimberly 
Elise, David Paymer, Mike Epps

 2.05 Wybrani - serial sensacyjny, USA
 3.05 Klub Magii 

 6.00 Taki jest świat
 6.55 Stawka większa niż życie - serial
 9.15 Wojciech Cejrowski. Boso 
 11.45 Mikołajek - fi lm familijny, Fran-

cja, Belgia 2009, reż. Laurent 
Tirard, wyk. Kad Merad, Maxime 
Godart, Sandrine Kiberlain, 
Valérie Lemercier

 13.25 Najpiękniejsze baśnie braci 
Grimm: Jaś i Małgosia - baśń

 14.50 Gruby i chudszy - komedia, USA 
1996, reż. Tom Shadyac, wyk. 
Eddie Murphy, Jada Smith, James 
Coburn, Larry Miller

 16.50 Wyścig szczurów - komedia, 
Kanada, USA 2001, reż. Jerry 
Zucker, wyk. Rowan Atkinson, 
John Cleese, Cuba Gooding Jr, 
Seth Green, Whoopi Goldberg

 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Ghost Rider - fi lm fantasy, USA, 

Australia 2007, reż. Mark Steven 
Johnson, wyk. Eva Mendes, Matt 
Long, Nicolas Cage, Sam Elliott

 22.15 Pan życia i śmierci - thriller, 
Francja, Niemcy, USA 2005, reż. 
Andrew Niccol, wyk. Nicolas 
Cage, Bridget Moynahan

 0.35 Wikingowie - serial
 1.30 ZOO - thriller, USA 2015, wyk. 

Billy Burke, James Wolk, Kristen 
Connolly, Nonso Anozie

 2.25 Dyżur
 3.00 Taki jest świat
 3.35 Dyżur

Niedziela, 24.04.2016

Sobota, 23.04.2016

6.00 Prywatna historia kina 6.35 Bajki 
8.00 Prawdziwa historia kota w butach 
- fi lm anim. 9.45 I uderzył grom - fi lm 
przygodowo - fantastyczny  11.50 Staw-
ka większa niż życie cz. 9 - 10 - serial 14.15 
Królowa śniegu cz. 1 - serial 16.15 Przepis 
na kataklizm - komedia 18.00 Ręce precz 
od Missisippi - komedia familijna 20.00 
Wasabi - komedia kryminalna 22.00 Psy 
- dramat sensacyjny  0.15 Luther - serial 

4.45 Podstępne roboty 15.15 Rozmowy 
kontrolowane 15.45 Express - informacje 
16.05 Usterka 16.40 Lot wysokiego ryzy-
ka 17.45 Express - informacje 18.05 De-
Facto 19.10 Kossakowski. Inicjacja 19.45 
Express - informacje 20.00 Anatomia głu-
poty według Richarda Hammonda 21.00 
Usterka 22.00 Rozmowy kontrolowa-
ne 22.30 Gogglebox. Przed telewizorem 
23.15 Gogglebox. Przed telewizorem 

9.15 Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów 
10.20 Nowy Scooby - Doo 11.00 Książę 
i żebrak - fi lm familijny 13.00 Najdziw-
niejsze zwierzęta świata 14.00 Cesar Mi-
lan: Przywódca stada 15.00 Podwodni 
łowcy 16.00 Tajemnice i zagadki przeszło-
ści 17.00 Tsunami - fi lm dok. 18.20 O krok 
od zagłady - fi lm katastrofi czny 20.00 
CSI: Kryminalne zagadki Miami 22.00 Na-
vy Seals kontra zombie - horror 

6.00 Królowa śniegu cz. 1 - serial 7.50 
Przyjaciel wesołego diabła - fi lm młodzie-
żowy  9.45 Katastrofy w przestworzach 
- serial 10.55 Ręce precz od Missisippi 
- komedia familijna 13.00 Przepis na kata-
klizm - komedia 15.05 Agora - fi lm histo-
ryczny 17.55 Wasabi - komedia kryminal-
na 19.50 100 kultowych fi lmów: Easy Rider 
20.00 Powrót do domu - dramat 22.00 
Prawdziwa legenda - fi lm sensacyjny 

13.00 Anatomia głupoty według Richar-
da Hammonda 14.00 Najlepszy w mieście 
15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - informa-
cje 16.05 Usterka 16.35 Damy i wieśniaczki 
17.45 Express - informacje 18.05 Podstępne 
roboty 18.35 Punkt krytyczny 19.05 Teste-
rzy 19.20 Testerzy 19.45 Express - informa-
cje 20.00 DeFacto 21.30 Kossakowski. Ini-
cjacja 22.00 Betlejewski. Prowokacje 22.30 
Komornicy 23.00 Underworld - serial 

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Taaaka ry-
ba 8.00 Benny Hill 9.15 Gwiezdne Wojny: 
Wojny Klonów 10.10 Książę i żebrak - fi lm 
familijny 12.20 Nowy Scooby - Doo 13.00 
Najdziwniejsze zwierzęta świata: Części 
ciała 14.00 Nostradamus - thriller 15.55 
CJ7 - komedia familijna 17.45 D’Artagnan 
- fi lm kostiumowy 20.00 CSI: Kryminal-
ne zagadki Miami 21.55 Tajemniczy Jezus 
- fi lm 2013 23.50 Tuż przed tragedią 
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.20 Polityka przy kawie
 8.35 Ojciec Mateusz (77) - serial
 9.30 Grzech Fatmagül - serial
 10.30 Wspaniałe stulecie - Tajemni-

czy świat (8) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Życie na rafi e, cz. 1 - fi lm dok.
 14.00 Grzech Fatmagül - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy
 15.50 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem (1) - serial kostiumowy
 16.45 Pegaz
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2932) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Hokej
 20.07 WRC
 20.10 Pogoda
 20.25 WIELKI TEST O PODATKACH
 22.05 Oto historia - Karski i władcy 

ludzkości - fi lm dok.
 23.15 Książę i ja. Królewskie wesele 

- komedia, USA, reż. Catherine 
Cyran, wyk. Luke Mably, Kam 
Heskin, Clemency Burton - Hill

 1.00 Stażyści - komedia, USA, reż. 
Shawn Levy, wyk. Owen Wilson, 
Vince Vaughn, John Goodman, 
Rose Byrne, Max Minghella

 3.00 Notacje - Tomasz Stańko. Jazz 
mojego życia - cykl dok.

 3.20 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

 4.05 Zagadkowa Jedynka
 5.05 Zakończenie dnia

9.35 Kamień na kamieniu - dramat  11.30 
Panny i wdowy - serial 12.20 Genialna 
epoka - Epizod IV - Jesteśmy na wcza-
sach 12.50 Eurokultura  13.15 3x Janusz 
Majewski - Urząd - dramat  14.50 Zagraj 
ze mną - fi lm kr.metr. 15.30 Kryptonim 
„Nektar” - komedia  17.15 Mamo, kocham 
cię - dramat 18.50 Portrety - Soul Power 4 
- serial 20.00 Informacje kulturalne 20.20 
Skazany na bluesa - dramat  22.05 Tanie 
Dranie - Moroz i Kłopotowski komen-
tują świat 7 - talk - show 22.45 Równa-
nie - fi lm kr.metr  23.05 Którędy po sztu-
kę - Robert Kuśmirowski 23.10 Videofan 
- Portrety. Ada Karczmarczyk 23.35 Czas 
Cyganów - komediodramat 

6.50 Podróże kulinarne Roberta Makło-
wicza 7.30 Regiony z Historią - Trady-
cje balonowe w Legionowie - cykl dok. 
7.55 Ginące cywilizacje - Ogr ludu Tara-
humara (2) - cykl dok. 9.00 Imperium 
miłości (42) - serial 10.05 Koło historii 
- Kiedy kiszki marsza grają 10.35 8 Kon-
tynent, cz. III Żołnierze i zesłańcy - cykl 
dok. 11.45 Ogród po drugiej stronie rze-
ki 12.55 Spór o historię - Polityka mini-
stra Becka - debata 13.45 Cafe Histo-
ria - Jan Karski 14.15 Opowieści z końca 
świata - fi lm dok. 15.15 Było, nie minę-
ło 15.45 Sensacje XX wieku 17.00 Flesz 
historii (283) 17.20 Ex Libris 18.00 1920. 
Wojna i miłość (6) - serial 19.00 Byli so-
bie odkrywcy (6) - serial 19.45 Tajemni-
ce III Rzeszy (3) - cykl dok. 21.00 Sen-
sacje XX wieku 22.00 Było, nie minęło 
22.35 Akcja „Wisła” - fi lm dok. 23.35 
Mistrzowie dokument 0.40 Reporterzy 
Dwójki przedstawiają - 600 kilometrów 
od Czarnobyla 1.15 Opowieści z końca 
świata - fi lm dok. 2.20 Znak Orła (11 - 
14) - serial 4.45 Zakończenie dnia

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Ma-
gazyn UEFA 2016 9.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 9.07 WRC WRC - Rajdowe MŚ 
Argentyna 11.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 11.07 Piłka nożna Liga rosyjska 13.00 
Polsat Sport News Sport Flash 13.07 Mo-
toGP Motocyklowe MŚ - Hiszpania 15.00 
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Tenis 
ATP 500 Barcelona Open BancSabadell 
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 Magazyn Cafe Futbol 0.00 Maga-
zyn Pro Bull Riding 

8.00 Sportowa niedziela 8.35 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA Stuttgart - FINAŁ 10.15 
Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A - Katowi-
ce 2016. Polska - Korea Południowa 12.25 
Żeglarska kadra narodowa 13.00 Piłka 
nożna - Puchar Niemiec Bayern Mona-
chium - Werder Brema 15.05 Żużel - Ni-
ce Polska Liga 17.05 Piłka nożna. Depor-
tivo la Coruna - FC Barcelona 20.15 4 - 4 
- 2 - magazyn piłkarski 21.20 Tenis stoło-
wy - ITTF World Tour - Warszawa - Finał 
gry podwójnej kobiet 21.55 Tenis stołowy 
- ITTF World Tour - Warszawa - Finał sin-
gla mężczyzn 22.30 Kierunek RIO 23.00 
Echa stadionów 23.25 Hokej na lodzie 
- MŚ Dywizji 1A - Katowice 2016. Włochy 
- Polska 1.20 Zakończenie dnia 

8.30 Szermierka. Grand Prix Series, Rio de 
Janeiro, Brazylia 10.00 Kolarstwo. Tour of 
Croatia Etap 6. 11.00 Kolarstwo. Wyścig 
Dookoła Turcji Etap 1. 12.00 Kolarstwo. 
Wyścig Dookoła Turcji Etap 2. 14.00 Sno-
oker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Brytania Dzień 
dziesiąty 17.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, 
Wielka Brytania Dzień dziesiąty 18.00 
Kolarstwo. Klasyki Best of  19.00 Maga-
zyn. Going for Gold 19.05 Snooker. MŚ, 
Sheffi  eld, Wielka Brytania Dzień dziesią-
ty 20.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka 
Brytania Dzień dziesiąty  23.00 Eurogole 
23.05 Piłka nożna. Major League Soccer 
MLS Highlights 23.30 Piłka nożna. Vive la 
France 23.55 Eurogole 0.00 Watts 0.15 
Piłka nożna. Major League Soccer 

10.00 Informacje dnia 10.15 Rozmowy 
niedokończone 11.30 Myśląc Ojczyzna 
11.40 Osobisty sekretarz Jana XXIII 11.50 
Retrospekcja 11.55 Święty na każdy dzień 
12.00 Regina Coeli 12.03 Informacje dnia 
12.20 Chwała Pani - pieśni dla Maryi 13.20 
Koncert życzeń 14.10 Uczeń i mistrz 15.40 
Hwange 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 
Tydzień z Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie 
17.20 Święty na każdy dzień 17.30 Spot-
kanie Rodziny Radia Maryja w Krzeszowie 
19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Parau-
szek i przyjaciele 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Stan bezpieczeństwa państwa 22.10 Pro-
ces przeciwko szatanowi 23.50 Ebola 

6.00 Serwis Info,  Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.40 To jest temat - maga-
zyn 18.00 Twoje Info 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 Mi-
nęła 20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.51 
Pogoda 21.00 Panorama Dnia 21.32 Po-
goda 21.40 Studio LOTTO 21.49 W tyle 
wizji - program publicystyczny 22.25 Stu-
dio świat. - magazyn 22.51 Pogoda 23.00 
Serwis Info 23.30 GOL EKSTRA - felieton 
0.00 Teleexpress Extra 0.26 Extra świat 
- magazyn 0.45 Dziś wieczorem 

 5.35 M jak miłość (1048) - serial
 6.30 Polska 1050  - cykl dok.
 7.05 M jak miłość (1049) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1441) - serial
 11.35 Postaw na milion - teleturniej
 12.35 Tylko z Tobą (39) - serial 
 13.35 Śniadanie na Trawie - magazyn 

kulturalny
 14.10 Na sygnale (15) - serial fabulary-

zowany TVP
 14.35 Rodzinka.pl (55) - Wirtualni 

przyjaciele - serial komediowy
 15.05 Rodzinka.pl (56) - Instrukcja 

obsługi - serial komediowy
 15.40 Panorama
 16.00 Pogoda
 16.05 Hity kabaretu - Drzwi i inne 

hity Kabaretu Moralnego Nie-
pokoju

 17.05 Tylko z Tobą (40) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1441) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1442) - serial
 20.40 M jak miłość (1218) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Sonda 2 - program popularno-

naukowy
 22.55 Betar - fi lm dok. 
 0.00 Grimm - s. 2 (10) - serial
 0.55 Aida (13) ost. - serial komediowy
 1.50 Witaj, do widzenia - fi lm fabu-

larny, Francja, Izrael, reż. Graham 
Guit, wyk. Fanny Ardant, Gerard 
Depardieu, Lior Ashkenazi, Jean 
Benguigui

 3.40 Betar - fi lm dok.
 4.40 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 Gra pozorów II - serial 
 2.30 Uwaga! - program interwencyjny
 2.55 Klub Magii 
 4.15 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.55 Trudne sprawy
 8.55 Malanowski i Partnerzy
 9.25 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
 16.10 Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Małolaty
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Wysmakowani

 20.10 MEGA HIT - Dzień, w którym 
zatrzymała się Ziemia - fi lm sci 
- fi , USA, 2008, reż. Scott Derri-
ckson, wyk. Keanu Reeves, Jaden 
Smith, John Cleese, Jon Hamm

  Jennifer Connelly wciela się 
w doktor Helen Benson, która 
poznaje Klaatu - kosmitę usiłują-
cego ostrzec Ziemian przed kata-
strofą. Gdy władze odmawiają 
Klaatu spotkania z przedstawicie-
lami ONZ i traktują go jak wroga, 
Helen i jej pasierb dowiadują się, 
że nie ma on złych zamiarów. 

 22.20 Szalony lot - fi lm akcji, USA, 
Wielka Brytania, Rumunia, 2007

 0.25 Powiedz, że to nie tak - kome-
dia romantyczna, USA, reż. James 
B. Rogers

 6.00 Nie igraj z aniołem - telenowela 
obyczajowa

 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 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
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona - teleno-

wela obyczajowa
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 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
 23.00 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
 4.55 Top 10 lista przebojów

 5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.40 Męski Typ 2: Maciej Wisławski 

- talk show
 7.15 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 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
 18.00 Chirurdzy IV - serial
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Sprawa Thomasa Crowna 

- fi lm sensacyjny, USA 1999, reż. 
John McTiernan, wyk. Pierce 
Brosnan, Rene Russo, Denis Leary, 
Ben Gazzara, Frankie Faison, Faye 
Dunaway

 22.25 Tajemnice Laury - serial
 23.20 Geronimo - western, USA 1993, 

reż. Roger Young, wyk. Joseph 
Runningfox, Nick Ramus, Michelle 
St. John, Michael Greyeyes, 
August Schellenberg

 1.40 Klub Magii 
 3.50 Druga strona medalu - talk show
 4.15 Druga strona medalu - talk show
 4.40 Druga strona medalu - talk show
 5.05 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 11.00 Napisała: Morderstwo - serial
 12.00 Dziesięć przykazań - serial
 13.05 Odmienić los - telenowela
 14.00 Oblicza miłości - telenowela, 

Meksyk 2013
 15.00 Niewolnica Victoria - teleno-

wela, Kolumbia 2016
 16.00 Niewolnica Victoria - teleno-

wela, Kolumbia 2016
 17.00 Dziesięć przykazań - serial
 18.00 Bibliotekarze - serial
 19.00 Bibliotekarze - serial
 20.00 Oczy smoka - fi lm akcji, USA 

2012, reż. John Hyams, wyk. Cung 
Le, Jean - Claude Van Damme, 
Johnny Holmes

 21.50 Tunel - thriller, USA 1996, reż. 
Rob Cohen, wyk. Amy Brenne-
man, Dan Hedaya, Sylvester Stal-
lone, Viggo Mortensen

 0.25 Taki jest świat
 1.05 Stawka większa niż życie 

- serial
 2.10 JRG w akcji
 2.50 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

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.20 Polityka przy kawie
 8.30 Historia dla Ciebie - pamięć.pl 

- magazyn
 9.00 Ojciec Mateusz (78) - Wyjazd 

- serial
 9.55 Grzech Fatmagül - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem (1) - serial kostiumowy
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Życie na rafi e, cz. 2 - fi lm dok.
 14.00 Grzech Fatmagül - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - Pol-

skie steki po amerykańsku 
- magazyn kulinarny

 15.50 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 
Kösem - serial

 16.45 Pegaz
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2933) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 GOL
 20.09 Hokej
 20.25 Rozdarte serca (8) - serial
 21.25 Warto rozmawiać
 22.30 Stażyści - komedia, USA, reż. 

Shawn Levy, wyk. Owen Wilson, 
Vince Vaughn, John Goodman, 
Rose Byrne, Max Minghella

 0.40 Agent pod przykryciem (8) 
Undercover - serial

 1.45 Uwięziona w mroku - thriller, 
USA, reż. Joseph Ruben, wyk. 
Michelle Monaghan, Michael Kea-
ton, Barry Sloane, Trevor Hayes

 3.15 Notacje - Barbara Wachowicz. 
Moje podróże kresowe 

 3.30 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

 4.20 Zagadkowa Jedynka

7.30 Kultura umysłowa 7.45 Afi sz kul-
turalny 8.10 Informacje kulturalne 8.30 
Tygodnik Kulturalny 9.25 Stan posiada-
nia - dramat  11.30 Zaklęty Dwór - serial 
12.40 Lalamido czyli porykiwania szarpi-
drutów - Grzybobranie 13.10 Informa-
cje kulturalne 13.30 3x Janusz Majewski 
- Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię - fi lm 
kryminalny  15.20 Śmierć komiwojażera 
- fi lm obyczajowy 17.50 System. Rewolu-
cja Solidarności - Czy to już koniec? 18.45 
Chemia - fi lm dok. 20.00 Informacje kul-
turalne 20.20 Miesiąc z Szekspirem - 27. 
Macbeth - spektakl teatralny 22.10 Chu-
ligan Literacki 9 - magazyn o książkach 
22.40 Pozdrowienia z raju - dramat 

6.50 Podróże kulinarne Roberta Makło-
wicza 7.25 Ex Libris 7.55 Ginące cywi-
lizacje (3) - cykl dok. 9.00 1920. Wojna 
i miłość (6) - Ucieczka - serial 10.00 Flesz 
historii (283) 10.45 Tajemnice III Rzeszy 
(3) - cykl dok. 11.50 Mistrzowie doku-
ment 13.00 Codzienny PRL - Telewizyjny 
Kurier Warszawski - reportaż 13.25 Nie-
znana Białoruś. - Czarnobyl dla Europy 
- cykl dok. 14.05 Skarby przyrody Mada-
gaskaru - fi lm dok. 15.05 Było, nie minę-
ło 15.35 Sensacje XX wieku - Śmierć mar-
szałka - cykl dok. 16.40 Na tropie zdrady 
- fi lm dok. 18.00 1920. Wojna i miłość (7) 
- W okopach - serial 19.00 Byli sobie od-
krywcy (7) Vasco da Gama - serial 19.45 
Tajemnice III Rzeszy (4) Pieniądze Hitlera 
- cykl dok. 21.00 Sensacje XX wieku - 24 
godziny Igora Guzenko - cykl dok. 22.00 
Było, nie minęło 22.35 Czarnobylcy - re-
portaż 23.05 Reporterzy Dwójki przed-
stawiają - 600 kilometrów od Czarnobyla 
23.35 Mecz w piekle - fi lm wojenny 1.45 
Nieznane Katastrofy, (3) - m/s Maria Ko-
nopnicka 

7.00 Magazyn UEFA 2016 8.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 8.07 Piłka nożna 
Magazyn 1. ligi 9.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 9.07 WRC WRC - Rajdowe MŚ 
Argentyna 11.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 11.07 Piłka nożna Liga ukraińska 
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 
MotoGP Motocyklowe MŚ - Hiszpania 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 
Koszykówka Taruon Basket Liga 17.00 
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Pił-
ka nożna Liga rosyjska 19.00 Polsat Sport 
News Magazyn koszykarski 19.07 Maga-
zyn Cafe Futbol 21.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 21.07 Piłka nożna Liga rosyjska 
23.00 Kolarstwo Tour de Romandie 1.00 
Magazyn Pro Bull Riding 

8.00 Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A 
- Katowice 2016. Polska - Korea Połu-
dniowa 10.05 Podnoszenie ciężarów 
- podsumowanie 11.05 Lubański 12.25 
Kierunek Rio 12.55 Hokej na lodzie - MŚ 
Dywizji 1A - Katowice 2016. Japonia - Ko-
rea Południowa 15.25 4 - 4 - 2 15.50 4 
- 4 - 2 16.25 Hokej na lodzie - MŚ Dywi-
zji 1A - Katowice 2016. Austria - Włochy 
18.55 LA dla każdego 19.30 Hokej na lo-
dzie - MŚ Dywizji 1A - Katowice 2016. 
Słowenia - Polska 20.00 Hokej na lodzie 
- MŚ Dywizji 1A - Katowice 2016. Słowe-
nia - Polska 22.40 Pełnosprawni 23.10 
Sportowy Wieczór 23.20 GOL 23.30 Pił-
ka nożna - Liga Europejska. . VILLARREAL 
- SPARTA PRAGA 1.15 Zakończenie dnia 

8.30 Piłka nożna. Vive la France 9.00 Ko-
larstwo. Klasyki Best of 10.00 Snooker. 
MŚ, Sheffi  eld, 11.00 Snooker. MŚ, Shef-
fi eld, Wielka Brytania Ćwierćfi nały 14.00 
Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji Etap 3. 
15.30 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Bry-
tania Ćwierćfi nały 18.30 Snooker. MŚ, 
Sheffi  eld, Wielka Brytania Ćwierćfi nały  
20.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Bry-
tania Ćwierćfi nały  23.05 Sporty Moto-
rowe. Formuła E Podsumowanie. Francja 
23.30 Wyścigi samochodowe. Blancpain 
Endurance Series, Monza, Włochy 0.30 
FIA WTCC. WTCC bez ograniczeń 1.00 
Wyścigi samochodowe. F3 Mistrzostwa 
Europy, Hungaroring, Węgry 1.30 Kolar-
stwo. Wyścig Dookoła Turcji Etap 3. 

13.40 Wenezuela - San Félix 14.00 Pro-
ces przeciwko szatanowi 15.40 Chingo-
la 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Bioetyczny detektyw 16.30 
Szafarskie dni i noce czyli Chopin był u nas 
16.40 Aktualności akademickie WSK-
SiM w Toruniu 16.45 M2016 - Światowe 
Dni Młodzieży 16.50 Ambasadorzy ŚDM 
17.00 Przyroda i ludzie 17.25 Śladami hi-
storii 17.30 Reportaż dnia 18.00 Regina 
Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmo-
wy niedokończone 19.25 Święty na każ-
dy dzień 19.30 Każdy maluch to potrafi  
19.45 Modlitwa z telefonicznym udzia-
łem dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Piękna 
i Bestia 23.30 Peru - Piura 

6.00 Serwis InfoSerwis Info,  Pogoda, 
Serwis Sportowy co pół godziny 16.30 
Puls Polski - magazyn 16.55 Pogoda 16.58 
Flesz Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 
Extra świat - magazyn 17.40 To jest te-
mat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis In-
fo 19.10 Cztery strony - program publicy-
styczny 19.30 INFObiznes 19.46 Pogoda 
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 
20.44 Flesz - Serwis Info 20.51 Pogoda 
21.00 Panorama Dnia 21.32 Pogoda 21.40 
Studio LOTTO 21.50 W tyle wizji - pro-
gram publicystyczny 22.25 Studio świat. 
- magazyn 22.51 Pogoda 23.00 Serwis 
Info 23.30 Sportowy Wieczór 23.45 Te-
leexpress Extra 0.10 Extra świat 

 5.35 M jak miłość (1049) - serial
 6.35 Dom to nie tylko miejsce… 
 7.05 M jak miłość (1050) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1442) - serial 

obyczajowy
 11.35 Na dobre i na złe (144) - Ujaw-

nione sekrety
 12.35 Tylko z Tobą (40) - serial 
 13.35 Dzika Muzyka Łódzka Szkoła 

Tradycji - magazyn
 14.10 Na sygnale (16) - serial 
 14.40 Rodzinka.pl (57) - Nudzi mi się 

- serial komediowy
 15.05 Rodzinka.pl (58) - Pstrykasz 

więc jesteś - serial komediowy
 15.40 Panorama
 16.00 Pogoda
 16.10 M jak miłość (1218) - serial
 17.05 Tylko z Tobą (41) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1442) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1443) - serial
 20.45 M jak miłość (1219) - serial
 21.40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.55 Świat bez fi kcji - Manekiny 

testowe. Wstrząsająca historia 
- fi lm dok. reż. Ian A. Hunt

 0.05 Komediowa Scena Dwójki 
- program rozrywkowy

 1.00 Prokurator (4) - serial
 1.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
 2.55 Manekiny testowe. Wstrząsa-

jąca historia - fi lm dok. reż. Ian 
A. Hunt

 4.10 Tancerze (2) Naga prawda 
- serial obyczajowy

 5.05 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 Gra pozorów II - serial 
 2.05 Gra pozorów II - serial 
 3.00 Uwaga! - program interwencyjny
 3.25 Klub Magii 
 4.45 Rozmowy w toku - talk show 

6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.00 Trudne sprawy
9.00 Malanowski i Partnerzy

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
16.30 Malanowski i Partnerzy
17.00 Małolaty
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 Gangster - dramat kryminalny, 
USA, 2012, reż. John Hillcoat, 
wyk. Clarke Jason, Guy Pearce, 
Jessica Chastain, Mia Wasikow-
ska, Shia LaBeouff , Tom Hardy

 Bracia Bondurantowie - Forrest, 
Howard i Jack - trudnią się nie-
legalną produkcją alkoholu. Są 
powszechnie znani ze swojej 
odwagi i nieustępliwości, cieszą 
się zaufaniem partnerów han-
dlowych i klientów, do których 
należą również miejscowi stróże 
prawa. Pewnego dnia w mia-
steczku pojawia się agent fede-
ralny Charlie Rakes… 

1.05 Przystań - dramat kryminalny, 
Wielka Brytania, USA, Niemcy, 
2004, reż. Frank E. Flowers

3.15 Tajemnice losu

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 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 Syrena - horror USA, 2001, reż. 

Sebastian Gutierrez, wyk. Rufus 
Sewell, Aubrey Morris, Fintan 
McKeown, Gil Bellows, Hannah 
Sim, Mark Aiken, Reno Wilson

 23.55 Spadkobiercy
 0.55 Śmierć na 1000 sposobów
 1.25 Interwencja
 1.45 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 rozrywkowy
 6.35 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 7.15 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 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 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Przynęta - fi lm sensacyjny, 

USA, Kanada 2000, reż. Antoine 
Fuqua, wyk. Jamie Foxx, David 
Morse, Doug Hutchison, Kimberly 
Elise, David Paymer, Mike Epps

 22.40 Presidio - fi lm sensacyjny, USA 
1988, reż. Peter Hyams, wyk. 
Sean Connery, Mark Harmon, 
Meg Ryan, Jack Warden, Mark 
Blum

 0.35 Blef - serial
 1.40 Sposób na morderstwo - serial
 2.40 Klub Magii 
 4.50 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Niania - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 11.00 Napisała: Morderstwo - serial
 12.00 Dziesięć przykazań - serial
 13.05 Odmienić los - telenowela
 14.00 Oblicza miłości - telenowela
 15.00 Niewolnica Victoria - teleno-

wela, Kolumbia 2016
 16.00 Niewolnica Victoria - teleno-

wela, Kolumbia 2016
 17.00 Dziesięć przykazań - serial
 18.00 Bibliotekarze - serial
 19.00 Bibliotekarze - serial
 20.00 Pan życia i śmierci - thriller, 

Francja, Niemcy, USA 2005, reż. 
Andrew Niccol, wyk. Nicolas 
Cage, Bridget Moynahan, Jared 
Leto

 22.30 Zejście 2 - horror, Wielka Bry-
tania 2009, reż. Jon Harris, wyk. 
Shauna Macdonald, Jessika Wil-
liams, Michael Reynolds, Krysten 
Cummings, Gavan O’Herlihy

 0.10 The Walking Dead - serial
 1.10 Stawka większa niż życie 

- serial
 2.25 Menu na miarę
 3.05 Z archiwum policji
 3.35 Menu na miarę
 3.55 Z archiwum policji
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

Wtorek, 26.04.2016

Poniedziałek, 25.04.2016

9.30 Wiedźmin -  serial 10.35 Kobra: 
Oddział specjalny - serial 11.40 Historia 
Oręża - serial 12.50 Katastrofy w prze-
stworzach - serial 13.50 Pułapki umysłu 
- serial 14.15 Szpital nadziei - serial 15.25 
Poznaj moją rodzinę - komedia roman-
tyczna 17.15 Szpital nadziei - serial 18.00 
Kobra: Oddział specjalny - serial 20.00 
Hamlet - dramat kostiumowy 22.50 
Spartan - dramat 

14.45 Tajemnice otyłości 15.45 Express 
- informacje 16.05 Uwaga! 16.25 Karto-
teka 17.30 DeFacto - Flesz 17.45 Express 
- informacje 18.05 Sekrety brytyjskich 
portfeli - serial 19.10 Najdziwniejsze wy-
padki drogowe 19.45 Express - informa-
cje 20.10 Uwaga! po Uwadze 21.10 Ko-
mornicy 21.45 Express - informacje 22.00 
Gogglebox. Przed telewizorem 22.45 De-
Facto 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 Outsi-
der - thriller 23.00 Egzorcyzmy Emily Ro-
se - thriller

6.40 Bajki 6.50 Danton - dramat histo-
ryczny  9.30 Wiedźmin - serial 10.30 Ko-
bra: Oddział specjalny - serial 11.40 Hi-
storia Oręża - serial 12.50 Katastrofy 
w przestworzach - serial 13.50 Pułapki 
umysłu - serial 14.15 Szpital nadziei - serial 
15.25 Jest sprawa - komedia  17.15 Szpital 
nadziei - serial 18.00 Kobra: Oddział spe-
cjalny - serial 20.00 Niedościgli Jonesowie 
- komedia 22.00 Ścigani - fi lm sensacyjny

14.45 Tajemnice otyłości 15.45 Express 
- informacje 16.05 Uwaga! 16.25 Karto-
teka 17.30 DeFacto - Flesz 17.45 Express 
- informacje 18.05 Luksusowe zachcian-
ki 19.10 Najdziwniejsze wypadki drogo-
we 19.45 Express - informacje 20.00 
Wściekła Brytania - serial 21.10 Licytuj 
i niszcz 21.45 Express - informacje 22.00 
Usterka 23.00 Ostre cięcie 23.45 Roz-
mowy kontrolowane 

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Kłamczuch 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Tsunami - fi lm dok. 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 23.00 Bestie z Mo-
rza Beringa - fi lm sci - fi 
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 Pełnosprawni - magazyn dla 

niepełnosprawnych
 9.00 Ojciec Mateusz (79) 

- Rodzinne więzi - serial
 9.55 Grzech Fatmagül - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem - serial
 11.55 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Magazyn Rolniczy
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Życie na rafi e, cz. 3 - fi lm dok.
 14.00 Grzech Fatmagül - serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy
 15.50 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem - serial
 16.45 Pegaz
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2934) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 Hokej
 20.25 Houdini - sztuka iluzji - część 4 

- serial
 21.25 Świat nieprzedstawiony 

- Radioaktywne miasto 
 22.25 Pegaz
 23.20 Uwięziona w mroku - thriller, 

USA, reż. Joseph Ruben, wyk. 
Michelle Monaghan, Michael Kea-
ton, Barry Sloane, Trevor Hayes

 0.55 Świat nieprzedstawiony 
- Radioaktywne miasto

 2.05 Pegaz
 2.50 Houdini - sztuka iluzji - część 4 

- serial
 3.45 Notacje - Alfred Grabow-

ski. Dajcie więźnia powód się 
znajdzie - cykl dok.

 4.05 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

7.45 Afi sz kulturalny 8.05 Informacje kul-
turalne 8.20 Tanie Dranie - Moroz i Kło-
potowski komentują świat 7 - talk - show 
9.05 Informacje kulturalne 9.40 Lekcje 
pana Kuki - fi lm obyczajowy 11.30 Zaklęty 
Dwór - serial 12.40 100 pytań do… - Mai 
Komorowskiej 13.25 Informacje kultu-
ralne 13.50 3x Janusz Majewski - Lekcja 
martwego języka - dramat  15.40 Harfa 
birmańska - dramat 17.50 Epizod 18.35 
Bossak. Kronika wypadków fi lmowych 
- fi lm dok. 20.00 Informacje kultural-
ne 20.20 Jesteśmy waszymi przyjaciółmi 
- fi lm dok. 22.15 Młodzi gniewni - Bejbi 
blues - fi lm obyczajowy  0.05 Performan-
ce - Konteksty 2015 0.45 Pegaz

6.50 Podróże kulinarne Roberta Makło-
wicza - Smak Chianti 7.35 Flesz historii 
(283) 7.55 Ginące cywilizacje - Latający 
w Cuetzalan (4) - cykl dok. 9.00 1920. 
Wojna i miłość (7) - W okopach - serial 
10.00 Przewodnik Historyczny Bogusła-
wa Wołoszańskiego - Magazyn śmierci, 
cz. 1 - cykl dok. 10.40 Tajemnice III Rze-
szy (4) Pieniądze Hitlera - cykl dok. 11.50 
Cwał - komediodramat 13.45 Flesz historii 
(283) 14.15 W ostatniej chwili - o komik-
sie w PRL - u - fi lm dok. 15.15 Było, nie mi-
nęło 15.45 Sensacje XX wieku 16.50 Sar-
macja czyli Polska - Dom - cykl dok. 18.00 
1920. Wojna i miłość (8) - Odwrót - se-
rial 19.00 Byli sobie odkrywcy (8) Taxiso-
wie - narodziny poczty w Europie - serial 
19.45 Nieznana Białoruś. - Linia Stalina 
na dłoni dziecięcej - cykl dok. 21.00 Sen-
sacje XX wieku 21.55 Było, nie minęło 
22.35 Szpiedzy. Świadkowie historii - fi lm 
dok. 0.00 Chce się żyć - fi lm obyczajowy 
2.00 W ostatniej chwili - o komiksie w PRL 
- u - fi lm dok. 3.05 Królewskie sny (3 - 4) 
- serial 

7.00 Piłka nożna Trans World Sport 8.07 
Magazyn UEFA 2016 9.07 MotoGP Moto-
cyklowe MŚ - Hiszpania 11.00 Polsat Sport 
News Magazyn koszykarski 11.07 Koszy-
kówka Taruon Basket Liga 13.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 13.07 Magazyn 
Cafe Futbol 15.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 15.07 Tenis ATP 500 Barcelona Open 
BancSabadell 17.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 17.07 Boks Magazyn Pun-
cher 18.00 Polsat Sport News Sport Flash 
18.07 Piłka nożna Magazyn 1. ligi 19.00 
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Kolar-
stwo Tour de Romandie 21.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 21.07 Piłka nożna Liga 
rosyjska 23.00 Piłka nożna Liga angielska 
1.00 Magazyn Pro Bull Riding 

8.00 Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A - Ka-
towice 2016. Słowenia - Polska 9.00 Ho-
kej na lodzie - MŚ Dywizji 1A - Katowi-
ce 2016. Słowenia - Polska 10.05 Obrazki 
z wystawy 11.05 Jak przychodzi zbawie-
nie 12.25 LA dla każdego 12.55 Hokej na 
lodzie - MŚ Dywizji 1A - Katowice 2016. 
Włochy - Japonia 14.00 Hokej na lodzie 
- MŚ Dywizji 1A - Katowice 2016. Włochy 
- Japonia 15.25 Borussia Dortmund 16.25 
Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A - Kato-
wice 2016. Korea Południowa - Słowenia 
19.00 Pełnosprawni 19.30 Hokej na lodzie 
- MŚ Dywizji 1A - Katowice 2016. Polska 
- Austria 22.40 Kierunek RIO 23.10 Spor-
towy Wieczór 23.35 Piłka nożna - Liga 
Europejska. 1.20 Zakończenie dnia 

6.30 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Bry-
tania Ćwierćfi nały 8.30 Szermierka. 
MŚ, Rio de Janeiro, Brazylia 10.00 Spor-
ty Motorowe. Formuła E Podsumowa-
nie. Francja 10.30 FIA WTCC. WTCC bez 
ograniczeń 11.00 Snooker. MŚ, Sheffi  eld, 
Wielka Brytania Ćwierćfi nały 14.00 Kolar-
stwo. Wyścig Dookoła Turcji Etap 4. 15.30 
Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Brytania 
Ćwierćfi nały 18.30 Snooker. MŚ, Shef-
fi eld, Wielka Brytania Ćwierćfi nały  20.00 
Snooker. MŚ, Sheffi  eld, Wielka Brytania 
Ćwierćfi nały 23.00 Snooker. MŚ, Shef-
fi eld, Wielka Brytania Ćwierćfi nały  0.00 
Piłka nożna. Vive la France 0.30 Kolar-
stwo. Klasyki Best of 1.30 Kolarstwo. Wy-
ścig Dookoła Turcji Etap 4. 

10.00 Audiencja Generalna Ojca Świę-
tego 11.10 Pocztówka z Indii - Chennai 
- miasto św. Tomasza Apostoła 11.25 My-
śląc Ojczyzna 11.35 Ks. Bronisław Mar-
kiewicz - wielki wychowawca młodzieży 
12.00 Regina Coeli 12.03 Informacje dnia 
12.20 Biesiada Śląski Fajer 14.40 Świat-
ła nadziei 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 In-
formacje dnia 16.10 Na zdrowie 16.30 
Bądźmy stróżami poranka 17.00 Po stro-
nie prawdy 18.00 Regina Coeli 18.05 In-
formacje 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 Albert Schweitzer 

6.00 Serwis Info,  Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.40 Twoja Sprawa - maga-
zyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku 
- rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 Czte-
ry strony - program publicystyczny 19.30 
INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wie-
czorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz 
- Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Panora-
ma Dnia 21.32 Pogoda 21.40 Studio LOT-
TO 21.50 W tyle wizji - program publicy-
styczny 22.25 Studio świat. - magazyn 
22.51 Pogoda 23.00 Serwis Info 23.30 
Sportowy Wieczór 23.45 Teleexpress Ex-
tra 0.10 Extra świat - magazyn 

 6.05 M jak miłość (1050) - serial
 7.05 M jak miłość (1051) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Barwy szczęścia (1443) - serial
 11.30 Na dobre i na złe (145) 

- Wypadek
 12.30 Tylko z Tobą (41) - serial 
 13.20 Święty uśmiechnięty - fi lm dok. 
 14.10 Na sygnale (17) - serial fabulary-

zowany TVP
 14.40 Rodzinka.pl (59) - Młodość nie 

zna strachu - serial komediowy
 15.05 Rodzinka.pl (60) - Gwiazda 

rocka - serial komediowy
 15.40 Panorama
 16.00 Pogoda
 16.10 M jak miłość (1219) - serial
 17.05 Tylko z Tobą (42) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.45 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1443) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1444) - serial
 20.40 Na dobre i na złe (635) - serial
 21.45 Na sygnale (94) - Walka - serial 

fabularyzowany TVP
 22.25 Kino relaks - Miłość na 

wybiegu - komedia, Polska, 
reż. Krzysztof Lang, wyk. Karo-
lina Gorczyca, Marcin Dorociń-
ski, Urszula Grabowska, Izabela 
Kuna, Tomasz Karolak, Sonia 
Bohosiewicz, Barbara Brylska, 
Marta Dąbrowska, Anna Guzik

 0.10 O mnie się nie martw - s. IV (7) 
- serial komediowy

 1.10 Świat bez tajemnic - GPS 
- Gwiezdne wojny - fi lm dok. 

 2.15 Świat bez tajemnic - Macie-
rzyństwo zastępcze - Kwit-
nący przemysł Indii - fi lm dok. 
reż. Matt Rudge

 3.30 Trzeci ofi cer (7) - serial
 4.20 Wiadomości z drugiej ręki (26) 

- serial
 4.55 Wiadomości z drugiej ręki (27) 

- 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 Nie kłam, kochanie - komedia, 
Polska 2008, reż. Piotr Wereś-
niak, wyk. Piotr Adamczyk, Marta 
Żmuda - Trzebiatowska, Grażyna 
Szapołowska, Beata Tyszkiewicz, 
Magdalena Schejbal, Tomasz 
Karolak, Sławomir Orzechowski, 
Tamara Arciuch, Joanna Liszowska 

 1.30 Sablewskiej sposób na… 
 2.05 Ostry dyżur - serial obyczajowy 
 3.00 Uwaga! - program interwencyjny
 3.20 Klub Magii 
 4.40 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Trudne sprawy
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 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
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Małolaty
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.40 TOP CHEF
 22.05 Pamiętniki z wakacji

 23.20 Totalny kataklizm - komedia, 
USA, 2008, reż. Jason Friedberg, 
wyk. Matt Lanter, Carmen Electra, 
Crista Flanagan, Gary ‘G.Thang’ 
Johnson, Kim Kardashian

  W 10 001 roku p.n.e. pewien jaski-
niowiec podczas desperackiej 
ucieczki przed dinozaurem trafi a 
w lesie na wrestlera, który wyzywa 
go na pojedynek. Po walce na plu-
szowe pałki człowiek pierwotny 
spotyka szablozębną Amy Wine-
house. Piosenkarka oznajmia mu, 
że 29 sierpnia 2008 roku nastąpi 
koniec świata i będzie to miało 
związek z tajemniczą „Kryszta-
łową Czaszką”. Jedyną szansą na 
ocalenie życia na Ziemi jest odło-
żenie czaszki na miejsce. 

 1.05 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Nieśmiertelny
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona
 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 Nalot na Bin Ladena - fi lm akcji, 

USA, 2012, reż. John Stockwell, 
wyk. Anson Mount, Cam Gigan-
det, Jenny Gabrielle 

 22.05 Bohater z wyboru - thriller, 
USA, 2008, reż. Brian Smrz, wyk. 
Cuba Gooding Jr, Kim Coates, 
Norman Reedus, Ray Liotta, 
Tommy Flanagan 

 0.10 Spadkobiercy
 1.10 Mega Chichot
 1.40 Śmierć na 1000 sposobów
 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: Ryszard Kalisz 

- talk show
 7.15 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 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 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Piękny umysł - fi lm obyczajowy, 

USA 2001, reż. Ron Howard, wyk. 
Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer 
Connelly, Christopher Plummer, 
Paul Bettany, Adam Goldberg, 
Josh Lucas

 22.55 UEFA Champions League 
 0.05 Szacun, bracie - komedia, Wło-

chy 2012, reż. Paolo Uzzi, Gio-
vanni Vernia, wyk. Giovanni Ver-
nia, Maurizio Micheli, Susy Laude, 
Stella Egitto

 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 Kobra - oddział specjalny - serial
 11.00 Napisała: Morderstwo - serial
 12.00 Dziesięć przykazań - serial
 13.05 Odmienić los - telenowela
 14.00 Oblicza miłości - telenowela, 

Meksyk 2013
 15.00 Niewolnica Victoria - teleno-

wela, Kolumbia 2016
 16.00 Niewolnica Victoria - teleno-

wela, Kolumbia 2016
 17.00 Dziesięć przykazań - serial
 18.00 Bibliotekarze - serial
 19.00 Bibliotekarze - serial
 20.00 Robin Hood: Książę złodziei 

- fi lm przygodowy, USA 1991, reż. 
Kevin Reynolds, wyk. Alan Rick-
man, Christian Slater, Kevin Cost-
ner, Mary Elizabeth Mastrantonio, 
Morgan Freeman

 22.55 Za ciosem - fi lm akcji, Hong-
kong, USA, Aruba 1998, reż. 
Hark Tsui, wyk. Jean - Claude 
Van Damme, Rob Schneider, Lela 
Rochon

 0.45 The Walking Dead - serial
 1.50 Stawka większa niż życie - serial
 3.00 Dyżur
 3.30 JRG w akcji
 4.05 Taki jest świat
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 Cztery kąty, anioł piąty 
 9.00 Ojciec Mateusz (80) - Adrena-

lina - serial
 9.55 Grzech Fatmagül - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Smaki polskie - na zielono, 

Uroda, ochłoda, wygoda 
- mięta i melisa 

 12.45 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Bliżej niedźwiedzi, cz. 1 
 14.00 Grzech Fatmagül - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy 

- Świeże mazurskie ryby 
 15.50 Wspaniałe stulecie. Sułtanka 

Kösem - serial
 16.45 Pegaz
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2935) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 Hokej
 20.10 PKOL
 20.30 Ojciec Mateusz (195) - serial
 21.20 Sprawa dla reportera
 22.20 Chodzi o pieniądze - program 

publicystyczny
 23.15 Czas zabijania - dramat, USA, 

reż. Joel Schumacher, wyk. 
Matthew McConaughey, Sandra 
Bullock, Kevin Spacey, Samuel L. 
Jackson

 1.45 Naszaarmia.pl (211) - magazyn
 2.15 Sprawa dla reportera
 3.10 Chodzi o pieniądze - program 

publicystyczny
 3.55 Notacje - Sokrat Janowicz. 

Język ludzi poczciwych 
 4.10 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne

8.55 Którędy po sztukę 9.05 Salvador 
Dali. Chrystus św. Jana od Krzyża - cykl 
dok. 10.15 Głos - fi lm TVP 11.30 Zaklęty 
Dwór - serial 12.40 Pamiętajcie o Osieckiej 
- widowisko 13.45 Informacje kulturalne 
14.05 Jak zdobyć pieniądze, kobietę i sła-
wę - fi lm TVP 15.05 Wałkonie - fi lm oby-
czajowy 17.05 Chleb, miłość i… - komedia 
18.55 Serbski epos - fi lm dok. 19.45 Nie 
ma miejsca dla Gerolda - fi lm anim. 19.50 
Cios w kark - fi lm anim. 20.00 Informa-
cje kulturalne 20.20 Miłość i śmierć - ko-
media, USA 21.55 Dezerterzy - rozmowa 
22.35 Sonda o kobietach - fi lm dok. 23.10 
Sonda o mężczyznach - fi lm dok. 23.55 
Moskitiera - dramat

6.45 Podróże kulinarne Roberta Makło-
wicza 7.20 Cafe Historia  7.55 Ginące 
cywilizacje - Karaibska podróż (5) - cykl 
dok. 9.00 1920. Wojna i miłość (8) - Od-
wrót - serial 10.00 Historia żywa - Straż-
nicy żelaznych arsenałów 10.35 Nieznana 
Białoruś. - Linia Stalina na dłoni dziecięcej 
- cykl dok. 11.45 Chce się żyć - fi lm oby-
czajowy 13.45 Ex Libris 14.25 Aleksandra 
jedzie do Polski - fi lm dok. 15.20 Było, nie 
minęło 15.55 Sensacje XX wieku - Roman 
Czerniawski. Tajna gra - cykl dok. 16.55 
Sarmacka religijność - program historycz-
ny 18.00 1920. Wojna i miłość (9) - Do 
broni - serial 19.00 Byli sobie odkrywcy 
(9) Bracia Pinzonowie - serial 19.45 Tor-
gau 1939 - 1945 - zbrodnie sądu wojen-
nego - fi lm dok. 21.00 Nowe Ateny (9) 
- program publicystyczny 22.05 Sensacje 
XX wieku - Mata Hari 23.05 Było, nie mi-
nęło 23.35 Szerokie tory - reportaż 0.10 
Nieznane Katastrofy (4 - 5) - magazyn 
1.15 Aleksandra jedzie do Polski - fi lm dok. 
2.20 Królewskie sny (5) - serial 3.50 Kró-
lewskie sny (6) - serial 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Maga-
zyn golfowy 9.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 9.07 Kolarstwo Tour de Romandie 
11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 
Magazyn Cafe Futbol 13.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 13.07 Piłka nożna Liga 
rosyjska 15.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 15.07 Siatkówka PlusLiga 17.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 17.07 Tenis 
ATP 500 Barcelona Open BancSabadell 
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 
Kolarstwo Tour de Romandie 21.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 21.07 Piłka nożna 
Liga ukraińska 23.00 Piłka nożna Liga ro-
syjska 1.00 Magazyn Pro Bull Riding 

8.00 Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A 
- Katowice 2016. Polska - Austria 10.05 
Obrazki z Wystawy 11.15 Kierunek RIO 
11.45 Piłka nożna - Barca TV - Liga Hi-
szpańska. FC Barcelona - Sporting Gijon 
14.20 Piłka nożna - Barca TV - magazyn 
15.00 Piłka nożna - Bayern Monachium 
TV - Bundesliga. Hertha Berlin - Bayern 
17.00 Piłka nożna - Bayern Monachium 
TV - magazyn 18.25 Zwarcie 18.55 Bo-
russia Dortmund 20.00 Najpiękniejsze 
polskie bramki 21.00 Piłka nożna - Li-
ga Europejska. 23.00 Sportowy Wieczór 
23.20 Hokej na lodzie - MŚ Dywizji 1A 
- Katowice 2016. Polska - Austria 1.10 Za-
kończenie dnia 

8.30 Szermierka. MŚ, Rio de Janeiro, Bra-
zylia 10.00 Kolarstwo. Klasyki Best of 
11.00 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji 
Etap 4. 12.00 Kolarstwo. Wyścig Dooko-
ła Turcji Etap 5. 14.00 Snooker. MŚ, Shef-
fi eld, Wielka Brytania Półfi nał 17.00 Piłka 
nożna. Worldgoals 17.05 Futbol Latino 
17.35 Piłka nożna. FIFA Football 18.00 Pił-
ka nożna. Worldgoals  18.10 Snooker. MŚ, 
Sheffi  eld, Wielka Brytania Półfi nał 20.00 
Kolarstwo. Wyścig Dookoła Turcji Etap 5. 
21.00 Piłka nożna. Liga Europy Pierwsze 
mecze półfi nałowe  23.00 Kolarstwo. Kla-
syki Best of 0.00 Piłka nożna. Worldgoals 
0.05 Piłka nożna. Futbol Latino 0.35 Pił-
ka nożna. FIFA Football 1.00 Piłka nożna. 
Worldgoals 1.05 Sports Insiders 

10.15 Rozmowy niedokończone 11.25 
Myśląc Ojczyzna 11.35 Syria 12.00 Regina 
Coeli 12.03 Informacje dnia 12.20 Po stro-
nie prawdy 13.20 Jan Paweł II i cud w Ko-
staryce 14.00 Albert Schweitzer 15.50 Py-
tasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Z wędką nad wodę w Polskę i Świat 16.35 
Kolumbia - świadectwo dla świata 17.25 
Przegląd Tygodnika Rodzin Katolickich 
„Źródło” 17.30 Reportaż dnia 18.00 Re-
gina Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.25 Przegląd 
katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.30 
Moja katolicka rodzina 20.00 Informa-
cje 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 Telewizyjny Uniwersytet Biblijny 

6.00 Serwis Info,  Pogoda, Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 
17.15 Teleexpress Extra 17.32 Extra świat 
- magazyn 17.40 To jest temat - maga-
zyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po przecinku 
- rozmowa 18.50 Serwis Info 19.10 Czte-
ry strony - program publicystyczny 19.30 
INFObiznes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wie-
czorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz 
- Serwis Info 20.51 Pogoda 21.00 Panora-
ma Dnia 21.32 Pogoda 21.40 Studio LOT-
TO 21.50 W tyle wizji - program publicy-
styczny 22.25 Studio świat. - magazyn 
22.51 Pogoda 23.00 Serwis Info 23.30 
Sportowy Wieczór 23.45 Teleexpress Ex-
tra 0.10 Extra świat - magazyn

 6.10 M jak miłość (1051) - serial
 7.05 M jak miłość (1052) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1444) - serial
 11.35 Na dobre i na złe (146) - Nocny 

rajdowiec
 12.35 Tylko z Tobą (42) - serial 
 13.35 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Oaza wolności 
 14.05 Na sygnale (18) - serial
 14.35 Rodzinka.pl (61) - Biznes is 

biznes - serial komediowy
 15.05 Rodzinka.pl (62) - Walka 

z lenistwem - serial komediowy
 15.40 Panorama, Pogoda
 16.05 Na dobre i na złe (635) - serial
 17.05 Tylko z Tobą (43) - serial 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1444) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1445) - serial 

obyczajowy
 20.40 Rocky - dramat, USA, reż. John 

Avildsen, wyk. Sylvester Stallone, 
Talia Shire, Burt Young

 22.55 Żywie Biełaruś - dramat, Polska, 
reż. Krzysztof Łukaszewicz, wyk. 
Dźmitry Vinsent Papko, Karolina 
Gruszka, Aliaksandr Malczanau, 
Denis Tarasenko

 0.45 Miłość na wybiegu - komedia, 
Polska, reż. Krzysztof Lang, wyk. 
Karolina Gorczyca, Marcin Doro-
ciński, Urszula Grabowska, Iza-
bela Kuna, Tomasz Karolak, Sonia 
Bohosiewicz, Barbara Brylska, 
Marta Dąbrowska, Anna Guzik, 
Zbigniew Lesień

 2.35 Żywie Biełaruś - dramat, Polska, 
reż. Krzysztof Łukaszewicz, wyk. 
Dźmitry Vinsent Papko, Karolina 
Gruszka, Aliaksandr Malczanau, 
Denis Tarasenko

 4.30 Art Noc. DE LEON - koncert
 5.25 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 Tożsamość - fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada, Niemcy, Francja, 
Japonia, Wielka Brytania 2011, reż. 
Jaume Collet - Serra, wyk. Liam 
Neeson, Diane Kruger, January 
Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, 
Frank Langella

 0.55 Ugotowani  - program kulinarno 
- rozrywkowy 

 1.55 Superwizjer - magazyn reporte-
rów 

 2.30 Uwaga! - program interwencyjny
 2.55 Klub Magii 
 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 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
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Małolaty
 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

 23.20 Ocaleni - thriller, USA, Kanada, 
2008, reż. Rodrigo García, wyk. 
Andre Braugher, Anne Hathaway, 
David Morse, Dianne Wiest

  Z katastrofy lotniczej cudem 
uchodzi z życiem kilkoro pasaże-
rów. Ocalałymi zajmuje się młoda 
terapeutka Claire Summers. Prze-
bieg wypadku, który poznaje 
z opowiadań pacjentów znacznie 
odbiega od ofi cjalnej wersji zda-
rzeń. Claire zaczyna podejrze-
wać, że linie lotnicze z jakiegoś 
powodu ukrywają szczegóły 
katastrofy. Między atrakcyjną 
panią psycholog a najbardziej 
tajemniczym z pacjentów Erikiem 
nawiązuje się romans.

 1.10 Spacer w chmurach - dramat

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Nieśmiertelny
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona
 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 Pokój 112 - Policjantki i Poli-

cjanci - fi lm fabularny, Polska
 21.40 Wampiry: Przemiana - horror, 

USA, 2005, reż. Marty Weiss, 
wyk. Colin Egglesfi eld, Stephanie 
Chao 

 23.30 Spadkobiercy
 0.30 Mega Chichot
 1.00 Mega Chichot
 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: Jerzy Iwaszkiewicz 

- talk show
 7.15 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 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 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Kolacja dla palantów - kome-

dia, USA 2010, reż. Jay Roach, 
wyk. Steve Carell, Paul Rudd, Zach 
Galifi anakis, Jemaine Clement, 
Stephanie Szostak, Lucy Punch, 
Bruce Greenwood

 22.25 Sposób na morderstwo - serial
 23.25 Zabójcze ciało - horror, USA 

2009, reż. Karyn Kusama, wyk. 
Megan Fox, Amanda Seyfried, 
Johnny Simmons, Adam Brody, 
Chris Pratt

 1.30 Tajemnice Laury - serial
 2.35 Klub Magii 
 4.40 Druga strona medalu - talk show
 5.10 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny 

- serial
 11.00 Napisała: Morderstwo - serial
 12.00 Dziesięć przykazań - serial
 13.05 Odmienić los - telenowela
 14.00 Oblicza miłości - telenowela, 

Meksyk 2013
 15.00 Niewolnica Victoria - teleno-

wela, Kolumbia 2016
 16.00 Niewolnica Victoria - teleno-

wela, Kolumbia 2016
 17.00 Dziesięć przykazań - serial
 18.00 Bibliotekarze - serial
 19.00 Bibliotekarze - serial
 20.00 Mamma Mia! - komedia, Grecja, 

USA, Wielka Brytania 2008
 22.15 Zamiana ciał - komedia, USA 

2011, reż. David Dobkin, wyk. 
Alan Arkin, Jason Bateman, Leslie 
Mann, Olivia Wilde, Ryan Rey-
nolds

 0.45 REC 2 - horror, Hiszpania 2009, 
reż. Jaume Balagueró, Paco Plaza, 
wyk. Jonathan D. Mellor, Manuela 
Velasco, Óscar Zafra

 2.20 Stawka większa niż życie 
- serial

 3.30 Dyżur
 3.55 Taki jest świat
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

Czwartek, 28.04.2016

Środa, 27.04.2016

9.20 Wiedźmin - serial 10.30 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 Mi-
łość na paradzie - fi lm obyczajowy 17.15 
Szpital nadziei sezon III: Joel - serial 18.00 
Kobra: Oddział specjalny - serial 20.00 
Sędzia Dredd - fi lm sensacyjny 22.00 Se-
kretarka - komediodramat

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 
Najdziwniejsze zwierzęta świata 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 23.00 
Na dnie piekła - fi lm sensacyjny

6.40 Bajki 7.30 Jest sprawa - komedia  
9.20 Wiedźmin - serial 10.30 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 Kono-
pielka - komedia obyczajowa  17.15 Szpi-
tal nadziei - serial 18.00 Kobra: Oddział 
specjalny - serial 20.00 Pieniądze to nie 
wszystko - komedia  22.10 Bliżej - dramat

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 

7.00 Kłamczuch 8.00 Strażnik Teksasu 
9.00 Galileo 10.00 Najdziwniejsze zwie-
rzęta świata: Części ciała 11.00 Amery-
kańscy naprawiacze 12.00 Miodowe lata 
13.45 Rodzina zastępcza 14.45 Dekora-
tornia 15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik 
Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodo-
we lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Krymi-
nalne zagadki Nowego Jorku 23.00 Szko-
ła uwodzenia 3 - dramat



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

DIAGNOZA

MonACHiJSKA 
FUnKCJonALnA

DiAGnoSTyKA 
RoZwoJowA

0 - 6 r. ż.

504 234 127
607 398 582

ReHABILITACJA
NIeMOWLąT i DZIeCI

mgr Marta Massalska
fizjoterapeuta dziecięcy

- terapia neurorozwojowa metodą 
nDT -Bobath

- nauka pielęgnacji małego dziecka
- dobór i montaż termoplastycz-

nych wkładek ortopedycznych
- terapia wad postawy
- nauka chustonoszenia
- masaż Shantala
ul. daszyńskiego 67/11 Trzebnica

tel. 607 398 582

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

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

GABINETY  LEKARSKIE

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(8) dwupokojowe, wła-
snościowe, w budynku willowym. 
Lokalizacja: Oborniki Śląskie, ul. Trzeb-
nicka. Charakterystyka: I piętro, po-
wierzchnia: 58,00 mkw, stan bardzo 
dobry, instalacje wymienione, okna: 
nowe/wymienione, plastikowe, wła-
sne ogrzewanie gazowe. Do miesz-
kania dodatkowo przynależy piwnica 
oraz wydzielone podwórze. Całość 
jest ogrodzona. Cena 185 000,00, tel. 
600 232 468 lub 782 821 701.
mieSzkAnie(7) własnościowe w Je-
dlinie Zdroju koło Wałbrzycha o pow. 
40m2, II piętro, wraz z łazienką. Ogrze-
wanie 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 miesz-
kanie w centrum 1min. do deptaka, nowe 
budownictwo. Wykończone na wysoki 
standard,sypialnia, salon z kuchnią, duża 
łazienka, garderoba, parking podziemny, 

winda. Wyposażenie, zmywarka, klimaty-
zacja, meble kuchenne, prysznic, wanna. 
Wystarczy 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 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.

dom(8) jednorodzinny w centrum 
Trzebnicy, tel. 723 117 268.
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(8) + budynki gospodarcze na 
działce 1,08 ha w okolicach Trzebnicy 
lub zamienię na dom W Trzebnicy, tel. 
665 549 669.
dom(8) w okolicach Trzebnicy na miesz-
kanie w Trzebnicy, tel. 665 549 669.
dom(5) w Taczowie Wielkim z zabu-
dowie szeregowej 150 mkw  z działką  
2x1/ 7 Ara, 5 pokoi, kuchnia umeblowa-
na, 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.

PoLe(8) użytkowane, 3 ha, w Szczytko-
wicach, tel. 601 701 865.
dziAłkA(8) 1.555 m2, nad prywat-
nym jeziorem, ZŁOTORYJA – 90 km 
od Wrocławia, Grunt w kompleksie 25 
działek z własnym jeziorem. Teren do-
stępny wyłącznie dla właścicieli. Na-
bywca otrzymuje w cenie 1/25 jeziora, 
plaż, drogi i parkingu (łącznie 35.000 
m2). Prąd na działce, można budować. 
Podział terenu zapewnia każdemu 
właścicielowi dostęp do jeziora, korzy-
stanie z miejsc do plażowania, wędko-
wania i kąpieli oraz miejsc na ogniska. 
Jezioro oferuje doskonałe warunki dla 
płetwonurków. Woda I klasy czystości 
(mnóstwo ryb i raków). Cena: 38.526 
zł,  Info: www.oczkozlotoryja.pl , tel. 
602 629 808.
dziAłkA(8) nr 397/9 o powierzchni 
0,35 ha zlokalizowaną we wsi Kuźni-
czysko, przy drodze asfaltowej blisko 
lasu. Woda i prąd w granicy działki, tel. 
603 803 802.
dziAłkA(8) budowlaną  40,7 arów w 
Trzebnicy, cena / mkw 270 zł, tel. 669 
265 933.
dziAłkA(8) budowlana w Księgini-
cach przy ul. Słonecznej (boczna od 
ul. Sportowej), tel.  603944 369.
dziAłki(8) budowlane , sztuk 6 o po-
wierzchni od 10-18 a. w RADZIĄDZU, 
30 zł /mkw, tel. 696 625 552.

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(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(6) budowlana 12 arów 
z mediami w Trzebnicy, ul. Polna, tel. 
790 558 208.

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.
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 Szczytkowi-
cach, 0,1050 ha, cena 47 tys. zł, tel. 693 
031 974.
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(8) 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.

GArAŻ(8) Sanepid Trzebnica wynajmie 
garaż na terenie Trzebnicy, e-mail psse.
trzebnica@post.pl , tel. 71 312 09 16.
mieSzkAnie(2) 2-pokojowe lub ka-
walerkę, umeblowane, do 1000 zł + 
opłaty. Od zaraz, tel. 781 280 054.

Pokoje(8) na biura, Trzebnica, ul. Ro-
osevelta 8 - budynek Danbud, tel. 603 
803 809.
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.

oPiekUnkA(8) dla dziecka 2-3 – let-
niego. Dorywczo lub na stałe, Trzebni-
ca. tel. 661 811 530.
oPiekUnkA(8) Nawiążę współpracę 
z panią, która zajmie się dzieckiem 
niepełnosprawnym w miesiącu lipcu 
w Trzebnicy, tel. 664 216 604.
SPrzedAWCA(8) Zatrudnię sprze-
dawcę do pracy w cukiernio-kawiar-
ni w Trzebnicy. Nie wymagane do-
świadczenie, zapewniamy szkolenie. 
Umowa o pracę na czas nieokreślony, 
e-mail: kawiarnia.markiza@gmail.com, 
tel. 603 262 837.
meCHAnik PrzemySłoWy(8)  za-
trudnię na pełny etat wymagane upraw-
nienia SEP prawo jazdy kat B,  rekrutacja.
compresor@o2.pl , tel.  71 78 14 914.
dorAdCA HAndLoWy(8) /dział 
sprzedaży, zatrudnię na pełny etat 
wymagana znajomość pneumatyki, 
mechaniki rekrutacja.compresor@
o2.pl, tel. 71 78 14 914.
kieroWCA(8) Firma Plast-Met Syste-
my Ogrodzeniowe zatrudni kierowcę 
samochodu ciężarowego, chętnie 
emeryta lub rencistę, na 1/2 etatu, 
transport  krajowy. Wysokość wyna-
grodzenia: 1200-1500 zł. Kontakt:  ka-
dry@plast-met.pl , tel. 71 388 92 38. 
krAWCoWe(8) pph best mode, 
Świątniki 57 zatrudni krawcowe,  
szwaczki, tel. 71 387 05 46.
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 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.

SPrząTAnie(8) domów, mycie okien, 
duże doświadczenie w pracy, tel. 510 
773 825.
kieroWnik BUdoWy(8) nadzory, 
tel. 609 577 122.

kUPię

zAmienię

PoSzUkUję  do  WynAjęCiA

mAm  do  WynAjęCiA

 dAm  PrACę 

 SzUkAm  PrACy 

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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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 

mATemATykA(8) szkoła średnia , 
matura, tel. 603 548 603.
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(8) Clio 1,2 benzyna + gaz 
2008 rok - grudzień, ubezpieczony i 
przegląd do grudnia 2016 roku, tel. 
601 701 865.
renAULT(8) Espace, benzyna + gaz, 
2,2 L 1994 rok, ubezpieczony, prze-
gląd, jeżdżący, sprawny technicznie i 
prawie drugi samochód w częściach, 
tel. 601 701 865.
oPeL(8) astra G, sedan, granatowy,nie-
uszkodzony, rok 2003, benzyna, poj. 
1200 cm3, cena 7000 zł, tel. 600 794 
685, 71 387 13 98.
dAeWoo(8) Matiz z 2000 roku. Stan 
techniczny dobry - świeżo po przeglą-
dzie (do kwietnia 2017r), ubezpieczenie 
do października 2016r. Lewe, tylne nad-
kole oraz progi do poprawek lakierni-
czych. Autko zadbane, w środku we-
lurowa tapicerka, radio CD, 2 poduszki 
powietrzne z przodu. Cena 1200 zł - do 
negocjacji, tel.  504 823 597.

renAULT(7) Espace 3.0 dti 2003 rok, 
bogata wersja wyposażenia, 7-osobo-
wy, komplet zimowych opon, tel. 793 
605 058, 791 952 292.
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.
kASk(6) cena 80 zł, tel. 693 790 106.

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.

roLeTy(8) brązowe, nowe, paragon na 
230 zł - oddam za 150 zł o wymiarach: 
40/45 cm - 2 sztuki, 70/75 cm - 4 sztuki, 
50/55 cm - 1 sztuka, tel. 601 198 984.
koSiArkA(8) spalinowa , samojezd-
na, tel. 798 263 003.
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.

mASzynA do SzyCiA(8) walizkową 
ręczną i elektryczną - 140 zł, tel. 601 
198 984.
PrALkA(8) automatyczna z góry, 
cena 50 zł, tel. 502 677 578.

kUCHenkA(8) elektryczna, nowa 50 
zł, tel. 502 677 578.

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.
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.

roWer(8) holenderski,  miejski, jest 
po przeglądzie i jest w pełni sprawny. 
Posiada 3 biegi. Bardzo wygodny. 28’ 
koła. Cena 230zł do negocjacji, tel. 882 
815 124. 

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(8) dziecięcy „TAKO”, 3 w 1, w 
bardzo dobrym stanie, tel. 605 514 745.
WÓzek(8) Obrotowy Coletto Marco 
Polo 3w1 plus dodatki, gondola +spa-
cerówka + fotelik samochodowy + 
baza ISO, stan bardzo dobry, cena 799 
zł, tel. 509 727 738.
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.

mASzynę(8) do produkcji pieczątek 
w technologii flash-owej. Możliwość 
wykonywania standardowych i niety-
powych formatów oraz pieczątek ze 
zdjęciem. Stan idealny. Cena 3500 zł, 
tel. 604 570 592.

TABLeT(8) NOWY, nieużywany (nietra-
fiony prezent) Wacom Intuos Pen&T-
puch, w rozmiarze Medium [M]. W 
zestawie opakowanie, pióro, oprogra-
mowanie, kabel. Cena 450 zł, tel. 604 
570 592.

TeLeWizor(8) marki Philips 25 cali plus 
dekoder, cena 200 zł, tel. 731 181 454. 
koLUmny(8) głośnikowe, 2 sztuki, tel. 
798 263 003. 
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.

PiAnino(8) Pierwszy właściciel. Legnica, 
model 100 D ,kolor obudowy mahoń. W 
dobrym stanie /do strojenia/ idealne do 
nauki gry. Cena okazyjna 1600zł Trans-
port we własnym zakresie. Wrocław, m. 
mietek.p&@wp.pl,  tel.792 316 888.

SoFA(8) 2 osobową, stan bardzo do-
bry, tel 791 181 454.
PUFy(8) z pojemnikami 2 szt - 60 zł, tel. 
601 198 984
łAWA(8) z kafelkami, rozkładana i pod-
noszona - 150 zł. tel. 601 198 984. 
STÓł(8) rozkładany 80x80, po rozłoże-
niu 80 x 120, cena 50 zł, tel. 502 677 578.

SzAFA(8) duza, antyk, tel. 798 263 003.
meBLe SyPiALniA(8) z materacem, 
o wym. 2,2 m x 2,3 m . + dwie pufy, 
Trzebnica tel. 605 475 438.
łÓŻko(8) do masażu CERAGEM-E, 
pierwszy właściciel, bardzo mało uży-
wane. Cena 5000 zł, tel. 512 803 121.

reGAł(8) Black Red White system XXI, 
kolor Olcha, (wysokość/szerokość/głę-
bokość): -wysoki regał (189,5/40/33,5) 
150 zł,  tel. 693 790 106.

reGAł(8) Black Red White system XXI, 
kolor Olcha, niski regał (111,5/40/33,5) 
150 zł, tel. 693 790 106.
SzAFę(8) narożną Black Red White 
system XXI, kolor Olcha,(wysokość/
szerokość/głębokość): szafa narożna 
(189,5/33,5-68/33,5-68) 350 zł, tel. 693 
790 106.

ŻyrAndoL(8) cena 50 zł, tel. 693 790 106.

 moTo / BUdoWLAne / AGd

SPr ze dAm

 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
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PÓłkA(8) wymiary gł.14cm., wys. 
46cm., szer.62cm. Cena 150 zł, tel. 694 
057 540.

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 250 zł, tel. 603 037 421.

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

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

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.

HoBBy / rośLiny 

SPrzedAm

SAdzonki TrUSkAWek(8)  pro-
sto z pola. Odmiany: sredniowczesna 
May-35 gr, późna - Thuriga 50 gr, tel. 
785 233 402.
śWinie(8) wietnamki, cena do uzgod-
nienia, tel. 725 021 072.
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. 

ATLAS(7) do ćwiczeń, cena 800 zł, tel. 
535 145 266.
PiAnino(7) obrazy (malarstwo olej-
ne). tel. 694 216 036.
 

noSidełko dLA LALek(8) cena 15 
zł,  tel. 693 790 106.
mASkoTA(8) miś, wys. ok 50 cm, cena 
15 zł. tel. 693 790 106.

FirAnkA(6) Spider man, z możliwo-
ścią dopasowania i wszycia taśmy, 
cena 50 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.

UBrAniA

SPrzedAm

BUTy(8) białe, roz. 38 cena 50 zł, tel. 
693 790 106.

dreS(8) nowy, PUMA roz  168 cm, 
100zł, tel. 693 790 106.

BUTy(8) NOWE, rozm. 38 cena 40 zł, tel. 
693 790 106.

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.

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.

 

STAry moToCykL(8) WSK , KOMAR, 
SHL , itp., tel. 662 021 437.
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.

AkCeSoriA  dLA  dzieCi 

SPrzedAm

kUPię

ligoTa Piękna ulibus@onet.pl  

tel. 507 169 132
         692 803 186

PRZeWOZy
OSOBOWe

autobus 20 osobowy

WUKO KRzySztOf BUczEK

CZySZCZeNIe 
KANALIZACJI
wywóz nieczystości 

płynnych
obsługujemy gminy:

trzebnica, Wrocław, Wisznia Mała, 
czernica, Oborniki Śląskie, zawo-
nia, Kąty Wrocławskie, Długołęka

tel. 601 537 024
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    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

Skarszyn 48   Trzebnica
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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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ul. Głowackiego 9   Trzebnica
(jesteśmy  naprzeciw straży pożarnej)

godziny otwarcia: 
pon.–pt.  9:00 – 17:00   sob.  9:14

jedyna taka usługa w Trzebnicy

R E K L A M A


