
KOMPUTERY / LAPTOPY 

zawsze 
taniej 
niż w markecie

istniejemy już 15 lat 

ul. RYNEK 18

detal.trzebnica@proline.plproline.pl

NAJWIĘKSZY WYBÓR 
klocków LEGO w Trzebnicy

NR 11 (97) / 2016     data wydania 08.06.2016 

Za nami ko-
lejne już, ale 
równie udane, 
T r z e b n i c k i e 

Dni Rodziny. Dziękuję 
wszystkim, którzy tak 
licznie wzięli udział 
w imprezach i uroczy-
stościach trwających 
przez cały tydzień. 
Uwieńczeniem tego, 
jakże wspaniałego cza-
su spędzonego z bliski-
mi, był niedzielny finał 
ze wspólnym Marszem 
dla Rodziny. Dziękuję 
także organizatorom 
oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do reali-
zacji tego wspaniałego 
projektu – powiedział 
burmistrz Marek Dłu-
gozima podsumowując 
Trzebnickie Dni Ro-
dziny.
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 Obecnie w najważniejszych 
miejscach miasta ustawiane są  

kompozycje kwiatowe o różnej 
wielkości i kształcie, ponadto na 
latarniach w różnych częściach 
miasta pojawiają się doniczki 
z nasadzonymi w nich pelargo-
niami. To tylko część etapu upięk-

szania miasta na zlecenie Gminy 
Trzebnica. Wcześniej, pracowni-
cy Gminnej Spółki Komunalnej 
Ergo dokonali wielu nasadzeń 
bratków, begonii czy drobnych 
krzewów. Pięknie utrzymane ra-
baty, które zmieniają się w zależ-
ności od pór roku,  oraz ciekawe 
kompozycje kwiatowe w donicach 
powodują, że Trzebnica z każdym 
dniem staje się bardziej kolorowa.

 [jot]

Trzebnica wiosną
Z dnia na dzień Trzebnica staje się coraz bardziej 
ukwiecona.  Niezwykłe aranżacje kwiatowe poja-
wiły się na deptaku, Rynku oraz przed Urzędem 
Miejskim.

Samorząd                   ◀

▶ Ukwiecony Rynek prezentuje się naprawdę wspaniale.

▶ Konstrukcje kaskadowe obsadzone są wyjątkowo piękną odmianą pelargonii.

▶ Wiszące kompozycje ozdabiają wysokie elementy    architektury.

PODZIĘKOWANIE
W imieniu własnym pragnę złożyć Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzebnica 

Markowi Długozimie serdeczne podziękowanie za remont odcinka drogi, który 
w znacznym stopniu przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej wsi. 

Bardzo doceniamy komfort i bezpieczeństwo, którego obecnie doświadczamy.
Z wyrazami wszelkiej pomyślności w dalszym skutecznym 

działaniu na rzecz społeczności lokalnej

Ernestyna Cień
Mieszkanka Domanowic
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 Zanim radni przystąpili do 
glosowania, radny i jednocześnie 
przewodniczący komisji rewizyj-
nej Andrzej Łoposzko przedsta-

wił wszystkim pozytywną opinię 
dotyczącą realizacji ubiegłorocz-
nego budżetu. Tak samą ocenę 
wydała Regionalna Izba Obra-
chunkowa.
Komisja w swoim podsumowa-
niu stwierdziła, że budżet Gminy 
Trzebnica zrealizowany został 
zgodnie z uchwałami Rady Miej-
skiej w Trzebnicy.
 Dochody budżetowe wyko-
nano w kwocie 72.991.849 zł, co 
stanowi 99,6 % założonego planu. 
Dochody bieżące zrealizowano 
w wysokości 65.345.303 zł (99,77 
% planu), a dochody majątkowe 
w kwocie 7.646.546 zł (98,3 % pla-
nu), w tym ze sprzedaży majątku 
w kwocie 4.871.799 zł (99,68 % 
planu).  

 Wydatki budżetowe zrealizo-
wano w wysokości 80.277.176 zł 
(96, 03 % planu), z tego: wydatki 

bieżące w kwocie 62.742,496 zł 
(96,06 % planu) i wydatki ma-
jątkowe w kwocie 17.534.680 zł 
(95,93 % planu).

 W wyniku realizacji roczne-
go planu dochodów i wydatków 
budżet zamknął się deficytem 
w kwocie 7.285.326 zł przy pla-
nowanym deficycie w wysokości 
10.323. 000 zł.

 RIO po zapoznaniu się 
z informacjami komisji rewizyj-
nej i przeanalizowaniu budżetu 
za 2015 rok wydała pozytywną 
opinię. Radni natomiast udzieli-
li burmistrzowi absolutorium – 
jednogłośnie.

 - Dziękuję za zaufanie, jakim 

mnie po raz kolejny obdarzyliście. 
Każdy kolejny rok jest inny, każ-
dy jednak bardzo dynamiczny.  
Jak państwo zauważyli dochody 
zostały wykonane niemal w 100 
procentach. Takiego budżetu i ta-
kiego stopnia jego realizacji mogę 

jedynie życzyć innym gminom. 
Uważam, ze nasz jest modelowy, 
wręcz książkowy. I ci, którzy za-
rządzają gminami powinni się 
na nim uczyć – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima chwilę 
po głosowaniu. - W ciągu roku 
nasza gmina realizuje średnio 
sto różnego rodzaju inwestycji, 
i mniejszych, i tych większych, 
jak chociażby rozbudowa Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu, 
czy Gminnej Przychodni Zdro-
wia  GCM ZDRÓJ. Każda z nich 
to wydatek ok. 10 mln złotych. 
Podobnych inwestycji nie widzę 
w sąsiednich gminach jak cho-
ciażby w Prusicach, Żmigrodzie 
czy Obornikach  Śląskich. Mogę 
śmiało powiedzieć, że jesteśmy 
najprężniej rozwijająca się gminą 
w całym powiecie trzebnickim. 
Inwestujemy w drogi, szkoły, 
obiekty użyteczności publicznej, 
place zabaw, świetlice. To co za-
kładamy, realizujemy.  Wywią-
zuję się jednocześnie z obietnic 
wyborczych – podkreślił.
 Podziękował jednocześnie 
wszystkim radnym za udziele-
nie absolutorium i doskonałą 
współpracę,  skarbnik Barbarze 
Krokowskiej za wsparcie i pomoc 
w przygotowaniu budżetu, prze-
wodniczącemu  Rady Miejskiej 
Mateuszowi Staniszowi, sołty-
som, urzędnikom Urzędu Miej-
skiego oraz radcom prawnym 
i wszystkim tym, którzy przyczy-
nili się do tego sukcesu.

Kolejne inwestycje
Radni podczas sesji podjęli kilka 
innych uchwał, w tym dotycząca 
zmiany w budżecie na 2016 rok. 
Na wniosek burmistrza Marka 
Długozimy wprowadzono środki 
na następujące inwestycje, m.in.:
- przebudowa nawierzchni dro-

gi w Ujeźdźcu Małym,
- modernizacja nawierzchni 

drogi gminnej w miejscowości 
Marcinowo,

- opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę miejsc 
postojowych dla samochodów 
osobowych przy ul. Wałowej 
w Trzebnicy,

- opracowanie koncepcyjnego 
projektu architektonicznego 
na zagospodarowanie terenu 
Winnej Góry (Kociej Góry) 
w Trzebnicy,

- projekt przebudowy budynku 
Ratusza w Trzebnicy,

- rozbudowa monitoringu wi-
zyjnego miasta Trzebnicy 
– nadzór wizyjny dróg do-
jazdowych do miasta w celu 
poprawy bezpieczeństwa pu-

blicznego,
- zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego wraz 
z wyposażeniem dla OSP 
w Skoroszowie,

- dostawa i montaż kontenerów 
na boisko w Biedaszkowie 
Wielkim,

- opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę placu 
zabaw w miejscowości Taczów 
Mały.

Zwiększono także środki na in-
westycje  pod nazwą:
- opracowanie dokumentacji 

projektowej na budowę ścieżek 
pieszo-rowerowych z Trzebni-
cy do Będkowa i Sulisławic,

- budowa boiska wielofunkcyj-
nego przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Trzebnicy,

- wykonanie wiaty w Rzepoto-
wicach.

[jot]

Absolutorium dla burmistrza
 jednogłośnie

7 czerwca miała miejsce jedna z najważniejszych sesji 
Rady Miejskiej w roku. To właśnie na niej podsumo-
wywana jest roczna praca gospodarza gminy przez 
radnych. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Trzebnica 
za 2015 rok. Burmistrz Marek Długozima otrzymał 
absolutorium jednogłośnie.  

Dochody 
budżetowe 

zrealizowano 
w ubiegłym roku 

w 99,6 procentach

Komisja 
rewizyjna

 i RIO wydały
 pozytywną opinię 

dot. budżetu 
za 2015 rok 

Burmistrz 
podziękował 
wszystkim, 

którzy przyczynili 
się do sukcesu 

▶ Radni jednogłośnie przyjęli absolutorium. Podczas sesji podjęli jeszcze kilka uchwał dotyczących m.in wprowadzenia do budżetu kilku nowych inwestycji. 

▶ Burmistrz podziękował za okazane zaufanie i udzielone                         
absolutorium.

▶ Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima 
i skarbnik Barbara Krokowska. 
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 Decyzją mieszkańców Gminy 
Trzebnica do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Trzebnica na 2016 rok wybrany 
został projekt nr 4 pod nazwą: 
„Junior i Senior w Małuszynie 
– rozwój, zabawa i dobra kon-
dycja w każdym wieku. Ofiaruj 
nam swój cenny głos!”. Zagło-
sowało na niego aż 1588 miesz-
kańców.  Zadanie to ma polegać 
na wybudowaniu w Małuszy-
nie edukacyjnego placu zabaw 
dla dzieci w różnym wieku oraz 
miejsca rekreacji i wypoczynku 
dla starszych mieszkańców. Dla 
tego zadania zaplanowano także 
ogrodzenie placu, przygotowanie 
nawierzchni, wyposażenie placu 
zabaw w potrzebny sprzęt do za-
baw i edukacji, stojak na rowery 
oraz urządzenia dla seniorów 
do ćwiczeń na dworze. Wszyst-
ko to ma zostać także dobrze 
oświetlone. Poza tym nie zapo-
mniano o integracyjnej altanie  
z drewna,  miejscu na ognisko, 
ławkach i stołach na ok. 30 osób. 
Koszt całego zadania to ok. 100 
tysięcy złotych. Oficjalne ogło-
szenie wyników miało miejsce 
w niedzielę, podczas finału Dni 

Rodziny. Burmistrz Marek Dłu-
gozima podziękował wszystkim 
za udział i pogratulował zwycięz-
com składając je na ręce sołtysa 
Małuszyna Stanisława Krawca.  
- Ogromnie się cieszę, że miesz-
kańcy z takim zaangażowaniem 
włączają się w ulepszanie naszej 
Małej Ojczyzny. Jestem dumny, 
że po raz kolejny pojawiło się 
mnóstwo pomysłów oraz głosują-
cych. Oznacza to, że razem chce-
my współtworzyć i ulepszać nasze 
otoczenie. Zawsze bardzo mocno 
wspieram inicjatywy oddolne. 
Wsłuchuję się w potrzeby i w mia-
rę możliwości realizuję. A budżet 
obywatelski jest taką właśnie ini-
cjatywą mającą charakter konsul-
tacji społecznej. Gratuluję chęci, 
pomysłu i zaangażowania – po-
wiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima podsumowując wyniki.
 Radości ze zwycięstwa nie 
ukrywał także sołtys Małuszyna 
Stanisław Krawiec. 
 - „Ludzie dzielą się na tych, 
którym się chce i na tych, którym 
się nie chce. A tylko Ci, którym 
się chce zmieniają świat.”- po-
wiedział dziękując jednocześnie 
wszystkim, którzy przyczynili 

się do tego sukcesu. - Serdecz-
nie dziękuję pomysłodawcy idei 
Budżetu Obywatelskiego - bur-
mistrzowi Gminy Trzebnica 
Markowi Długozimie, dzięki 
któremu mogłem wraz z miesz-
kańcami Małuszyna stanąć do 
walki o naszą wioskę. Dziękuję za 
modlitwę naszym siostrom boro-
meuszkom i księżom pełniącym 
posługę duszpasterską w kaplicy 
w Małuszynie. Dziękuję wszyst-
kim moim liderom - mieszkań-
com Małuszyna, którzy każdego 
dnia pukali do drzwi dokładając 
uzbierane w swoim środowisku 
głosy. Pokazaliście siłę! Dziękuję 
zaprzyjaźnionym wioskom i ich 
sołtysom za wsparcie. Dzięku-

ję żonie, dzieciom i wnukom za 
miłość, która dodaje sił. Dziękuję 
rodzinie, przyjaciołom i znajo-
mym. Wspaniale jest wiedzieć, 
że można na was liczyć. Dzięku-
ję wszystkim paniom i panom 
ze sklepów, lokali usługowych, 
lokalnych firm, którzy żywo 
wsparli moją inicjatywę zbierając 
życzliwie głosy na rzecz Małuszy-
na.Dziękuję Tobie, Tobie i Tobie 
za oddany głos w naszej sprawie. 
Dziękuję moim konkurentom. To 
był zaszczyt z wami rywalizować.
Teraz wiem na pewno, że wszyst-
ko jest możliwe! Licząc na dalszą 
współpracę na rzecz osiągania 
wspólnych celów - podkreślił. 
 W skład zespołu ds. budżetu 

obywatelskiego weszli: burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima - przewodniczący zespołu, 
Jakub Szurkawski - p.o. naczelni-
ka wydziału promocji, Zbigniew 
Zarzeczny - naczelnik wydziału 
techniczno-inwestycyjnego, Bar-
bara Krokowska- skarbnik Gmi-
ny Trzebnica,  Joanna Bębenek – 
naczelnik wydziału architektury 
i urbanistyki,  Andrzej Podsiadło 
– naczelnik wydziału geodezji 
i gospodarki  nieruchomościami, 
Joanna Sroga  z  wydziału pro-
mocji, Anna Kikut z wydziału 
sprawa obywatelskich (USC) oraz 
sekretarz Daniel Buczak.

[jot]

Propozycja Małuszyna wygrała
„Junior i Senior w Małuszynie – rozwój, zabawa 
i dobra kondycja w każdym wieku. Ofiaruj nam 
swój cenny głos!” - to właśnie ten projekt wy-
grał w ogłoszonym po raz kolejny przez Gminę 
Trzebnica budżecie obywatelskim. Otrzymał 
blisko 1600 głosów. Oficjalne wyniki ogłosił 
burmistrz Marek Długozima podczas finału 
Trzebnickich Dni Rodziny, który miał miejsce 
w niedzielę 5 czerwca.

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 

Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt zaprezentować wyniki tegorocznej edycji Trzebnickiego Budżetu 
Obywatelskiego, którego głównym celem, po raz kolejny, było oddanie w Państwa 
ręce decyzji o realizacji oczekiwanych inwestycji. Mieszkańcy zgłosili 17 projek-
tów, z czego 15 przeszło pozytywną weryfikację, oddano na nie łącznie 6285 gło-
sów, w tym 5540 ważnych i 745 głosów nieważnych. Nowością, w porównaniu do 
lat poprzednich była możliwość oddania głosu drogą elektroniczną- z tej formy 
głosowania skorzystało 586 mieszkańców.
 Państwa decyzją do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Trzeb-
nica na 2016 rok wybrany został projekt nr 4 pod nazwą: „Junior i Senior w Ma-
łuszynie – rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku. Ofiaruj nam swój 
cenny głos!” na który swój głos oddało 1588 mieszkańców Gminy Trzebnica.
 Uważam, że budżet obywatelski jest bardzo dobrą formą konsultacji społecz-
nych, na których mi zależy. Angażuje on mieszkańców w proces zarządzania gmi-
ną, wpływa na aktywizację społeczną, budując tym samym społeczeństwo obywa-
telskie. Jako pomysłodawca Trzebnickiego Budżetu Obywatelskiego, odczuwam 
osobistą satysfakcję z bardzo dużego zainteresowania tą formą współdecydowania 
o wydatkach i zadaniach realizowanych w naszej wspólnej przestrzeni, w ciągu 
trzech edycji budżetu swój głos oddało łącznie, prawie 18 000 mieszkańców Gminy 
Trzebnica. W poprzednich edycjach budżetu udało się nam wykonać wiele cieka-
wych projektów, w tym remont podwórka na zbiegu ulic: Daszyńskiego, Sienkie-
wicza i Kościelnej. Postawiliśmy także pomnik upamiętniający kolejkę wąskotoro-
wą na ul. Wrocławskiej oraz wykonaliśmy drogę dojazdową do świetlicy i boiska 
w Komorowie. Teraz do tych inwestycji dołączy Małuszyn, a już za rok, czego 
jestem pewien, mieszkańcy przedstawią kolejne ciekawe propozycje wprowadzenia 
zmian w naszym mieście i gminie oraz zaangażują się w głosowanie co najmniej 
tak, jak miało to miejsce w tym roku.

▶ Burmistrz Marek Długozima po ogłoszeniu wyników dotyczących budżetu obywatelskiego gratuluje 
zwycięzcy projektu - sołtysowi Małuszyna Stanisławowi Krawcowi. 
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 - Cieszymy się bardzo tym 
remontem. Cmentarz to ważne 
miejsce dla lokalnej społeczności 
i to, w jaki sposób o niego dbamy, 
jest oznaką pamięci o naszych bli-
skich, którzy już odeszli – mówi 
sołtys Cerekwicy Edward Siko-

ra. – Chciałem podziękować bur-
mistrzowi Markowi Długozimie, 
za to że wśród licznych inwestycji 
pamięta także o miejscach, takich 
jak to.
Swojej radości nie krył również 
ks. proboszcz Jacek Olszewski 

– Od niedawna jestem probosz-
czem w parafii Cerekwica, jed-
nakże wsparcie jakie otrzymuję 
zarówno od parafian jak i od 
pana burmistrza, zaowocowało 
tą pierwszą poważną inwestycją- 
podkreślił. 
 - Pamięć o tych, którzy odeszli 
to jedna z podstaw naszego czło-
wieczeństwa. Dlatego ważne jest, 
aby ją odpowiednio kultywować 
poprzez m.in. zadbane cmenta-
rze – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima. - Przypomnę, 
że wcześniej zostały wykonane 
prace związane z Cmentarzem 

Komunalnym w Trzebnicy, gdzie 
powstał nowy parking, furtka od 
strony ul. Obornickiej, a także 
nowy chodnik na ul. Spokojnej. 
Planowane są tam również dal-
sze inwestycje, takie jak prze-
dłużenie chodnika biegnącego 
od strony ul. Obornickiej oraz 
dodatkowe miejsca parkingowe. 
Jestem również po rozmowach 
ks. Dziekanem Jerzym Olszówką 
oraz z ks. Krzysztofem Dorną, 
proboszczem z Koczurek, pod-
czas których uzgodniliśmy, że po-
dobnie jak w Cerekwicy, również 
na cmentarzach na ul. Prusickiej 

w Trzebnicy i cmentarzu para-
fialnym w Koczurkach zostaną 
wykonane chodniki.
 Powstające ciągi komunikacyj-
ne to kolejna inwestycja w ostat-
nim czasie, którą Gmina Trzebni-
ca przeprowadziła w Cerekwicy. 
Warto tu wspomnieć utwardze-
nie masą bitumiczną ul. Parkowej, 
czy remont świetlicy wiejskiej. 
Planowane są kolejne inwestycje, 
w tym budowa 3 kilometrowego 
odcinka drogi, która połączy Ce-
rekwicę z Masłowem.

[SH]

W trosce o pamięć
Trwają prace związane z budową ciągów komuni-
kacyjnych na cmentarzu w Cerekwicy. Będą one 
dużym ułatwieniem dla odwiedzających groby 
swych bliskich, ale także dla przeprowadzenia róż-
nego rodzaju uroczystości. Prace prowadzi firma 
Mirosława Cierpisza.

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz ze Stanisławem Koszałko z wydziału techniczno
-inwestycyjnego nadzorują prace budowlane.

▶ Dzięki nowemu chodnikowi odwiedzający groby swoich bliskich będą mogli bez 
problemów dostać się w każdy zakątek cmentarza.
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Ewa  MiEDzwiEcka

 11 maja w budynku starostwa 
Powiatu Trzebnickiego na ul. 
Leśnej, odbyło się posiedzenie 
Powiatowej Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku, którego celem 
było omówienie bezpieczeństwa 
zarówno pielgrzymów, którzy już 
niebawem przyjadą do Trzebnicy, 
jak i mieszkańców. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele sa-
morządów na czele z burmistrzem 
Markiem Długozimą i starostą 
Waldemarem Wysockim oraz 
ks. Piotr Wawrzynek ze Sztabu 
Diecezjalnego Światowych Dni 
Młodzieży, ks. Maciej Szeszko, ks. 
Łukasz Anioł z Ruchu Młodzieży 
Salwatoriańskiej, przedstawiciele 
służb porządkowych, tj. policji, 
straży pożarnej, gminnej straży 
miejskiej, przedstawiciele szpitala 

i wiele innych. Zadbają oni o to, by 
młodzież wędrująca na to wielkie 
wydarzenie przez Trzebnicę była 
bezpieczna, a mieszkańcy doznali 
jak najmniej utrudnień.
 Wszystkie służby biorące 
udział w spotkaniu zapewniły, 
że Gmina Trzebnica jest bardzo 
dobrze przygotowana na przyję-
cie pielgrzymów. Właśnie trwa 
przygotowywanie miejsc parkin-
gowych dla autokarów i sporzą-
dzanie trasy ich przejazdu w taki 
sposób, aby przyjazd kilkunastu 
tysięcy osób do Trzebnicy nie 
sparaliżował komunikacyjnie 
miasta.
 – Światowe Dni Młodzieży to 
ważne wydarzenie duchowe, ale 
ma też  piękny wymiar społecz-
ny. Jestem przekonany, że jako 
trzebniczanie będziemy mieli 
wyjątkową możliwość, by poczuć 

atmosferę i ducha tego, co będzie 
miało swój finał w Krakowie - po-
wiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima - To wyjątkowe wyróż-
nienie dla gminy, że będzie gościć 
tak wielu młodych ludzi. Gdy tyl-
ko organizatorzy zwrócili się do 
mnie z propozycją, od razu wy-
raziłem zgodę, bowiem wiem, że 
bogate doświadczenie organiza-

cyjne gminy dobrze przysłuży się 
i tej inicjatywie. Ufam również, 
że wszyscy którzy w tych dniach 
odwiedzą Trzebnicę, będą do niej 
wracać już jako turyści, by jeszcze 
bliżej poznać urok naszego wspa-
niałego miasta.
 Zanim do miasta przyjedzie 
największa grupa wiernych, od 
20 do 25 lipca w Trzebnicy gościć 

będzie młodzież skupiona wokół 
parafii salwatoriańskich całego 
świata – Kanady, Meksyku, Wiel-
kiej Brytanii, Niemiec, Albanii, 
Węgier, Australii i krajów Ame-
ryki Południowej. W sumie oko-
ło 450 osób. Goście zatrzymają 
się przede wszystkim w domach 
trzebnickich parafian.

tel. 71 387 43 33
kredyty@bstrzebnica.pl

www.bstrzebnica.pl

KREDYT
dla KAŻDEGO 

ZAPRASZAMY

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

■ okres kredytowania do 60 miesięcy

■ maksymalna kwota kredytowania 75 000,00 zł

■ kredyt na dowolny cel

■ bez potrzeby posiadania rachunku

■ decyzja do 48 godzin

■ możliwość wcześniejszej spłaty

*RRSO wynosi 11,05% przy 
następujących założeniach: 
całkowita kwota kredytu 
30 000,00 zł., okres spłaty 
36 miesięcy, raty kapitałowo-
odsetkowe malejące płatne 
10 dnia miesiąca , I rata wynosi 
986,57 zł, ostatnia rata 838,21 zł.,
oprocentowanie 6,90% 
w skali roku, prowizja 5,00%. 
Całkowita kwota do spłaty 
34 677, 74 zł. Stan na 01.06.2016r.

od 4,90% w skali roku

R E K L A M A

Kolejne ustalenia w sprawie Światowych Dni Młodzieży

Gmina Trzebnica włącza się w ogromne przed-
sięwzięcie jakim jest organizacja Światowych 
Dni Młodzieży. Z tej okazji 25 lipca do Trzebnicy 
przyjedzie nawet 15 tysięcy młodzieży związanej 
z Salwatorianami, która wybiera się na  spotkanie 
z  papieżem Franciszkiem w ramach Światowych 
Dni Młodzieży Kraków 2016.

▶ W budynku starostwa odbyło się posiedzenie powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku, które-
go celem było omówienie bezpieczeństwa zarówno pielgrzymów, którzy już niebawem przyjadą do 
Trzebnicy, jak i mieszkańców.

▶ W specjalnych obradach udział wzili  także przedstawiciele służb porządkowych, 
tj. policji, straży pożarnej, gminnej straży miejskiej, przedstawiciele szpitala i wie-
le innych.

▶ W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów na czele z burmistrzem 
Markiem Długozimą i starostą Waldemarem Wysockim, dziekanem ks. Jerzym Ol-
szówką, proboszczem ks. Bogdanem Grabowskim,  ks. Piotrem Wawrzynkiem ze 
Sztabu Diecezjalnego Światowych Dni Młodzieży, ks. Maciejem Szeszko, ks. Łuka-
szem Aniołem z Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. 



7

ToMasz  Lubicz-MiszEwski

 - Odkąd zostałem burmi-
strzem staram się stale wspierać 
inicjatywy rozwijające świado-
mość mieszkańców oraz te, któ-
re zwracają nam uwagę na pro-
blem osób niepełnosprawnych. 
Rozwijając gminną infrastruk-
turę dbamy również o potrzeby 
takich osób oraz ich komfort 
w załatwianiu spraw urzędowych 
czy dostępie do oświaty i kul-
tury. Włączając się jako gmina 
w ten nowatorski projekt, chcemy 
wyjść naprzeciw potrzebom osób 
niepełnosprawnych intelektual-
nie i ustanowić nowe standardy 
wsparcia społecznego i medycz-
nego, a tym samym stworzyć wa-
runki do znaczącego podwyższe-
nia jakości ich życia - podkreśla 
burmistrz Marek Długozima.
 W imieniu Fundacji Polski In-
stytut Otwartego Dialogu List In-
tencyjny podpisała prezes Regina 
Bisikiewicz. Fundacja ta, będąca 
inicjatywą wrocławskich rodzin, 
działa w obszarze psychiatrii od 

2011 roku. Jej celem jest wsparcie 
osób doświadczających trudności 
w zakresie zdrowia psychicznego 
i dawanie im szansy na wyzdro-
wienie. - Aby działania te były 
efektywne, dotychczasowy sys-
tem opieki zdrowotnej, ukierun-
kowany na proces chorowania, 
oparty na hospitalizacji, izolacji, 
stygmatyzacji, traumie i lęku 
przed przyszłością, powinien być 
zastąpiony nowym podejściem, 
ukierunkowanym przede wszyst-
kim na proces zdrowienia - mówi 
pani Regina.
 Projekt, w który zaangażowała 
się Gmina Trzebnica realizowany 
będzie w ramach Programu  Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój, który umożliwia pozyskanie 
finansowania na: stworzenie mo-
delu środowiskowego i przygo-
towanie personelu do nowej or-
ganizacji pracy w tym modelu.
Przygotowaniem do realizacji  
projektu była Wizyta Studyjna 
w Trieście, we Włoszech, którą 
w dniach od 8 do 11 maja odbyli  
na zaproszenie Fundacji przed-

stawiciele Gminy Trzebnica. 
W regionie tym od lat funkcjo-
nuje, unikalny na skalę światową, 
model opieki psychiatrycznej. 
Celem wyjazdu było zapoznanie 
się z dobrymi praktykami i do-
świadczeniami w zakresie wdra-
żania oraz funkcjonowania Śro-
dowiskowych Centrów Zdrowia 
Psychicznego. 
 Program dwudniowej wizy-
ty był bardzo napięty i obejmo-
wał wykłady oraz konsultację 
w biurach Centrum Współpracy 
w zakresie Zdrowia Psychicznego 
Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO Collaboration Center In 
Mental Health), promującej in-
nowacyjne włoskie rozwiązania 
na całym świecie, a także spo-
tkania w Środowiskowych Cen-
trach Zdrowia Psychicznego, czy 
oddziale ratunkowym szpitala 

w Trieście, dedykowanym wy-
łącznie obsłudze osób niepełno-
sprawnych intelektualnie. Czym 
różni się to rozwiązanie od funk-
cjonującego obecnie w naszym 
systemie opieki zdrowotnej?
 Przede wszystkim zapewnia 
opiekę potrzebującym poprzez 
sieć usług środowiskowych, które 
są dostępne 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu, przez 365 dni 
w roku. W centrach tych nie 
trzeba umawiać się na wizytę, 
a pomoc świadczona jest zwykle 
w ciągu godziny lub dwóch go-
dzin, bez listy oczekujących. Cały 
zespół, składający się zazwyczaj 
z lekarzy psychiatrów, psycholo-
gów, pracowników socjalnych czy 
pielęgniarek, dba o zapewnienie 
szybkiej i sprawnej obsługi przy-
jęć osób potrzebujących. Doraźna 
pomoc udzielana jest w odpowie-

dzi na zgłoszony problem, a nie 
w oparciu o historyczne diagnozy. 
Jeśli zgłaszany przypadek wyma-
ga szybkiej interwencji, chociażby 
z subiektywnego punktu widze-
nia osoby zgłaszającej lub jej opie-
kuna, jego problem rozpatruje się 
natychmiastowo.
 Burmistrz Marek Długozi-
ma decydując o udziale Gminy 
Trzebnica w tym projekcie, kolej-
ny raz dał wyraz nie tylko zrozu-
mieniu problemów z jakimi na co 
dzień borykają się osoby niepeł-
nosprawne i ich bliscy, ale także 
stworzył sposobność wdrożenia 
innowacyjnego w skali całego 
kraju rozwiązania, które umoż-
liwi zwiększenie efektywności 
leczenia oraz poprawę jakości ich 
życia.

Gmina Trzebnica wspiera innowacyjny projekt  

W dniu 7 czerwca  Marek Długozima, burmistrz 
Gminy  Trzebnica, podpisał  List Intencyjny 
o współpracy z Fundacją Polski Instytut Otwar-
tego Dialogu z Ligoty Pięknej dotyczący realizacji, 
innowacyjnego w skali kraju, projektu badaw-
czo - wdrożeniowego mającego na celu stworze-
nie modelowego, całodobowego Środowiskowego 
Centrum Zdrowia Psychicznego.

▶ Regina Bisikiewicz - prezes Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu, burmistrz Marek                                   
Długozima  oraz  pracownicy Urzędu Miejskiego zaangażowani w projekt - Ewa Brzegowska i Tomasz 
Lubicz-Miszewski.
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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

 

W ramach prac remontowych od-
nowione zostały pomieszczenia 
klas lekcyjnych, biblioteki oraz 
sanitariatów. Przed szkołą po-
wstało także nowe ogrodzenie, 
a już niebawem wyremontowane 
zostaną również chodniki łączące 
budynki szkoły. Prace prowadził 
Zakład Ogólnobudowlany Toma-
sza Oświęcimskiego
 - Konsekwentnie wspieram 
placówki oświatowe znajdujące 

się w naszej Gminie, dążąc do  
uzyskania jak najlepszych wa-
runków edukacyjnych dla dzieci, 
czego dowodzi ten i wcześniejsze 
remonty szkół. Prace przepro-
wadzane w szkole w Masłowie 
są również konsekwencją starań 
i troski pani dyrektor Jadwigi 
Drobik oraz spotkań z rodzicami, 
podczas których rozmawialiśmy 
o przyszłości szkoły oraz jej re-
moncie – powiedział burmistrz 

Marek Długozima.
 - Dziękuję panu burmistrzo-
wi za podjętą decyzję o dalszym 
funkcjonowaniu i remoncie na-
szej szkoły, a także za zaanga-
żowanie w sprawy polepszenia 
komfortu nauczania – powie-
działa dyrektor Jadwiga Drobik. 
- Patrząc na odnowione piętro 
drugiego z budynków, nie sposób 
nie zauważyć jak bardzo potrzeb-
ny był ten remont. Teraz dzieci 
mogą uczyć się w komfortowych 
warunkach, w odnowionej sali 
lekcyjnej oraz bibliotece.
Remont Szkoły Podstawowej 
w Masłowie, to kolejna inwestycja 
w szkoły znajdujące się w sołec-
twach. Wcześniej remontowi pod-
dane zostały szkoły w - Boleścinie 
- gdzie powstały nowe łazienki 
oraz Zespół Szkół w Ujeźdźcu 
Wielkim, a już niebawem roz-
pocznie się remont i przebudowa 
Szkoły Podstawowej w Kuźniczy-
sku, gdzie powstanie również no-
woczesna hala gimnastyczna.

[SH]

Remont szkoły w Masłowie zakończony
Zakończył się remont jednego z budynków Szkoły 
Podstawowej w Masłowie. Zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami Burmistrza Marka Długozimy z dyrek-
tor Jadwigą Drobik, wyremontowane zostało pierw-
sze piętro drugiego z budynków szkoły. Powstało 
także nowe ogrodzenie dookoła placówki. Co więcej 
– zmodernizowane sale dydaktyczne wyposażono 
w nowoczesny sprzęt edukacyjny. Do placówki za-
kupione zostaną również stanowiska komputerowe. 
Całość remontu wyniosła ponad 100 tys. złotych.

▶ Teraz dzieci mogą się uczyć w komfortowych warunkach. ▶ Dyrektor pokazuje odremontowane i odświeżone pomieszczenia szkolne.  

▶ Burmistrz Marek Długozima, dyrektor szkoły Jadwiga Drobik, 
Stanisław Koszałko z wydziału TI oraz Marek Paleczek z Zakładu 
Ogólnobudowlanego Tomasza Oświęcimskiego w odnowionych 
pomieszczeniach biblioteki szkolnej. 
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▶ Dyrektor SP nr 2 Grażyna Kantecka przyjmuje odznaczenie z rąk 
Romana Kowalczyka - Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.  

▶ Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych medalami „Pro Patria”

R E K L A M A

 Medal „Pro Patria” został usta-
nowiony Zarządzeniem Kierowni-
ka Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych 1 wrze-
śnia 2011 roku. Uhonorowane mogą 
być osoby i instytucje „za szczególne 
zasługi w kultywowaniu pamięci 
o walce o niepodległość Rzeczypo-
spolitej Polskiej”.      
 Grażyna Kantecka pełni funk-
cję dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. gen. Leopolda Okulickie-
go „Niedźwiadka” w Trzebnicy od 
1.09.2000 r. Od początku kultywuje 
tradycje szkoły i jej związki z Armią 
Krajową, która jest ze szkołą związa-
na wspólnym sztandarem. Sztandar 
szkoły uczestniczy nie tylko w uro-
czystościach szkolnych i gminnych, 
ale również w uroczystościach orga-
nizowanych przez Światowy Zwią-
zek Żołnierzy Armii Krajowej. 

 Związek AK uroczyście prze-
kazał szkole pod opiekę Krzyż Ka-
tyński. To zobowiązało uczniów do 
systematycznej pracy nad utrzymy-
waniem porządku wokół pomni-
ka oraz do aktywnego udziału we 
wszelkich uroczystościach o charak-
terze patriotycznym organizowa-
nym w naszym mieście. W kwietniu 
2002r. Grażyna Kantecka otrzyma-
ła Odznakę Honorową za zasługi 
dla Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej. 
 W roku 2013 szkoła przystąpiła 
do projektu edukacji patriotycznej 
pod nazwą "Młodzież szkół dolno-
śląskich w miejscach pamięci naro-
dowej. " Tradycją Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Trzebnicy jest „Szkolna 
lekcja historii”. 
 14 lutego 2007 r. Szkoła Podsta-
wowa nr 2 reprezentowana przez 

dyrektora – Grażynę Kantecką 
przystąpiła do Dolnośląskiej Rodzi-
ny Szkół im. Armii Krajowej i Boha-
terów AK. Szkoła aktywnie uczest-
niczy w działaniach Rodziny Szkół. 
Uczniowie biorą udział w konkur-
sach i konferencjach oraz przygoto-
wują wystawy. Jedna z uczennic jest 
autorką logo Rodziny. 
 Od roku 2011 w szkole pro-
wadzony jest  Klub Historyczny. 
Uczniowie  co roku przygotowują 
wystawy okolicznościowe w Kura-
torium Oświaty we Wrocławiu oraz 
organizują „Noc z filmem historycz-
nym”.  29 lutego 2012 roku podczas 
uroczystego jubileuszu Dolnoślą-
skiej Rodziny Szkół im. Armii Kra-
jowej szkoła została uhonorowana 
medalem Pro Patria. 
W 2009 r. szkoła uczestniczyła  
w ogólnopolskiej akcji  „Katyń-oca-

lić od zapomnienia”. Uczniowie po-
sadzili Dąb Pamięci upamiętniający 
jednego z  bohaterów. Każdego roku 
przygotowują program artystyczny 
upamiętniający ofiary zbrodni ka-
tyńskiej. Dbają również o porządek 
wokół drzewa oraz zapalają znicz.
 We wrześniu 2012 roku ucznio-
wie SP nr 2 w Trzebnicy należący 
do Klubu Historycznego rozpoczęli 
działania w ramach projektu „Śla-
dy Przeszłości-uczniowie adoptują 
zabytki” prowadzonym przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej. Jesie-
nią uporządkowali teren i wykonali 
dokumentację fotograficzną. Teren 
wokół kapliczki został obsadzony 
cebulkami krokusów.   21 maja br. 
odbyła się  uroczystość adopcji Ka-
pliczki Świętej Jadwigi. Uczniowie 
szkoły często biorą udział w  Dol-
nośląskim Przeglądzie  Piosenki 
i Pieśni Patriotycznej.  W roku 2010 
r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 zajęli I miejsce w kategorii ze-
społów. W roku 2012r. i 2013 zajęli 
II miejsce w kategorii zespołów .
   [als]

Dyrektor SP2 w Trzebnicy odznaczona 
20 maja 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość 
wręczenia medali Pro Patria. Wśród wyróżnionych 
znalazła się Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
w Trzebnicy – Grażyna Kantecka. Medale wręczane 
były przez Romana Kowalczyka -Dolnośląskiego Ku-
ratora Oświaty.
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 Spotkanie rozpoczęło się 
oficjalnym poczęstunkiem, 
w którym uczestniczyli Bur-
mistrz Gminy Trzebnica Marek 
Długozima, dyrektor Zespołu 
Szkół w Ujeźdźcu Wielkim Ma-
riusz Szkaradziński, wicedy-
rektor Beata Iżewska, dyrektor 
ZAPO Agnieszka Moździerz oraz 

uczniowie i rodzice. Podczas spo-
tkania uczennice z Gimnazjum 
w Ujeźdźcu Wielkim: Urszula 
Zaremba i Wiktoria Bajserowicz 
zaprezentowały program arty-
styczny dla gości i uczestników 
zebrania.
- Cieszę się, że Gmina Trzebni-

ca już od ośmiu lat uczestniczy 
w programie wymiany szkolnej. 
Dzięki takim przedsięwzięciom 
rozszerzamy i umacniamy współ-
pracę między naszymi miasta-
mi partnerskimi. Korzystają na 
tym zarówno nasi uczniowie, jak 
i niemieccy, poznając osiągnięcia 
kulturalne swego sąsiada i po-
szerzając wiedzę na temat miast 
partnerskich, a jednocześnie do-
skonalą język obcy – powiedział 
burmistrz Marek Długozima. 
Warto również wspomnieć, że 
już we wrześniu do Trzebnicy 
przyjedzie delegacja z Kitzingen, 
w ramach partnerstwa między-
narodowego, które z roku na rok 
sprzyja coraz lepszej integracji 
pomiędzy mieszkańcami obu 
miast – dodał burmistrz.
W ramach projektu wymiany 

uczniowie odbyli wycieczkę do 
obiektu turystycznego o charak-
terze naukowo-rozrywkowym 
w Krasiejowie. Z zainteresowa-
niem poznawali początki powsta-
nia Ziemi oraz drogę ewolucji di-
nozaurów.
W kolejnych dniach goście z za-
przyjaźnionego miasta uczestni-
czyli w zajęciach szkolnych 
pracując pilnie nad wspólnym 
projektem, dzięki czemu szybko 
nawiązali kontakt z rówieśnika-
mi. Po ciężkiej pracy w szkole, 
wszyscy uczniowie w celu relaksu 
skorzystali z atrakcji Gminnego 
Parku Wodnego TRZEBNICA
-ZDRÓJ. 
W programie wizyty znalazł się 
również czas na wspólny wyjazd 
do Wrocławia, podczas którego 
dzieci zwiedziły Rynek i Ostrów 
Tumski. 
- Ten niespełna tydzień spędzony 
w Gminie Trzebnica doskonale 
sprzyjał integracji polsko-nie-
mieckiej. Dzięki takim projek-
tom dzieci poznają inne kultury, 
nawiązują także międzynarodo-
we przyjaźnie. Czas pokazuje, że 

przedsięwzięcia międzyszkolne 
warte są każdego wysiłku – po-
wiedziała jedna z organizatorek 
Beata Iżewska, wicedyrektorka  
Zespołu  Szkół w Ujeźdźcu Wiel-
kim.  – Ogromne podziękowania 
kierujemy do dyrekcji Zespołu 
Szkół w Ujeźdźcu Wielkim do 
pana Mariusza Szkaradzińskiego 
i pani Beaty Iżewskiej, a przede 
wszystkim do pana Burmistrza 
Gminy Trzebnica, który każde-
go roku wspiera finansowo nasz 
projekt. Za nieocenioną pomoc 
i udział w projekcie dziękujemy 
także Idzie Wnukowskiej, Kata-
rzynie Kwiatkowskiej, Barbarze 
Górnicz i Maciejowi Bartoszkowi, 
a także organizatorom ze strony 
niemieckiej Karin Winkler i Be-
acie Seidel – dodała Katarzyna 
Żebrowska współorganizatorka 
międzynarodowego spotkania.
Projekt wymiany polsko-nie-
mieckiej dofinansowany został 
przez Polsko-Niemiecką Współ-
pracę Młodzieży w Warszawie.

Adrianna 
Pieczykolan -Gorazdowska

Z Kitzingen do Trzebnicy
Gmina  Trzebnica w ramach międzynarodowego 
rozwoju partnerskiego od 2009 roku rozpoczęła 
program wymiany międzyszkolnej z zaprzyjaź-
nionym miastem Kitzingen. Tegoroczna wymia-
na była czwartą   z cyklu i trwała od 30 maja do 2 
czerwca. Uczniowie  z  Zespołu Szkół w Ujeźdźcu 
Wielkim gościli w swoich domach kolegów z nie-
mieckiej szkoły w Kitzingen.

Już 24 czerwca na placu targo-
wym przy ul. Milickiej będzie 
miała miejsce  akcja zorgani-
zowana przez trzebnicką firmę 
autorcraft z ogólnopolskim 
partnerem  Profiauto Pitstop. 
każdy chętny właściciel samo-
chodu będzie mógł bezpłatnie 
sprawdzić tam swoje auto. 

Firma Autocraft z partnerem Pri-
fiAuto po raz pierwszy w Trzebni-
cy organizuje akcję, podczas której 
będzie można darmowo sprawdzić 
swój  pojazd. Dzięki wsparciu spe-
cjalistów, kierowcy będą mogli 

poznać stan techniczny swoich sa-
mochodów oraz zasięgnąć facho-
wej porady związanej z ich przy-
gotowaniem do nowego sezonu.  
Fachowcy nieodpłatnie sprawdzają 
stan zawieszenia, ogumienia, szyb, 
akumulatora, układu klimatyzacji, 
wycieraczek oraz poprawne usta-
wienie świateł. Celem akcji jest 
przypomnienie kierowcom o tym, 
że stan techniczny pojazdów wpły-
wa na bezpieczeństwo jazdy. Orga-
nizatorzy przekażą również każde-
mu kierowcy foldery informacyjne, 
pomocne przy zakupie używanego 
samochodu oraz zawierające wska-

zówki w jaki sposób zadbać o swój  
pojazd przed wiosennymi wojaża-
mi. Organizatorzy akcji zapraszają!
Autotocraft - hurtownia motoryza-
cyjna powstała w Trzebnicy w 1998 
roku. Firma oferuje szeroki zakres 
części zamiennych i olejów, służąc 
fachowym doradztwem przy wy-
borze optymalnych rozwiązań. 

www.autocraft.net.pl

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

R E K L A M A

Sprawdź bezpłatnie swój samochód

▶ Młodzieżowa delegacja z Kitzingen. 

▶ Pamiątkowe zdjęcie przed Gminnym Centrum Kultury i Sportu. 

▶ W Ujeźdźcu Wielkim z dyrekcją szkoły. 
▶ Podczas oficjalnego spotkania. Uczestniczą w nim burmistrz Marek Długozima, dy-

rektor ZS w Ujeźdźu - Mariusz Szkaradziński oraz dyrektor ZAPO Agnieszka Moź-
dzierz.
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Z wizytą we włoskich spółdzielniach
 

Wizyty we włoskich spółdziel-
niach socjalnych dedykowanych 
osobom niepełnosprawnym in-
telektualnie możliwe były dzięki 
Wizycie Studyjnej, która odbyła 
się na zaproszenie Fundacji Pol-
ski Instytut Otwartego Dialogu 
z Ligoty Pięknej.
W ciągu dwóch dni była okazja 
do zapoznania się ze sposobem 
organizacji i funkcjonowaniem 
czterech, spośród piętnastu spół-
dzielni socjalnych działających 
w tym regionie. We wszystkich 

z odwiedzonych spółdzielni pra-
cują wyłącznie osoby, które do-
świadczyły kryzysu związanego 
ze zdrowiem psychicznym i wy-
zdrowiały lub ich stan zdrowia 
znacząco się poprawił w rezulta-
cie przeprowadzonej terapii. 
Pierwszą spółdzielnią socjalną, 
z którą uczestnicy wyjazdu mogli 
się zapoznać, był hotel, w którym 
mieszkali. Standard hotelu był 
wysoki, a obsługa gości na pozio-
mie, którego niejeden obiekt tego 
typu mógłby tylko pozazdrościć. 
Kolejna spółdzielnia socjalna, 

która znalazła się w planie wizy-
ty zajmowała się wyrobem pro-
duktów tekstylnych. Pod własną 
marką projektuje i szyje torebki, 
pokrowce, czapki czy ubrania. 
Jakość wytwarzanych przedmio-
tów jest na bardzo wysokim po-
ziomie, a kreatywność projektan-
tów naprawdę zachwyca. Trzecią 
spółdzielnią socjalną była restau-
racja. Zarówno estetyka i czystość 
lokalu, jak i obsługa oraz jakość 
serwowanych dań niczym nie 
odbiegała od ogólnie przyjętych 
standardów. O smakach włoskiej 
kuchni nie wspominając. Ostat-
nią wizytowaną spółdzielnią 
było tzw. Rosarium, czyli ogrody, 
w których uprawiane jest setki ga-
tunków róż. Kwiaty te sprzedawa-
ne są zazwyczaj z usługą wystroju 
wnętrz (kościołów, restauracji, 
imprez okolicznościowych, itp.).
Przykład Włoch pokazuje, że 
na rynku pracy może i powinno 

znaleźć się miejsce dla przedsię-
biorstw tworzonych dla i przez 
osoby wykluczone społecznie 
z powodu doświadczenia m.in. 
problemów związanych ze zdro-
wiem psychicznym. Burmistrz 
Marek Długozima podejmując tę 

inicjatywę powiedział -Jesteśmy 
drugą gminą w Polsce, która za-
uważa problem jakim jest zna-
lezienie pracy przez osoby nie-
pełnosprawne i chce im pomóc 
– stąd pomysł utworzenia takiej 
spółdzielni właśnie w Trzebnicy.

W ramach przygotowań do zawiązania i uruchomie-
nia działalności Spółdzielni Socjalnej przy Warszta-
tach Terapii Zajęciowej w Trzebnicy, przedstawiciele 
gminy odwiedzili spółdzielnie socjalne angażujące 
osoby niepełnosprawne intelektualnie funkcjonujące 
w regionie Triestu we Włoszech.

▶ Wśród produktów, jakie szyje włoska spółdzielnia z odzyskanych produktów są - 
pokrowce na laptopy, czapki, ubrania i wiele innych. 

▶ W pracowni. Kreatywność projektantów zachwyca. 

▶ Torebki pod własną marką uszyte z odzyskanych surowców. 

OKNA  DRZWI  ROLETY  PODŁOGI

DORADZTWO  SPRZEDAŻ   MONTAŻ

ul. Wrocławska 3 
tel. 605 986 600

608 250 663
info@tomfloor.pl 

www.tomfloor.pl SPRZEDAŻ  RATALNA
na cały  asortyment

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

R E K L A M A
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KWIATY     IGLAKI     DRZEWKA SZCZEPIONE 

BARDZO  DUŻY  WYBÓR

telefon   
664  024  722
606  413  592
662  232  081

godziny otwarcia

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

Szczytkowice 17
w  pobliżu Trzebnicy 

BILUsc

R E K L A M A

Zawody ślizgów w Skoroszowie

Ewa  MiEDzwiEcka

 Zmagania modeli pływających 
odbyły się na stawach u Państwa 
Cieleniów w Skoroszowie. Wzięło 
w nich udział blisko 40 zawodni-
ków, w tym zawodnicy z Gminy 
Trzebnica m.in. kilku chłopców 

należących do Sekcji Modelar-
skiej działającej przy Gminnym 
Centrum Kultury w Trzebnicy.
 Zadaniem zawodników było 
przejechanie jak największej licz-
by okrążeń po wyznaczonej trasie 
(w kształcie litery M) w określo-
nym czasie (20 min. w standar-

dzie i 30 min. FSR 3,5 i pozostałe).
 Jak podkreślali zawodnicy 
biorący udział w pierwszych eli-
minacjach do Mistrzostw Polski 
w zawodach ślizgów wodnych 
FSR w Skoroszowie, przed nimi 
jeszcze zawody w Jaworze (II 
strefa), Kępnie(III strefa), będące 
przygotowaniem do Mistrzostw 
Polski Modeli Ślizgów FSR-V, H, 
O w Miłocinie, które odbędą się 
we wrześniu.
 Puchary i dyplomy wręczał 
m.in. Ryszard Dziergwa i sędzia 
główny Dariusz Goliński, któ-
ry podziękował wszystkim za 
udział. Wyraził szczególne uzna-
nie dla najmłodszych zawodni-
ków, którzy w zmaganiach mo-
deli pływających uczestniczyli po 

raz pierwszy i pogratulował im 
pierwszych sukcesów.
 - Dziękuję burmistrzowi 
Markowi Długozimie za pomoc 
w zorganizowaniu zawodów 
w Skoroszowie i objęcia nad nimi 
honorowego patronatu- powie-
dział Stefan Widurski-  animator 
sekcji modelarskiej- Jestem dum-
ny z chłopców, którzy należą do 
pracowni modelarskiej działają-
cej w Gminnym Centrum Kultu-
ry, a wzięli udział w zawodach po 
raz pierwszy. Nie byłoby to moż-
liwe bez wsparcia Gminy Trzeb-
nica- przed zawodami dzięki 
dofinansowaniu zakupiliśmy do  
łódek rozruszniki, trzy pompki 
do tankowania paliwa i trzy żar-
niki.

Najlepsi Trzebniczanie:
W  kategorii JUNIOR:
Franciszek Ciechański zajął 
I miejsce w  klasie FSR  OWSZAR 
i  FSR 15 oraz II miejsce w klasie 
FSR 7,5. W tej samej kategorii 
miejsce III zajął Mateusz Wi-
chłacz, który w zawodach wziął 
udział po raz pierwszy.

W kategorii SENIOR:
Stefan Widurski, w klasie FSR 
STANDARD 3,5 zajął I miejsce 
a w klasie FSR 15 miejsce III.
Adam Hara w klasie FSR STAN-
DARD 3,5 zajął II miejsce a We-
ronika Okuniewicz zwyciężyła 
w klasie FSR 7,5.

W dniach 20-22 maja w Skoroszowie odbyły się 
pierwsze eliminacje do Mistrzostw Polski w zawo-
dach ślizgów wodnych FSR. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Burmistrz Marek Długozima. 
Wyścigi modeli pływających sterowanych radiem to 
wydarzenie, które ściąga pasjonatów tej niszowej, ale 
bardzo interesującej dyscypliny z całego kraju.

▶ Zadaniem zawodników było wykonanie jak najwięcej 
okrążeń po akwenie wodnym i to w określonym czasie.

▶ Na chwilę przed startem. ▶ Zawody odbyły sie na stawach państwa Cieleniów. 

▶ Zwycięzscy seniorzy. ▶ Najlepszsi juniorzy. ▶ Nie zabrakło ani miłośników ślizgów, ani kibiców trzymających kciuki za swoich 
faworytów. 
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Monika  wiLga 

Uroczystość rozpoczął Karol Dą-
bek z Gimnazjum nr 1 w Trzeb-
nicy, który pod kierunkiem pani 
Alicji Stręk-Tworek przeczytał 
wiersz Wojciecha Młynarskiego 
„Naszych Matek maleńkie miesz-
kanka”. 
Pięknym lirycznym głosem kon-
cert otworzyła Monika Grusz-
czyńska. Występ ujął słuchaczy 

starannie dobranym repertu-
arem oraz doskonałą interpre-
tacją utworów. Mamy mogły 
wysłuchać specjalnie przygoto-
wanych na tę okazję piosenek. 
Nie zabrakło uśmiechu i praw-
dziwych, szczerych wzruszeń. 
Usłyszeliśmy m.in.: „Powróćmy 
jak za dawnych lat”, „Mały Ksią-
że”, „Seksapil”, „Bo we mnie jest 
seks”, „Ja się boję sama spać”, 
„Nie wolno mi Ciebie kochać”           

i na zakończenie utwór sławnego 
tenora Andrei Bocellego „Time to 
Say  Goodbye”.
– Bardzo się cieszę, że mogę dziś 
wystąpić przed państwem z oka-
zji tak ważnego święta, jakim 
jest Dzień Mamy. Dzięki pracy 
z dziećmi w Szkole Muzycznej              
i koncertom dla trzebniczan po-
kochałam to miasto i z ogromną 
przyjemnością uczestniczę we 
wszystkich ważnych wydarze-
niach odbywających się w Gminie 
Trzebnica - powiedziała wzru-
szona solistka – Monika Grusz-
czyńska. – Bardzo dziękuję panu 
burmistrzowi Markowi Długo-
zimie za zaproszenie do udziału 
w dzisiejszej uroczystości. To na-
prawdę piękny gest z Pana strony, 
że podarował Pan w prezencie 
muzycznym ten koncert wszyst-
kim Mamom -dodała.
Przed występem włoskiego woka-

listy Maurizia Nicoliniego wiersz 
Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego pt. „Spotkanie z Matką” 
wyrecytowała Urszula Zarem-
ba z Zespołu Szkół w Ujeźdźcu 
Wielkim. Po tym wzruszającym 
momencie salę Gminnego Cen-
trum Kultury wypełniły włoskie 
przeboje o miłości. 
-„Jest jedno takie serce spośród 
serc wielu tysięcy, które bije wciąż 
nieprzerwanie i kocha najgoręcej. 
To serce naszej Mamy najlep-
sze w całym świecie. Mijają lata 
w rozpędzie, twarde skały czas 
kruszy, ale miłość matki do dzie-
ci żaden czas, nigdy nie ruszy” – 
Drogie Mamy, tą poetycką dedy-
kacją chciałem Wam wszystkim 
serdecznie podziękować za to, że 
przybyłyście na dzisiejszy kon-
cert do odnowionych przestrze-
ni Gminnego Centrum Kultury. 
Cieszę się, że mogę po raz kolejny 
dedykować ten koncert właśnie 
Wam – szczególnym osobom, 
które tyle serca od siebie dają 
innym - powiedział burmistrz 
Marek Długozima.  - Ten kon-
cert nie byłby możliwy, gdyby nie 
wkład wielu osób, dlatego chciał-
bym podziękować wszystkim 

zaangażowanym w organizację 
dzisiejszej uroczystości. Szczegól-
ne słowa podziękowania pragnę 
również skierować do pani Moni-
ki Gruszczyńskiej, która za każ-
dym razem zachwyca nas swoim 
pięknym głosem oraz do Mau-
rizia Nicoliniego, który senty-
mentalną, romantyczną muzyką 
uświetnił Koncert z okazji Dnia 
Matki – dodał burmistrz.
Na zakończenie, na specjalną 
prośbę burmistrza Marka Dłu-
gizomy, który dedykował ten 
utwór wszystkim mamom, któ-
rych już nie ma, solistka Operetki 
Wrocławskiej w duecie z Mauri-
zio Nicolinim wykonała utwór 
„Mamma Son Tanto Felice”, któ-
ry traktuje o pięknej miłości córki 
do Mamy.
- Jestem zachwycony publiczno-
ścią i wzruszony tym wyjątko-
wym dniem – powiedział na za-
kończenie  Maurizio Nocolini.
- To naprawdę piękny i porusza-
jący  koncert. Warto było przyjść 
i wysłuchać tych zapomnianych 
wierszy i piosenek. Bardzo dzię-
kujemy za zorganizowanie tej 
uroczystości – powiedziała pani 
Halina, mieszkanka Trzebnicy.

Tylko Ty, Mamo!
Z okazji Dnia Mamy, 25 maja w sali widowiskowo-ki-
nowej Gminnego Centrum Kultury, odbył się kon-
cert pod tytułem „Tylko Ty, Mamo”. Na zaproszenie 
Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy na 
scenie wystąpiła solistka Operetki Wrocławskiej dr 
Monika Gruszczyńska, a włoskie piosenki o miłości 
zaśpiewał Maurizio Nicolini. 

▶ Sala widowiskowa była pełna.  ▶ Monika Gruszczyńska za swój występ otrzymała gromkie brawa 
oraz mnóstwo kwiatów. 

▶ Burmistrz podziękował artystce za występ i wręczył 
piękny buket kwiatów. 

▶ Urszula Zaremba recytowała wiersz K. I. Gałczyńskiego „Spotkanie 
z matką”.

▶ Karol Dąbek przeczytał wiersz Woj-
ciecha Młynarskiego „Naszych Ma-
tek Maleńkie Mieszkanka”.

▶ Panie, które licznie przybyły, były wzruszone.▶ Liryczny głos Moniki Gruszczyńskiej wzruszył publiczność. 
Na zdjęciu z Maurizio Nicolinim, który także przygotował na 
ten wieczór sentymantalny koncert.

▶ Burmistrz Marek Długozima przywitał 
panie przybyłe na spotkanie oraz zade-
dykował im z okazji Dnia Matki  piękny 
koncert. 
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godziny otwarcia
pon-pt   9.30-17.30   
sobota 10-14

U nAs KUpIsz 
WORKI do ODKURZACZy  

wszystkich producentów z Europy

Czy spełnia się Pani jako sołtys?

Praca z ludźmi  to możliwość roz-
mowy o ich problemach, współ-
praca  z nimi. Daje mi to ogrom-
ną radość. Staram się być wspar-
ciem dla mieszkańców i osobą, 
do której zawsze można przyjść 
w potrzebie.  Każda rozwiązana 
sprawa czy nawet drobna pomoc 
mobilizuje  mnie do dalszych 
działań.   
Z czego jest Pani dumna? Mam 
tu na myśli – sołtysa z jednej 
strony i mieszkankę sołectwa 
z drugiej.

Jesteśmy małą miejscowością, 
a mimo to udało się nam jako 
pierwszym w gminie - zorgani-
zować  Festyn Balonów. Było to 
bardzo duże wyzwanie, ale podo-
łaliśmy temu. W przedsięwzięcie 
zaangażowali się prawie wszyscy 
mieszkańcy, a impreza cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców sąsiednich miej-
scowości. Jako sołectwo bierzemy 
czynny udział  w imprezach orga-
nizowanych przez gminę. Jeste-
śmy obecni na niemal wszystkich 
i staramy się, by nas zauważo-
no. Na przykład na Dożynkach 
Gminnych udało nam się zdobyć  

I miejsce w kategorii wieniec do-
żynkowy,  a nasz kramnik stał się 
bardzo popularny wśród odwie-
dzających. Nasz żurek i zakwas 
cieszy się od lat  dużym uzna-
niem. Poza tym udało nam się 
wykonać piękne palmy, aby wziąć 
udział w paradzie Palm Wielka-
nocnych.  Nasze sołectwo, jako 
jedno z nielicznych, ma także 
swój stragan na Święcie Sadów 
i jest chętnie odwiedzany przez 
uczestników imprezy.
Poza tym w Blizocinie nie brakuje 
ciekawych miejsc do zwiedzania. 
Przyjezdni mogą podziwiać za-

bytkowy pałac wraz z przylegają-
cym parkiem, kościół parafialny 
pod wezwaniem  Miłosierdzia 
Bożego, a także Szkołę Podsta-
wową z boiskiem sportowym nie-
dawno wykonanym przez gminę.
A jakie są Państwa plany na 
przyszłość?   

W najbliższym czasie planujemy 
uporządkować plac, na którym 
organizujemy festyny i imprezy 
z udziałem mieszkańców tak, aby 
można było z niego korzystać.  
Z Funduszu Soleckiego zakupili-
śmy wiatę, teraz planujemy doku-
pić stoliki i ławki. Być może  uda 
nam się zorganizować Festyn Ro-
dzinny. Planujemy także udział 
w Dożynkach Gminnych i Świę-
cie Sadów.
A co by Pani zmieniłaby w swo-
jej miejscowości?

Zmian potrzeba dużo. Nasza 
miejscowość leży na obrzeżach 
gminy i w wiele jest tu do zro-
bienia. Przede wszystkim braku-
je nam świetlicy, bo to miejsce 
łączy mieszkańców, pozwala na 
organizowanie spotkań i rożne-
go rodzaju imprez. Na terenie wsi 
w samym centrum jest plac, który  
chcielibyśmy zagospodarować, by  
mógł stać się wspaniałym miej-
scem do zabawy. 
Co najbardziej cieszy Panią 
w Boleścinie?

Cieszą mnie ludzie, którzy powo-
li przekonują się, że można coś 
zmienić w swoim otoczeniu. Sami 
zresztą coraz mocniej angażują 
się w działania. Dzięki tej gru-
pie  udało się już wiele osiągnąć.  

Dużą nadzieję pokładam w naszej 
młodzieży.  Cieszę się, że starają 
się być coraz bardziej pomocni.  
Jak wygląda współpraca z gmi-
ną i innymi sołectwami?

Współpraca z gminą układa nam 
się dobrze. Zawsze możemy liczyć 
na pomoc i wsparcie burmistrza. 
Nasze sołectwo bierze czynny 
udział w imprezach organizowa-
nych przez gminę.  Co do współ-
pracy z innymi sołectwami, to 
potrafimy się zorganizować, jeżeli 
jest taka potrzeba. Wspólnie wy-
stąpiliśmy z projektem w Budże-
cie Obywatelskim w 2015 roku, 
organizujemy też razem festyny 
np. Festyn Parafialny z udziałem 
6 miejscowości. Jak więc widać, 
układa nam się dość dobrze. 
Czego pani i mieszkańcom ży-
czyć?

Myślę, że przede wszystkim zdro-
wia, bo to jest dla wszystkich 
najważniejsze. Więcej inwestycji 
w naszej miejscowości, aby mogła 
się rozwijać, a ludziom żyło się le-
piej i mogli być dumni ze swojej 
wsi.  

Małgorzata Derecka

wioska oczami sołtysa 
ROzMOwA z sOłtysEM BOLEścInA -  Arlettą  MAjder 

▶ Mieszkanki Boleścina są zawsze zaangażowane w gminne uroczystości i wydarzenia. 
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▶W SP w Ujeźdźcu. ▶ Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy. ▶ W Szkole Podstawowej w Boleścinie. 

 Integralną część projektu stano-
wi książeczka edukacyjna „Sierżant 
Uśmiech”, autorstwa Wiesławy 
Kucięby, w całości sfinansowana 
przez Gminę Trzebnica. Zajęcia 
w bieżącym roku szkolnym prze-
prowadziły funkcjonariuszki Stra-
ży Miejskiej st. insp. Anna Cisak 
i mł. str. Marlena Dziadosz. W tym 
roku w projekcie udział wzięło 400 
pierwszoklasistów, a od 2011 r. pro-
jektem zostało objętych prawie dwa 
tysiące dzieci z Gminy Trzebnica. 
 W Trzebnicy tegoroczna edycja 
projektu „Sierżant Uśmiech” za-
kończyła się w Szkole Podstawowej 
nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
Zaproszonych gości oraz wszyst-
kich zgromadzonych uczniów 
przywitała wicedyrektor Jowita 
Pietrzykowska-Dziwak, po czym 
rozpoczęło się przedstawienie, któ-
rego scenariusz, w oparciu o treść 
książeczki „Sierżant Uśmiech”, 
przygotowały wychowawczynie: 
Alicja Woźna i Agata Zych. 
 W ramach podsumowania 5. 

edycji projektu odbył się także te-
matyczny konkurs, do którego 
zostały zaproszone wszystkie kla-
sy. Zadania zostały prawidłowo 
rozwiązane; dzieci wykazały się 
dużą znajomością przepisów dro-
gowych, za co zostały nagrodzone 
brawami oraz pochwałą Komen-
danta Straży Miejskiej Krzysztofa 
Zasiecznego, który był pod ogrom-
nym wrażeniem wiedzy dzieci na 
temat zasad bezpieczeństwa na 
drodze. 
 Na zakończenie w imieniu bur-
mistrza Gminy Trzebnica Mar-
ka Długozimy dzieciom i całemu 
gronu pedagogicznemu, za per-
fekcyjne podsumowanie projektu 
pogratulowała dyrektor ZAPO 

Agnieszka Moździerz. 
 Na terenie sołectw projekt zo-
stał podsumowany końcem marca 
w Szkole Podstawowej w Ujeźdźcu 
Wielkim. Zgromadzonych przywi-
tał dyrektor Mariusz Szkaradziński 
i zaprosił na program artystyczny, 
przygotowany przez pierwszoklasi-
stów pod kierunkiem wychowaw-
czyń: Małgorzaty Kowal, Elżbiety 
Podrygajło, Małgorzaty Smakow-
skiej oraz Katarzyny Urban. 
 Funkcjonariuszka Straży Miej-
skiej st. insp. Anna Cisak i funk-
cjonariuszka KPP Trzebnica Daria 
Szydłowska zebrały książeczki, 
które wcześniej dzieci otrzymały 
w celu rozwiązania zadań. Na za-
kończenie uczniowie otrzymali dy-

plomy oraz opaski odblaskowe.
 -Cieszę się, że projekt realizowa-
ny jest w Gminie Trzebnica. Wszy-
scy funkcjonariusze służą pomocą 
w każdej sytuacji. Dobrze, że dzięki 
takim projektom dzieci dowiadują 

się o zachowaniu na drodze i mogą 
odpowiednio wykorzystać tę wie-
dzę – powiedział oficer prasowy st. 
aspirant Piotr Dwojak z Komendy 
Powiatowej Policji w Trzebnicy.
      [MW]

Sierżant Uśmiech 5  Bezpieczna droga do szkoły
W 2011 roku projekt 
„Sierżant Uśmiech” zo-
stał wpisany do Banku 
Dobrych Pomysłów Ko-
mendy Głównej Policji 
w Warszawie. Od tego 
też roku realizowany 
jest w Gminie Trzebnica. 
9 maja w Trzebnicy, a 22 
marca na terenie sołectw 
zakończyła się kolejna 
5. edycja tegoż projektu, 
podczas którego dzieci 
dowiedziały się, jak bez-
piecznie przedostać się 
z jednej strony ulicy na 
drugą, by szczęśliwie do-
trzeć do szkoły czy domu.

▶ Szkoła Podstawowa w Masłowie.  

▶ Szkoła Integracyjna w Trzebnicy. 

▶ Finał akcji Sierżant Uśmiech miał miejsce w Ujeźdźcu Wielkim (na 
górze) oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. 

▶ SP nr 2 . Strażniczka prezentuje dzieciom zasady 
panujące na przejściu dla pieszych.

▶ Uczniowie SP nr 3 pokazują, jak bezpiecznie przechodzić 
przez ulicę. 
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♦ 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; 71 308 46 46
rejestracja@reh4u.com
www.reh4u.com

Trzebnica ul. Wrocławska 8 d

R E K L A M A

 Dwa z nich stanęły przed bu-
dynkiem Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu. W związku 
z tym, że rzeźby kotków znajdu-
ją się przy wejściu do sali kino-
wo-widowiskowej, swoje imiona 
zyskały od znanych wszystkim 
bohaterów bajek – Filemona i Bo-
nifacego. Kolejny kotek zagościł 
przy Urzędzie Miejskim, a jego 
imię to Trzebniczek. Rzeźby 
kotów już na dobre wpisały się 
w krajobraz miasta Trzebnica. 

Od początku była to świetna ini-
cjatywa, która cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem nie tylko 
wśród najmłodszych. Obecnie 
na terenie miasta znajduje się 9 
kotków. Gmina Trzebnica przy-
gotowała również fantastyczną 
zabawę miejską połączoną ze 
zwiedzaniem rzeźb futrzaków.  
Kocia Ścieżka, bo tak brzmi na-
zwa tej gry, prowadzi po naj-
ciekawszych miejscach naszego 
miasta. Na szlaku oprócz kotów 
można znaleźć pomarańczowe 
tabliczki z kodem QR, w których 
ukryto informacje, zagadki i cie-
kawostki. Zachęcamy wszystkich 
do wzięcia udziału w zabawie, 
a tymczasem czekamy na kolejne 
figurki kotków.

Aleksandra Mac

Kocia rodzina się rozrasta!
Mamy zaszczyt poinformo-
wać, że Trzebnicka Kocia 
Rodzina powiększyła się 
o kolejne trzy pupile. Nowe 
koty pojawiły się z okazji ob-
chodów III Trzebnickich Dni 
Rodziny. 

▶ Bonifacy i Filemon przy wejściu do Kina Polonia w Gminnym Cen-
trum Kultury i Sportu. 

▶ Trzebniczek przy Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy. 

CANTIENICA
Trening Dna Miednicy
 Perfekcyjny trening dla kobiet 
i mężczyzn, zrewolucjonizowany 
przez Szwajcarkę Benitę Cantieni 
sposób treningu mięśni dna mied-
nicy od czerwca w Reh4U.!
Ćwiczenia ukierunkowane na 
prewencję i autoterapię sła-
bości pęcherza moczowego, 
inkontynencji (nietrzymanie 
moczu, stolca), obniżania / wy-
padania / przerostu narządów.
 W człowieku tkwią zasoby nie-
znane lub raczej niedostrzegane, 
nieokiełzane lub raczej niedocenia-
ne i nie wykorzystywane .Odkry-
wania inteligencji ciała i umysłu, 
doświadczania witalizującej mocy 
sprzężenia mięśni, od stóp do gło-
wy w niezwykle prosty sposób uczy 

metoda CANTIENICA®. Centrum 
sprzężenia mięśni oraz dobroczyn-
nego ruchu ciała człowieka znaj-
duje się w miednicy kostnej. Jak 
wydobyć i doświadczyć lekkości 
poznasz wykonując ćwiczenia i da-
lej stosując zasady metody w co-
dzienności. Charakterystyczne dla 
tego treningu jest to, że nie liczy się 
sekwencji i nie wartościowuje siły 
napięcia mięśni, natomiast liczy się 
precyzja i przełożenie ćwiczeń oraz 
zasad Vivatomii Benity Cantieni na 
potrzeby życia codziennego. Efek-
ty są niewspółmierne do innych 
metod treningowych. Stosowanie 
zasad podczas innych aktywności 
fizycznych wzmacnia i utrwala ich 
efekty.
Co znaczy: „aktywne mięśnie 
dna miednicy”? kiedy powinny 
być aktywne, a kiedy całkowicie 
rozluźnione?

 Mięśnie dna miednicy powinny 
być zawsze aktywne, na co dzień 
i we wszystkich codziennych sytu-
acjach tzn. posiadać pewne napię-
cie podstawowe (tonus zasadniczy), 
które to, tylko w trzech sytuacjach 
powinno zostać całkowicie rozluź-
nione: na toalecie, podczas seksu 
i oczywiście podczas porodu.
O co chodzi z tym tonusem za-
sadniczym?
 Chodzi o mikro ruchy. Ustawie-
nie na guzach kulszowych wraz 
z naprężeniem tułowia nadaje 
mięśniom dna miednicy (m. leva-
tor ani, zespół mięśni dźwigacz 
odbytu, ze względu na swoją funk-
cję w metodzie CANTIENICA® 
przemianowany na podnośnik na-
rządów) niezbędne napięcie, które 
zostaje zachowane zawsze, zarów-
no podczas wdechu jak i wydechu. 
Napięcie to zwiększa się lekko pod-
czas wdechu, a podczas wydechu 
ten lekki wzrost napięcia powraca 
do stanu wyjściowego, czyli do 
tonusu zasadniczego. Podczas wy-
dechu nie należy odprężać w rozu-
mieniu całkowitego rozluźnienia/
zwiotczenia, nie należy puszczać 
naprężenia tułowia i opadać/osia-
dać. Również nie należy szarpać 
tzn gwałtownie ściągać i puszczać 
guzy kulszowe. Ruchy te powinny 
być płynne i subtelne.
Dla kogo ma to znaczenie?
 Dla wszystkich, dla kobiet 
i mężczyzn w każdej fazie życia. 

Kształtowanie i utrzymanie tonusu 
zasadniczego, nazywanego w me-
todzie CANTIENICA® też tonusem 
witalnym (Vitaltonus), jest skutecz-
ną i trwałą prozdrowotną profilak-
tyką oraz terapią w dolegliwościach 
spowodowanych wzmożonym lub 
obniżonym napięciem w obrębie 
miednicy. Aby przez całe życie cie-
szyć się sprawnością ciała wystar-
czy pielęgnować tonus zasadniczy 
mięśni głębokich, który jest daną 
przez naturę zdolnością człowieka, 
a na skutek „złych” nawyków oraz 
„wygodnictwa” ulega utracie. Roz-
wijając świadomość optymalnej 
postawy ciała można zapobiegać 
i eliminować wszelkie dolegliwości 
pojawiające się w wyniku słabości 
mięśni głębokich oraz utraty ich 
dynamicznego sprzężenia, popra-
wiać jakość życia. 
Jak odzyskać i utrzymać fizjolo-
giczną sprawność?

 Koncepcja Benity Cantieni 
CANTIENICA® - Metoda Kształ-
towania Ciała & Postawy dostarcza 
logiczną anatomię, anatomiczną 
logikę i instrukcję do jej zastosowa-
nia. Ty i tylko Ty, możesz ją na sobie 
zastosować, zawsze i wszędzie.
Koszt warsztatów 
indywidualne 80 zł
grupowe 20 zł
Zapisy: Reh4u ul. Wrocławska 8d 
Trzebnica, Nr telefonu: 570  90 92 
92 , (71) 308 46 46 , e-mail: rejestra-
cja@reh4u.com

Mózg podpowiada jakie mądre 
ruchy wykonywać, a serce co 
zrobić mimo to. 
Spraw, aby mogły ze sobą 
współpracować.
" Z przyjemnością informujemy, że 
od czerwca br.  w naszej  placówce  
przyjmuje specjalista neurolog lek. 
Monika Susz-Kołodyńska 
I wizyta 120 zł,
Kontynuacja 100 zł

Zapisy: Reh4u ul. Wrocławska 8d 
Trzebnica, Nr telefonu: 570  90 92 
92, (71) 308 46 46, e-mail: reje-
stracja@reh4u.com

SERDECZNIE ZapRaSZaMy 
ZESpół REH4U

Cantienica „Obudź inteligencję swojego ciała”
♦ 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; 71 308 46 46
rejestracja@reh4u.com
www.reh4u.com

Trzebnica ul. Wrocławska 8 d
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 Słowa małżeńskiej przysięgi, 
w Sali Ślubów trzebnickiego Ra-
tusza w obecności najbliższej ro-
dziny rozbrzmiały ponownie po 
pół wieku wspólnego życia jubila-
tów. Po tym doniosłym momencie 
burmistrz Marek Długozima wrę-
czył odznaczenia państwowe „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
a także legitymacje i dyplomy oko-
licznościowe.  – Jubileusz 50 lat 

wspólnego życia to wielkie święto 
zarówno dla Państwa, jak i dla ca-
łej rodziny. Jesteście, bowiem wzo-
rem do naśladowania, szczególnie 
dla wszystkich młodych par, które 
są na początku tej drogi. Z ogrom-
ną przyjemnością wręczam Pań-
stwu medale na tę okoliczność. 
Gratuluję długiego stażu i życzę 
kolejnych pięknych jubileuszy  – 
powiedział burmistrz.

 Jubilaci pobrali się 23 paź-
dziernika 1965 r. w Wieruszowie 
w klasztorze oo. Paulinów. Pani 
Ewa mieszkała w Wieruszowie, 
pan Stanisław natomiast w pobli-
skim Bolesławcu. Tam też uczył 
w  miejscowym Liceum Ogólno-
kształcącym. Po traumatycznych, 
osobistych przejściach postanowi-
li wyjechać z rodzinnego miasta. 
Wybór padł na Trzebnicę. Jednak 
zanim tu dotarli, przez 8 lat miesz-
kali we wsi Czeszów. Trzebnica 
z czasem stała się ich miejscem 
na ziemi.  Tu przyszły na świat ich 
dzieci, a potem wnuki.
 - Trzebnica jest naszą małą oj-
czyzną. Którejś wiosny weszłam 
na Kocią Górę. W dole widać było 
spokojną Trzebnicę i kwitnące 
sady. Podziękowałam wtedy Panu 

Bogu, że pozwolił mi zamieszkać 
w tak pięknym miejscu – wspomi-
na pani Ewa.
 Pan Stanisław rozpoczął pra-
cę w ZSZ w Trzebnicy przy ul. 
Żeromskiego od momentu jej za-
łożenia i przepracował w niej 50 
lat, aż do emerytury. Był jednym 
z założycieli nauczycielskiej Soli-
darności w 1980 r., a w zarządzie 
trzebnickiego oddziału NSZZ So-
lidarność Pracowników Oświaty 
pracuje do dnia dzisiejszego jako 
skarbnik.
 Pani Ewa również pracowała 
jako nauczycielka, a ostanie 10 lat 
przed emeryturą była dyrektorem 
Szkoły Podstawowej w Cerekwicy. 
Była także członkiem kolegium 
orzekającego oraz radną miejską 
po pierwszych wolnych wyborach. 

Kilka lat pracowała jako kurator 
społeczny, a obecnie już 4 kadencję 
jest ławniczką w Sądzie Rodzin-
nym i przewodniczącą Rady Ław-
ników. Kocha śpiew dlatego też 
już od 22 lat jest członkinią Chóru 
Świętej Jadwigi Śląskiej działające-
go przy bazylice trzebnickiej.
 -Żeby być szczęśliwym trze-
ba kochać i umieć przebaczać. 
Mimo przeciwności, które piętrzą 
się na naszej drodze, trzeba iść 
do przodu – zgodnie odpowiada-
ją państwo Kaniowie. -A ludzie? 
Ludzie są różni, ale trzeba potra-
fić ich szanować. To tak jak pisze 
poeta W. Woroszylski: „Życie jest 
piękne, życie jest bardzo piękne, to 
tylko ludzie czasami bywają źli”- 
dodają.

[MW]

50 lat małżeństwa Państwa Ewy i Stanisława Kaniów
Państwo Ewa i Stanisław Kaniowie z Trzebnicy są 
małżeństwem od pół wieku. Z tej okazji, 24 maja, ju-
bilaci zostali odznaczeni okolicznościowymi Meda-
lami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Bur-
mistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę, który 
wnioskował o ich przyznanie do prezydenta RP.

▶ Pamiątkowe zdjęcie z rodziną oraz burmistrzem. ▶ Burmistrz Marek Długozima wręcza Jubilatom - państwu Ewie          
i Stanisławowi Kaniom dyplomy i odznaczenia  "Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie".
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Producent wyrobów z gipsu

PROMOCJA  WZÓR  A1 37 zł  za 1m²

PŁYTKI IMITUJĄCE STARĄ CEGŁĘ 
Z GOTOWĄ FUGĄ
Jednym z naszych oferowanych produktów są płytki IMITUJĄCE STARĄ 
CEGŁĘ Z GOTOWĄ FUGĄ.  Płytki wykonane są z wysokiej klasy gipsu 
ceramicznego-śnieżnobiałego. Gips posiada atest PZH oraz klasę A w 
testach przeciwpożarowych. Przedstawione na zdjęciach cegły doskonale 
prezentują się jako wystrój restauracji, wnęk, kominków, ścian pokojo-
wych jak również kuchni i łazienek. 

Jesteśmy producentem więc cenowo możemy konkurować z najlepszymi!  
GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY!!!  Dostawa 24h na terenie całego kraju!

kontakt / SPRZEDAŻ:  694  470 950, 794 767 070    siedziba: Jaźwiny 19
                      e-mail:   biuro@eratechnologii.pl     FACEBOOK: Era Technologii

PROMOCJA    WZÓR E1    38 zł  za 1m²

R E K L A M A

W tym roku uczniowie klas II-VI 
mogli zaprezentować swoje umie-
jętności i talenty wybierając jeden 

z projektów zaproponowanych 
przez nauczycieli.  Przez ostat-
ni miesiąc poszczególne grupy 

wspólnie ze swoimi opiekunami 
przygotowywali  projekt, któ-
rego finał miał miejsce właśnie 
3 czerwca. Tego dnia wszyscy 
uczniowie, przedstawili swoje ini-
cjatywy - każdą pod inną nazwą, 
ale wszystkie promujące  zdro-
wy styl życia. Uczniowie przy-
gotowali pokazy sportowe oraz 
taneczne, był też pokaz mody 
i aerobicu. Swoje umiejętności 
wokalno-aktorskie uczniowie 
mogli pokazać w różnego rodza-
ju inscenizacjach: „Z Koziołkiem 
Matołkiem przez świat, aby żyć 
długo i zdrowo”, „Na straganie” 

oraz „Sportowe życie jeża Fre-
dusia”. Nie zabrakło także piose-
nek o tematyce zdrowotnej oraz 
wspólnych ćwiczeń.  Zarówno 
w salach, jak i na korytarzach 
można było podziwiać wystawy 
związane ze sportem oraz zdro-
wym odżywianiem. W ramach 
promocji zdrowego stylu życia 
uczniowie przygotowali prze-
pyszne potrawy dietetyczne i nie 
tylko. Można było spróbować peł-
nych witamin soków owocowych, 
koktajli oraz sałatek. Jedna z grup 
zaprezentowała jak zrobić syrop 
z czubków sosnowych i mniszka 

lekarskiego, jednocześnie prze-
prowadzając degustację wcześniej 
już przygotowanych syropów. 
Uczniowie starli się przekazać, że 
wszelka aktywność fizyczna oraz 
zdrowe odżywianie się to sposób 
na długowieczność. Cała szko-
ła świetnie bawiła się podczas 
wszystkich prezentacji.  Wspólne 
tworzenie projektów i zabawa to 
doskonały sposób rozwoju umie-
jętności i zainteresowań uczniów. 
Edukacja i rozwój poprzez współ-
pracę i zabawę to idea, która przy-
świecała całemu przedsięwzięciu.

[mac]

Promowali zdrowy tryb życia
„Żyjmy zdrowo na sportowo” tak brzmiała nazwa 
projektu realizowanego przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy w ramach Szkolne-
go Systemu Wspierania Uzdolnień. Jego finał miał 
miejsce 3 czerwca. Tego dnia odbyło się  mnóstwo 
zajęć, wystaw czy pokazów, które promowały 
zdrowy styl życia.

▶ Podczas jednego z wielu przedstawień przygotowanych przez uczniów. ▶  W piątek - Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnica zmieniła się w miejsce, gdzie każdy 
z uczniów mógł zaprezentować  swój talent w ramach programu "Żyjmy zdrowo na 
sportowo".  



21

 niedziela Cran z przyjaciólmi i nowa plyta 
 W gminnej Art Kawiarni dawno nie 
było tak głośno i tak gorąco. W nie-
dzielę 29 maja,  właśnie w tym miej-
scu odbył się koncert promujący płytę 
„Medevac” trzebnickiej grupy Cran 
z towarzyszeniem znakomitych gości: 
Andrzeja Nowaka (TSA, Złe Psy), Tade-
usza Boguckiego (Blues Menu), Marci-
na Łuczyńskiego (Indios Bravos) i Igora 
Oksińskiego, lokalnego barda. Impreza 
odbyła się dzięki wsparciu burmistrza 
Gminy Trzebnica Marka Długozimy 
oraz sponsora wyłącznego: Dawida 
i Łukasza Tomaszewskich z Energy 
Fitness Club. Patronat honorowy obję-
ło Stowarzyszenie Rannych i Poszko-
dowanych w Misjach Poza Granicami 
Kraju. 
 Okazja do wspólnego świętowania 
i wybór daty nie były przypadkowe: 29 
maja przypada Dzień Weterana Dzia-

łań poza Granicami Państwa, a płyta 
„Medevac”, dedykowana jest właśnie 
weteranom. Koncert ten zapoczątkował 
także Trzebnickie Dni Rodziny. 
 Z niewielkim opóźnieniem, ale za 
to z całym impetem na scenę wszedł 
Piotr Zdybek, wokalista formacji, który 
przedstawił swoich pierwszych gości: 
Tadeusza Boguckiego i Adriana Żaka, 
którzy wykonali dwie akustyczne blu-
esowe ballady. Chwilę później na scenie 
pojawili się oni wspomnieni wcześniej 
Piotr Zdybek (wokal) i Adrian Żak (gi-
tara) oraz Łukasz Górnicz (bas), Da-
riusz Gawor (perkusja) i Dawid Świta-
ła (gitara). Na scenie pojawił się także 
Marcin Łuczyński. Ten wirtuoz instru-
mentów klawiszowych zagrał utwór – 
niespodziankę, którego rozbudowane 
intro przerodziło się właściwie w popis 
solowy. To były „Legiony”, zaaranżo-

wane bardzo punk rockowo. Nie było 
w ArtKawiarni osoby, na której to wy-
konanie nie zrobiło wrażenia. Publicz-
ność usłyszała więc nie tylko zadziorne, 
pełne rockowego pazura „Samowol-
kę” czy „Ocalonego”, ale też jedyną 
w repertuarze Cranu nastrojową balla-
dę zatytułowaną „Po powrocie”.  Cran 
zabrał swoich przyjaciół i towarzyszy 
w podróż po niebezpiecznym grun-
cie, pełnym rozkazów, przemocy, cier-
pienia i smutku, a wszystko po to, by 
uzmysłowić odbiorcy jak ważne, trud-
ne i ryzykowne są działania żołnierzy 
czy weteranów. Na szczególne uznanie 
zasługuje wieńczące tę część koncertu 
wykonanie utworu pt. „Weteran” au-
torstwa Igora Oksińskiego, który za-
grał w nim na harmonijce ustnej, a na 
gitarze - Andrzej Nowak, założyciel ze-
społu TSA i Złe Psy. Gdy wybrzmiały 

ostatnie dźwięki „Weterana”, muzycy 
całkiem spontanicznie zdecydowali się 
wykonać jeszcze utwór „Trzy zapałki” 
oraz „Wielką fiestę” z repertuaru TSA 
ze specjalną dedykacją dla wspomnia-
nego już Andrzeja Nowaka. 
 Piotr Zdybek w trakcie koncertu po-
dziękował burmistrzowi Gminy Trzeb-
nica za pomoc i wsparcie w realizacji 
tego projektu. Z kolei burmistrz Marek  
Długozima podsumowując wydarze-
nie, zapewnił o dalszym wsparciu dla 
działalności zespołu m.in. poprzez kon-
tynuację nieodpłatnego udostępniania 
sali prób w nowych salach ćwiczeń 
gruntownie wyremontowanego i zmo-
dernizowanego Gminnego Centrum 
Kultury przy ul. Prusickiej. Dodał tak-
że, że gmina chętnie włączy się w pro-
mocję zespołu i projektu MEDEVAC.

Patrycja Król

▶ Na scenie pojawili się: Piotr Zdybek (wokal), Adrian Żak (gitara), Łukasz Gór-
nicz (bas), Dariusz Gawor (perkusja) oraz Dawid Świtała (gitara).

▶ Koncert promujący płytę Medevac trzebnickiej grupy Cran odbył się z towa-
rzyszeniem znakomitych gości: Andrzeja Nowaka (TSA, Złe Psy), Tadeusza 
Boguckiego (Blues Menu), Marcina Łuczyńskiego (Indios Bravos) i Igora Ok-
sińskiego, lokalnego barda.

▶ Zespół Cran zabrał swoich przyjaciół i towarzyszy  w podróż po niebezpiecz-
nym gruncie, pełnym rozkazów, przemocy i cierpienia, a wszystko po to, by 
uzmysłowić odbiorcy jak ważne i ryzykowne są działania żołnierzy i wetera-
nów.

▶ ArtKawiarnia już kolejny raz udowodniła, że jest znakomitym miejscem na or-
ganizację tego typu wydarzeń.



▶ We wtorek pracownię Malarstwa i Rysunku odwiedzili młodzi trzebniccy ma-
larze.

▶ Swoje prace tworzyli często przy pomocy obecnych na zajęciach tatusiów.

▶ Pod okiem instruktor Katarzyny Brzezińskiej-Błaś uczestnicy warsztatów 
układali barwne kwiatowe wizerunki.
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Piękne, f lorystyczne portre-
ty matek tworzyli uczestnicy 
poniedziałkowych warszta-

tów. Pod okiem instruktor 
Katarzyny Brzezińskiej-Błaś 
układali barwne, kwiatowe 

wizerunki. Pomysłodawczy-
nią tej techniki jest Justine 
Blakeney, a kwiatowe inspira-

cje bardzo przypadły do gu-
stu trzebniczankom.

Tata muzyk, tata piłkarz, tata 
mechanik, tata pracujący przy 
komputerze – to tylko niektóre 

tematy pojawiające się na wielko-
formatowych obrazach młodych 
trzebnickich malarzy, którzy we 

wtorek odwiedzili Pracownię 
Malarstwa i Rysunku prowadzo-
ną przez instruktor Łucję Koło-

dziejczyk. Mali artyści swoje pra-
ce tworzyli często przy pomocy 
obecnych na zajęciach tatusiów.

W iście bajecznej scenerii odbył 
się wtorkowy pokaz baletowy 
„Piotruś i Wilk”. Sekcja bale-

tu pod okiem instruktor Lilii 
Ivanowej od kilku miesięcy 
przygotowywała się do tego wy-

stępu. Ogrom prac opłacił się, 
a efekt końcowy zachwycił licz-
nie zgromadzoną publiczność.

wtorek  balet Piotrus i Wilk

poniedzialek portret Mamy i Taty   

▶ Podczas poniedziałkowych warsztatów powstały piękne, florystyczne por-
trety mam.



czwartek i piatek  rodzina w kadrze
Kolejna edycja projektu, 
w którym chętne rodziny 
mogły skorzystać z dar-

mowej sesji fotograficz-
nej na terenie Trzebnicy. 
Każda rodzina otrzyma 

fotografie autorstwa Kata-
rzyny Koćmy, a najlepsze 
ujęcia już wkrótce będzie-

my mogli oglądać na wy-
stawie podsumowującej 3. 
Trzebnickie Dni Rodziny.

▶ Każda rodzina otrzyma fotografie autorstwa Katarzyny Koćmy. Rodzina 
Dudków. 

▶ Najlepsze ujęcia już wkrótce będziemy mogli oglądać na wystawie podsumo-
wującej 3. Trzebnickie Dni Rodziny. 

▶ Plac zabaw był idealnym miejscem do wspólnej fotografii. Państwo Hrycaj. ▶ Rodziny mogły skorzystać z darmowej sesji fotograficznej na terenie Trzeb-
nicy. Rodzina Woźniaków. 

▶ Specjalnie na Dzień Dziecka najmłodsi mieszkańcy Trzebnicy mogli bezpłat-
nie obejrzeć seanse przygotowane przez Kino Polonia 3D.

▶ Pięknie udekorowana balonami sala kinowa dodatkowo podkreślała atmosfe-
rę tego dnia.

▶ W kinie. Rodzina Urbańczyków. 

▶ Państwo Trzaskacz na tle trzebnickich murali.  
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Dwa bezpłatne seanse przy-
gotowało Gminne Centrum 
Kultury w Kinie Polonia 3D 

dla najmłodszych miesz-
kańców Gminy Trzebnica 
specjalnie na Dzień Dziec-

ka. Pięknie udekorowana 
balonami sala kinowa do-
datkowo podkreślała szcze-

gólną atmosferę tego dnia, 
a oba seanse cieszyły się 
sporym powodzeniem. 

sroda Rysiek Lwie Serce w kinie Polonia
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piatek plener malarski

sobota  zawody wedkarskie 

W trakcie piątkowego spo-
tkania na trzebnickim depta-
ku wszystkie przybyłe dzieci 
miały okazję uczestniczyć 
w małym plenerze malar-
skim. Na ustawionych plan-

szach tworzyły portrety swo-
ich rodzin. Nowe koty, które 
ostatnio pojawiły się w prze-
strzeni miasta, zainspirowa-
ły dzieci do namalowania 
artystycznych wizerunków 

podwórkowych kotów. Do 
dziecięcego pleneru ochoczo 
dołączali rodzice i dziadko-
wie.

Plenerowa impreza wędkarska na 
Trzebnickich Stawach w tym roku 
zgromadziła łącznie 220 uczestników 
– dzieci wraz z opiekunami. Zawody 
miały charakter otwarty, jedynym wa-

runkiem uczestniczenia było posiada-
nie wędki i siatki do przetrzymywania 
ryb. Puchar Burmistrza Marka Dłu-
gozimy za największą rybę zawodów 
zdobył - Maciej Wojciów. Puchar Fair 

Play otrzymał Mateusz Kalinowski. 
Wszystkie nagrody w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych wręczyli 
członkowie zarządu PZW koło numer 
23 W Trzebnicy.  Piknik wędkarski 

cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców, którzy przyszli 
kibicować naszym milusińskim.

▶ Każda złowiona ryba przybliżała do zwycięstwa. ▶ Nagrodzeni -  zadowoleni i pełni chęci do kolejnych łowów. 

▶ Każdy chciał spróbować swoich sił w łowieniu. ▶ W tym roku impreza plenerowa zgromadziła mnóstwo uczestników. 

▶ Po skończonym malowaniu, przyszedł czas na zabawę. ▶ Na ustawionych planszach dzieci tworzyły niezwykłe rysunki. 

▶ Mali artyści w trakcie tworzenia niezwykłych kocich portretów. 
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W sobotę ,4 czerwca, duży parking 
od ul. Roosevelta przy wyremontowa-
nym budynku Gminnego Centrum 
Kultury po raz pierwszy pełnił inną 
funkcję. To tam odbył się wspaniały, 
podwórkowy Festiwal Kolorów w ra-
mach 3. Trzebnickich Dni Rodziny.

Ideą Festiwalu Kolorów było zapre-
zentowanie sekcji i warsztatów dzia-
łających przy Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu i połączenie ich 
z otwartymi zajęciami dla wszystkich 
chętnych. O godz. 15 na parkingu 
zebrała się już spora grupa widzów 
i jednocześnie uczestników zaplano-
wanych na ten dzień atrakcji.
Kolorowe balony zapraszające do zaj-
rzenia w to miejsce, obrusy, parasole, 
kolorowe poduchy, domek i zabawki 
dla dzieci, kreda do rysowania, nawet 
klamerki użyte do spięcia wystawy fo-
tograficznej tego dnia były kolorowe. 
Mnogość barw i wspaniała pogoda 
stanowiły znakomity przedsmak tego, 
co miało się za chwilkę wydarzyć.
Tuż po godz. 15 prowadząca imprezę 

Paulina Franczak-Orłowska przybli-
żyła pokrótce wszystkie sekcje dzia-
łające przy GCKiS oraz zachęciła do 
wzięcia udziału w przygotowanych 
atrakcjach. Na scenie pojawiła się rów-
nież p.o. dyrektora GCKiS Agnieszka 
Pawlaczek, która powitała wszystkich 
w imieniu burmistrza Marka Długo-
zimy. Zarówno przed sceną, jak i na 
niej, co chwilę pojawiali się instrukto-
rzy ze swoimi podopiecznymi: 3 grupy 
tańca nowoczesnego zademonstrowa-
ły świetne popisy taneczne, wokaliści 
i wokalistki z warsztatów wokalnych 
pokazali różnorodny repertuar mu-
zyczny, Skaczące Nutki poskakały 
i potańczyły w rytm dobrze wszyst-
kim znanych "Woogie boogie” i “Cho-
co choco”, Bajarka przeczytała piękne 
opowieści, a pogimnastykowaliśmy 
się z sekcjami Fit Gimnazjum oraz 
gimnastyki korekcyjnej. Do obejrze-
nia była także wystawa fotograficzna 
“Winyl II”, która powstała z udziałem 
uczestników warsztatów fotograficz-
nych oraz prace dzieci z Pracowni 
Malarstwa i Rysunku. Można było 

zagrać w szachy plenerowe, zrobić cie-
kawe węże i wiatraczki przy stoisku 
pracowni Kreatywności i Dizajnu, 
broszki i kokardki tworzyli zaintere-
sowani pracownią O! Guzik, a pyszne 
muffinki i naleśniki dekorowano przy 
stoliku warsztatów Coolinarnych. 
Uczestnicy każdej sekcji dostali pa-
miątkowe dyplomy i torby z upomin-
kami, ponieważ sobotnie spotkanie 
miało też charakter zakończenia roku 
szkolnego w sekcjach. Sporym powo-
dzeniem cieszył się punkt z bańkami 
mydlanymi, które wychodziły na-
prawdę gigantyczne. Również szara 
kostka brukowa szybko pokryła się 
rysunkami wykonanymi kolorową 
kredą, a wszystkiemu towarzyszy-
ła dziecięca muzyka. Podczas Festi-
walu Kolorów nie zabrakło sponta-
nicznych, pełnych uroku występów 
wokalnych i popisów recytatorskich 
najodważniejszych dzieci.
Warto dodać, że tego samego dnia 
swój letni ogródek otworzyła Art Ka-
wiarnia. Nowoczesne meble z palet 
z wygodnymi siedziskami i miękki-

mi poduchami w otoczeniu kwiatów 
idealnie komponowały z pikniko-
wym klimatem sobotniego spotka-
nia. Rodzice, sącząc pyszną kawę czy 
lemoniadę, mogli spokojnie obserwo-
wać swoje pociechy bawiące się czy 
korzystające z przygotowanych dla 
nich atrakcji. Nie było osoby, która 
nie byłaby tego dnia radosna. Nawet 
dorośli tańczyli i skakali do ostatniej 
minuty, dając się bez problemu wcią-
gnąć w słynny “Pociąg”. Wspaniała, 
rodzinna atmosfera tej imprezy udzie-
liła się także organizatorom. Podwór-
kowy Festiwal Kolorów trwał tylko do 
godz. 18, ale jego uczestnicy na pewno 
długo zapamiętają ten dzień.
Przypomnijmy, że sekcje i warsztaty 
działające przy GCKiS trwają jeszcze 
do 24 czerwca zgodnie z planem roku 
szkolnego. Po przerwie wakacyjnej 
będzie prowadzony nowy nabór.

Patrycja Król

sobota podwórkowy Festiwal Kolorów

▶ Festiwal Kolorów zgromadził mnóstwo dzieci i ich rodziców. Odwiedził 
ich burmistrz Marek Długozima. Na zdjęciu w towarzystwie p.o dyrektor 
Agnieszka Pawlaczek oraz Łucji Kołodziejczyk z GCKiS. 

▶ Niemal każde stoisko było oblegane. Nikt się nie nudził. 

▶ Wspaniała rodzinna atmosfera udzieliła się wszystkim. ▶ Festiwal Kolorów trwał tylko do godz. 18, ale jego uczestnicy 
na pewno długo zapamiętają ten dzień.
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Sobota  zawody modelarskie 

Wielki rodzinny piknik a na nim roze-
śmiane i zadowolone dzieci, zrelakso-
wani rodzice, mnóstwo atrakcji, piękna 
pogoda – tak wyglądał Dzień Dziecka 
zorganizowany przez Gminę Trzebnica 
w ramach finału III Trzebnickich Dni 
Rodzin.
5 czerwca na placu pielgrzymkowym 
przy Bazylice św. Jadwigi tłumy trzeb-
niczan i gości spoza gminy wspólnie 
świętowali finał Dni Rodzin. Liczne bez-
płatne wydarzenia, w których centrum 
były wartości związane z rodziną trwały 
7 dni. 
Tradycyjnie już oficjalne świętowanie 
Dnia Dziecka rozpoczęło się Marszem 
Rodzinnym poprowadzonym przez 
Burmistrza Marka Długozimę, które-
mu towarzyszyły trzebnickie mażoretki 
i mieszkańcy.
- Po raz trzeci spotykamy się na Trzeb-
nickich Dniach Rodziny. Marsz, którym 
rozpoczęliśmy świętowanie Dnia Dziec-
ka jest manifestacją tego, że to rodzina 
jest tym najważniejszym fundamentem 
życia i to z myślą o niej organizujemy 
liczne wydarzenia. Wszystko po to, by 
dać naszym trzebnickim rodzinom czas, 
by po prostu pobyły ze sobą, lepiej się po-
znały, czerpały radość ze swojej obecno-
ści- mówił burmistrz Marek Długozi-
ma podczas oficjalnego otwarcia finału 
dni rodzin.- Jedno z przyświecających 
nam haseł  brzmi- „Gmina Trzebni-
ca - idealna przestrzeń dla rodziny”. To 
z myślą o niej utworzyliśmy Trzebnic-
ką Kartę Rodzina 3+, która posiada już 
300rodzin. To dla mieszkańców gminy 
remontujemy świetlice, dla nich buduje-
my place zabaw i drogi. Dbamy również 
o ich rozwój sportowy kulturalny- stąd 
remont i modernizacja Gminnego Cen-

trum Kultury czy postanie w Trzebnicy 
bezpłatnej Gminnej Szkoły Muzycznej. 
Wierzę, że wzmacnianie rodzin, przy-
niesie konkretne owoce dla całej lokalnej 
społeczności. Tego dnia plac pielgrzym-
kowy, stał się głównym centrum rozryw-
ki dla najmłodszych mieszkańców.
Były dmuchańce, wielkie piłkarzyki, 
wspólne gry i zabawy z klaunami, malo-
wanie twarzy oraz dojenie sztucznej kro-
wy. W pomoc przy malowaniu buziek 
włączyli się licznie wolontariusze  PZS nr 
1 w Trzebnicy. Gminna Biblioteka przy-
gotowała loterię fantową i akcję zabierz 
książkę do domu, a Art Kawiarnia dzia-
łająca przy Gminnym Centrum Kultury 
zadbała o orzeźwienie- była woda z mię-
tą i cytryną, a także degustację pysznych 
smoothies i domowych ciasteczek. 
Przygotowano również strefę sportową, 
w której można było zagrać w krykieta 
i zmierzyć się podczas biegu w workach. 
Dużym powodzeniem cieszyła się za-
równo fotobudka, w której każdy mógł 
zrobić sobie zdjęcie w śmiesznym nakry-
ciu głowy, jak i bieg rodzinny o Nagrodę 
Burmistrza Gminy Trzebnica, w którym 
wzięło udział prawie 40 rodzin. Najszyb-
szy okazał się Krzyś Sołtysiak z mama 
Izabelą. Tuż za nim na metę przybiegł 
Dorian Bartosik z mamą Justyną, trzecie 
miejsce zajął Igor Sobczak z tatą Marci-
nem.
-  Do biegu przygotowywałem się bar-
dzo krótko, bo na co dzień trenuję piłkę 
nożną i dużo biegam. Dzisiaj udało mi 
się zająć drugie miejsce. Biegłem z moja 
mamą- wyznaje Dorian, a jego mama 
Justyna. - Jak zwykle podczas imprez 
w Gminie Trzebnica, panuje bardzo do-
bra organizacja, można znaleźć mnó-
stwo atrakcji dla wszystkich. Bardzo do-

brze się bawimy - dodaje. 
- Trzebnickie Dni Rodziny są super. Naj-
bardziej podoba mi się bieg rodzinny 
w którym wzięłam udział z mamą. Obok 
biegł tata z moim bratem. Nie wiem któ-
re miejsce zajęłam. Najważniejsze, że 
robiliśmy to wspólnie- całą rodziną i do-
brze się przy tym bawiliśmy- mówi Ha-
nia Trzaskacz, a jej tata Tomasz dodaje: 
– Bardzo mi się podoba, że dużo jest in-
teraktywnych zabaw dla dzieci. To waż-
ne, żeby pokazać zarówno dzieciom jak 
i ich rodzicom,np. podczas Trzebnickich 
Dni Rodzin, że można coś robić wspól-
nie i nie ważne czy się biega, czy jeździ 
na rowerze czy maluje kredą- ważne by 
robić to razem.
Podczas rodzinnego pikniku, specjalnie 
dla najmłodszych wystąpili nauczyciele 
z Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof. 
Edmunda Kajdasza z muzyka pocho-
dzącą z dziecięcych bajek oraz koledzy 
i koleżanki rozwijający swoje muzyczne 
talenty.
- Bardzo nam się podoba Dzień Dziecka 
zorganizowany przez Gminę Trzebnica. 
Jesteśmy tu drugi raz- mówi anna Szpil, 
dyrektor Gminnej szkoły Muzycznej 
im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzeb-
nicy a jej córka Hania podkreśla: - 
Wszystko mi się podoba. Próbowałam 
swoich sił na torze przeszkód, doiłam 
sztuczną krowę. Było super. Myślę, że za 
rok również weźmiemy udział w Trzeb-
nickich Dniach Rodziny.
Ważnym punktem rodzinnego pikni-
ku było ogłoszenie przez Burmistrza 
Marka Długozimę wyników Trzeciego 
Trzebnickiego Budżetu Obywatelskiego. 
Tym razem w głosowaniu mieszkańców 
wybrany został projekt nr 4 pod nazwą: 
„Junior i Senior w Małuszynie – rozwój, 

zabawa i dobra kondycja w każdym wie-
ku. Więcej na ten tema na str. 4 Panora-
my Trzebnickiej.
W trakcie imprezy dzieci mogły liczyć 
również na bezpłatne lody ufundowane 
przez Gminę Trzebnica i cukiernie Beza 
skorzystali na tym również starsi- w koń-
cu w każdym z nas jest odrobina dziecka.
- Jest tu bardzo fajnie. Najbardziej podo-
ba mi się dmuchany krokodyl, do które-
go jak się wejdzie, to on zamyka paszczę. 
Podczas Dni Rodzin brałem też udział 
w zawodach wędkarskich. Złowiłem dwa 
leszcze i karasia. Dostałem za to medal 
i dyplom – tak o licznych atrakcjach 
przygotowanych prze Gminę Trzeb-
nica dla najmłodszych mówi Kuba 
Dytko, a Basia stojąca obok przyznaje: 
- Wszystko mi się tu podoba. To mój naj-
lepszy dzień. Rano oglądałam z rodzica-
mi i bratem pokaz modeli pływających 
na Trzebnickich Stawach. Było super. 
Mój brat tak się zapatrzył na te sterowane 
radiem łódki, że przez cały dzień męczy 
rodziców, że też chce mieć taką.
- Rewelacyjny Dzień Dziecka. Każdy 
może znaleźć coś dla siebie. Jest bardzo 
dużo atrakcji dla dzieci, gier sportowych 
i co najważniejsze dzieciaki są zadowolo-
ne- podsumowuje  pani Karolina.
Jednak atrakcją, na którą wszyscy z nie-
cierpliwością czekali, był teatrzyk dla 
dzieci „Czerwony Kapturek”, który koń-
czył niezwykle emocjonujące III Trzeb-
nickie Dni Rodziny.
Warto dodać, że dzień wcześniej na par-
kingu Gminnego Centrum Kultury od-
był się Festiwal Kolorów podczas którego 
zaprezentowały się dzieci uczęszczające 
na liczne sekcje działające przy GCK.

[EM]

W tym roku piknik modelarski na 
trzebnickich stawach trwał dwa dni. 
W sobotę mogliśmy oglądać zmaga-
nia pasjonatów modelarstwa w III 
Ogólnopolskich Zawodach FSR Kla-
sy Standard 3,5 cm. Pierwsze miejsce 
w kategorii junior oraz Puchar  Pa-
mięci Pioniera Bohdana Ludkow-
skiego  powędrował do Weroniki 
Okuniewicz, stypendystki sportowej, 
reprezentantki gminy w Mistrzo-
stwach Świata w Hagenwarden, na 
których zdobyła II miejsce. Podczas 
zawodów otrzymała także Puchar 
dla Najszybszej Łódeczki. Natomiast 

w seniorach puchar wywalczył Ste-
fan Widurski. Niedziela upłynęła na 
wspólnym pływaniu modelami oraz 
na znakomitych pokazach żaglówek, 
samochodów i ślizgów spalinowych 
i elektrycznych, który zafundowali 
członkowie wrocławskiego MDK. 
Piknik zgromadził rzesze kibiców,  
najmłodsi  z nich mogli samodziel-
nie posterować  modelami. Przy-
byli uczestnicy mogli porozmawiać 
o swojej wspólnej pasji, wymienić 
się doświadczeniem i zdobyć nowe 
umiejętności.

▶ Nagrodzeni w kategorii seniorzy. Puchar wywalczył Stefan Widurski, który był 
jednocześnie organizatorem wydarzenia. 

▶ Pierwsze miejsce w kategorii junior oraz Puchar Pamięci Pio-
niera Bohdana Ludkowskiego powędrował do Weroniki Oku-
niewicz.  Ona też zdobyła Puchar dla Najszybszej Łódeczki.▶ Piknik modelarski zgromadził sporą grupę zawodników oraz kibiców. 

Niedziela  Dni Rodziny final
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▶ Wielki rodzinny piknik a na nim roześmiane i zadowolone dzieci. ▶ Dojenie sztucznej krowy stało się ulubioną rozrywką kilkulatków. 

▶ Nie zabrakło kolorowego występu mażoretek. ▶ Dzieci z chęcią brały udział w każdej przygotowanej dla nich zabawie i grze. 

▶ Dla dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji. Gigantyczne szachy zaciekawiły 
najmłodszych. 

▶ Burmistrz powitał wszystkich uczestników wydarzenia, chwilę później za-
prezentował wyniki dotyczące budżetu obywatelskiego. W tym roku wygrał 
Małuszyn. 

▶ Tradycyjnie już świętowanie Dnia Dziecka rozpoczęło się Marszem Rodzinnym. Poprowadził go burmistrz Marek Długozima, któremu towarzyszyli - Jakub Szur-
kawski, p.o naczelnika wydziału promocji Urzędu Miejskiego oraz Agnieszka Pawlaczek, p.o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz mieszkańcy 
i trzebnickie mażoretki.
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▶  Były dmuchańce, wielkie piłkarzyki, wspólne gry i zabawy z klaunami oraz  
malowanie twarzy. 

▶ Dzień Dziecka umilały występy, między innymi nauczycieli Gminnej Szkoły 
Muzycznej w Trzebnicy. 

▶ Bieg Rodzinny o Nagrodę Burmistrza Gminy Trzebnica. ▶ Atrakcją, na którą wszyscy z niecierpliwością czekali, 
był teatrzyk dla dzieci „Czerwony Kapturek”.

▶ Najszybszy okazał się Krzyś Sołtysiak 
z mama Izabelą. Tuż za nim na metę przy-
biegł Dorian Bartosik z mamą Justyną, 
trzecie miejsce zajął Igor Sobczak z tatą 
Marcinem.
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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
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PaTrycJa  króL

 Punktualnie o godz. 16 kur-
tyna odsłoniła się, a na scenie 
czekała już Nadia Cichy,  któ-
ra pięknie wyrecytowała wiersz 
Jana Brzechwy pt. "Żuk". Teatral-
ny występ uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Trzebnicy wpro-
wadził odpowiedni nastrój do 
nowoczesnej sali kinowo-wido-

wiskowej, w której już za chwilę 
mieli pojawić się najmłodsi trzeb-
niccy wokaliści. Prowadząca kon-
cert Paulina Franczak-Orłowska, 
pracownik GCK, w imieniu bur-
mistrza Marka Długozimy powi-
tała serdecznie wszystkich gości 
oraz w kilku słowach podsumo-
wała przesłuchania, które odbyły 
się w dniach 11-12 maja. Wzięły 
w nich udział prawie wszystkie 
placówki szkolne i przedszkolne 

z terenu gminy Trzebnica, a zain-
teresowanie i wysoki poziom wy-
konawczy zaskoczyły organizato-
rów. Wyłonionych zostało łącznie 
41 wykonawców w kilku katego-
riach wiekowych z podziałem na 
solistów i duety.
 Na pięknie przystrojoną sce-
nę przy dźwięku fanfar została 
zaproszona pierwsza, najliczniej-
sza grupa solistów - przedszko-
laków. Daniel Buczak, sekretarz 
gminy, w imieniu burmistrza 
Marka Długozimy pogratulował 
im i wręczył nagrody i dyplomy, 
a następnie każdy wykonywał 
swój utwór w kolejności od wy-
różnień do I miejsc. Wszystkie 
wykonania były urocze, a wy-
myślne stroje dodawały im arty-
stycznego sznytu. Na szczególną 
uwagę zasługuje tu inscenizacja 
do piosenki Janiny Skroburskiej 
w wykonaniu kolegów i koleża-
nek z przedszkola: Niny Kru-

szony, Poli Wabnic, Alicji Janu-
siewicz i Kornela Czternastka. 
Po solistach przyszedł czas na 
przedszkolne duety. Tu również 
nie brakowało wymyślnych kre-
acji i słodyczy płynącej z ust roz-
śpiewanych maluchów. Usłyszeć 
można było standardy przed-
szkolne, czyli "Kolorowe kredki", 
"Kaczkę dziwaczkę" czy "Puszka 
Okruszka", ale nie zabrakło też 
mniej znanych piosenek, jak "Ser 
z malinami" czy "Smok wawel-
ski". Wszystkie nagradzane były 
gromkimi brawami. Na koniec 
występów każda grupa ustawiała 
się do wspólnego pamiątkowego 
zdjęcia. Kolejną grupę stanowili 
wyłonieni w dodatkowej katego-
rii wiekowej (6-7 lat) soliści i du-
ety.
 Po przedszkolach przyszedł 
czas na szkoły. Tę część finału 
Biedronki 2016 otworzył swoim 
występem Mateusz Orleański, 

laureat nagrody Grand Prix. Jego 
brawurowe wykonanie utworu 
pt. "Nadzieja ma kolor zielony" 
zachwyciło publiczność. Zaraz 
po nim prezentowali się kolejni 
nagrodzeni. Jak to przy starszych 
uczestnikach bywa, pojawił się 
i nieco poważniejszy repertuar. 
Ta część Biedronki była bardzo 
zróżnicowana, a poziom bardzo 
wysoki, szczególnie w klasach 
I-III. Odważne i czasami poważ-
ne utwory, takie jak "Piosenka 
drewnianych lalek" w aktorskim 
wykonaniu Natalii Kochmańskiej 
czy nowatorskie "Słowo" zaśpie-
wane przez Kingę Świat wprowa-
dziły nowy, ale równie ciekawy 
klimat do tego festiwalu.
 Warto dodać, że oprawę audio 
tego wydarzenia zasponsorowało 
studio SeeVoice z Wrocławia, zaś 
słodkie upominki podczas prze-
słuchań ufundowała firma Ulmar 
z Trzebnicy.

Mali artyści zawładnęli wielką sceną
W piękną, słoneczną niedzielę 29 maja, w sali ki-
nowo-widowiskowej Gminnego Centrum Kultury 
odbył się Koncert Galowy laureatów Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej Biedronka 2016. Dumni rodzice, 
dziadkowie i nauczyciele naszych najmłodszych 
i rozśpiewanych mieszkańców gminy licznie przy-
byli na ich występ. Wydarzenie objął honorowym 
patronatem burmistrz Marek Długozima.

▶ Trema to zupełnie obce pojęcia dla najmłodszych laureatów. ▶ Najliczniejsza grupa nagrodzonych była w kategorii przedszkola. 

▶ Duety prezentowały się doskonale. ▶ Każdy laureat Biedronki otrzymał muzyczne nagrody i dyplomy. ▶ Artyści przygotowani byli 
perfekcyjnie. 

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

tel. 71 387 02 01
www.zajazdpodlwem.pl

IMPREZY 
OKOLICZNOŚCIOWE
w kameralnej atmosferze 

od 1995 roku

R E K L A M A
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NAGrOdZeNI
Kategoria przedszkola 3-5 lat
solo

I miejsce Hania Dybała „puszek 
Okruszek” pp1

I miejsce celinka Grabowska „Kolo-
rowe kredki” Integracyjne

II miejsce Alicja walasek „wielkie 
sprzątanie” pp2

II miejsce
Janina skraburska „przy-
szła wiosna do niedźwie-
dzia” pp2

III miejsce Maria Koza „wiosenny 
ogródek” pp2

III miejsce Agata Błesznowska 
„Kaczka dziwaczka” pp2

wyróżnienia

Emilia sokołowska 
„przyszedł nocą miś” In-
tegracyjne, Ignacy ziem-
biński „witajcie w naszej 
bajce” Integracyjne, Filip 
zawadka „wiosenna po-
leczka” słoneczko, Jakub 
chołdrych „Jedzie straż 
pożarna” słoneczko

duety

I miejsce
Antoni światłowski 
i nina zawadzka „Leci 
marzec” pp1

II miejsce Maciej chodała i Maciej 
Gajowy „tęcza” pp1

II miejsce
zosia samól i zuzia Kury-
łowicz „ser z malinami” 
sp Ujeździec wielki

III miejsce
zosia Buczak i Marysia 
Martyniak „Maszeruje 
wiosna” pp1

III miejsce

natalia tarnowska i Ba-
sia Adamczyk „Motylek 
i biedronka” sp Ujeź-
dziec wielki

wyróżnienia
natalia szalińska i Miko-
łaj Krawczyk „My jeste-
śmy kotki dwa” pp2

Kategoria  przedszkola  6-7 lat
solo

I miejsce zosia Gediga „puszek 
Okruszek” pp2

II miejsce
zuzanna Konopacka 
„smok wawelski” sło-
neczko

duety

I miejsce
Karolina tas i Ula za-
rzeczna „w przyjaźni 
tkwi siła” Integracyjne

II miejsce
Karolina Kasperek i Lau-
ra Koszałko „Mama z tatą 
myślą sobie” pp2

III miejsce
sara Dadyńska i weroni-
ka wałejko „Kaczka dzi-
waczka” Integracyjne

wyróżnienie
Kaja noculak i Adrian 
Frączek - „Marcowe 
żaby” czerwony Balonik

Kategoria szkoły

Grand prix Mateusz Orleański „nadzie-
ja ma kolor zielony” sp3

Kategoria  klasy I - III
solo

I miejsce Hania Białas „puszek 
Okruszek” sp2

I miejsce Kinga świat „słowo” sp2

II miejsce Emilia sobczak „Burszty-
nek” Integracyjna

II miejsce natalia Dudek „Meluzy-
na” sp3

III miejsce Julia Bociek „pies na me-
dal” sp2

III miejsce tola Matyasik „Boogie” 
Integracyjna

wyróżnienia

Alicja Lisowska „O mnie 
się nie martw” sp Masłów, 
wiktoria nieckarz  „Ro-
pucha Kłamczucha” sp3, 
Marta wnęk „A ja wolę 
moją mamę” Integracyjna, 
Michalina Gaicka „czarow-
nica z księżyca” Integra-
cyjna, Karolina świdzińska 
„wszystkim ludziom na 
świecie” sp Boleścin

duety

I miejsce
Milena Giedziun i Mi-
chalina skalska „na wę-
drówkę” sp2

Kategoria   klasy IV-VI
solo

I miejsce Amelka Lubicz-Miszew-
ska „something new” sp3

II miejsce natalia Bąk „Hallelujah” 
sp Masłów

III miejsce
Aleksandra pałka „pio-
senka drewnianych la-
lek” sp Masłów

wyróżnienia  
natalia Kochmańska 
„Kiedy nie śpią sny” sp 
Masłów

duety

I miejsce

Klaudia Dufrat i Magda-
lena Reptak „Harcerskie 
Ideały” sp Ujeździec 
wielki

II miejsce
paulina Kudroń i Karoli-
na Kudroń „wszystkiego 
na raz” sp3

▶ Kategoria - szkoły IV-VI soliści i duety. 
▶ Amelia Lubicz-Miszewska lau-

reatka I miejsca w kat. szkoły 
IV-VI solo. 

▶ Laureaci w kategorii szkoły I-III - solo i duety. ▶ Mateusz Orleański, laureat 
Grand Prix. 

▶ Nagrodzeni w kategorii - przedszkola 6-7 lat. ▶ Nagrody w imieniu burmistrza wręczał sekre-
tarz Gminy Trzebnica Daniel Buczak. 

▶ Fani małych artystów licznie przybyli na niedzielną galę. ▶ Finał prowadziła Paulina Fran-
czak - Orłowska z GCKiS. 



32 

 Dnia 29 maja Kluby 4H z Gmi-
ny Trzebnica "Szczytkowiczanie" 
ze Szczytkowic oraz "Chabry" 
z Ujeźdzca Wielkiego wzięły udział 
w wycieczce do Wrocławia z okazji 
Dnia Dziecka. Program zwiedzania 
dzieci zaczęły od tarasu widokowe-
go w Sky Tower, następnie zwiedziły 
Partynice, a później wzięły udział 
w Ekologicznym Dniu Dziecka 
zorganizowanym przez Dolnoślą-

ski Oddział Doradztwa Rolnicze-
go. Podczas Dnia Dziecka odbył 
się konkurs na dawne zabawy po-
dwórkowe, gdzie prezentowaliśmy 
grę w "gumę". Drugi konkurs był 
to konkurs plastyczny pt. ,,Sport to 
zdrowie. Dawne zabawy sportowe" . 
Dzieci ze Szczytkowic zajęły I miej-
sce w konkursie wojewódzkim.

[mar]

Dzień Dziecka  w Szczyt kowicach

W sobotę  4 czerwca  w Domano-
wicach, sołtys, Rada Sołecka oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna z Doma-
nowic,zorganizowali Dzień Dziec-
ka. Spotkanie odbyło się na świeżym 
powietrzu, przed świetlicą. Podczas 
trwającej imprezy przygotowano 
wiele atrakcji. Najmłodszych ucie-
szyło to, że mogli oni sami pompo-
wać wodę z konnego wozu bojowe-

go, który liczy sobie 92 lata. Został 
on wyprodukowany w 1924 r., i do 
dziś jest całkowicie sprawny. Kolej-
ną atrakcją były kiełbaski z grilla. 
Cała impreza trwała do godz.20. 
Ponadto w dniu 4 czerwca  w OSP 
Domanowice, reaktywowała się 
młodzieżówka i w jej szeregi wstąpi-
ło osiem osób.

[mod]

Dzień Dziecka  w Domanowicach

 Jak co roku  uhonorowano dzieci 
we wsi Komorówko. Spotkanie mło-
dych i najmłodszych mieszkańców 
wsi odbyło się 4 czerwca w świetlicy 
wiejskiej. Dzieci na spotkanie sta-
wiły się licznie  i bardzo dobrze się 
bawiły.
 Imprezę zorganizowała sołtys 
Lidia Warjan i Rada Sołecka Komo-

rówka. Dzieci miały okazję uczest-
niczyć w różnych grach i zabawach, 
które przygotowały dobrze wszyst-
kim znane - Ola Stelmach i Monika 
Dziubak. Nie zabrakło napojów 
i słodyczy. Najmłodsi zaznaczyli, że 
takie udane uroczystości dla nich 
mogłyby odbywać się częściej.

[war]

Dla dzieciaków  z Komorówka

W sobotę 4 czerwca na szkolnym 
boisku w Masłowie odbył się festyn 
z okazji Dnia Dziecka. Co roku or-
ganizatorami wspólnej zabawy jest 
sołtys Joanna Kot wraz z radą so-
łecką. W wydarzeniu wzięło udział 
50 dzieci, na które czekało mnóstwo 
atrakcji. Dla najmłodszych przygo-
towano liczne konkursy z nagroda-
mi m.in. skoki w workach czy sla-
lom. W tym wyjątkowym dla dzieci 

dniu nie mogło zabraknąć różnego 
rodzaju gier i zabaw. Na przybyłych 
czekał również poczęstunek, kiełba-
ska z grilla z pieczonym chlebkiem 
oraz wiele smakołyków. Wspólna 
zabawa dostarczyła dzieciakom 
wielkiej frajdy. Na wszystkich twa-
rzach malował się uśmiech, było 
wesoło i radośnie, tym bardziej, że 
pogoda naprawdę dopisała.

[mc]

Dzień Dziecka  w Masłowie

 3 czerwca 2016 r. uczniowie klas 
czwartych wyjechali na jednodnio-
wą wycieczkę do Srebrnej Góry. Po 
dotarciu do ośrodka „Pod fortami” 
na dzieci czekała pierwsza z zapla-
nowanych atrakcji - ścianka wspi-
naczkowa. Nie wszyscy zdecydowali 
się na spróbowanie swoich sił we 
wchodzeniu po pionowej ścianie. 
Ci, którzy tego dokonali, mogą być 
z siebie dumni. Należało bowiem 
przełamać w sobie lęk przed wy-
sokością, pokonać swoje słabości 

i być wytrwałym w dążeniu do celu. 
Kolejnym punktem pobytu w ma-
lowniczym miasteczku był zjazd 
na linie z nieczynnego wiaduk-
tu o wysokości 30 pięter.  Kolejne 
wyzwanie też nie wszyscy podjęli. 
Widok budowli robił z dołu ogrom-
ne wrażenie. Spragnieni wrażeń 
odpowiednio przygotowani przez 
instruktorów (uprząż, kask)  wdra-
pywali się na szczyt wiaduktu, aby 
stamtąd zjechać pionowo w dół na 

linach. Doznania były niesamowite. 
Po ochłonięciu z emocji uczestnicy 
udali się czerwonym szlakiem do 
nieczynnej sztolni, w której 300 lat 
temu wydobywano srebro. Do ciem-
nego, wąskiego i mokrego korytarza 
wchodzono w ośmioosobowych 
grupkach. Uczniowie byli zabezpie-
czeni kaskami, a drogę oświetlali 
latarkami.  Na zakończenie pobytu 
zwiedzono główną atrakcję miej-
scowości – pruską twierdzę.  Jeszcze 
przed wejściem do niej pojawiła się  
możliwość obejrzenia z bliska dział 
przeciwlotniczych. Obiekt zwiedza-
no z przewodnikiem stylowo ubra-

nym w mundur pruskiego żołnie-
rza. Uczestnicy wycieczki uważnie 
słuchali opowieści o codziennym 
życiu na służbie  pruskiej armii. 
Największe atrakcje i ciekawostki 
kryły przepastne wnętrza twierdzy. 
Korytarzami przemieszczano się 
do kolejnych pomieszczeń, w któ-
rych zgromadzone były eksponaty. 
Zwiedzanie zakończyło się wystrza-
łowo, bo przewodnik zademonstro-
wał działanie pistoletu skałkowego, 
którego wystrzał mógł niejednego 
ogłuszyć. Na zakończenie pobytu 
uczniowie zakupili pamiątkowe bi-
beloty.                                               [bet]

Wycieczka    do Srebrnej Góry

 Dwa dni trwało rodzinne świę-
towanie w miejscowości Świątni-
ki. Z okazji zarówno Dnia Matki, 
Dziecka jak i Dnia Ojca, w dniach 
28 i 29 maja, sołtys wsi Jan Bojakow-
ski wspólnie z Radą Sołecką zorga-
nizował dla mieszkańców wsi liczne 
atrakcje.
 Była tańce do białego rana- ale 
tylko w przypadku dorosłych, ma-
lowanie twarzy, a także gry i kon-
kursy dla najmłodszych. Wszystko 

to działo się na terenie przy placu 
zabaw, gdzie z daleka dobiegała mu-
zyka i śmiech dzieci, a dookoła uno-
sił się zapach pieczonych kiełbasek.  
- Odkąd jestem sołtysem, dbam 
o to by integrować mieszkańców 
wsi, m.in. poprzez organizację im-
prez dla wszystkich- mówi Jan Bo-
jakowski- Cieszę się, że coraz więcej 
osób bierze udział w zabawach. Po-
kazuje to, że wspólne spędzanie cza-
su całymi rodzinami i sąsiadami na 

świeżym powietrzu jest potrzebne. 
Już niebawem, dzięki decyzji bur-
mistrza, w naszej miejscowości po-
wstanie nowoczesna świetlica, która 
jeszcze bardziej przysłuży się wspól-
nej integracji mieszkańców.
Podczas imprezy organizatorzy za-
dbali również o to, by każde dziecko 
otrzymało upominek. Warto przy-
pomnieć, że planowana świetlica 
to nie jedyną inwestycją w sołectwo 
- wcześniej Gmina Trzebnica wybu-
dowała tam nowoczesny plac zabaw 
dla dzieci.

[EM]

Wesoło  w Świątnikach
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Wszystkim, szczególnie burmistrzowi Gminy Trzebnica 
Markowi Długozimie,

radnym Rady Miejskiej oraz współpracownikom 
z Gminnego Centrum Kultury i Sportu

za uczestnictwo w ostatniej drodze
 mojego Taty śp.

Jana Stanisza
serdeczne podziękowania składa  
syn Mateusz Stanisz z rodziną

Rodzinie i bliskim
wyrazy współczucia z powodu śmierci

śp. Bolesława Janiaka
Pioniera Ziemi Trzebnickiej

składają członkowie i sympatycy
Kolarskiego Stowarzyszenia Sportowego

„Szerszenie Trzebnica"

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

WYdArZeNIA KUltUrAlNe:
21 czerwca / Szkolne Orły Gminy Trzebnica / Sala Widowiskowa
22 czerwca /  17:00 / VII Gala „Złote Sowy 2016” / Sala Widowiskowa
26 czerwca / 15:00 / Parada Orkiestr Dętych / Rynek / więcej wkrótce

KINO POlONIA 3d
KONTAKT I GODZINY PRACY, GCKiS ul. Prusicka 12 /  tel. 71 312 12 43, 
71 312 09 47, Kasy Kina / piątek – wtorek / 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 / 20 czerwca / 18:00 / „Serce, serduszko” 
/ po seansie zapraszamy na dyskusję przy kawie / ostatnie spotkanie DKF 
przed przerwą wakacyjną / więcej informacji na stronie gckis.trzebnica.pl 
w zakładce „Kino Polonia”
Fanpage Kina Polonia 3D: facebook.com/kinopolonia3dtrzebnica

WYStAWY
29 kwietnia – 31 sierpnia / Jazz na płótnie / wystawa malarstwa Krzysz-
tofa Hejmeja / Galeria w Sali Mułki i Galeria Parter
31 maja – 15 czerwca / Trzebnica moimi oczami / prace uczestników in-
tegracyjnego pleneru malarskiego / Galeria Parter
15 czerwca – 30 sierpnia / Mały artysta / malarstwo / prace dzieci z Pra-
cowni Malarstwa / Galeria Parter
15 czerwca – 30 sierpnia / Winyl 2 / fotografia artystyczna / Kasia Koćma 
wraz z sekcją fotograficzną / Galeria Klatka

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 ul. Oleśnicka
poniedziałek - piatek  / 14:00-21:30, sobota – niedziela / 13:00-20:00
Kort na terenie Kompleksu Boisk Orlik
Czynny w godz: pon. – pt. 9:00-20:00, sobota- niedziela 13:00-20:00
(dla godz. wynajmu 9:00-14:00 konieczna jest wcześniejsza rezerwacja u Ani-
matora na Orliku lub w Hali Sportowej pod nr tel: 71/3121171).

WYdArZeNIA SPOrtOWe:  
18 czerwca / 10:00 / Puchar Polski DogTrekking / Stawy trzebnickie / zapisy: 
www.dogtrekking.com.pl
18 – 19 czerwca / 10:00 / Puchar Muszkieterów / Turniej piłkarski / Stadion 
Miejski Fair Play Arena
19 czerwca / Leśne Przedbiegi

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

WYdArZeNIA BIBlIOteCZNe:
10 czerwca / 10:00 / Pobijamy rekord czytania w jednym momencie / Rynek
14 czerwca / 9:30 / Spotkanie z pisarka Magdaleną Zarębską / Rynek, Ratusz
22 czerwca / 17:00 / Spotkanie z pisarką Agnieszką Lingas-Łoniewską / Sala 
Animacji GCKiS
czwartki / 16:30 / W 80 pomysłów dookoła biblioteki / Ratusz, sala zajęć 
każdy ostatni czwartek miesiąca / 16:30 / Klub Miłośników Origami 
/ Ratusz, sala spotkań
środy / 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 / Dział dla Dzieci
Krzyżówki dla mądrej główki / co miesiąc nowa krzyżówka / zabawa 
dla dzieci w wieku 7-10 lat / Dział dla dzieci

infoR mat oR 
GminneGo CentRUm KUltURy i SpoRtU

CZERWIEC  Chciałbym zaprosić Trzebni-
czan i gości odwiedzających Mię-
dzynarodowe Sanktuarium Św. 
Jadwigi Śląskiej na ogólnopolską 
pielgrzymkę z różnych parafii pw. 
Św. Jadwigi Śląskiej do Patronki 
w Trzebnicy. Jest ona planowana 
w trzecią sobotę czerwca, czy-
li 18 czerwca. Jest pierwszą tego 
typu inicjatywą w historii Sanktu-
arium. 
 Pomysł został już dwa lata 
temu przedstawiony ks. abpowi 
Józefowi Kupnemu, Metropolicie 
Wrocławskiemu i uzyskał jego 
aprobatę. 
 Ktoś może zapytać: dlaczego 

akurat data 18 czerwca? Trzeba 
przyznać, że nie jest ona związa-
na z jakimś wydarzeniem histo-
rycznym odnoszącym się do Pa-
tronki czy naszego sanktuarium. 
Jak wiemy doroczne uroczystości 
jadwiżańskie odbywają się w paź-
dzierniku wokół dnia, w którym 
wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej 
jest wpisane do kalendarza litur-
gicznego (16 października). Przy 
wyborze terminu czerwcowego 
kierowano się m.in. kwestią aury 
pogodowej (w październiku bywa 
niekiedy już zimno, dzień jest 
krótszy) i myślą, by ożywić kult 
pielgrzymkowy w ciągu roku.

 Myśląc zaś o celach pielgrzym-
ki można wskazać, że będzie ona 
szansą bliższego zapoznania wier-
nych poszczególnych parafii, któ-
rym patronuje św. Jadwiga Śląska, 
z Patronką; nie bez znaczenia jest 
także szansa wzajemnej wymiany 
doświadczeń jak wygląda kult św. 
Jadwigi Śląskiej w poszczególnych 
parafiach.
 Na koniec apel do Trzebniczan, 
by również włączyli się w uczest-
nictwo w planowanej ogólnopol-
skiej pielgrzymce do Świętej Pa-
tronki. Niech nie zabraknie wśród 
pielgrzymów także gospodarzy.

Ks. Bogdan Giemza SDS 

Zaproszenie na pielgrzymkę 

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili 
ślady w naszych sercach"

Mateuszowi Staniszowi,
przewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzebnicy

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca
 składają

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

oraz radni Rady Miejskiej

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski 

Rodzinie i najbliższym 

Ś.P.  Bolesława Janiaka
Pioniera Ziemi Trzebnickiej 

wyrazy szczerego  współczucia 

składa
 burmistrz Marek Długozima 
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 Szkoła Podstawowa nr 2 bierze 
udział w ogólnopolskim progra-
mie Mały Mistrz, którego ideą jest 
propagowanie aktywnej postawy 
- w  tygodniu uczniowie mają 3 
godziny zajęć ruchowych, w tym 
jedną godzinę prowadzi nauczy-
ciel wychowania fizycznego.
 W trakcie zajęć uczniowie 
zdobywają nowe umiejętności 
sportowe. W ramach realizacji 
programu  Małego Mistrza odby-
ły się zajęcia otwarte dla rodziców 
klasy Ia, które poprowadził pan 

Krzysztof Adamczyk oraz wy-
chowawczyni  pani Jadwiga Mi-
chalak, która dzielnie pomagała 
swoim wychowankom. Ucznio-
wie ćwiczyli sprawność koszy-
karza, doskonaląc odbicia piłki 
i rzuty do kosza.  Dzieci chętnie 
i z pełnym zaangażowaniem wy-
konywały wszystkie ćwiczenia. 
Rodzice mogli obserwować swoje 
pociechy podczas wykonywania 
zadań, jak sobie radzą oraz jak 
współpracują w grupie.

[MD]

Pokazowa lekcja  w SP 2

 Mimo że obchody Dnia Zie-
mi już za nami, to dzień 20 maja 
w Szkole Podstawowej w Kuźniczy-
sku przebiegał pod hasłem „Szanuj-
my Ziemię, bo mamy ją tylko jedną”. 
Był to dzień nieco inny, zwłaszcza 
dla uczniów klas młodszych. 
 Uczniowie klas 0-3 wraz z wy-
chowawcami, dyrektor oraz zapro-
szonymi gośćmi – przedstawicie-
lami zaprzyjaźnionej wrocławskiej 
firmy Cargill Poland: Barbarą Den-
durą - Markowską i  Andrzejem Ba-
lickim zgromadzili się w sali gimna-
stycznej. Po oficjalnym powitaniu 
wszystkich przez organizatorkę tego 
spotkania Bożenę Pieniądz, człon-
kowie LOP-u pod kierunkiem pani 
Lidii Kędziory przestawili krótką, 

ale niezwykle wymowną insceniza-
cję pt. „O Ziemię dbamy, więc jej nie 
zaśmiecamy”, a klasa druga zaśpie-
wała piosenkę pt. „Kołysz się Zie-
mio, kołysz do snu” akompaniując 
sobie własnoręcznie wykonanymi 
grzechotami.
 Po występach artystycznych 
uczniów o zabranie głosu została 
poproszona pani Barbara, która 
w kilku zdaniach opowiedziała 
o działalności proekologicznej fir-
my Cargill Poland. Kontynuując te-
mat ekologii,  pani Bożena ogłosiła 
wyniki międzyklasowego konkursu 
klas 0-3  „Z ekologią przez rok szkol-
ny”, w którym: I miejsce zajęła klasa 
II, II miejsce zajęła klasa I oraz III 
miejsce zajęły klasy 0 i  III.
 Konkurs dotyczył całorocznej   
pracy uczniów , na którą składały 
się: zaangażowanie w akcję „Sprzą-

tanie Świata”, zbiórka surowców 
wtórnych - ( plastikowych nakrętek, 
makulatury, puszek), liczba działań 
mających na celu wykorzystanie 
surowców wtórnych oraz plakat 
pod hasłem: „Nasza Ziemia - Nasz 
Świat”. Dyrektor wręczyła przedsta-
wicielom samorządów klasowych 
dyplomy, a pani Barbara nagrody 
ufundowane przez firmę Cargill Po-
land.
 Drugi z gości - pan Andrzej za-
prosił dzieci do obejrzenia nieco 
humorystycznego filmu, ale przeka-
zującego bardo ważne treści, czyli: 
„ Bezpieczeństwo na co dzień”, na 
które firma Cargill kładzie bardzo 
duży nacisk.
 Następnie wszyscy udali się na 
boisko szkolne, gdzie na wydzie-
lonym miejscu zostało posadzone 
drzewko.                                         [bp]

Szanujmy ziemię

 Przez trzy dni (11-13 maja) 
uczniowie klas V i VI SP w Kuźni-
czysku zwiedzali atrakcje turystycz-
ne w Krakowie, Wieliczce i Zako-
panem. Pierwszego dnia pojechali 
do  kopalni soli w Wieliczce, gdzie 
spacerując podziemnymi koryta-
rzami  podziwiali komory, kaplice, 
podziemne jezioro oraz rekonstruk-
cję starych urządzeń służących 
do wydobywania soli. Największe 
wrażenie wywarła na nich Kaplica 
Św. Kingi z żyrandolami z solnych 
kryształów i rzeźbami wykonanymi 
przez górników w soli.  
 Drugiego dnia celem było Zako-

pane. Czerwonym szlakiem w Ta-
trzańskim Parku Narodowym po-
maszerowali do Doliny Strążyskiej 
i wodospadu Siklawica. Kolejnym 
punktem wędrówki była Gubałów-
ka - jedno z najczęściej odwiedza-
nych i najpopularniejszych miejsc 
w Zakopanem.  . Następnym miej-
scem, które odwiedzili uczniowie 
to Krupówki, jedna z najbardziej 
znanych ulic w Polsce. Trzeciego 
dnia uczniowie wyruszyli do Kra-
kowa, gdzie przewodniczka opro-
wadziła ich po znanych zakątkach 
miasta. Było spotkanie ze smokiem 
wawelskim, wizyta w katedrze, 

kryptach, kaplicy Zygmuntowskiej, 
skąd wszyscy podziwiali panoramę 
miasta oraz wiszący pośród pięciu 
innych, największy polski dzwon 
- Zygmunt. Nie mogło się obyć bez 
wizyty na ul. Franciszkańskiej, by 
spojrzeć w papieskie okno,  na dzie-
dzińcu Collegium Maius - głównej 
i najstarszej siedziby Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz w Kościele Ma-
riackim, w którym znajduje się im-
ponujący obraz Wita Stwosza. 
Uczniowie zobaczyli mnóstwo in-
teresujących miejsc, za co dziękują 
organizatorom wycieczki oraz bur-
mistrzowi Markowi Długozimie, 
który wsparł ją finansowo.          [tar] 

Do Krakowa i Zakopanego

 W dniu 28 maja w Skoroszowie 
odbyła się majówka organizowana 
przez Koło Gospodyń Wiejskich. 
 Imprezę poprowadziła przewod-
nicząca KGW Skoroszów - Barbara 
Klepajczuk. Jako pierwsza wystąpi-
ła Emilka Sajdok, która przepięk-
nie zaśpiewała utwór „Hallelujah”, 
wzruszając wszystkich do łez. Zaraz 
po niej pojawiły się dzieci z klasy 
pierwszej z wesołą, wiosenną pio-
senką. Nie brakowało konkurencji 
sportowych takich jak bieg slalo-
mem między strażackimi butami 
z jajkiem na łyżce, wyścigi w wor-
kach, skakania na skakance. Spor-
towe rozgrywki nie miały końca, 
a brały w nich udział, zarówno 
młodsi, jak i starsi mieszkańcy Sko-
roszowa. Wiele radości było podczas 
wspólnych drużynowych rozgry-
wek, jak na przykład przeciąganie 
liny, gdzie ostatecznie wygrały pa-
nie, pokonując bezapelacyjnie pa-
nów. Każda z osób biorących udział 
w rozgrywkach otrzymała drobny 
upominek. Po zakończeniu pierw-
szej części imprezy dzieci zjadły 
kiełbaskę z grilla, odpoczęły na pla-
cu zabaw, po czym ruszyły do tańca. 

Nie zabrakło pociągu, który pro-
wadził motorniczy Michał, rodzin-
nych tańców na gazecie, jak również 
kaczuszek czy makareny. Podczas  
zabawy w „ Mam chusteczkę hafto-
waną” nie obeszło się bez całusów. 
Rozpoczęto, również,  naukę tańca 
„Belgijka”, którą uczestnicy zami-
rzają kontynuować na najbliższych 
spotkaniach. Wieczór upynął na 
wspólnym biesiadowaniu i zabawie 
 Koło Gospodyń Wiejskich              
w Skoroszowie dziękuje wszystkim 
uczestnikom majówki za wspólnie 
spędzony czas. Dziękujemy Krzysz-
tofowi za oprawę muzyczną, Łuka-
szowi i Markowi za obsługę grilla, 
Piotrowi, oraz sponsorom – Walde-
marowi Jaguszowi za ufundowanie 
soków oraz Grzegorzowi Piskorko-
wi za kiełbaski i lody dla dzieci. Po-

dziękowania należą się, także OSP 
w Skoroszowie za pomoc w przygo-
towaniach.
 25 czerwca 2016 roku zaprasza-
my wszystkich na Noc Świętojańską. 
O godzinie 17.00 zapraszamy  dzieci 
do wzięcia udziału w konkursach na 
piosenkę wakacyjną i najładniejszy 
wianek z polnych kwiatów.  Na-
tomiast o godz. 20.00 zapraszamy 
starszych mieszkańców wsi na ogni-
sko, wspólne śpiewanie oraz  nocne 
gawędy. Zapraszamy  gitary, akorde-
ony lub chcą po prostu pośpiewać. 
Teksty piosenek będą dostępne dla 
wszystkich (szczegóły spotkania na 
plakatach oraz u organizatorów). 
Do zobaczenia 25 czerwca.

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Skoroszowie 

Majówka 
w Skoroszowie  29 czerwca w Blizocinie na pla-

cu zabaw  sołtys – Ewa Warzecha, 
zorganizowała Dzień Dziecka. Na 
najmłodszych czekało wiele nie-
spodzianek. Zaproszeni animato-
rzy zapewnili dzieciom mnóstwo 
atrakcji takich jak zabawy integra-
cyjne z chustą, wyścigi w workach, 
przeciąganie liny, tor przeszkód, 

malowanie twarzy, gry i  zabawy 
ruchowe. Największą atrakcją były 
warsztaty i pokaz puszczania du-
żych baniek mydlanych. Na koniec 
każde dziecko otrzymało dyplom 
i upominek. To spotkanie było dla 
dzieci wielką przyjemnością i na 
długo pozostanie w ich pamięci.

[ew]

Święto dzieci w Blizocinie
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W Dniu Dziecka, 1 czerwca, ucznio-
wie klasy VIc ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Trzebnicy wzięli udział 
w wycieczce rowerowej zorganizo-
wanej  przez Romana Węglarskiego, 
członka KKS Trzebnica przy wspar-
ciu Burmistrza Gminy Trzebnica 
Marka Długozimy.
Grupa uczniów wraz z nauczyciel-
ką Pauliną Pierchorowicz–Rączką, 
opiekunem Wojciechem Rączką 
oraz członkami KKS Trzebnica, 
w eskorcie Straży Miejskiej i Pogo-
towia Ratunkowego, wyruszyła na 
wycieczkę rowerową do Masłowca. 
Tuż przed rozpoczęciem wyprawy, 
dzieci przyjechały pod Urząd Miej-
ski, aby podziękować burmistrzowi 
Markowi Dugozimie  za wsparcie 
i opiekę podczas wyprawy..
-Gminny Kolarski Klub Sportowy 
powstał z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach i ich zaangażowa-
niu w sport. Dzięki projektom re-
alizowanym przez członków KKS 
Trzebnica i Gminę Trzebnica, dzieci 

mogą rozwijać swoje pasje sporto-
we i miłość do kolarstwa. Należy tu 
wspomnieć o corocznym Rodzin-
nym Kryterium Kolarskim czy akcji 
„podaruj rower” – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima. – Ruch 
to podstawa zdrowia, ale musi się 
on odbywać z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, dlatego też bardzo 
się cieszę, że mogłem pomóc w or-
ganizacji tej wycieczki i zapewnić 
odpowiednią ochronę uczestnikom 
wyprawy – dodał.
Przejażdżka po malowniczej Do-
linie Baryczy trwała ok. 1,5 godz. 
Sprawnie i bez przeszkód wszyscy 
uczestnicy dotarli do celu. W Ma-
słowcu rowerzystów przywitał Mi-
rosław Miturski, gospodarz terenów 
zielonych, na których zorganizo-
wano ognisko. Uczniowie upiekli 
kiełbaski i wspólnie zjedli zasłu-
żony posiłek, dzieląc się wrażenia-
mi. Z okazji Dnia Dziecka każdy 
otrzymał symboliczny podarunek 
od organizatora wycieczki. Dzięki 

uprzejmości pana Miturskiego, po 
krótkim odpoczynku, dzieci pływa-
ły łódką po stawie oraz wysłuchały 
ciekawego wykładu historycznego 
na temat miejsca, do którego dotar-
ły na jednośladach. Około południa 
grupa wyruszyła w drogę powrotną. 

Zmęczeni, lecz w znakomitych na-
strojach bez trudu pokonali trasę do 
Trzebnicy.
- KKS Trzebnica zawsze z wielką 
przyjemnością pomaga przy inicja-
tywach skierowanych do młodego 
pokolenia. Jako sportowcy czujemy 
taką potrzebę i obowiązek. Jednak 
akcje takie jak ta, nie mogłyby się 

odbyć bez wsparcia osób przychyl-
nych sportowym przedsięwzięciom. 
Dziękujemy Panu Burmistrzowi 
Markowi Długozimie, który sta-
le nas wspiera  oraz pani Paulinie 
Pierchorowicz-Rączce, która często 
angażuje się w organizację podob-
nych projektów -powiedział Roman 
Węglarski.

 W Szkole Podstawowej w Bo-
leścinie duży nacisk kładzie się na 
edukację związaną z bezpieczeń-
stwem dzieci, dlatego 25 maja 
uczniowie gościli policjantów z Ko-
mendy Powiatowej w Trzebnicy – st. 
asp. Piotra Dwojaka, asp. Przemy-
sława Łapowskiego oraz st. sierż. 
Darię Szydłowską.
 Funkcjonariusze przeprowadzi-
li prelekcję, podczas której zostały 
poruszone zagadnienia związane 
z bezpieczeństwem dzieci i mło-
dzieży podczas wycieczek, zajęć 
oraz zabaw w szkole i poza nią. St. 
asp. Dwojak zwrócił uwagę na to, 
że lato to okres, w którym dzieci 
dużo przebywają na podwórku, to 
czas fantastycznej zabawy, ale rów-
nież okres, kiedy należy zachować 

szczególną ostrożność. Policjanci 
opowiedzieli dzieciom o właściwym 
postępowaniu nad wodą, w lesie 
tudzież w górach. Zwrócili uwagę 
na zachowanie się w pobliżu jezdni 
oraz na zasady poruszania się po 
niej. Bardzo ważnym zagadnieniem, 
o którym mówili stróże prawa było 
uświadomienie uczniom zagrożeń 
związanych z nawiązywaniem kon-
taktów z osobami nieznajomymi, 
jak również zagrożeń związanych 
ze stosowaniem używek oraz konse-
kwencji  wynikających z zachowań 
aspołecznych i kar z nimi związa-
nych. Funkcjonariusze zostali życz-
liwie przyjęci przez uczniów. Wizy-
ta policjantów była doskonałą lekcją 
dla podopiecznych. 

Anna Leszczyńska - Janik

Bezpieczne wakacje   Sp Boleścin

 W środę 25 maja w Zespole Szkół 
w Ujeźdźcu Wielkim, tuż przed ma-
jowym weekendem, miało miejsce 
Święto Rodziny, łączące obchody 
Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz 
Dnia Ojca.
 Wychowankowie pani Anny 
Wyszyńskiej z grupy „0a” przed-
stawili program artystyczny po-
święcony rodzicom. Dzieci re-
cytowały wierszyki, śpiewały 
piosenki i przedstawiały scenki te-
atralne, a wszystko to odbyło się we 
wspaniałej atmosferze przy słodkim 
poczęstunku. Nie zabrakło również 
upominków wykonanych własno-
ręcznie oraz czerwonej róży sym-
bolizującej szczególną więź między 
dzieckiem a rodzicami.
 Grupa „0b” i dzieci z Punktu 
Przedszkolnego pod okiem pani 
Edyty Gajewskiej i Anny Karbo-

wiak zaprezentowały program ar-
tystyczny. Impreza odbyła się pod 
znakiem pszczółek, do których na-
wiązywały stroje dzieci, dekoracja 
oraz „foto – budka”, w której każdy 
mógł zrobić sobie zdjęcie. Uśmiechy 
dzieci i ich bliskich oraz towarzyszą-
cy im dobry nastrój rozproszyły  gę-
ste chmury, dzięki czemu, w blasku 
promieni słonecznych mogli uczest-
niczyć w pikniku. Uświetnił go 
słodki poczęstunek oraz kiełbasa 
z grilla ufundowana przez prezesa 
spółki Tarczyński S.A. - pana Jacka 
Tarczyńskiego.
 Dzień Rodziny na długo po-
zostanie w pamięci najmłodszych 
wychowanków placówki oraz ich 
bliskich, gdyż nic tak nie łączy jak 
wspólna zabawa i świętowanie.

Anna Karbowiak

Rodzinne świętowanie w Ujeźdźcu W lk.

W środę 25 maja dzieci klas trzecich 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebni-
cy pod przewodnictwem ks. Rado-
sława Bariasza i  Agnieszki Goraś 
pojechały na pielgrzymkę na Jasną 
Górę. 
Celem wyjazdu było podziękowa-
nie dzieci za dar Pierwszej Komu-
nii Świętej i oddanie się pod opiekę 
Maryi. Szczególnie uroczystym wy-
darzeniem było uczestnictwo dzieci 

we Mszy Świętej przed cudownym 
obrazem Matki Bożej. 
Następnie miał miejsce wspól-
ny posiłek, a także zwiedzanie 
sanktuarium i zakup pamiątek. 
Dzieci zmęczone, ale szczęśliwe, 
w godzinach wieczornych wróciły 
do Trzebnicy.

Agnieszka Goraś, 
ks .Radosław Bariasz

Pielgrzymka na Jasną Górę

Wyprawa rowerowa do Masłowca
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KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 11 (97)

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 10 (96)
nAGRODy za rozwiązanie  krzyżówki otrzymuje:  Paweł Doleżał
hasło:  Burza w szklance wody

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



39
TVP 1 TVN POLSAT TV 4

PULSTVN 7
TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO TV TRWAM 

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO

TV6TTVStopklatka 

TV6TTVStopklatka 

TV TRWAM 

 5.40 Dylematu 5(3) - Biznes - serial
 6.30 My Wy Oni
 7.00 Transmisja Mszy Świętej 

z Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach

 8.00 Tydzień
 8.35 Jak to działa (118) Ciekawe 

urządzenia, cz. 3 - magazyn
 9.10 Ziarno - Śpiew to modlitwa 

- magazyn
 9.40 Teleranek (14) - magazyn
 10.25 Rozdarte serca (13) - serial
 11.15 Misja - Kondycja. Magazyn 

biegacza i triathlonisty 
 11.30 Do zobaczenia w Krakowie 
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.15 Między ziemią a niebem
 12.50 BBC w Jedynce - Domowe 

zwierzaki. Dzikie z natury, cz. 1 
- fi lm dok.

 14.00 Za szybcy, za wściekli - fi lm 
sensacyjny, Niemcy, USA 

 15.55 Ranczo (109) - Potęga mediów 
- serial

 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 EURO 2016 
   - Polska - Irlandia Północna
 20.15 Wiadomości
 20.45 Sport
 20.55 Biało - czerwoni - felieton
 20.59 Pogoda
 21.15 Zakochana Jedynka - Całe 

szczęście - komedia, USA, reż. 
Donald Petrie, wyk. Lindsay 
Lohan, Chris Pine, Faizon Love, 
Samaire Armstrong

 23.05 Program sportowy
 23.40 Koncert Opolskiej Sceny Alter-

natywnej
 0.50 Idy marcowe - dramat, USA, 

reż. George Clooney, wyk. Geo-
rge Clooney, Ryan Gosling, Marisa 
Tomei

 2.40 Piłka nożna - Copa America. 
Brazylia - Peru

 4.50 Zakończenie dnia

7.30 Informacje kulturalne 7.50 Którędy 
po sztukę - Zbigniew Libera 8.00 Afry-
kańska królowa - fi lm fabularny 10.00 
Maurizio Pollini - wirtuoz fortepianu - fi lm 
dok. 11.10 Eurokultura 11.25 Glina - fi lm 
sensacyjny 13.25 Ciuciubabka - fi lm TVP 
14.20 Dezerterzy - Wdowa - rozmowa 
14.50 Jean Michel Basquiat - fi lm dok. 
16.00 Jonas Kaufmann - przeboje lat 20. 
i 30. 17.15 Niedziela z…. Emilianem Ka-
mińskim - Na szkle malowane 20.05 Ce-
remonia - dramat 22.05 Trzeci punkt wi-
dzenia 22.35 Minkowski Saga - fi lm dok. 
0.15 Jazz noc - Jamie Cullum - koncert 
z festiwalu Jazz a Vienne Jamie Cullum Li-
ve - Jazz a Vienne

6.50 Makłowicz w podróży 7.20 Jak to 
działa - Kino (82) - magazyn 7.55 Ka-
płan z Suchedniowa - fi lm dok. 9.00 Da-
ma w czarnym welonie (9) - serial 10.05 
Okrasa łamie przepisy 10.35 Dzieje kultu-
ry polskiej 11.35 Półkowniki - Koło histo-
rii - reportaż 12.30 Ludzie rzeki - Le Co-
lorado 2 - serial dok. 13.35 Szerokie tory 
- reportaż 14.15 Najdłuższa wojna no-
woczesnej Europy (3) Nowa broń szwo-
leżerów - serial 15.20 Najdłuższa wojna 
nowoczesnej Europy (4) Bazar czy rewo-
lucja - serial 16.40 Polska i świat z historią 
w tle 17.05 Nowe Ateny (15) - program 
publicystyczny 18.00 Dama w czarnym 
welonie (10) - serial 19.05 Był sobie czło-
wiek 2 - serial 19.45 Dla Niepodległej… 
21.00 Chorąży z Monte Cassino - fi lm 
dok. 21.35 Polscy bohaterowie wojen-
ni cz. 5. Krystyna Skarbek. Pozdrowie-
nia z Polski - serial 22.35 Książki które 
wstrząsnęły światem. Kapitał 23.05 Ency-
klopedia II wojny światowej - Urok pan-
cerza - magazyn 23.30 Powrót Odysa - 9 
- serial 0.25 Szczur - fi lm sensacyjny 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.00 
Polsat Sport News Sport Flash 8.07 Maga-
zyn Ateci 9.00 Siatkówka plażowa World 
Tour Hamburg 10.00 Siatkówka plażo-
wa World Tour Hamburg 10.30 Siatków-
ka plażowa World Tour Hamburg 11.00 
Siatkówka plażowa World Tour Hamburg 
12.30 Siatkówka plażowa World Tour 
Hamburg 13.30 Siatkówka World Grand 
Prix 15.30 Siatkówka plażowa World Tour 
Hamburg 16.40 Siatkówka World Grand 
Prix 19.10 Siatkówka World Grand Prix 
21.30 Siatkówka World Grand Prix 23.55 
Piłka nożna UEFA EURO 2016 0.50 Ma-
gazyn Atleci 1.30 Magazyn Pro Bull Riding 
2.30 Magazyn Pro Bull Riding 

8.00 Rywale UEFA 8.35 Piłka nożna - Co-
pa America. Kolumbia - Kostaryka 10.40 
PN - najpiękniejsze polskie bramki 11.15 
Wyscigi samochodowe 11.50 Jeździe-
ctwo - CSIO Sopot 14.45 Kolarstwo - Tour 
de Suisse - 1 etap. Baar - Baar, Szwajcaria 
15.50 Kolarstwo - Tour de Suisse - 2 etap. 
Baar - Baar, Szwajcaria 18.00 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA Hertogenbosch. Finał, 
Szwajcaria 19.45 LA dla każdego 20.20 
4 - 4 - 2 wydanie specjalne 22.15 Kolar-
stwo - Tour de Suisse - 2 etap. Baar - Ba-
ar, Szwajcaria 22.55 Sportowa niedziela 
23.30 Jeździectwo - CSIO Sopot - Sko-
ki. Grand Prix - relacja 0.20 Piłka nożna 
- Copa America. Ekwador - Haiti 2.20 Pił-
ka nożna - Copa America. Brazylia - Peru 

8.30 Piłka nożna. Euro Fans 8.40 Kolar-
stwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap 
6. 9.30 Tenis. Turniej WTA, Nottingham 
10.30 Piłka nożna. Euro Fans 10.40 FIA 
WTCC. Moskwa, Rosja 13.00 Kolarstwo. 
Criterium du Dauphine, Francja Etap 6. 
13.45 Kolarstwo. Criterium du Dauphine, 
Francja Etap 7. 15.15 Tenis. Turniej WTA, 
Nottingham, Wielka Brytania Finał 17.00 
Lekka Atletyka. Racers GP International, 
Jamajka 19.00 Tenis. Turniej ATP, Stutt-
gart 20.30 Tenis. Turniej WTA, Notting-
ham, Wielka Brytania Finał 21.45 Kolar-
stwo. Criterium du Dauphine, Francja Etap 
7. 23.15 Piłka nożna. Euro Fans 23.25 Te-
nis. Turniej ATP, Stuttgart 0.30 Tenis. Turniej 
WTA, Nottingham, Wielka Brytania 

10.50 Przegląd Katolickiego Tygodnika 
„Niedziela” 11.00 1050. rocznica Chrztu 
Polski - święto Eucharystii 13.00 Wieś - to 
też Polska 13.30 Oratorium o Niepoka-
lanym Poczęciu Najświętszej Maryi Pan-
ny 14.30 Nadzieja zranionych serc 15.45 
Kierunek przylądki 16.00 Informacje dnia 
16.10 Koncert życzeń 17.00 Tam, gdzie 
Bóg płacze 17.30 Bądźmy stróżami po-
ranka 18.00 Anioł Pański 18.05 Informa-
cje dnia 18.15 Rozmowy niedokończo-
ne 19.25 Retrospekcja 19.30 Brat Ogień 
20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasno-
górski 21.20 Informacje dnia 21.40 Józef 
z Egiptu 22.30 Vatican Magazine 23.00 
Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej 
23.30 Ogień Boży - ks. Ignacy Kłopotow-
ski 0.00 Programy powtórkowe 

5.59 Serwis Info, Pogod, Serwis Sportowy 
co pół godziny 16.30 Puls Polski - maga-
zyn 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 - rozmowa 18.50 
Serwis Info weekend 19.10 Reportaż TVP 
INFO - reportaż 19.30 Reportaż TVP INFO 
- reportaż 19.45 Pogoda 19.52 Serwis In-
fo weekend 20.10 Minęła 20ta 20.41 Dziś 
wieczorem 20.58 Bez retuszu - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Panorama Info 
22.15 Na pierwszej stronie 22.20 Sporto-
wa niedziela 22.53 Pogoda 23.00 Serwis 
Info weekend 23.44 Pogoda 23.55 Te-
leexpress Extra 0.20 Extra świat - maga-
zyn 0.45 Minęła 20ta 

 5.35 Newton - Cyfrowa demencja 
- cykl dok. 

 6.05 Słowo na niedzielę 
 6.15 Ostoja (139) - magazyn 
 6.45 M jak miłość (1231) - serial
 7.45 Barwy szczęścia (1471 - 1475) 

- serial obyczajowy
 10.35 Największa tajemnica przy-

rody - Koralowy Trójkąt 
- Święto ruchome (2)

 11.40 Podróże z historią (22) Historia 
wśród fal - cykl dok.

 12.15 Makłowicz w podróży 
 12.50 Kabaret w samo południe - 9 

- program rozrywkowy
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Kocham Cię, Polsko! - zabawa 

quizowa
 16.25 Na dobre i na złe (640) - serial
 17.25 Na sygnale (90) - Tajemnica 

lekarska - serial fabularyzowany
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 19.05 Sonda 2 - program popularno-

naukowy
 19.30 Jeździectwo - CSIO Sopot 

- Skoki. Grand Prix - relacja
 20.10 Kariera Nikosia Dyzmy - komedia
 22.10 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 23.25 EURO 2016 
   - Polska - Irlandia Północna 
 1.45 Elena - dramat, Rosja, reż. 

Andriej Zwiagincew, wyk. Jelena 
Liadova, Nadieżda Markina, Alek-
siej Rozin, Andriej Smirnow

 3.45 Pogoda na jutro - komedia, Pol-
ska, reż. Jerzy Stuhr, wyk. Jerzy 
Stuhr, Małgorzata Zajączkowska, 
Roma Gąsiorowska, Maciej Stuhr, 
Krzysztof Globisz

 5.25 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 
 11.30 Kobieta na krańcu świata
 12.05 Scooby - Doo II: Potwory na 

gigancie - fi lm przygodowy, 
USA 2004, reż. Raja Gosnell, wyk. 
Freddie Prinze Jr, Sarah Michelle 
Gellar, Matthew Lillard, Linda Car-
dellini, Seth Green, Peter Boyle

 14.05 Harry Potter i Komnata Tajem-
nic - fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania 2002, reż. Chris 
Columbus, wyk. Daniel Radcliff e, 
Rupert Grint, Emma Watson, 
Kenneth Branagh, Richard Harris, 
Maggie Smith, Robbie Coltrane

 17.25 Sablewskiej sposób na… 
 18.00 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 Kot w butach - komedia, USA 

2011, reż. Chris Miller, wyk. Anto-
nio Banderas, Salma Hayek, Billy 
Bob Thornton, Zach Galifi anakis, 
Amy Sedaris

 21.55 Zakładnik - fi lm sensacyjny, 
USA 2004, reż. Michael Mann, 
wyk. Tom Cruise, Jamie Foxx, 
Jada Pinkett Smith, Mark Ruff alo, 
Peter Berg

 0.20 Sekrety lekarzy - reality show 
 1.25 Wybrani - serial sensacyjny, USA 
 2.25 Uwaga! - program interwencyjny
 2.40 Klub Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.40 Jeźdźcy smoków
 8.10 Turbo Fast
 8.40 Jeźdźcy smoków na końcu 

świata
 9.10 Kurczak Mały - fi lm anim, USA
 11.00 Doktor Dolittle 2 - komedia 

familijna, USA, 2001
 12.55 Dragonball: Ewolucja - fi lm 

fantasy, USA, Hongkong, Wielka 
Brytania, 2009, reż. James Wong

 14.45 Step Up - taniec zmysłów 
- fi lm muzyczny, USA, 2006

 17.10 UEFA EURO 2016 
   - Polska - Irlandia Północna
 20.00 Studio Sport

 20.50 Dzień niepodległości - fi lm 
sci - fi , USA, 1996, reż. Roland 
Emmerich, wyk. Will Smith, Bill 
Pullman, Mary McDonnell, Jeff  
Goldblum, Randy Quaid

  Obcy z kosmosu przybywają na 
Ziemię w monstrualnych statkach 
kosmicznych z zamiarem znisz-
czenia rodzaju ludzkiego i pod-
boju Ziemi. Jedyną nadzieją dla 
ludzkości jest wspólne działanie. 
prezydenta USA, ekscentrycz-
nego geniusza komputerowego 
i odważnego pilota. 

 23.55 Highlights EURO 2016 
 0.10 Trzy cale - fi lm sci - fi , USA, 2011, 

reż. Jace Alexander, wyk. Stepha-
nie Jacobsen, James Marsters, 
Noah Reid

 2.00 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.00 Simba
 6.35 Jake i piraci z Nibylandii
 7.05 Kacper: Szkoła postrachu
 7.35 Jake i piraci z Nibylandii
 8.05 Kacper: Szkoła postrachu
 8.35 Rainy, superpies - komedia 

familijna, USA, 2010
 10.25 Galileo
 12.25 Zemsta Różowej Pantery 

- komedia, USA, Wielka Brytania
 14.35 Kto pod kim dołki kopie… - fi lm 

familijny, USA, 2003, reż. Andrew 
Davis, wyk. Sigourney Weaver, Jon 
Voight, Tim Blake Nelson

 17.00 Tajemnicza wyspa Juliusza 
Verne’a - fi lm przygodowy, USA, 
2010, reż. Mark Sheppard, wyk. 
Gina Holden, Lochlyn Munro

 19.00 Galileo
 20.00 Igrzyska na kacu - komedia, 

USA, 2014, reż. Josh Stolberg, 
wyk. Ben Begley, Nathan Ross, 
Sam Pancake 

 21.50 Edison - fi lm kryminalny, USA, 
Niemcy, 2005, reż. David Burke, 
wyk. Justin Timberlake, Kevin Spa-
cey, Morgan Freeman 

 23.55 Skarb rodziny Zhang cz. 2 - fi lm 
przygodowy, Chiny, 2011, reż. 
Raymond Lee, wyk. Damian Lau, 
Jie Dong

 2.00 Zagadki kryminalne
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów

 5.35 We Dwoje - program rozrywkowy
 7.05 Mango - Telezakupy
 9.10 39 i pół - serial komediowy
 12.15 Brzydula - serial obyczajowy
 15.10 Jesień Czejenów - western, USA 

1964, reż. John Ford, wyk. Richard 
Widmark, Carroll Baker, Karl Mal-
den, Dolores Del Rio, Sal Mineo, 
Edward G. Robinson, James Ste-
wart, Ricardo Montalban

 18.15 Psy i koty: Odwet Kitty - fi lm 
przygodowy, USA, Australia 2010, 
reż. Brad Peyton, Brad Peyton, 
wyk. James Marsden, Nick Nolte, 
Christina Applegate, Katt Wil-
liams, Bette Midler, Neil Patrick 
Harris, Wallace Shawn

 20.00 Wykonać wyrok - fi lm sen-
sacyjny, USA, Kanada 1990, 
reż. Deran Sarafi an, wyk. Jean 
- Claude Van Damme, Robert 
Guillaume, Cynthia Gibb, George 
Dickerson, Art LaFleur

 21.50 Skazany na śmierć - serial kry-
minalny

 22.55 Mad Max pod Kopułą Gromu 
- fi lm S - F, Australia 1985, reż. 
George Miller, George Ogilvie, 
wyk. Mel Gibson, Tina Turner, 
Angelo Rossitto, Helen Buday

 1.15 Sposób na morderstwo - serial
 2.15 Klub Magii 
 4.25 Druga strona medalu - talk show
 4.55 Koniec programu

 6.00 Taki jest świat
 6.45 Niania - serial
 8.45 Wojciech Cejrowski. Boso
 11.35 Mysi agenci - fi lm familijny
 13.10 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Królewna Śnieżka 
- baśń, Niemcy 2009

 14.35 Piękna i bestia - fi lm familijny
 16.50 Aniołki Charliego: Zawrotna 

szybkość - komedia sensacyjna, 
USA 2003, reż. McG, wyk. Ber-
nie Mac, Cameron Diaz, Demi 
Moore, Drew Barrymore, John 
Cleese, Lucy Liu, Luke Wilson, 
Matt LeBlanc, Shia LaBeouf

 19.00 Niech żyje król Julian - serial
 19.30 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Ted - komedia, USA 2012, wyk. 

Giovanni Ribisi, Joel McHale, 
Mark Wahlberg, Mila Kunis, 
Norah Jones, Ryan Reynolds, Sam 
J. Jones, Seth MacFarlane $

 22.15 Wielki Stach - komedia, USA 
2007, reż. Rob Schneider, wyk. 
Rob Schneider, David Carradine, 
Jennifer Morrison

 0.20 Camelot - serial
 1.35 Taki jest świat
 2.25 Menu na miarę
 2.50 Biesiada na cztery pory roku
 4.00 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 EURO 2016 
   - Polska - Irlandia Północna
 10.55 Drużyna A - Mistrz - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.45 Tajemnicza Salamandra Plami-

sta - fi lm dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (1) - serial 
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.15 Teo - ria smaku Teo Vafi disa (1) 

- magazyn
 15.50 Wspaniałe stulecie (104) - serial
 16.50 Pegaz
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (1) - Pozdro-

wienia z Łodzi - serial krymi-
nalny TVP, reż. Robert Wichrow-
ski, wyk. Jakub Wesołowski, 
Magdalena Walach, Ireneusz 
Czop, Daniel Olbrychski, Janusz 
Chabior, Katarzyna Figura, Marek 
Kalita, Waldemar Błaszczyk

 18.30 Wspaniałe stulecie (105) - serial
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Biało - czerwone żagle - felieton
 20.10 Biało - czerwoni - felieton
 20.15 Pogoda
 20.25 Serial fabularny
 21.35 Oto Historia - Trwajcie 

- Janusz Kurtyka 2005 - 2010
 22.35 Całe szczęście - komedia, USA, 

reż. Donald Petrie, wyk. Lindsay 
Lohan, Chris Pine, Faizon Love, 
Samaire Armstrong

 0.30 Transporter (1) - serial, reż. Brad 
Turner, wyk. Chris Vance, Andrea 
Osvart, François Berléand

 1.30 Idy marcowe - dramat, USA, 
reż. George Clooney, wyk. Geo-
rge Clooney, Ryan Gosling, Marisa 
Tomei

 4.10 Piłka nożna - Copa America. 
Urugwaj - Jamajka

 6.20 Zakończenie dnia

7.35 Afi sz kulturalny 7.50 Kultura fi zycz-
na 8.00 Studio Kultura 8.15 Eurokultu-
ra 8.35 Niedziela z…. Emilianem Kamiń-
skim 9.25 Legendy Magnum Photos - 9 
w obiektywie Steve’a McCurryego - se-
rial 10.05 Damski interes - fi lm TVP 11.15 
Cud purymowy - fi lm TVP 12.25 Warsza-
wa - fi lm obyczajowy 14.20 Legendy Ro-
cka 14.50 Eurokultura 15.20 Ukrzyżowani 
kochankowie - dramat obyczajowy 17.15 
Dziewczyna Piętaszek - komedia 19.00 
Teledyski zmieniły muzykę 20.00 Infor-
macje kulturalne 20.20 Wojaczek - dra-
mat 22.05 Transgresje - Transamerica 
- dramat obyczajowy 0.00 Videofan 0.20 
Młoda Polska - Dupek - fi lm kr.metr. 

6.50 Makłowicz w podróży 7.20 Sprint 
przez historię Przemysława Babiarza 7.55 
Ginące cywilizacje (6) - cykl dok. 9.00 Da-
ma w czarnym welonie (10) - serial 10.05 
Tajemnica Klasztoru Cystersów - fi lm dok. 
10.45 Okruchy rozbitego dzbana - fi lm 
dok. 11.50 Fotograf Solidarności, reż. Pa-
wel Woldan 13.05 Spór o historię - debata 
13.45 Cafe Historia 14.15 Łabędzi śpiew 
syren - fi lm dok. 15.10 Było, nie minęło 
15.40 Sensacje XX wieku dok. 16.45 Pol-
ska 1050 - cykl dok. 17.10 Ex Libris 17.40 
Flesz historii 18.00 Nicolas Le Floch, cz. 1 
- serial 19.00 Był sobie człowiek 3 - serial 
19.45 8 maja 1945 roku. Szczególny dzień 
- fi lm dok. 20.50 Sensacje XX wieku - Taj-
na kwatera /1/ - cykl dok. 21.20 Sensa-
cje XX wieku - Tajna kwatera /2/ - cykl 
dok. 22.00 Było, nie minęło 22.35 Tora 
i miecz - fi lm dok. 23.40 Wszystko może 
się przytrafi ć - fi lm dok. 0.25 89 mm od 
Europy - fi lm dok. 0.45 Bezlitosna kamera 
- Oczami okupanta 1.15 Łabędzi śpiew sy-
ren - fi lm dok. 2.20 Wspaniałe stulecie (3) 
- serial 3.25 Wspaniałe stulecie (4) - serial 

7.00 Siatkówka plażowa World Tour 
Hamburg 8.07 Magazyn lekkoatletyczny 
9.07 Siatkówka World Grand Prix 11.07 
Siatkówka World Grand Prix 13.45 Piłka 
nożna UEFA Euro 2016 14.15 Magazyn 
golfowy 15.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 15.07 Siatkówka World Grand Prix 
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 
Siatkówka plażowa World Tour Hamburg 
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 
Lekkoatletyka Diamond League 21.00 
Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Ręcz-
na Eliminacje MŚ w piłce ręcznej 22.50 
WRC - Rajdowe MŚ Sardynia 23.55 Piłka 
nożna UEFA EURO 2016 0.50 Siatkówka 
World Grand Prix 3.00 Magazyn Pro Bull 
Riding 4.00 Magazyn Pro Bull Riding 

8.00 Sportowa niedziela 8.35 Piłka noż-
na - Copa America. Ekwador - Haiti 10.40 
Lekkoatletyka dla każdego 11.15 Piłka 
nożna - Copa America. Brazylia - Peru 
13.20 Kolarstwo - Tour de Suisse 14.20 
Jeździectwo - CSIO Sopot 15.50 Kolar-
stwo - Tour de Suisse 17.50 Z archiwum 
18.10 Piłka nożna - Copa America. Bra-
zylia - Peru 20.10 4 - 4 - 2 - magazyn pił-
karski 21.55 Magazyn jeździecki - relacja, 
Szwajcaria 22.30 Kierunek Rio 23.00 Echa 
stadionów 23.20 Kolarstwo - Tour de Su-
isse - 3 etap. Grosswangen - Rheinfelden, 
Szwajcaria 0.20 Jeździectwo - CSIO So-
pot - Skoki. Grand Prix - relacja 1.50 Piłka 
nożna - Copa America. Meksyk - Wene-
zuela, Urugwaj - Jamajka

11.20 Piłka nożna. Euro Fans 11.30 Kolar-
stwo. Criterium du Dauphine 12.30 Wy-
ścigi samochodowe. Le Mans 24 Godziny, 
Francja Best of 13.30 FIA WTCC. Moskwa 
15.00 Kolarstwo. Criterium du Dauphine. 
16.00 Wyścigi samochodowe. Le Mans 24 
Godziny 17.00 Watts 17.30 Jeździectwo. 
Horse Excellence 18.00 Lekka Atletyka. Ra-
cers GP International 18.55 Magazyn. Go-
ing for Gold 19.00 Kolarstwo. Criterium du 
Dauphine 20.00 FIA WTCC. Moskw 20.30 
Wyścigi samochodowe. Le Mans 24 Go-
dzin 21.30 Wyścigi samochodowe. Maga-
zyn Le Mans 24 Minuty 22.00 Kolarstwo. 
Criterium du Dauphine 23.00 Watts 23.15 
Piłka nożna. Euro Fans 23.25 Lekka Atlety-
ka. Racers GP International

11.50 Retrospekcja 11.55 Święty na każdy 
dzień 12.00 Anioł Pański 12.03 Informa-
cje dnia 12.20 Oratorium o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 13.20 
Koncert życzeń 14.10 Charlie - historia za-
bawki 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 Parafi i Trój-
cy Świętej w Kobyłce k. Warszawy 19.45 
Parauszek i przyjaciele 20.00 Informacje 
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Oj-
czyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 In-
formacje dnia 21.40 Polski Punkt Widze-
nia 22.00 Stan bezpieczeństwa państwa 
22.10 Tekla - życie dla Ewangelii 23.10 
Ksiądz Juliusz Chevalier 0.00 Programy 
powtórkowe 

6.00 Serwis Info, Pogod, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55 
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40 
To jest temat - magazyn 18.00 Twoje In-
fo 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.00 24 minuty - wywiad 
19.30 INFObiznes 19.47 Pogoda 19.57 
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.51 
Pogoda 21.00 Panorama Info 21.33 Pogo-
da 21.40 Studio LOTTO 21.49 W tyle wi-
zji - program publicystyczny 22.25 Studio 
świat. - magazyn 22.52 Pogoda 22.55 Na 
pierwszej stronie 23.00 Serwis Info 23.30 
Echa stadionów 23.45 Teleexpress Extra 
0.10 Extra świat - magazyn 0.20 To jest 
temat 0.45 Dziś wieczorem

 5.40 M jak miłość (1081) - serial
 6.30 Polska 1050 - cykl dok.
 7.05 M jak miłość (1082) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 O mnie się nie martw (1) 

- serial, reż. Michał Rogalski, wyk. 
Stefan Pawłowski, Andrzej Zieliń-
ski, Paweł Domagała, Aleksnadra 
Domańska, Katarzyna Maciąg, 
Joanna Kulig

 11.55 Barwy szczęścia (1422) - serial 
obyczajowy

 12.35 Na dobre i na złe (169) - Telefo-
niczny poród

 13.35 Śniadanie na Trawie - magazyn 
kulturalny

 14.15 Herkules (38) Najemnik - serial 
 15.05 Na sygnale (45) - Leśny 

zabójca - serial
 15.35 Rodzinka.pl (123) - Podróż 

- serial komediowy
 16.15 M jak miłość (1187) - serial
 17.05 Imperium miłości (3) - serial 

kostiumowy, Turcja
 18.00 Panorama
 18.35 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Kocham Cię, Polsko! - zabawa 

quizowa
 21.50 Odzyskać Haley - thriller, USA, 

reż. Mark Jean, wyk. Moira Kelly, 
Amanda Tapping, Kacey Rohl, 
David Cubbit

 23.35 Czy świat oszalał? - Wojna 
w sieci - fi lm dok. reż. Marcel 
Kolvenbach

 0.40 Grimm - s. 2 (15) - serial
 1.35 Tulipan (6) - serial
 2.50 W tajnej służbie Jej Królew-

skiej Mości - fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, reż. Peter Hunt, 
wyk. Diana Rigg, Telly Savalas, 
George Lazenby

 5.20 Wojna w sieci - fi lm dok.
 6.10 Zakończenie programu

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny
 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 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 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 Ludzie Duchy - dokument 

 21.55 Sekrety lekarzy - reality show 
 22.55 Najgorszy polski kierowca 
 23.40 Druga szansa - serial
 0.40 Wybrani - serial 
 1.40 Ocalić Grace - serial 
 2.40 Uwaga! - program interwencyjny
 3.05 Klub Magii 
 4.25 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Trudne sprawy
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Dzień, który zmienił moje życie
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pielęgniarki
 12.45 Trudne sprawy
 13.45 UEFA EURO 2016 - mecz 

Hiszpania - Czechy
 17.45 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Wysmakowani

 20.10 MEGA HIT - Świat w płomie-
niach - thriller sensacyjny, USA, 
2013, reż. Roland Emmerich, wyk. 
Channing Tatum, Clarke Jason, 
James Woods, Jamie Foxx

  Policjant John Cale marzy o pracy 
w jednostce specjalnej, której 
zadaniem jest ochrona prezy-
denta Jamesa Sawyera. Niestety, 
jego aplikacja zostaje odrzucona. 
Przybity mężczyzna, nie chcąc 
zawieść swojej córeczki, zabiera 
ją na wycieczkę po Białym Domu. 
Nieoczekiwanie miejsce to zostaje 
zaatakowane przez terrorystów.

 22.55 Poza zasięgiem - fi lm akcji, Pol-
ska, USA, 2004, reż. Po - Chih 
Leong, wyk. Agnieszka Wagner, 
Ida Nowakowska, Krzysztof Pie-
czynski, Steven Seagal

 0.55 Wielki Szu - fi lm sensacyjny, Pol-
ska, 1982, reż. Chęciński Sylwester, 
wyk. Andrzej Pieczyński, Dorota 
Pomykała, Jan Nowicki, Karol 
Sztrasburger, Leon Niemczyk 

 3.05 Tajemnice losu

 6.00 Nie igraj z aniołem - telenowela 
obyczajowa

 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów 
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona - teleno-

wela obyczajowa
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona - teleno-

wela obyczajowa
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci - serial 

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

Nowego Jorku
 22.00 Galileo
 23.00 Galileo
 0.00 STOP Drogówka
 1.00 Mega Chichot
 1.30 Interwencja
 1.50 Interwencja
 2.10 Graffi  ti
 2.30 TAK czy NIE
 3.00 Cafe Futbol 15 

 5.20 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.45 Męski Typ 2: Jerzy Dziewulski 

- talk show
 7.20 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 Chuck - serial
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 39 i pół - serial komediowy
 16.55 Chuck - serial
 17.55 Brzydula - serial obyczajowy
 18.30 Brzydula - serial obyczajowy
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 247 dni - fi lm sensacyjny, Niemcy 

2011, reż. Oliver Dommenget, 
wyk. Oliver Dommenget, Vero-
nica Ferres, Herbert Knaup, Vladi-
mir Burlakow

 22.30 Kult - fi lm dok. 2014
 23.40 Odwet - fi lm sensacyjny, USA, 

Meksyk 1990, reż. Tony Scott, 
wyk. Kevin Costner, Anthony 
Quinn, Madeleine Stowe, Tomas 
Milian, James Gammon, Sally 
Kirkland, Miguel Ferrer, John 
Leguizamo

 2.15 Klub Magii 
 4.25 Druga strona medalu - talk show
 5.00 Koniec programu

 5.50 Niania - serial
 6.50 13 Posterunek 2 - serial
 8.05 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny 

- serial
 11.00 Napisała: Morderstwo - serial
 12.00 Co ludzie powiedzą? - serial
 13.10 Dziesięć przykazań - serial
 15.10 Oblicza miłości - telenowela, 

Meksyk 2013
 16.10 Moje serce bije dla Loli - tele-

nowela, USA 2011
 17.05 Niewolnica Victoria - teleno-

wela, Kolumbia 2016
 18.05 Skorpion - serial
 19.00 Skorpion - serial
 20.00 Patrol - dramat, USA 2006, 

reż. Andrew Davis, wyk. Clancy 
Brown, Kevin Costner, Ashton 
Kutcher, Sela Ward, Melissa Sage-
miller

 22.50 Rambo: Pierwsza krew 
- fi lm akcji, USA 1982, reż. Ted 
Kotcheff , wyk. Brian Donnehy, 
Richard Crenna, Sylvester Stallone

 0.45 Taki jest świat
 1.30 Menu na miarę
 2.00 JRG w akcji
 2.30 Dyżur
 3.00 Na jedwabnym szlaku
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

Poniedziałek, 13.06.2016

Niedziela, 12.06.2016

6.00 Kumba - fi lm anim. 8.00 Superno-
wa cz. 2 - serial 10.00 Katastrofy w prze-
stworzach - serial 12.35 Stara baśń. Kie-
dy słońce było bogiem - fi lm historyczny 
14.55 Nie ma róży bez ognia - kome-
dia 16.55 Wasabi - komedia kryminalna 
18.55 Scena Śmiechu - program rozryw-
kowy 19.50 100 kultowych fi lmów 20.00 
Śluby panieńskie - komedia 22.05 Liczą 
się tylko Frankliny - komedia

12.35 Anatomia głupoty według Richar-
da Hammonda 13.35 MasterChef Junior 
15.00 Ostre cięcie 15.45 Express - infor-
macje 16.05 Usterka 17.10 Oszukać sy-
stem 17.45 Express - informacje 18.05 Da-
my i wieśniaczki 19.10 Testerzy extra 19.45 
Express - informacje 20.00 DeFacto Extra 
21.30 Kossakowski. Inicjacja 22.00 Bet-
lejewski. Prowokacje 22.30 Komornicy 
23.00 Lata 90te - piłkarska gorączka 

7.00 Taaaka ryba 8.00 Benny Hill 9.15 
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów 10.10 
Przeobrażenie - komedia 12.25 Nowy 
Scooby - Doo 13.10 Przygody Merlina 
14.10 Nokaut - fi lm familijny 16.25 8. sto-
pień zagrożenia, cz. 1 - fi lm katastrofi cz-
ny 18.15 8. stopień zagrożenia, cz. 2 - fi lm 
katastrofi czny 20.00 CSI: Kryminalne za-
gadki Miami 21.55 Wyspa piratów - fi lm 
dok. 23.45 Tuż przed tragedią

6.00 Prywatna historia 6.40 Bajki 7.25 Zło-
to Karaibów - fi lm przygodowy 9.10 Staw-
ka większa niż życie cz. 11 - 12 - serial 11.30 
Katastrofy w przestworzach - serial 13.45 
Pułapki umysłu - serial 14.10 Szpital nadziei 
- serial 16.05 Dzięcioł - komedia 18.00 Ko-
bra: Oddział specjalny - serial 20.00 Fly-
boys - bohaterska eskadra - dramat wo-
jenny 22.55 Hidden Assassin - thriller 1.10 
Liczą się tylko Frankliny - komedia

14.15 Kartoteka 15.15 DeFacto 15.45 Ex-
press - informacje 16.05 Usterka 16.35 
Damy i wieśniaczki 17.45 Express - in-
formacje 18.05 Kurczaki warte miliardy 
- serial 19.10 Wytapiacze fortuny 19.45 
Express - informacje 20.00 Sekrety prze-
mysłu odzieżowego - dokument 21.10 
Komornicy 21.45 Express - informacje 
22.00 Gogglebox. Przed telewizorem 
22.45 DeFacto 23.45 Świat bez fi kcji

6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch 8.00 
Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Cie-
kawość: Pranie mózgu 11.00 Kosmos 
12.00 Całkiem nowe lata miodowe 13.45 
Rodzina zastępcza 14.15 Mega Chichot 
14.45 Dekoratornia 15.15 Nieśmiertel-
ny 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Czaro-
dziejki 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 
21.00 Terytorium wroga - dramat wojen-
ny 23.25 Zwierz - horror 1.10 Rude Tube 
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 6.20 Telezakupy
 7.00 Tysiąc i jedna noc (1) - serial
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 Historia dla Ciebie - pamięć.pl 
 9.00 Blondynka (1) - Zatrzasnąć za 

sobą drzwi - serial
 9.55 Ptaki ciernistych krzewów. 

Utracone lata (2) - serial
 10.55 Drużyna A - Kłusownicy - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.45 U wybrzeży Nowej Zelandii, 

cz. 1. Zatoki Regionu Norbours 
 14.00 Tysiąc i jedna noc (2) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Teo - ria smaku Teo Vafi disa (2) 
 15.50 Wspaniałe stulecie (106) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (2) - Uniknąć 

śmierci - serial
 18.30 Wspaniałe stulecie (107) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 MŚ w rajdach samochodowych 

- Rajd Włoch
 20.08 Biało - czerwoni - felieton
 20.25 Rozdarte serca (14) - serial
 21.30 Warto rozmawiać
 22.40 Mniejsze zło - dramat, reż. 

Janusz Morgenstern, wyk. Lesław 
Żurek, Anna Romantowska, 
Janusz Gajos, Wojciech Pszoniak, 
Tamara Arciuch, Borys Szyc, Mag-
dalena Cielecka, Edyta Olszówka

 0.45 Mały wielki wojownik - film 
akcji, Chiny, Hongkong, reż. 
Sheng Ding, wyk. Jackie Chan, Lin 
Peng, Lee - Hom Wong

 2.25 Notacje - Zofi a Helwing. 
Zesłanie do Kotłasu - cykl dok.

 2.35 Notacje - Marek Skwarnicki. 
Całe życie robiłem co chciałem 
- cykl dok.

 2.50 Drużyna A - Kłusownicy - serial
 4.10 Piłka nożna - Copa America. 

Argentyna - Boliwia
 6.20 Zakończenie dnia

7.50 Kultura fi zyczna 8.00 Studio Kultura 
8.15 Informacje kulturalne 8.35 Chuligan 
Literacki 9.05 Irańska rewolucja islam-
ska w obiektywie Abbasa Attara - se-
rial 9.40 Pociąg do Hollywood - komedia 
obyczajowa 11.30 Słaba wiara - fi lm TVP 
12.40 Żółty szalik - fi lm TVP 13.50 Rwe-
tes - fi lm dok. 14.15 Legendy Rocka - Phil 
Collins. 14.40 Informacje kulturalne 15.00 
Kes - dramat 17.00 Pociąg do Hollywood 
- Komedia obyczajowa 18.50 Szczęścia-
rze - fi lm dok. 19.15 Aktorzy - fi lm dok. 
20.00 Informacje kulturalne 20.20 Yuma 
- fi lm obyczajowy 22.15 Informacje kul-
turalne ekstra 22.40 Europa, Europa 
- Czego chcę więcej - dramat 

6.50 Makłowicz w podróży 7.20 Ex Li-
bris 7.50 Ginące cywilizacje (7) - cykl 
dok. 9.00 Nicolas Le Floch - Sprawa Ni-
colasa le Flocha, cz. 1 - serial 10.00 Flesz 
historii 10.20 Saga rodów - Ród Foggów 
10.45 8 maja 1945 roku. Szczególny dzień 
- fi lm dok. 11.55 Tora i miecz - fi lm dok. 
13.00 Konsultant - reportaż 13.35 Po-
lacy - Zostać zawodowcem 14.15 Mały 
lalkarz - fi lm dok. 15.15 Było, nie minę-
ło 15.45 Sensacje XX wieku 16.50 Wizja 
lokalna - nie powinno nas być wśród ży-
wych - fi lm dok. 18.00 Nicolas Le Floch 
- Sprawa Nicolasa le Flocha, cz. 2 - serial 
19.05 Był sobie człowiek - Żyzne doliny 4 
- serial 19.45 Ostatni korespondent - fi lm 
dok. 20.50 Sensacje XX wieku 21.50 By-
ło, nie minęło 22.25 Telewizyjny Kurier 
Warszawski - wydania archiwalne - 1973 
22.50 Przeboje młodzieżowe, cz. 1 - kon-
cert 23.35 Bohaterowie z przypadku, cz. 
1 The last trench - dramat wojenny 1.05 
Miejsca Przeklęte 1.35 Miejsca Przeklęte 
2.15 Wspaniałe stulecie (5) - serial 3.15 
Wspaniałe stulecie (6) - serial 

7.00 Magazyn lekkoatletyczny 8.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn 
golfowy 9.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 9.07 Lekkoatletyka Diamond Lea-
gue 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 
11.07 Siatkówka plażowa World Tour 
Hamburg 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Siatkówka World Grand Prix 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 
Siatkówka plażowa World Tour Hamburg 
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 
Siatkówka World Grand Prix 19.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 19.07 WRC - Raj-
dowe MŚ Sardynia 21.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 21.07 Rallycross Rallyc-
ross 23.55 Piłka nożna UEFA EURO 2016 
0.50 Siatkówka World Grand Prix 

8.00 Rywale UEFA EURO 2016 8.35 Piłka 
nożna - Copa America. Meksyk - Wene-
zuela 10.40 Kierunek RIO 11.15 Piłka noż-
na - Copa America. Urugwaj - Jamajka 
13.20 Kolarstwo - Tour de Suisse - 3 etap. 
Grosswangen - Rheinfelden, Szwajcaria 
14.20 Jeździectwo - CSIO Sopot - Sko-
ki. Grand Prix - relacja 15.50 Kolarstwo 
- Tour de Suisse - 4 etap. Rheinfelden 
- Champagne, Szwajcaria 17.50 Z archi-
wum 18.10 Piłka nożna - Copa America. 
Urugwaj - Jamajka 20.10 kolarstwo - Kry-
terium uliczne 20.45 Złote transmisje. MŚ 
1982. Polska - Peru 22.30 Minął dzień we 
Francji 23.00 Sportowy Wieczór 23.25 
Kolarstwo - Tour de Suisse - 4 etap. Rhein-
felden - Champagne

8.30 Piłka nożna. Euro Fans 8.40 Wyści-
gi samochodowe. Magazyn Le Mans 9.10 
FIA WTCC. Moskwa 10.20 Wyścigi sa-
mochodowe. Le Mans 24 Godziny 11.20 
Piłka nożna. Euro Fans 11.30 Lekka Atle-
tyka. Racers GP International 13.00 Kolar-
stwo. Criterium du Dauphine 14.00 Ma-
gazyn. Going for Gold 14.30 FIA WTCC. 
Moskwa 15.30 Lekka Atletyka. Racers GP 
International, Jamajka 17.00 Wyścigi kon-
ne. Royal Ascot 17.30 Kolarstwo. Crite-
rium du Dauphine 18.30 Lekka Atletyka. 
Racers GP International 19.30 Lekka At-
letyka. Mityng EAA, Lucerna 22.00 Wy-
ścigi samochodowe. Magazyn Le Mans 
22.30 Magazyn. Going for Gold 23.00 
FIA WTCC. WTCC bez ograniczeń 

13.55 Święty na każdy dzień 14.00 Tekla 
- życie dla Ewangelii 14.55 Ksiądz Juliusz 
Chevalier 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Z pamiętnika podróżni-
ka 16.40 Aktualności akademickie WSK-
SiM w Toruniu 16.45 M2016 - Światowe 
Dni Młodzieży 16.50 Ambasadorzy ŚDM 
17.00 Boliwia 17.25 Śladami historii 17.30 
Okiem kamery 18.00 Anioł Pański 18.05 
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedo-
kończone 19.25 Święty na każdy dzień 
19.30 Każdy maluch to potrafi  19.45 
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzie-
ci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasno-
górski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski 
Punkt Widzenia 22.00 Tylko chmury po-
ruszają gwiazdy 23.35 Być koptem 0.00 
Programy powtórkowe 

6.00 Serwis Info, Pogod, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 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 20.51 Pogo-
da 21.00 Panorama Info 21.33 Pogoda 
21.40 Studio LOTTO 21.50 W tyle wizji 
- program publicystyczny 22.25 Studio 
świat. - magazyn 22.53 Pogoda 22.55 Na 
pierwszej stronie 23.00 Serwis Info 23.30 
Sportowy Wieczór 23.45 Teleexpress Ex-
tra 0.10 Extra świat - magazyn 

 6.30 Jego Słowa nie przeminą… 
 7.05 M jak miłość (1083) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 O mnie się nie martw (2) 

- serial
 11.55 Barwy szczęścia (1423) - serial
 12.30 Na dobre i na złe (170) 

- Wspólnicy
 13.35 Dzika Muzyka - Tęgie Chłopy  

14.10 Herkules (39) - serial 
 15.00 Na sygnale (46) - Drobnym 

drukiem - serial fabularyzowany
 15.30 Rodzinka.pl (124) - Niebez-

pieczne sporty - serial kome-
diowy

 16.05 M jak miłość (1188) - serial
 17.00 Imperium miłości (4) - serial
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Kabaret Moralnego Niepokoju 

- Pogoda na suma - widowisko
 21.30 W tajnej służbie Jej Królew-

skiej Mości - fi lm sensacyjny, 
Wielka Brytania, reż. Peter Hunt, 
wyk. Diana Rigg, Telly Savalas, 
George Lazenby

 0.00 Świat bez fi kcji - Jądro wiecz-
ności - fi lm dok. Finlandia, reż. 
Michael Madsen

 1.30 Prokurator (10) - serial krymi-
nalny TVP

 2.25 Krew z krwi (1) - serial, reż. 
Xawery Żuławski, wyk. Agata 
Kulesza, Andrzej Andrzejew-
ski, Izabela Kuna, Łukasz Simlat, 
Ksawery Szlenkier, Mariusz Bona-
szewski, Maciej Musiał, Małgo-
rzata Kozłowska, Piotr Nowak, 
Zbigniew Stryj

 3.30 Jądro wieczności - fi lm dok. Fin-
landia, reż. Michael Madsen

 4.55 Tancerze (8) - Chwila szczero-
ści - serial obyczajowy

 5.50 Zakończenie programu

 5.40 Uwaga! - program interwencyjny
 6.15 Mango - Telezakupy
 7.20 Detektywi - program kryminalny
 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 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 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 Wygrać ze śmiercią - fi lm sen-
sacyjny, USA 1989, reż. Bruce 
Malmuth, wyk. Steven Seagal, 
Kelly Le Brock, Bill Sadler, Frede-
rick Coffi  n, Bonnie Burroughs

 22.55 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.55 Partnerki - serial kryminalny 
 0.55 Najgorszy polski kierowca 
 1.40 Uwaga! - program interwencyjny
 2.05 Klub Magii 
 3.25 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Trudne sprawy
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Dzień, który zmienił moje życie
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pielęgniarki
 12.45 Trudne sprawy
 13.45 Małolaty
 14.45 Słoiki
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.45 UEFA EURO 2016 
   - mecz Austria - Węgry 

 20.25 Rekrut - thriller sensacyjny, USA, 
2003, reż. Roger Donaldson, wyk. 
Al Pacino, Gabriel Macht, Ken-
neth Mitchell, Colin Farrell

 22.55 Bez hamulców - thriller sen-
sacyjny, USA, 2012, reż. David 
Koepp, wyk. Aasif Mandvi, Jamie 
Chung, Joseph Gordon - Levitt

  Wilee to pełen brawury kurier 
rowerowy, który robi wszystko, 
by klienci otrzymywali przesyłki 
na czas. Tym razem nie będzie 
miał lekko. W pościg za nim rusza 
psychopatyczny policjant. Wilee 
należy do elity rowerowych kurie-
rów w Nowym Jorku. Chłopak 
całymi dniami zmaga się z cza-
sem i na ostrym kole, rowerze bez 
przerzutek i hamulców, dostarcza 
przesyłki niecierpliwym klientom. 
Pewnego dnia Wilee otrzymuje 
bardzo ważne zlecenie…

 0.55 Miss Potter - dramat biogra-
fi czny, USA, Wielka Brytania, 
2006, reż. Chris Noonan

 2.55 Tajemnice losu

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 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 Śmierć na 1000 sposobów
 21.00 STOP Drogówka
 22.00 Megawąż - horror sci - fi , USA, 

2007, reż. Tibor Takács, wyk. 
Michael Shanks

 23.55 Spadkobiercy
 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 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2016
 4.30 Magazyn European Tour 

Weekly 2016
 5.00 Top 10 lista przebojów

 5.10 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.35 W - 11 Wydział Śledczy - pro-
gram kryminalny

 7.20 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 Chuck - serial
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 39 i pół - serial komediowy
 16.55 Chuck - serial
 17.55 Brzydula - serial obyczajowy
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Złoto pustyni - fi lm wojenny, 

USA 1999, reż. David O. Russell, 
wyk. George Clooney, Mark Wah-
lberg, Ice Cube, Spike Jonze, Cliff  
Curtis, Nora Dunn

 22.25 Odwet - fi lm sensacyjny, USA, 
Meksyk 1990, reż. Tony Scott, 
wyk. Kevin Costner, Anthony 
Quinn, Madeleine Stowe, Tomas 
Milian, James Gammon, Sally 
Kirkland, Miguel Ferrer, John 
Leguizamo

 1.00 Tajemnice Smallville - serial
 2.00 Klub Magii 
 4.10 Druga strona medalu - talk show

 5.55 Niania - serial
 6.50 13 Posterunek 2 - serial
 8.05 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny 

- serial
 11.00 Napisała: Morderstwo - serial
 12.00 Co ludzie powiedzą? - serial
 13.10 Dziesięć przykazań - serial
 15.10 Oblicza miłości - telenowela
 16.10 Moje serce bije dla Loli - tele-

nowela, USA 2011
 17.05 Niewolnica Victoria - telenowela
 18.05 Skorpion - serial
 20.00 Lockout - thriller sci - fi , Francja 

2012, reż. James Mather, Stephen 
Saint Leger, wyk. Guy Pearce, 
Maggie Grace, Peter Stormare, 
Lennie James

 21.55 Sobowtór diabła - dramat sen-
sacyjny, Belgia, Holandia 2011, reż. 
Lee Tamahori, wyk. Dominic Coo-
per, Ludivine Sagnier, Raad Rawi

 0.05 Czas surferów - komedia, Pol-
ska 2005, reż. Jacek Gąsiorow-
ski, wyk. Agnieszka Maciąg, 
Bartosz Obuchowicz, Bogusław 
Linda, Marian Dziędziel, Zbigniew 
Zamachowski

 1.50 Menu na miarę
 2.10 Menu na miarę
 2.50 Na jedwabnym szlaku
 4.05 Menu na miarę
 4.50 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 Pełnosprawni (160) - magazyn 

dla niepełnosprawnych
 9.00 Blondynka (2) - Witajcie, 

Majaki - serial
 9.55 Serial fabularny
 10.55 Drużyna A - Kasyno na kół-

kach - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Magazyn Rolniczy
 12.55 U wybrzeży Nowej Zelandii, 

cz. 2 - serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (3) - serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Teo - ria smaku Teo Vafi disa (3) 

- magazyn
 15.50 Wspaniałe stulecie (108) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (3) - Zabójcze 

misie - serial
 18.30 Wspaniałe stulecie (109) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 Biało - czerwoni - felieton
 20.25 Serial fabularny
 21.30 Świat nieprzedstawiony 

- W imię honoru
 22.35 Mały wielki wojownik - fi lm 

akcji, Chiny, Hongkong, reż. 
Sheng Ding, wyk. Jackie Chan, Lin 
Peng, Lee - Hom Wong

 0.20 Oszustwo (1) - serial
 1.20 Świat nieprzedstawiony 

- W imię honoru.
 2.25 Oszustwo (1) - serial, reż. Peter 

Horton, wyk. Meagan Good, 
Victor Garber, Katherine LaNasa, 
Tate Donovan, Marin Hinkle, Laz 
Alonso, Ella Rae Peck, Wes Brown

 3.15 Notacje - Edward Pałłasz. 
Moja symfonia 1976 - cykl dok.

 3.30 Drużyna A - Kasyno na kół-
kach - serial

 4.20 Zagadkowa Jedynka
 5.05 Zakończenie dnia

7.35 Afi sz kulturalny 7.55 Kultura fi zyczna 
8.05 Studio Kultura 8.20 Informacje kul-
turalne 8.35 Wydarzenie aktualne 9.00 
rak w obiektywie Alexa Majolego - serial 
9.40 Starsza pani znika - fi lm sensacyjny 
11.30 Urok wszeteczny - fi lm TVP 12.40 
Piekło, niebo - fi lm TVP 13.50 Chwila - fi lm 
kr.metr. 14.15 Legendy Rocka - Billy Joel 
14.40 Informacje kulturalne 15.05 Opo-
wieści księżycowe - baśń fi lmowa 17.05 
Starsza pani znika - fi lm sensacyjny 18.55 
Brigitte Bardot - niezrozumiana - fi lm 
dok. 20.00 Informacje kulturalne 20.20 
Jimi Hendrix - The Guitar Hero - fi lm dok. 
22.05 Pokolenie VHS - Big Lebowski - ko-
media 0.10 Informacje kulturalne

6.50 Makłowicz w podróży 7.20 Koło hi-
storii - Pejzaż z Kopcem 7.55 Ginące cy-
wilizacje (8) - cykl dok. 9.00 Nicolas Le 
Floch - Sprawa Nicolasa le Flocha, cz. 2 
- serial 10.05 Przewodnik Historyczny Bo-
gusława Wołoszańskiego 10.35 Ostatni 
korespondent - fi lm dok. 11.45 Bohate-
rowie z przypadku, cz. 1 - dramat wojen-
ny 13.10 Flesz historii 13.30 Polska i świat 
z historią w tle 14.20 Dobry wieczór, Opo-
le! Festiwal legenda 15.15 Było, nie minęło 
15.45 Sensacje XX wieku 16.50 Chrzestny 
dar - fi lm dok. 17.25 Koło historii - Ostat-
ni wywiad „Jura” 18.00 Nicolas Le Floch 
- Warszawska łezka, cz. 1 - serial 19.00 
Był sobie człowiek - Pierwsze cesarstwa 
5 - serial 19.35 Marszałku, oto jesteśmy! 
Propaganda rządu Vichy - fi lm dok. 20.55 
Sensacje XX wieku 22.00 Było, nie minęło 
22.35 Kiniarze z Kalkuty - fi lm dok. 23.50 
Zazdrość i medycyna - dramat 1.40 Do-
bry wieczór, Opole! Festiwal legenda - fi lm 
dok. 2.50 Wspaniałe stulecie (7) - serial 
3.50 Wspaniałe stulecie (8) - serial 4.45 
Zakończenie dnia 

7.00 Magazyn Trans World Sport 8.07 
Magazyn lekkoatletyczny 9.07 Siatków-
ka World Grand Prix 11.07 Siatkówka pla-
żowa World Tour Hamburg 13.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 13.07 Siatkówka 
World Grand Prix 15.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 15.07 Magazyn ATP World 
Tour Uncovered 15.45 Piłka nożna UEFA 
Euro 2016 17.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 17.07 Lekkoatletyka Diamond Lea-
gue 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 
19.07 Rallycross Rallycross 21.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 21.07 WRC - Raj-
dowe MŚ Sardynia 22.10 Ręczna Elimina-
cje MŚ w piłce ręcznej 23.55 Piłka nożna 
UEFA EURO 2016 0.50 Siatkówka World 
Grand Prix 3.00 Magazyn Pro Bull Riding 

8.00 Rywale UEFA EURO 2016 8.40 Piłka 
nożna - Copa America. Argentyna - Boli-
wia 10.40 Kolarstwo - Tour de Suisse - 4 
etap 11.35 Z archiwum 12.00 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Birmingham 15.50 Ko-
larstwo - Tour de Suisse - 5 etap. Brig 
- Glis - Carl, Szwajcaria 17.50 5150 War-
saw Triahtlon 18.10 Piłka nożna - Copa 
America. Argentyna - Boliwia 20.15 4 - 4 
- 2 magazyn wydanie specjalne 22.05 Te-
nis ziemny - Turniej WTA - Birmingham. 
2.runda 1, Szwajcaria 23.00 Sportowy 
Wieczór 23.25 Kolarstwo - Tour de Suisse 
- 5 etap. Brig - Glis - Carl, Szwajcaria 0.25 
Tenis ziemny - Turniej WTA - Birming-
ham. 2.runda 2, Szwajcaria 1.25 Zakoń-
czenie dnia 

8.40 Wyścigi samochodowe. Magazyn Le 
Mans 9.10 Kolarstwo. Criterium du Dau-
phine 10.00 Lekka Atletyka. Mityng EAA, 
Lucerna 10.50 Piłka nożna. Euro Fans 
11.00 FIA WTCC. WTCC bez ograniczeń 
11.30 Magazyn. Going for Gold 12.00 Ko-
larstwo. Criterium du Dauphine 13.00 FIA 
WTCC. WTCC bez ograniczeń 13.30 Lekka 
Atletyka. Mityng EAA, Lucerna 14.30 Ma-
gazyn. Going for Gold 15.00 Wyścigi sa-
mochodowe. Le Mans 20.00 Kolarstwo. 
Criterium du Dauphine. 21.00 Magazyn. 
Going for Gold 21.30 Wyścigi samocho-
dowe. Magazyn Le Mans 23.20 Piłka noż-
na. Euro Fans 23.30 Wyścigi samochodo-
we. Le Mans 0.00 Lekka Atletyka. Mityng 
EAA, Lucerna

10.00 Audiencja Generalna Ojca Święte-
go Franciszka z Watykanu 11.10 Kazem-
be 11.25 Myśląc Ojczyzna 11.35 Dusza 
Tunezyjska 12.00 Anioł Pański 12.03 In-
formacje dnia 12.20 Koncert zespołu Trim 
w Mielnie 13.20 Kruszynka 14.00 Tylko 
chmury poruszają gwiazdy 15.50 Pytasz 
i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Na 
zdrowie 16.30 Bądźmy stróżami poranka 
17.00 Po stronie prawdy 18.00 Anioł Pań-
ski 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmo-
wy niedokończone 19.25 Święty na każ-
dy dzień 19.30 Przygody Mobilków 19.45 
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzie-
ci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasno-
górski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski 
Punkt Widzenia 22.00 Przygody Kamili 
23.35 Zambia - Mansa 

6.00 Serwis Info, Pogod, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55 
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40 
Twoja Sprawa - magazyn 18.00 Twoje In-
fo 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program 
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46 
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Mi-
nęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Panorama 
Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO 
21.50 W tyle wizji - program publicystycz-
ny 22.25 Studio świat. - magazyn 22.53 
Pogoda 22.55 Na pierwszej stronie 23.00 
Serwis Info 23.30 Sportowy Wieczór 
23.45 Teleexpress Extra 0.10 Extra świat 
- magazyn 0.20 Twoja Sprawa

 6.00 Rodzinka.pl (104) - Wiek men-
talny kontra wiek fi zyczny 
- serial komediowy

 6.35 O przyjaźniach Polaków 
i Żydów - reportaż

 7.05 M jak miłość (1084) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 O mnie się nie martw (3) - serial
 11.55 Barwy szczęścia (1424) - serial
 12.30 Na dobre i na złe (171) - serial
 13.30 Domy przyszłości - 8 - reportaż
 14.05 Herkules (40) - serial 
 14.55 Na sygnale (47) - serial
 15.30 Rodzinka.pl (125) - Pasje 

- serial komediowy
 16.05 M jak miłość (1189) - serial
 17.05 Imperium miłości (5) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 O mnie się nie martw - s. IV (1) 

- serial komediowy
 21.10 O mnie się nie martw - s. IV (2) 

- serial komediowy
 22.10 Kino relaks - Jak ugryźć 

10 milionów - komedia, USA, 
Kanada, reż. Jonathan Lynn, 
wyk. Matthew Perry, Bruce Willis, 
Rosanna Arquette, Michael Clarke 
Duncan, Natasha Henstridge

 0.00 Czas honoru - Powstanie (1) 
- Jeszcze nie dziś - serial, reż. 
Jan Hryniak, wyk. Jan Wieczor-
kowski, Antoni Pawlicki, Jakub 
Wesołowski, Maciej Zakościelny

 0.55 Syzyfowe prace (1) - 1883 
- serial

 2.00 Świat bez tajemnic - Dyktator. 
Zajęcie dla wariatów - fi lm dok. 

 3.10 Świat bez tajemnic - Pakistań-
skie ulice wstydu, W. Brytania

 4.00 Wiadomości z drugiej ręki (39) 
- serial

 4.35 Wiadomości z drugiej ręki (40) 
- serial

 5.00 Zakończenie dnia

 5.40 Uwaga! - program interwencyjny
 6.15 Mango - Telezakupy
 7.20 Detektywi - program kryminalny
 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 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 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 Matrix Rewolucje - fi lm S - F, 
USA 2003, reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. Keanu 
Reeves, Carrie - Anne Moss, Lau-
rence Fishburne, Hugo Weaving, 
Jada Pinkett Smith, Harold Per-
rineau Jr, Nathaniel Lees, Mary 
Alice, Monica Bellucci

 23.30 Droga bez powrotu II - horror, 
USA 2007, reż. Joe Lynch, wyk. 
Erica Leerhsen, Henry Rollins 

 1.30 Ostry dyżur - serial obyczajowy 
 2.35 Uwaga! - program interwencyjny
 3.00 Klub Magii 
 4.20 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Trudne sprawy
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Dzień, który zmienił moje życie
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pielęgniarki
 12.45 Trudne sprawy
 13.45 UEFA EURO 2016 
   - mecz Rosja - Słowacja
 17.45 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.40 Zła kobieta - komedia, USA, 
2011, reż. Jake Kasdan, wyk. 
Cameron Diaz, Jason Segel, Justin 
Timberlake, Lucy Punch

  Elizabeth Halsey jest myślącą 
tylko o sobie dziewczyną, która 
przez przypadek została nauczy-
cielką. Kobieta nie stroni od uży-
wek, klnie jak szewc, a uczniowie 
kompletnie jej nie obchodzą. 
Marzy tylko o tym, żeby poślu-
bić swojego bogatego chłopaka 
i rzucić pracę w diabły. Nic więc 
dziwnego, że kiedy narzeczony 
zostawia ją na lodzie, szybko 
zaczyna rozglądać się za kolej-
nym kandydatem na męża. 

 22.25 Wieczny student 3 - komedia, 
USA, 2009, reż. Harvey Glazer, 
wyk. Jonathan Bennett, Kurt Ful-
ler, Nestor Aaron Absera, Steve 
Talley, Kristin Cavallari 

 0.45 Anioł stróż - komedia, USA, 
2005, reż. Stephen Herek, wyk. 
Tommy Lee Jones, Anne Archer, 
Brian Van Holt, Kelli Garner

 2.55 Tajemnice losu

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów 
 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 Meteor kontra Ziemia - fi lm sci 

- fi , USA, 2014, reż. Christopher 
Ray, wyk. Jason Brooks, Robert 
Davi, Tia Carrere

 21.55 Worek kości, cz. 1 - horror, USA, 
2011, reż. Mick Garris, wyk. Anna-
beth Gish, Melissa George, Pierce 
Brosnan 

 23.40 Spadkobiercy
 0.40 Mega Chichot
 1.10 Interwencja
 1.50 Interwencja
 2.10 Graffi  ti
 2.30 TAK czy NIE
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów

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

- talk show
 7.20 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 Chuck - serial
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 39 i pół - serial komediowy
 16.55 Chuck - serial
 17.55 Brzydula - serial obyczajowy
 18.30 Brzydula - serial obyczajowy
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Pluton - fi lm wojenny, USA, 

Wielka Brytania 1985, reż. Oliver 
Stone, wyk. Charlie Sheen, Tom 
Berenger, Willem Dafoe, Forest 
Whitaker, John C. McGinley, Keith 
David, Kevin Dillon, Francesco 
Quinn, Johnny Depp

 22.30 Olimp - serial
 23.35 Ira i Abby - komedia, USA 2006, 

reż. Robert Cary, wyk. Chris Mes-
sina, Jennifer Westfeldt, Frances 
Conroy, Judith Light, Jason Ale-
xander, Robert Klein, Fred Willard

 1.45 Klub Magii 
 3.55 Druga strona medalu - talk show
 4.30 Druga strona medalu - talk show

 5.50 Niania - serial
 6.50 13 Posterunek 2 - serial
 8.05 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 11.00 Napisała: Morderstwo - serial
 12.00 Co ludzie powiedzą? - serial
 13.10 Dziesięć przykazań - serial
 15.10 Oblicza miłości - telenowela
 16.10 Moje serce bije dla Loli - tele-

nowela, USA 2011
 17.05 Niewolnica Victoria - telenowela
 18.05 Skorpion - serial
 19.00 Skorpion - serial
 20.00 Pracownik miesiąca - komedia, 

USA 2006, reż. Greg Coolidge, 
wyk. Jessica Simpson, Dane Cook, 
Dax Shepard

 22.05 Patrol - dramat, USA 2006, reż. 
Andrew Davis, wyk. Clancy Brown, 
Kevin Costner, Ashton Kutcher, 
Sela Ward, Melissa Sagemiller

 1.00 U Pana Boga w ogródku 
- komedia, Polska 2007, wyk. 
Andrzej Zaborski, Emilian Kamiń-
ski, Krzysztof Dzierma, Małgo-
rzata Sadowska, Wojciech Solarz

 3.20 Taki jest świat
 4.00 Na jedwabnym szlaku
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

Środa, 15.06.2016

Wtorek, 14.06.2016

6.00 Prywatna historia 6.40 Bajki 7.15 
Chłopi - serial 8.30 Gdzie jest generał 
- komedia wojenna 10.20 Scena Śmiechu 
11.30 Katastrofy w przestworzach - serial 
13.45 Pułapki umysłu - serial 14.10 Szpital 
nadziei - serial 16.15 SexiPistols - komedia 
kryminalna 18.00 Kobra: Oddział specjal-
ny - serial 20.00 Jak stracić przyjaciół i zra-
zić do siebie ludzi - komedia 22.25 Misja 
w czasie - fi lm science fi ction

13.15 Kocham. Enter 14.15 Kartoteka 
15.15 DeFacto 15.45 Express - informa-
cje 16.05 Usterka 16.35 Damy i wieś-
niaczki 17.45 Express - informacje 18.05 
Cała prawda o jedzeniu 18.40 Gorączka 
wyprzedaży 19.45 Express - informacje 
20.00 Wojny magazynowe 21.00 Licytuj 
i niszcz 21.30 Testerzy 21.45 Express - in-
formacje 22.00 Usterka 23.00 HellFjord 
- serial 23.35 Bogaci kasy nie liczą 

6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Przygody Merlina 11.00 Kosmos 12.00 
Miodowe lata 13.40 Rodzina zastępcza 
14.15 Mega Chichot 14.45 Dekoratornia 
15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik Teksa-
su 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne za-
gadki Nowego Jorku 22.50 Champion 2 
- dramat kryminalny, USA, 2006

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Na pla-
nie 7.10 Chłopi - serial 8.25 Policyjna opo-
wieść 3 - fi lm sensacyjny 10.20 Archanioł 
cz. 2 - serial 11.30 Katastrofy w przestwo-
rzach - serial 13.45 Pułapki umysłu - se-
rial 14.10 Zaginiony świat - serial 16.05 
Pieczone gołąbki - komedia 18.00 Kobra: 
Oddział specjalny - serial 20.00 W klatce 
- thriller 21.55 Terrorysta - thriller 0.20 Ki-
no konesera 0.20 Raj: Miłość - dramat

15.45 Express - informacje 16.05 Usterka 
16.35 Damy i wieśniaczki 17.45 Express 
- informacje 18.05 Cała prawda o jedze-
niu 18.40 Wojny magazynowe 19.45 Ex-
press - informacje 20.00 DeFacto 20.35 
Usterka 21.10 Anatomia głupoty według 
Richarda Hammonda 21.45 Express - in-
formacje 22.00 Ostre cięcie 22.45 Kos-
sakowski. Inicjacja 23.15 Testerzy extra 
23.45 Gogglebox. Przed telewizorem

6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch 
8.00 Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 
Przygody Merlina 11.00 Kosmos 12.00 
Miodowe lata 13.40 Rodzina zastępcza 
14.15 Mega Chichot 14.45 Dekoratornia 
15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik Teksa-
su 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne za-
gadki Nowego Jorku 22.50 W sieci terro-
ru - fi lm sensacyjny, USA, 2009
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 Cztery kąty, anioł piąty - Kra-

ków Grzegórzecka 
 9.00 Blondynka (3) - Nie każdy 

może być grabarzem - serial
 9.55 Serial fabularny
 11.00 Drużyna A - Ruchome cele 

- serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Smaki polskie - Terrina 

z indyka - magazyn kulinarny
 12.55 U wybrzeży Nowej Zelandii, 

cz. 3. Poor Knights - serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (4) - serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Teo - ria smaku Teo Vafi disa (4) 

- magazyn
 15.50 Wspaniałe stulecie (110) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.20 Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (4) - W potrza-

sku - serial
 18.30 Wspaniałe stulecie (111) - serial
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Biało - czerwoni - felieton
 20.14 Pogoda
 20.20 EURO 2016 
   - Niemcy - Polska
 23.35 Szepty przeszłości (1) - serial, reż. 

Bernard Malaterre, wyk. Emma 
Colberti, Gerard Rinaldi, Valerie 
Mairesse, Catherine Allegret

 0.40 Szepty przeszłości (2) - serial
 1.50 Oszustwo (2) - serial
 2.35 Naszaarmia.pl - magazyn
 3.00 Notacje - Jerzy Artysz. Śpie-

wanie jest sprawą duchową 
- cykl dok.

 3.25 Piłka nożna 
   - Copa America
 5.35 Zagadkowa Jedynka
 6.05 Zakończenie dnia

7.35 Afi sz kulturalny 7.50 Kultura fi zycz-
na 8.00 Studio Kultura 8.15 Informa-
cje kulturalne 8.35 Wydarzenie aktual-
ne 9.05 Debata kuchenna w obiektywie 
Elliota Erwitta 9.40 Anna i wilki - dramat 
obyczajowy 11.30 Niepisane prawa - fi lm 
TVP 12.35 Barbórka - fi lm TVP 14.00 Te-
leturniej „Prawda” 14.15 Legendy Rocka 
- Dire Straits - cykl dok. 14.45 Informa-
cje kulturalne 15.05 Tylko tyle - fi lm TVP 
16.15 Miasto z morza - fi lm obyczajowy 
18.20 Porwana - fi lm anim. 18.40 Powrót 
skrzypiec - fi lm dok. 20.00 Informacje 
kulturalne 20.20  Serpico - fi lm fabularny 
22.35 Informacje kulturalne 22.55 Patrio-
ci - thriller 1.25 Informacje kulturalne

6.50 Makłowicz w podróży 7.20 Pol-
ska i świat z historią w tle 7.35 Muzeum 
Polskiej Piosenki - /62/ - „Mury” - Jacek 
Kaczmarski 7.55 Ginące cywilizacje (9) 
- cykl dok. 9.00 Nicolas Le Floch - War-
szawska łezka, cz. 1 - serial 10.00 Wo-
jownicy czasu (3) Wiślanie czyli u zarania 
dziejów 10.35 Marszałku, oto jesteśmy! 
Propaganda rządu Vichy - fi lm dok. 11.50 
Zazdrość i medycyna - dramat 13.35 Ex 
Libris 14.05 ARAM - fi lm dok. 15.15 Było, 
nie minęło 15.50 Sensacje XX wieku 16.50 
Ostatnia droga komendanta Ponurego 
- reportaż 18.00 Nicolas Le Floch - War-
szawska łezka, cz. 2 - serial 19.00 Był so-
bie człowiek - Czasy Peryklesa 6 - serial 
19.40 Karol. Urodzony, by być księciem 
- 1 - fi lm dok. 20.50 Sensacje XX wieku 
22.00 Mesco dux Baptizatur czyli Ksią-
żę Mieszko Ochrzczony - fi lm dok. 23.00 
Było, nie minęło 23.30 Szerokie tory - Sze-
rokie tory. Bunkry Sewastopola 0.10 Miej-
sca Przeklęte 0.35 Miejsca Przeklęte 1.15 
ARAM - fi lm dok. 2.25 Wspaniałe stulecie 
(9) - serial 

7.00 Magazyn lekkoatletyczny 8.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 8.07 Magazyn 
golfowy 9.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 9.07 Rallycross Rallycross 11.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 11.07 Ręczna 
Eliminacje ME w piłce ręcznej 13.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 13.07 Siatkówka 
World Grand Prix 15.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 15.07 WRC - Rajdowe MŚ Sar-
dynia 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 
17.07 Siatkówka World Grand Prix 19.00 
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Ma-
gazyn Atleci 19.45 Siatkówka Liga Świa-
towa 22.00 Siatkówka World Grand Prix 
23.55 Piłka nożna UEFA EURO 2016 0.50 
Lekkoatletyka Diamond League 3.00 Ma-
gazyn Pro Bull Riding 4.00 Magazyn Atleci 

8.00 Rywale UEFA EURO 2016 8.35 4 
- 4 - 2 magazyn 10.35 Kolarstwo - Tour 
de Suisse - 5 etap. Brig - Glis - Car 11.40 
Kryterium „Ognia i czarów” 12.10 Triat-
hlon Warszawa 12.30 Tenis ziemny - Tur-
niej WTA - Birmingham. 3.runda 14.20 
Tenis ziemny - Turniej WTA - Birmingham. 
3.runda 16.10 Kolarstwo - Tour de Suisse 
- 6 etap. Wessen - Amden 18.00 Siatków-
ka plażowa - Turniej „Plaża gotyku” 18.30 
Złote transmisje. MS 1982. Polska - Belgia 
20.15 Zwarcie 20.50 Tenis ziemny - Tur-
niej WTA - Birmingham. 3.runda 22.20 
Kolarstwo - Tour de Suisse - 6 etap. We-
ssen - Amden 23.20 4 - 4 - 2 magazyn 
1.15 Sportowy Wieczór 1.30 Złote trans-
misje. MŚ 1982. Polska - Belgia 

8.40 Wyścigi samochodowe. Le Mans 
10.00 Magazyn. Going for Gold 10.30 FIA 
WTCC. WTCC bez ograniczeń 11.00 Piłka 
nożna. Euro Fans 11.10 Lekka Atletyka. 
Mityng EAA, Lucerna 12.30 Wyścigi sa-
mochodowe. Le Mans 14.00 Kolarstwo. 
Route du Sud 16.00 FIA WTCC. WTCC 
bez ograniczeń 16.30 Wyścigi samocho-
dowe. Le Mans 18.00 Kolarstwo. Route 
du Sud 19.00 Wyścigi samochodowe. Le 
Mans 21.30 FIA WTCC. WTCC bez ogra-
niczeń 22.00 Wyścigi samochodowe. Le 
Mans 23.20 23.30 Wyścigi samochodo-
we. Le Mans 24 Godziny, Francja Kwalifi -
kacje 0.00 Kolarstwo. Route du Sud. 1.20 
Piłka nożna. Euro Fans 1.30 Sporty walki. 
Superkombat, World Grand Prix Series 

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Zofi a Cze-
ska - błogosławiona na nasze czasy 13.40 
Toliara 14.00 Przygody Kamili 15.35 Urug-
waj 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informa-
cje dnia 16.10 Z wędką nad wodę w Pol-
skę i Świat 16.35 Trzeci Testament - Soren 
Kierkegaard 17.25 Przegląd Tygodnika 
Rodzin Katolickich „Źródło” 17.30 Okiem 
kamery 18.00 Anioł Pański 18.05 Infor-
macje dnia 18.15 Rozmowy niedokończo-
ne 19.25 Przegląd katolickiego tygodnika 
„Niedziela” 19.30 Moja katolicka rodzina 
20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Głos Polski 21.00 Apel Jasnogórski 
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt 
Widzenia 22.00 Król Dawid 22.55 Świę-
ty na każdy dzień 23.00 Telewizyjny Uni-
wersytet Biblijny 

6.00 Serwis Info, Pogod, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55 
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40 
To jest temat - magazyn 18.00 Twoje In-
fo 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program 
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46 
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Mi-
nęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Panorama 
Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO 
21.50 W tyle wizji - program publicystycz-
ny 22.25 Studio świat. - magazyn 22.52 
Pogoda 22.55 Na pierwszej stronie 23.00 
Serwis Info 23.30 Sportowy Wieczór 
23.45 Teleexpress Extra 0.10 Extra świat 
- magazyn 0.20 To jest temat - magazyn

 6.10 M jak miłość (1084) - serial
 7.05 M jak miłość (1085) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 O mnie się nie martw (4) - serial
 11.50 Barwy szczęścia (1425) - serial 

obyczajowy
 12.30 Na dobre i na złe (172) 

- Podwójne narodziny
 13.35 Domy przyszłości - 9 - reportaż
 14.05 Herkules (41) Klątwa mumii 

- serial 
 14.55 Na sygnale (48) - Lewizna 

góry - serial fabularyzowany
 15.30 Rodzinka.pl (126) - Rodzinna 

manipulacja - serial komediowy
 16.05 M jak miłość (1190) - serial
 17.05 Imperium miłości (6) - serial
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.05 IX Płocka Noc Kabaretowa 

2015. Gra o żyrandol
 20.35 Krzyżacy - fi lm fabularny, reż. 

Aleksander Ford, wyk. Mieczy-
sław Kalenik, Andrzej Szalawski, 
Grażyna Staniszewska, Aleksan-
der Fogiel, Urszula Modrzyńska, 
Emil Karewicz, Józef Kostecki, 
Tomasz Białoszyński, Lucyna 
Winnicka, Janusz Stachocki

 23.35 EURO 2016 
   - Niemcy - Polska
 1.55 Jak ugryźć 10 milionów - kome-

dia, USA, Kanada, reż. Jonathan 
Lynn, wyk. Matthew Perry, Bruce 
Willis, Rosanna Arquette, Michael 
Clarke Duncan, Natasha Hen-
stridge

 3.40 W imię syna - fi lm dok. 
 4.55 Art Noc. WORLD ORCHESTRA 

Grzecha Piotrowskiego
 5.45 Zakończenie dnia

 5.40 Uwaga! - program interwencyjny
 6.15 Mango - Telezakupy
 7.20 Detektywi - program kryminalny
 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 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 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 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 21.55 Bodyguard - fi lm sensacyjny, 

USA 1992, reż. Mick Jackson, 
wyk. Kevin Costner, Whitney 
Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, 
Ralph Waite, Tomas Arana

 0.40 Matrix Rewolucje - fi lm S - F, 
USA 2003, reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. Keanu 
Reeves, Carrie - Anne Moss, Lau-
rence Fishburne, Hugo Weaving, 
Jada Pinkett Smith, Harold Perri-
neau Jr, Nathaniel Lees, Clayton 
Watson, Mary Alice, Monica Bel-
lucci, Lambert Wilson

 3.20 Uwaga! - program interwencyjny
 3.45 Klub Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Trudne sprawy
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Dzień, który zmienił moje życie
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pielęgniarki
 12.45 Trudne sprawy
 13.45 Małolaty
 14.45 Słoiki
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.45 Dlaczego ja?
 17.45 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 UEFA EURO 2016 
   - mecz Niemcy - Polska 
 23.55 UEFA EURO 2016 - magazyn 

podsumowujący 7. dzień 

 0.30 Oczywiste kłamstwa - dramat, 
USA, 2010, reż. Patricia Cardoso, 
wyk. Benito Martinez, Daniela 
Bobadilla, Martha Higareda, 
Michael Chad, Yul Vazquez

  Poruszający dramat o niewido-
mej dziewczynie, która próbuje 
się dowiedzieć, dlaczego jej uko-
chana kuzynka popełniła samo-
bójstwo. Eva i jej niewidoma 
kuzynka Sofi a są nierozłącznymi 
towarzyszkami zabaw. Dzięki 
Evie Sofi i udało się zaakceptować 
kalectwo i przebrnąć przez okres 
dorastania. Niestety, kilka lat póź-
niej Eva popełnia samobójstwo. 
Sofi a próbuje odkryć przyczyny 
dramatycznego kroku ukochanej 
kuzynki.

 2.30 Tajemnice losu

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 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 Turner i Hooch - komedia krymi-

nalna, USA, 1989, reż. Roger Spo-
ttiswoode, wyk. Tom Hanks, Scott 
Paulin, Mare Winningham, Craig T. 
Nelson

 22.05 Worek kości, cz. 2 - horror, USA
 23.50 Spadkobiercy
 0.50 Mega Chichot
 1.20 Mega Chichot
 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
 6.45 Męski Typ 2: Ryszard Kalisz 

- talk show
 7.20 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 Chuck - serial
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 39 i pół - serial komediowy
 16.55 Chuck - serial
 17.55 Brzydula - serial obyczajowy
 18.30 Brzydula - serial obyczajowy
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Same kłopoty - komedia, USA 

1991, reż. Dan Aykroyd, wyk. 
Chevy Chase, Dan Aykroyd, John 
Candy, Demi Moore, Valri Brom-
fi eld, Taylor Negron

 22.10 Sposób na morderstwo - serial
 23.10 Zero moskiewskie - horror, 

USA, Hiszpania, Wielka Brytania 
2006, reż. Maria Lidón, wyk. Vin-
cent Gallo, Oksana Akinszina, Val 
Kilmer, Rade Serbedzija, Joaquim 
De Almeida, Joss Ackland

 0.55 Kult - fi lm dok. 2014
 2.00 Klub Magii 
 4.05 Druga strona medalu - talk show
 4.35 Druga strona medalu - talk show

 5.45 Niania - serial
 6.45 13 Posterunek 2 - serial
 8.05 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 11.00 Napisała: Morderstwo - serial
 12.00 Co ludzie powiedzą? - serial
 13.10 Dziesięć przykazań - serial
 15.10 Oblicza miłości - telenowela
 16.10 Moje serce bije dla Loli - tele-

nowela, USA 2011
 17.05 Niewolnica Victoria - teleno-

wela, Kolumbia 2016
 18.05 Skorpion - serial
 20.00 Johnny English Reaktywacja 

- komedia, Francja, Wielka Bryta-
nia 2011, reż. Oliver Parker, wyk. 
Eric Carte, Rosamund Pike, Rowan 
Atkinson

 22.05 Wielki Stach - komedia, USA 
2007, reż. Rob Schneider, wyk. 
Rob Schneider, David Carradine, 
Jennifer Morrison

 0.15 Żyleta - fi lm sensacyjny, USA 
1996, reż. David Hogan, wyk. 
Clint Howard, Pamela Anderson, 
Steve Railsback, Temuera Morri-
son, Todd Moyer, Udo Kier, Xan-
der Berkeley

 2.25 Taki jest świat
 3.05 Biesiada na cztery pory roku
 4.30 Menu na miarę
 4.50 Z archiwum policji
 5.15 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 6.20 Telezakupy
 7.00 Tysiąc i jedna noc (4) - serial
 8.00 Wiadomości
 8.10 Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 EURO 2016 
   - Niemcy - Polska
 10.55 Drużyna A - Rycerze dróg 

- serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.50 U wybrzeży Nowej Zelandii, 

cz. 4. Kaikoura - serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (5) - serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Teo - ria smaku Teo Vafi disa (5) 

- magazyn
 15.50 Wspaniałe stulecie (112) - serial
 16.45 Czekamy na Światowe Dni 

Młodzieży 
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (5) - Pod uli-

cami Łodzi - serial
 18.25 Wspaniałe stulecie (113) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.05 Energa basket
 20.10 Biało - czerwoni - felieton
 20.25 Zagadka Hotelu Grand (10) 

- serial
 21.30 Konnica - western, USA, reż. 

John Ford, wyk. John Wayne, Wil-
liam Holden, Constance Towers, 
Judson Pratt

 23.40 Zemsta [ser. II] (14) - serial
 0.35 Żywe trupy [ser. IV] (7) - serial
 1.25 Notacje - Czesław Łotarewicz. 

Ostatni świadek w procesie 
szesnastu - cykl dok.

 1.35 Notacje - Włodzimierz Gedy-
min. Pilot bohater - cykl dok.

 1.55 Piłka nożna - Copa America. 1 F
 4.10 Drużyna A - Rycerze dróg 

- serial
 5.05 Zakończenie dnia

7.20 Afi sz kulturalny 7.35 Kultura fi zyczna 
7.45 Studio Kultura 8.00 Informacje kul-
turalne 8.15 Dezerterzy - Tomasz Budzyń-
ski - rozmowa 8.50 Margaret Thatcher 
w obiektywie Petera Marlowa - serial dok. 
9.25 Historia Qiu Ju - dramat obyczajo-
wy 11.20 Dusza śpiewa - fi lm TVP 12.30 
Przybyli ułani - fi lm TVP 13.40 Informa-
cje kulturalne ekstra 14.00 Please fi nd - H. 
M. Górecki 15.45 Henryk Mikołaj Górecki 
- Koncert klawesynowy 16.15 Nakarmić 
kruki - dramat obyczajowy 18.15 Uczę 
się Ameryki - fi lm dok. 20.00 Informacje 
kulturalne 20.20 Kiedy przeczytasz ten 
list - fi lm obyczajowy 22.20 Foxy Brown 
- fi lm sensacyjny

6.50 Makłowicz w podróży 7.20 Polska 
i świat z historią w tle 2 7.35 Muzeum Pol-
skiej Piosenki - /11/ - „Ogrzej mnie” - Mi-
chał Bajor 7.55 Ginące cywilizacje - Cako-
ni z Peloponezu. Zapomniana forteca (10) 
- cykl dok. 9.00 Nicolas Le Floch - War-
szawska łezka, cz. 2 - serial 10.00 Polska 
i świat z historią w tle 10.25 Karol. Uro-
dzony, by być księciem - 1 - fi lm dok. 11.35 
Julian Kulski - fi lm dok. 12.40 Legenda 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK - fi lm 
dok. 13.45 Polska i świat z historią w tle 
14.10 Przeżyć Afganistan - fi lm dok. 15.15 
Było, nie minęło 15.45 Sensacje XX wie-
ku 16.55 Emisariusz Kardynała - fi lm dok. 
17.40 Tajemnice, zamki i podziemia - Woj-
na o Śląsk - nieznana historia 18.00 Nico-
las Le Floch - Wielki łowczy, cz. 1 - serial 
19.00 Był sobie człowiek 7 - serial 19.40 
Karol. Urodzony, by być księciem - 2 - fi lm 
dok. 20.50 Sensacje XX wieku 21.50 Było, 
nie minęło 22.30 Jurajski Park Hitlera - fi lm 
dok. 23.25 Szerokie tory - reoprtaż 0.00 
Żołnierze bez imperium - fi lm dok. 1.10 
Przeżyć Afganistan - fi lm dok. 

7.00 Magazyn lekkoatletyczny 8.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 8.07 Maga-
zyn Atleci 9.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 9.07 Siatkówka Liga Światowa 
10.00 Siatkówka Liga Światowa 11.00 
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Lek-
koatletyka Diamond League 12.00 Lek-
koatletyka Diamond League 13.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 13.07 Magazyn 
Trans World Sport 14.30 Piłka nożna UE-
FA Euro 2016 15.15 Siatkówka Liga Świa-
towa 17.30 Siatkówka World Grand Prix 
19.45 Siatkówka Liga Światowa 22.00 
Siatkówka World Grand Prix 23.55 Piłka 
nożna UEFA EURO 2016 0.50 Siatkówka 
Liga Światowa 3.00 Magazyn Pro Bull Ri-
ding 4.00 Magazyn Atleci 

8.00 Rywale UEFA EURO 2016 8.35 Pił-
ka nożna - Copa America. 10.45 Zwar-
cie 11.15 Kierunek Rio 11.55 Turniej „Pla-
ża gotyku” 12.30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Birmingham. 14.20 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - Birmingham. 16.10 Ko-
larstwo - Tour de Suisse - 7 etap. Arbon 
- Soelden, Szwajcaria 18.00 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - Birmingham. 19.50 Z ar-
chiwum 20.00 4 - 4 - 2 magazyn wyda-
nie specjalne 21.55 Kolarstwo - Tour de 
Suisse - 7 etap. Arbon - Soelden, Szwajca-
ria 23.00 Sportowy Wieczór 23.20 Tenis 
ziemny - Turniej WTA - Birmingham 0.40 
Tenis ziemny - Turniej WTA - Birmingham. 
1.50 Piłka nożna - Copa America. 3.55 Za-
kończenie dnia 

8.40 Wyścigi samochodowe. Le Mans 
10.00 FIA WTCC. WTCC bez ograniczeń 
10.30 Magazyn. Going for Gold 11.00 
Piłka nożna. Euro Fans 11.10 Kolarstwo. 
Route du Sud 12.30 Wyścigi samochodo-
we. Le Mans 14.00 FIA WTCC. WTCC bez 
ograniczeń 14.30 Kolarstwo. Route du 
Sud 15.30 Kolarstwo. Route du Sud, 17.30 
Wyścigi samochodowe. Le Mans 18.30 
Magazyn. Going for Gold 19.00 Kolar-
stwo. Route du Sud 20.00 Wyścigi samo-
chodowe. Le Mans 21.30 Magazyn. Go-
ing for Gold 22.00 Kolarstwo. Route du 
Sud 23.00 FIA WTCC. WTCC bez ograni-
czeń 23.35 Piłka nożna. Euro Fans 23.45 
Magazyn. Going for Gold 0.15 Kolarstwo. 
Route du Sud, Francja Etap 2.

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Brat naszego Boga 13.35 Z Gdań-
ska do Monte San Angelo 13.50 Święty na 
każdy dzień 14.00 Król Dawid 14.55 Sło-
wo Życia 15.00 Koronka do Bożego Miło-
sierdzia 15.20 Mocni w wierze 15.50 Py-
tasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Siódmy sakrament 16.35 Jezu ufam To-
bie 17.00 Na tropie 17.30 Okiem kame-
ry 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje 
dnia 18.15 Westerplatte Młodych 18.55 
Przegląd katolickiego tygodnika „Niedzie-
la” 19.00 Warto zauważyć… 19.30 Jay Jay 
Odrzutowiec 19.45 Modlitwa z telefo-
nicznym udziałem dzieci 20.00 Informa-
cje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc 
Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Wi-
dzenia 22.00 Historia Królowej Estery 

6.00 Serwis Info, Pogod, Serwis Sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski 16.55 
Pogoda 16.58 Flesz Info 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Extra świat - magazyn 17.40 
To jest temat - magazyn 18.00 Twoje In-
fo 18.28 Po przecinku - rozmowa 18.50 
Serwis Info 19.10 Cztery strony - program 
publicystyczny 19.30 INFObiznes 19.46 
Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Mi-
nęła 20ta 20.51 Pogoda 21.00 Panorama 
Info 21.33 Pogoda 21.40 Studio LOTTO 
21.50 W tyle wizji - program publicystycz-
ny 22.25 Studio świat. - magazyn 22.53 
Pogoda 22.55 Na pierwszej stronie 23.00 
Serwis Info 23.30 Sportowy Wieczór 
23.45 Teleexpress Extra 0.10 Extra świat 
- magazyn 0.20 To jest temat - magazyn 

 6.10 M jak miłość (1085) - serial
 7.00 M jak miłość (1086) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 O mnie się nie martw (5) 

- serial
 11.50 Barwy szczęścia (1426) - serial 

obyczajowy
 12.30 Na dobre i na złe (173) - Doktor 

clown
 13.25 Nabożeństwo metodystów 

w Klarysewie - relacja
 14.25 Na sygnale (49) - Dzidziuś 

- serial fabularyzowany TVP
 14.55 Na sygnale (50) - Sopel lodu 

- serial fabularyzowany TVP
 15.30 Rodzinka.pl (127) - Kryzys 

- serial komediowy
 16.05 M jak miłość (1191) - serial
 17.05 Imperium miłości (7) - serial 

kostiumowy, Turcja
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 20.10 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 21.30 Rodzinka.pl (165) - Trudna 

miłość - serial komediowy
 22.00 Rodzinka.pl (166) - Podział 

- serial komediowy
 22.40 Kryminalne zagadki Las Vegas 

- s. XII (3) - serial sensacyjny
 23.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 

- s. XII (4) - serial sensacyjny
 0.30 Bezlitośni zabójcy - fi lm science 

fi ction, USA, reż. Noel Nosseck, 
wyk. Harry Hamlin, Shannon 
Sturges, Jack Scalia

 2.10 Ze śmiercią jej do twarzy 
- komedia, USA, reż. Robert 
Zemeckis, wyk. Meryl Streep, 
Goldie Hawn, Bruce Willis

 3.50 Zakończenie dnia

 5.40 Uwaga! - program interwencyjny
 6.15 Mango - Telezakupy
 7.20 Detektywi - program kryminalny
 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 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 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
 20.00 Harry Potter i więzień Azka-

banu - fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania 2004, reż. 
Alfonso Cuarón, wyk. Daniel 
Radcliff e, Rupert Grint, Emma 
Watson, David Thewlis, Michael 
Gambon, Alan Rickman

 23.00 Nieproszeni goście - horror, 
USA, Kanada, Niemcy 2009, reż. 
Charles Guard, Thomas Guard, 
wyk. Emily Browning, Arielle Keb-
bel, David Strathairn

 0.40 Kuba Wojewódzki - talk show 
 1.50 Uwaga! - program interwencyjny
 2.05 Klub Magii 
 3.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Trudne sprawy
 8.45 Malanowski i Partnerzy
 9.45 Dzień, który zmienił moje życie
 10.45 Dlaczego ja?
 11.45 Pielęgniarki
 12.45 Trudne sprawy
 13.45 UEFA EURO 2016 
   - mecz Włochy - Szwecja
 17.25 Liga Światowa 2016 siatkówka 

mężczyzn Bułgaria - Polska
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Niesamowity Spider - Man 2 

- fi lm sci - fi , USA, 2014, reż. 
Marc Webb, wyk. Colm Feore, 
Dane DeHaan, Emma Stone

  Wspaniale jest być Spider - Manem.
   Dla Petera Parkera nic nie może 

się równać z uczuciem, jakiego 
doświadcza, kiedy kołysze się 
między drapaczami chmur, będąc 
bohaterem, lub spędzając czas 
z Gwen. Lecz bycie Spider - Manem 
ma swoją cenę. tylko Spider - Man 
może ochronić Nowojorczyków 
przed budzącymi grozę złoczyń-
cami, którzy zagrażają miastu. Wraz 
z pojawieniem się Electro, Peter 
musi stawić czoła wrogowi daleko 
bardziej potężnemu niż on sam. 

 23.10 9. legion - fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania, 2011, reż. 
Kevin Macdonald, wyk. Jamie 
Bell, Channing Tatum, Donald 
Sutherland, Mark Strong 

 1.55 Anakonda 3: Potomstwo - hor-
ror, USA, Rumunia, 2008

 3.40 Tajemnice losu

 6.00 Nie igraj z aniołem
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 9.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 10.00 Moja nadzieja
 11.00 Włoska narzeczona
 12.00 Galileo
 13.00 Galileo
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Moja nadzieja
 17.00 Włoska narzeczona
 18.00 Mistrz kuchni: Juniorzy
 18.35 Niesamowite rekordy
 19.55 Wysmakowani
 20.05 Król wikingów - fi lm fantasy, 

Malezja, USA, 2013, reż. Yusry 
Halim, wyk. Dominic Purcell, 
Natassia Malthe, Ron Smoorenburg 

 22.35 Podniebny dramat - thriller 
sensacyjny, USA, 2003, reż. Alain 
Jakubowicz, wyk. Dean Cochran, 
Alan Austin, Eli Danker, Kate Con-
nor, Tim Thomerson

 0.35 Fuck VIP: Gwiazdy, Francja, 
2011

 2.00 STOP Drogówka
 3.00 Disco Polo Life
 4.00 Top 10 lista przebojów

 5.15 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.45 Męski Typ: Jerzy Iwaszkiewicz 
- talk show

 7.20 Ukryta prawda - program oby-
czajowy

 8.20 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.20 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.20 Chuck - serial
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 39 i pół - serial komediowy
 16.55 Chuck - serial
 17.55 Brzydula - serial obyczajowy
 19.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 20.00 Dżungla - komedia, USA, 

Kanada 2006, reż. Steve „Spaz” 
Williams, wyk. Kiefer Sutherland, 
James Belushi, Eddie Izzard, Jane-
ane Garofalo, William Shatner

 21.45 Totalne kłopoty - komedia, USA 
2006, reż. Claudia Myers, wyk. 
Matthew Modine, Gina Gershon, 
Christy Scott Cashman, Steve 
Fisher, Kevin J. O’Connor

 23.50 Miasto duchów - komedia, USA 
2008, reż. David Koepp, wyk. 
Ricky Gervais, Gary Sinise, Tea 
Leoni, Billy Campbell, Dana Ivey

 2.05 Klub Magii 
 4.10 Druga strona medalu - talk show

 5.55 Niania - serial
 6.50 13 Posterunek 2 - serial
 8.05 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 11.00 Napisała: Morderstwo - serial
 12.00 Co ludzie powiedzą? - serial
 13.10 Dziesięć przykazań - serial
 15.10 Oblicza miłości - telenowela
 16.10 Moje serce bije dla Loli - tele-

nowela, USA 2011
 17.05 Niewolnica Victoria - telenowela
 18.05 Skorpion - serial
 20.00 Desperado - fi lm akcji, USA 

1995, reż. Robert Rodriguez, wyk. 
Almeida de, Antonio Banderas, 
Carlos Gómez, Cheech Marin, 
Danny Trejo, Quentin Tarantino, 
Salma Hayek, Steve Buscemi

 22.05 Maczeta zabija - fi lm akcji, 
Rosja, USA 2013, reż. Robert 
Rodriguez, wyk. Antonio Bande-
ras, Charlie Sheen, Cuba Gooding 
Jr, Lady Gaga, Mel Gibson

 0.10 Redukcja - horror, Niemcy, 
Wielka Brytania, Węgry 2006, reż. 
Christopher Smith, wyk. Danny 
Dyer, Laura Harris, Tim McInnerny

 2.20 Menu na miarę
 2.45 W blasku fl eszy
 3.10 Biesiada na cztery pory roku
 4.30 Menu na miarę
 4.55 Z archiwum policji
 5.15 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

Piątek, 17.06.2016

Czwartek, 16.06.2016

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Na pla-
nie 7.25 Dzięcioł - komedia 9.30 SexiPi-
stols - komedia kryminalna 11.30 Katastro-
fy w przestworzach - serial 13.45 Pułapki 
umysłu - serial 14.10 Zaginiony świat - se-
rial 16.15 Polskie drogi - serial 18.00 Ko-
bra: Oddział specjalny - serial 20.00 Wyj-
ście awaryjne - komedia obyczajowa 21.55 
W pogoni za zbrodniarzem - thriller 0.00 
Raz dwa trzy umierasz ty - horror 

15.45 Express - informacje 16.05 Usterka 
16.35 Damy i wieśniaczki 17.45 Express 
- informacje 18.05 Kossakowski. Inicja-
cja 18.35 Extreme brat campObóz dla 
łobuzów - dokument 19.45 Express - in-
formacje 20.00 DeFacto 20.35 Usterka 
21.10 Anatomia głupoty według Richarda 
Hammonda 21.45 Express - informacje 
22.00 HellFjord - serial 22.35 Wojny ma-
gazynowe 23.30 Betlejewski. Prowokacje

6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch 8.00 
Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Cieka-
wość: Megahuragan 11.00 Kosmos 12.00 
Miodowe lata 13.40 Rodzina zastępcza 
14.15 Mega Chichot 14.45 Dekoratornia 
15.15 Nieśmiertelny 16.15 Strażnik Tek-
sasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe 
lata 20.00 Galileo 21.00 CSI: Kryminalne 
zagadki Nowego Jorku 22.50 Jutro, kiedy 
zaczęła się wojna - fi lm akcji

6.40 Na planie 7.25 Między ustami 
a brzegiem pucharu - fi lm obyczajowy 
9.45 Polskie drogi - serial 11.30 Katastro-
fy w przestworzach - serial 13.45 Pułap-
ki umysłu - serial 14.10 Zaginiony świat 
- serial 16.05 Scena Śmiechu 17.05 Pol-
skie drogi - serial 18.55 Sławni zbrodnia-
rze: Hannibal Lecter - fi lm dok. 20.00 Ja 
Wam pokażę! - komedia 22.30 Hannibal. 
Po drugiej stronie maski - thriller

13.15 Kocham. Enter 14.15 Kartoteka 
15.15 DeFacto 15.45 Express - informacje 
16.05 Usterka 16.35 Non stop pizza - do-
kument 17.45 Express - informacje 18.00 
MasterChef Junior 19.30 Testerzy 19.45 
Express - informacje 20.00 DeFacto 
20.35 Damy i wieśniaczki 21.45 Express 
- informacje 22.00 Kossakowski. Inicjacja 
22.30 Kossakowski. Inicjacja 23.00 Uster-
ka 23.30 Rozmowy kontrolowane 

6.00 Mega Chichot 7.00 Kłamczuch 8.00 
Strażnik Teksasu 9.00 Galileo 10.00 Pro-
jekt Glee 11.00 Kosmos 12.00 Miodowe 
lata 13.40 Rodzina zastępcza 14.15 Me-
ga Chichot 14.45 Dekoratornia 15.15 Nie-
śmiertelny 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00 
Galileo 21.00 CSI: Kryminalne zagad-
ki Miami 23.00 Niebezpieczna dzielnica 
- fi lm akcji 0.50 Rude Tube



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

42 
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



KAWAlerKA(9) w centrum Trzebnicy, 
25 mkw, IV p. w pełni umeblowana, 
cena 700 zł + opłaty tel. 605 259 980.
MIeSZKANIe(11) w Trzebnicy przy ul. 
Słonecznej. Trzy pokoje z balkonem 
47 m2, na parterze. Do użytku piwnica 
i miejsce na parkingu. Cena do uzgod-
nienia, tel. 726 234 315.
MIeSZKANIe(11) Ligota gm. Trzebni-
ca o pow. ok 35 mkw, 1 piętro, księga 
wieczysta. W skład wchodzi pokój, ja-
dalnia/pokój z kuchnia, łazienka, kory-
tarz. Mieszkanie po remoncie. Cena 66 
tys., tel. 662 227 587.
MIeSZKANIe(11) w Trzebnicy, Rynek, 
48 mkw, 2 pokoje, III piętro, balkon, tel. 
781 181 454.
MIeSZKANIe(11) W Trzebnicy przy ul. 
Słonecznej, 57,3 mkw, 3 pokoje, I pię-
tro, kuchnia osobna, tel. 795 480 501.
MIeSZKANIe(11) Trzebnica nowe - 
stan deweloperski, powierzchnia 79 
mkw. Salon z aneksem kuchennym, 
dwa pokoje, łazienka, garderoba, 
przedpokój, balkon. III piętro (win-
da). Lokalizacja - ul. Korczaka (okolica 
Trzebnica Zdrój). Okna w kierunku po-
łudniowym i płd.-zachodnim. Bardzo 
słoneczne i ustawne. W cenie GRATIS 
gotowy projekt architekta wnętrz. 
Możliwość rozłożenia płatności na 
raty. Cena 4.700 zł/mkw. do negocja-
cji, tel. 664 781 782.
MIeSZKANIe(10) kwaterunkowe 68 
mkw z ogrzewaniem elektrycznym (II 
taryfa) we Wrocławiu pl. Św Macieja na 
1 piętrze na mieszkanie w Trzebnicy do 
40 mkw do 2 piętra, tel.  514 595 876.
MIeSZKANIe(10) w Trzebnicy blisko 
Rynku, 63, mkw, 3 pokoje, duży bal-
kon, tel. po 16:00 784 055 706.
MIeSZKANIe(9) własnościowe 53 
mkw, w Trzebnicy, tel. 607 431 604.
MIeSZKANIe(9) Okazja! ładne, tanie 
w utrzymaniu, w centrum Trzebnicy, o 
pow. 40,80 mkw, składa się z 2 pokoi z 
aneksem kuchennym, łazienki i przed-
pokoju. Cena 130 000 zł. do negocja-
cji. Więcej informacji na stronie www.
okolica.pl , tel. 668 215 025.
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 230 000 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 230 000, 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.

dOM(11) nowy, 3 km od Trzebnicy, parter 
110 mkw, góra do adaptacji, bardzo do-
bre materiały, ciepły, działka 2020 mkw, 
cicha, spokojna okolica, do wykoń-
czenia. Cena 320 tys., tel. 794 538 784.
dOM(11) jednorodzinny parterowy o 
pow. 132 m kw. plus użytkowe pod-
dasze (niewykończone). Działka 13 
arów. W strefie krajobrazowej 2 km od 
Trzebnicy, tel. 609 110 868.
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.

dZIAłKA(11) 31 arów, Brzezie, cena 20 
tys. zł, tel. 668 302 127.
dZIAłKA(11) w Sulisławicach o łącznej 
powierzchni 13 arów z możliwością 
przekształcenia na budowlaną. Cena 
do uzgodnienia, tel. 722 167 592.
dZIAłKA(11) budowlana 15 arów 
uzbrojona Wisznia Małą ul. Szkolna, 
sprzedam lub zamienię na mieszkanie 
do II –go piętra, cena do negocjacji, 
tel. 785 410 362.
dZIAłKA(11) grunt budowlany o pow. 
5000 mkw. w samej Trzebnicy, koło  
stadionu sportowego (ul. Zielona) 
sprzedam bez pośredników, tel. 507 
843 124.
dZIAłKA(10) budowlana w Żmigro-
dzie, 8 arów, ul. Prusa,  tel. 693 446 053.
dZIAłKA(9) budowlana 26,6 ara w 
Trzebnicy ul. Ogrodowa. Panorama na 
całą Trzebnicę, tel. 603763 286.
POle(8) użytkowane, 3 ha, w Szczytko-
wicach, tel. 601 701 865.
dZIAłKA(8) 1.555 mkw, 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 Komo-
rowo koło Trzebnicy. Szerokość 20m, 
Długość 45m, uzbrojona, posiada wa-
runki zabudowy. Położona jest 25 km 
od Wrocławia, 6 km od Trzebnicy przy 
drodze asfaltowej, wjazd z obniżonym 

chodnikiem. W sąsiedztwie budowane 
jest osiedle domków jednorodzinnych, 
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.

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, 
handlowo-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.

MIeSZKANIe(10) w Trzebnicy w roz-
sądnej cenie, tel. 693 223 802.
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.

WSPÓłlOKAtOr(10) poszuku-
ję współlokatora do mieszkania 53 
mkw, w dobrej lokalizacji w Trzebnicy, 
mieszkanie czyste i zadbane, cena 
625 zł + opłaty, tel. 665 147 450.

GArAŻ(8) Sanepid Trzebnica wynajmie 
garaż na terenie Trzebnicy, e-mail psse.
trzebnica@post.pl , tel. 71 312 09 16.

MIeSZKANIe(11) dwupokojowe 50 
mkw w najbardziej atrakcyjnym miej-
scu w Trzebnicy, ul. Korczaka, zupełnie 
nowe w pełni wyposażone + garaż, 
cena 1500 zł + opłaty, tel. 783 040 826.
MIeSZKANIe(11) klimatyzowane 53 
mkw w Trzebnicy przy deptaku, w no-
wym budownictwie. Salon z aneksem 
kuchennym, pokój, łazienka, gardero-
ba. Jest też piwnica i garaż podziem-
ny. Budynek posiada windę, tel. 669 
778 997.
MIeSZKANIe (10) 56 mkw, w Trzebnicy, 
tel. 665 140 380.
KIOSK(10) wraz z agencją pocztową 
przy ul. Obornickiej w Trzebnicy, tel. 
661 030 573.
dZIAłKA(9) w Kobylicach, do wy-
dzierżawienia tel. 601 622 703.

NAPrAWIACZ(11) poszukuję osoby do 
naprawy wersalki, u mnie w domu, tel. 
502 677 578.
OPIeKUN FINANSOWY(11) pracownik 
na cały etat, na stanowisko do oddzia-

łu Stefczyk Finanse w Żmigrodzie. Do-
świadczenie nie jest wymagane, wy-
ślij CV na adres estera.firek@tzskokska.
pl, tel. 605 740 104.
MONter(11) zatrudnię osoby niepeł-
nosprawne na stanowisko montera 
(Plast-Met), tel. 71 388 92 38.
PrACOWNIK/ŚlUSArZ(11) Firma ślu-
sarska zatrudni pracownika, Trzebnica, 
tel. 691 894 011.
ZBIÓr CZereŚNI(11) najmę do zbio-
ru czereśni w Księginicach od czerw-
ca, tel. 783 117 692.
OPIeKUNKA(11) do starszej osoby z 
możliwością zamieszkania w Trzebni-
cy, tel. 71 387 10 77, 691 734 146.
POMOCNIK BUdOWlANY(10) firma 
budowlana poszukuje chętnego do 
pracy pana na stanowisko pomocnik 
budowlany, tel. 500 266 161.
SPrZątANIe(10) zatrudnię osobę do 
sprzątania w piekarnio-cukierni w 
Trzebnicy, tel. 603 262 837.
MeCHANIK SAMOCHOdOWY(10) 

poszukuję pracownika  na stanowisko 
mechanika w Strzeszowie w firmie Au-
toperfect, umowa o pracę, pełny etat, 
tel. 693 851 104.
PrACA dOdAtKOWA(9) weekendy, 
wymagany własny samochód, tel. 695 
973 811.
POMOC dO CUKIerNI(9) Zatrudnię 
osobę do pomocy w cukierni w Trzebni-
cy, tel. 691 283 007.
KIerOWCA(9) Zatrudnię kierowcę 
do rozwożenia pieczywa. Piekarnia 
Trzebnica, tel. 691 283 007.
CUKIerNIK(9) Zatrudnię cukiernika. 
Cukiernia Trzebnica, tel. 691 283 007.
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 

KUPIę

POSZUKUję  dO  WYNAjęCIA

MAM  dO  WYNAjęCIA

 dAM  PrACę 

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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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.
KrAWCOWA / SZWACZKA(9) pph 
Best Mode, Świątniki 57 - zatrudni 
krawcowe, szwaczki, tel. 713 870 546.

POMOC W rOlNICtWIe(11) szukam 
pracy związanej z rolnictwem, tel. 667 
631 225.
OPIeKUNKA(11) medyczna , zaopie-
kuję się starszym panem, tel. 667 631 
225.
PrACA W OGrOdZIe(11)  koszenie 
trawy, wertykulacja, sadzenie roślin, 
wytyczanie ścieżek, tel.  781 183 980, 
725 710 111.
OPIeKUNKA(11) zaopiekuje się dziec-
kiem do 5 lat, tel. 781 653 481.
OPIeKUNKA(10) Zaopiekuję się dziec-
kiem w Trzebnicy, tel. 692 060 160
KOSZeNIe trAWY(9) kosiarką spali-
nową od 0,40 zł/mkw do 0.50 zł/mkw, 
tel. 607 580 258.

 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.

NISSAN(11) ALMERA rok 2002, poj. 
1800, przebieg 189000, ABS, centralny 
zamek, elektryczne szyby, poduszki 
powietrzne, wspomaganie kierowni-
cy, klimatyzacja, cena 5500 zł, tel. 605 
368 993, 790 302 400.

FIAt(11) 126p, rok prod. 2000, przebieg 
47 tys.,pierwszy właściciel, ubezpie-
czony, kolor czerwony, tel. 605 327 016.
SKUter(11) elektryczny, tel. 662 992 226.
tOYOtA(10) Corolla 2004 lift 1,4 D4D 
90KM,auto z polskiego salonu, bogate 
wyposażenie, oryginalny stan kilome-
trów, tel. 609 936 972.
OPel(9) astra, 1999 r., 5- drzwiowy, ko-
lor biały, stan dobry, książka pojazdu, 
cena 2800 zł, tel. 605 475 438.
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.
BłOtNIK(11) do audi A4 przedni lewy, 
nowy - 60 zł, sprężyny z amortyzatora-
mi do bmw 318, cena 100 zł, skrzynię 
biegów do Opla Vectry B - 100 zł, tel. 
603 864 654.
FelGI(9) z dwoma oponami zimowy-
mi 15” – 4 sztuki, cena 190 zł, tel. 601 
622 703.
ZeStAW NAPrAWCZY(9) do kół, tel. 
601 622 703.
BAGAŻNIK(9) na rowery (3 sztuki), 
mocowany na hak holowniczy, tel. 71 
312 08 03, 606 597 711.
BAGAŻNIK(9) na dach samochodu, 
zamykany na zamek, tel. 71 312 08 03, 
606 597 711.
KASK(9) roz. S 55-56, cena 60zł, tel. 693 
790 106.

WÓZ KONNY(11) przystosowany do cią-
gnika, Ujeździć Wielki, tel. 668 302 127.
KrÓlIKI(11) hodowlane mieszane 
około 100 szt., różnego wieku, samce i 
samiczki. Cena do negocjacji, do obej-
rzenia w Zajączkowie między Wrocła-
wiem a Obornikami Śląskimi, tel. 71 
310 71 60.

KrÓlIKI(11) - samice z młodymi, około 
8-9 tygodniowe, 3 gniazda. Cena do 
uzgodnienia, tel. 725 895 726.
OBOrNIK(11) koński workowany, z do-
wozem, tel. 721 900 693.
PSZeNICA(11) 4 tony, po workowana 
po 50 kg, dzwonić po godzinie 17, Bie-
daszków Wielki, tel. 664 017 936.
SIeCZKArNIA(11) LATA 60, przero-
biona na napęd elektryczny, silnik 
380V + 50 mb kabla, 2 noże tnące, 2 
koła zamachowe, 2 paski klinowe, 2 
położenia tnącego materiału. Posiada 
wsteczny bieg (cofanie materiału w 
korycie). Może służyć do cięcia roślin 
na paszę (ostatnio cięto wierzbę ener-
getyczną na korki) Sprawna technicz-
nie. Cena: 1650 zł (do uzgodnienia). 
Odbiór: transport własny - ciężar ok. 
500 kg, Lubnów, tel. 748 199 155. 

KrÓlIKI(10) odsadzone 7-8-tygodnio-
we do dalszego chowu. tel. 721 900 693.
SIeWNIK(9) uniwersalny do prac ogro-
dowych, pojemność 12 L, zielony, jak 
nowy- cena 50 PLN, tel. 729 27 272.

ŻArNO(9) z 1900 roku, kompletne, 
cena 1200 zł, tel. 883 433 793.

KUźNIA(9) kompletna + 100 sztuk na-
rzędzi kowalskich, urządzenia ręczne i 
mechaniczne, cena 10 000 zł, tel. 883 
433 493.

rOZSAdę POMIdOrA(9) - malino-
wego w kuwetkach, rośliny , tel. 601 
304 371. 

KArCHer(11) myjka, 90 bar ciśnienie, 
cena 350 zł, tel. 505 838 073.
OdPłYW lINIOWY(11) firmy DEANTE 
70 cm, pod płytkę, z rusztem, nowy, 
cena 409 zł, tel. 607 795 954.
OŚCIeŻNICe(11) drewniane, stałe, ko-
lor biały, nowe, prawe 60 zł, komplet, 
tel. 660 440 377.
SterOWNIK(11) do pieca CO i dmucha-
wę 150 zł za komplet, tel. 660 440 377.
SłUPKI BetONOWe(11) sztuk 65, 
wym. 2,20 x 2,12, cena 10 zł / szt, tel. 
883 433 493.
ŻerdZIe(10) świerkowe, tel. 664 770 549.
drZWI(10) 2 szt., drewniane, pokojowe, 
prawe, lewe o wym. 210 na 100, tel. 
501 956 199.

SAUNA(11) przenośna parowa Total, 
używana ok 20 razy, cena 199 zł tel. 
696 095 538.

PlAtFOrMA WIBrACYjNA(11) Man-
go Vibro Max to urządzenie pozwalające 
zredukować wagę i pozbyć się cellulitu. 
Drgania, w które platforma wprawia 
ciało, pozwalają wyrzeźbić sylwetkę i 
zmniejszyć tkankę tłuszczową. Urządze-
nie wprawia mięśnie w drgania o okre-
ślonej sile działania. Wibracje pomagają 
wzmocnić stawy i ścięgna, poprawiają 
krążenie krwi i usprawniają przemianę 
materii. Trzebnica, cena 299 zł, tel. 696 
095 538.

lOdÓWKA(11) z osobną zamrażarką, 
firmy BEKO, cena 300 zł, bardzo mało 
użytkowana, tel. 505 838 073.

FOtelIK(11) samochodowy dla dziec-
ka cybex aton basic, od 0 do 13 kg, 
stan bardzo dobry ( + 2 adaptery do 
wpięcia do wózka gratis), cena 250 zł 
do negocjacji, tel. 730 309 301.

rOWer(11) dziecięcy koła 16 stan do-
bry, cena 50 zł, tel. 795 256 489.

rOWer GÓrSKI(11) stan bardzo do-
bry, 350 zł., tel. 603 864 654.
deSKA WINdSUrFINGOWA(10) MI-
STRAL idealna do nauki, tanio, tel. 505 
551 358.

WÓZeK dZIeCIęCY(11) 2 w 1 dla 
chłopca lub dziewczynki. Kolor szaro 
zielony. Wózek ma pompowane koła 
i amortyzatory. Jest bardzo skrętny 
i lekki w prowadzeniu. W przednich 
kołach można zrobić blokadę na jazdę 
bez skręcania + hamulec z tyłu. Pod 
wózkiem duży kosz na zakupy. Do 
wózka dołączam parasol, folia prze-

ciw deszczowa, moskitiera, poduszko 
z kołderką + komplet pościeli dodat-
kowo pojemnik na butelkę. Stan db 
cena 200 zł,  tel. 785 956 184.

WÓZeK(11) dziecięcy 2 w 1 spacerów-
ka, gondola Tako Captiva MOHICAN 
edycja Len gratis moskitiera, parasol-
ka, folia przeciwdeszczowa cena 550 
zł, tel. 661 167 610.

WÓZeK(10) inwalidzki, elektryczny, 
lekki (łatwy do transportu) ok 50 kg 
może również służyć osobom star-
szym – osłabionym cena 1300 zł., tel. 
662 992 226.
CHOdZIK(10) rehabilitacyjny trójkoło-
wy, amerykańskiej firmy Invacare wy-
posażony w ergonomiczne uchwyty 
oraz hamulce z blokadą kół tylnych. 
Standardowo wyposażony w torbę 
na zakupy. Dzięki możliwości składa-
nia jest łatwy w przechowywaniu i 
transporcie. Waga użytkownika 135 
kg. Cena 190 zł, tel. 605 113 822.

BIUrKO I SZAFKę(11) cena do uzgod-
nienia, tel. 725 147 283.

OBrAZ(11) olejny z 1978 roku, cena 
2000 zł, tel. 883 433 493.

GrAFIKA(11) z 1865 roku, cena 5000 zł, 
tel. 883 433 493.

MAterAC(10) przeciwodleżynowy z 
pompką elektryczną, 230 x 100 cm, 
tel. 721 900 693.

CHOdZIK(10) inwalidzki na 4 kółkach, 
nowy, nieużywany, tel. 721 900 693.
FOtel(10) drewniany bujany. Cena 250 
zł. Odbiór osobisty- Trzebnica, tel. 665 
481 079.

SZAFKA(9) z szufladą o wymiarach 
60x35x50, cena do uzgodnienia, tel. 
502 244 871.

 SZUKAM  PrACY 

 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 42   wew 242

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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StOlIK(9) kawowy, szklany blat, półka 
w kolorze gruszy, 3 nogi z matowego 
srebrnego tworzywa, solidny z domu 
meblowego Abra, jak nowy- cena 130 
PLN, tel. 729 270 272.

łÓŻKO(10) metalowe, mało używane 
przez dziecko, z profesjonalnym stela-
żem. Odbiór własny: Kryniczno, cena: 
280 zł.,  tel. 606 610 955.
FISHArMONIA(9) lata 1850-te, unikat, 
grająca, cena 1200 zł, tel. 883 433 493.

lAMPA(9) naftowa- mało używana- 
cena 40 PLN, tel. 729 270 272.

lAMPKA(9) nocna z mosiężną pod-
stawą. W pełni sprawna, cena 50 zł. tel. 
732 244 683.

lAMPKA(9) nocna z mosiężną pod-
stawą, W pełni sprawna, cena 50 zł. tel. 
732 244 683.

lAMPION eleKtrYCZNY(9) z mi-
gającym czerwonym światełkiem 
przypominającym płomień, stan bar-

ATRAKCYjNE CENY!

Szkoła językowa
 w trzebnicy zaprasza do zapisów dzieci, 

młodzież, dorosłych i firmy. 

www.willdo.pl     kontakt@willdo.pl 

tel.  888 636 936

dzo dobry, cena 30 zł. tel. 732 244 683.

łÓŻKO(8) do masażu CERAGEM-E, 
pierwszy właściciel, bardzo mało uży-
wane. Cena 5000 zł, tel. 512 803 121.

AKWArIUM(11) z rybami, w pełni wy-
posażone, poj. 55 litrów, tel. 605 327 016.
KANArKI(11) samica i samiec- śpiewa-
jący, razem z klatką, tel. 605 327 016.
HANtle(10) Zestaw hantli krótkich, opis 
na zdjęciu, cena 90 zł, tel. 664 819 942.

NAMIOt(10) typu Iglo 2-3 osobowy, 
wymiary 270x180x125/100 cm, stan 
dobry, cena 70 zł, tel. 664 819 942.

PleCAK(10) turystyczny, wymiary: wys. 
60 cm, szer. 35 cm, gł. 20 cm, stan bar-
dzo dobry, cena 70 zł , tel. 664 819 942.

PleCAK(10) turystyczny wymiary: wys. 
72 cm, szer. 35 cm, gł. 20 cm, stan do-
bry, cena 100 zł, tel. 664 819 942.

 

POdUSZKA dO KArMIeNIA(11) ko-
lor biały w kolorowe kropki-kółeczka. 
Wymienna poszewka + pokrowiec 
cena 30zł, tel. 785 956 184.

ZABAWKI(11) bardzo tanio, kuchenka z 
akcesoriami (garnki, artykuły spożyw-
cze), wózek spacerowy, piaskownica z 
przykrywką (żółw), drewniane mebel-
ki: stolik i dwa krzesełka z IKEI, tel. 71 
312 43 88.
łÓŻeCZKO(10) dziecięce, 3 poziomo-
we, kolor mahoń, z materacem lnia-
nym, cena 100 zł do negocjacji, tel. 
695 635 699.
FOtelIK/NOSIdełKO(10) dla dziecka 
do samochodu, cena 100 zł do nego-
cjacji, tel. 695 635 699.
łÓŻeCZKO(10) turystyczne, kojec, 
łatwe w składaniu i rozkładaniu, bez-
pieczne, bardzo mało używane, super 
na wakacyjny wyjazd. Cena 150 zł., tel. 
71 387 07 40 lub 697 607 049.

UBrANIA

SPrZedAM

SUKIeNKA(11) Piękna zamszowa mini 
sukienka. Rozmiar S/M. Cena 50 zł, tel. 
691 242 630.

MeGA PAKA(11) ubranek dla chłopca 
roz.68/74/80/82/84. Cały komplet li-
czy 42 sztuk+gratisy czapki-Cool Club 
(10 szt), 8szt-bluz rozpinanych na każ-
dą porę roku w tym jedna nowa wkła-
dana przez głowę (materiał polar) a 
jeszcze inna firmy Adidas, H&M, Name 
it, 6szt- sweterki z wełny w tym jeden 
stan bdb-firmy Next, 9 szt-spodnie 
chłopięce(polar, bawełna, dżins, plusz) 

AKCeSOrIA  dlA  dZIeCI 

SPrZedAM

LigoTa Piękna 

ulibus@onet.pl  

tel. 507 169 132
         692 803 186

PRZEWOZy
OSOBOWE

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

CYKLINOWANIE
MONTAŻ i

RENOWACJA

pArKIEtóW 
i pOdłóg

drEWNIANYCh
tel. 572 180 470

INSTALACJE 
SANITARNE
Instal-Pol   Wacław Kumur

ul. Parkowa 46 Wysoki Kościół
55-114 wisznia Mała

tel. 693 049 746
wykonujemy: instalacje wod-
no-kanalizacyjne, centralne 
ogrzewanie, wewnętrzne in-

stalacje sanitarne (biały mon-
taż), ogrzewanie podłogowe, 
wymianę pionów i poziomów 

wodno-kanalizacyjnych

firmy-Cool Club,Lego 10szt - bluzeczki 
z krótkim rękawem (firma Mexx, Cool 
Club, H&M, CHEROKEE, 9szt-bluzki z 
długim rękawem (firma 5.10.15, Fixoni), 
Większość rzeczy jest w bdb,a kilka 
sztuk posiada ślady lekkiego sprania. 
Polecam bo dziecko może w tym 
chodzić od 7miesięcy-18 miesięcy. tel. 
785 956 184.

SUKIeNKA(11) Koronkowa, rozkloszo-
wana sukienka. Rozmiar 38. Cena 75 zł 
do negocjacji, tel. 691 242 630.

SUKNIA ŚlUBNA(11) roz. 38 kolor bia-
ły. Spódnica + gorset + bolerko + szal 
+ welon i inne dodatki. Gorset pięknie 
zdobiony koralikami, cekinami i haftki. 
Suknia jest na kole. cena 500zł. tel. 785 
956 184.

SUKIeNKA(11) Koronkowa, zapina-
na na szyi. W cenie sukienki wysyłka. 
Cena: 50 zł, tel. 691 242 630.

BUtY(11) nowe, kolor chabrowy, na 
obcasie, rozmiar 41. Buty zamówiłam 
przez Internet i okazały się za duże. 
Odbiór osobisty w Trzebnicy. Cena 30 
zł., tel. 691 141 985.

KOMBINeZON NA MOtOr(11) czar-
ny skórzany damski - na drobną kobiet-
kę. Jak widać na zdjęciach górę można 
połączyć ze spodniami za pomocą 
zamka, w spodniach i kurtce kieszenie, 
odblaski. Kombinezon był raz założony, 
brak śladów użytkowania. Odbiór w 
Trzebnicy, tel. 691 141 985.

KUrtKA(10) skórzana czarna Royan 
rozm. S, dł. 83 cm, szer. pod pachami 
59 cm, dł. rękawa 62 cm, mało używa-
na, cena 150 zł, tel. 664 819 942.

GArAŻ(11) w rejonie ul. Wąskiej lub 
Lipowej w Trzebnicy, tel. 601 838 394.
StArY MOtOCYKl(8) kupię - WSK, 
KOMAR, SHL, itp., tel. 662 021 437.
BUtlę(6) kupię - do gazu propan-bu-
tan 11 kg, tel. 733 229 335.
MeBle(6) kupię - i inne przedmioty z 
przed 1945 r., również do renowacji, 
tel. 694 057 540.
ZIeMIA(9) przyjmę - dużą ilość, Ta-
czów Wielki, tel. 605 259 980.

KUPIę / OddAM / Pr Z YjMę
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oskargsm.pl
    TRZEBNICA         ul.  W. Witosa 18   

tel. 71 387 48 45   kom. 511 511 011

profesjonalny serwis 
 - masz problem z telefonem ??  
skontaktuj się z nami, naprawimy go !!  

telefony 
KomÓrKowe
SKUP/ SPRZEDAŻ 
Cb raDia nawiGaCje

NAjwięKSZy wybóR AKcESoRiów, PoKRowców  gSm  w TRZEbNicy
PROMOCJA!!!    POKROWCE już od 10 zł   ZAPRASZMy!!!

Maciej Nowak
trzebnica ul. H.Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13    
 883 38 03 96
e-mail: firmablyskmn@wp.pl

Firma świadczy usługi:

KOMPLEKSOWE SPRZąTANIE, DOCZySZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien 

CZySZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZyWANIE wykładzin i chodników 
PIELęGNACJA, SPRZąTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa 
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji 
USUWANIE GRAFFITI 
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych - pielęgnacja terenów zielonych

   pracujemy na maszynach i środkach firmy KArCHer

Firma 

SCHOdY
100 % 

dreWNIANe
DĄB  jESION
 BUK  SOSNA

cena od 4,5 tys. zł.

tel. 602 728 266

USłUGI
K O P A r K O -
łAdOWArKA

Mecalac
S P R Z E D A ż  i 

MONTAż  Szamb

tel. 605 331 903
Paweł  Madaliński

Skarszyn 48   trzebnica

nakład 10 000 egzemplarzy
nR 11 (97) / 2016     
data wydania 08. 06. 2016
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REKLAMA:  Małgorzata Derecka 
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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

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
brykiecik.com

spRAwDzEnIE GEOMEtRII  tyLKO 30zŁ       UstAwIEnIE GEOMEtRII JUz OD 60zŁ 

.

.

KOlONIe 
letNIe 

naD MorzEM
Jarosławiec 

25.06. 2016 - 7.07.2016
koszt 1380 zł

LaTo DETEkTywów 
stronie śląskie 

31.07. 2016 - 7 .08.2016
koszt 859 zł

ALDITUR  Aldona Komur
ul. Brzezińska 33/12, wrocław
tel. 600 655 033
e-mail:  a.komur@wp.pl
www:   alditur.dobrastronka.pl

PROMOCjA
SERWIS  KLIMATYZACJI 
SAMOCHODOWEj   
                         za jEDYNE   149zł

oFErTa obEJMuJE

•	 sprawdzenie szczelności układu
•	 uzupełnienie czynnika i oleju
•	 sprawdzenie ciśnień
•	 odgrzybianie

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408
goDziny Pracy:  

PON, Pt  8-20
SOBOtA 8-14
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ul. Głowackiego 9   Trzebnica
(jesteśmy  naprzeciw straży pożarnej)

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

R E K L A M A


