
- także używane -

NR 9 (52)/2014     data wydania 16.05.2014  

Trzebniczanie naszemu Świętemu

W Trzebnicy uroczystości 
związane z kanonizacją 

Jana Pawła II rozpoczęły sięo 
godz. 10.00. O tej godzinie, na 
telebimie ustawionym przy pla-
cu Pielgrzymkowym w pobliżu 

Bazyliki, można było obejrzeć 
transmisję Mszy św. kanoni-
zacyjnej z Watykanu. Chwilę 
później, o 13.00 w sali Trzeb-
nickiego Centrum Kultury i 
Sportu odbył się spektakl „Brat 

naszego Boga” w wykonaniu 
aktorów krakowskiej grupy 
„Scena Moliere”.Największym 
zainteresowaniem cieszyło się 
jednak wieczorne spotkanie 
ze słowem Jana Pawła II zor-

ganizowane w przestrzeni no-
wego deptaka. Radość z faktu 
ogłoszenia świętym Kościoła 
katolickiego papieża Polaka 
trzebniczanie wyrażali po-
przez różne formy artystyczne.

PARTNER HANDLOWY:  DAGMA, TRZEBNICA, ul.Teatralna 2A, tel. 71 387 21 22, 601 798 840Sprawdź szczegóły promocji w najbliższym salonie OKNOPLAST. 

Wybierz okna OKNOPLAST  w jednym z atrakcyjnych pakietów promocyjnych :

wejdź na www.oknoplast.com.pl  i odpowiedz na pytanie „Dlaczego warto wybrać OKNOPLAST?”.
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Puchar Polski 
Nordic Walking
Udział w wydarzeniu wzieło 

ponad 300 zawodników.

Str. 26-27

I Trzebnickie 
Dni Rodziny

Zapraszamy na cykl ciekawych 
imprez od 24 maja do 1 czerwca.

Str. 31-34

Drogi i chodniki 
w budowie
Prace rozpoczęły sie

 od ul. Szarych Szeregów
 i Reymonta.

Str.8

Buduj z 
namiWięcej str. 20-21
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Subiektywnym okiem 
gospodarza

 
 
 
 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zaprasza 

Pana Marka Długozimę 

na Galę Konkursu dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny” 
o Nagrodę Pary Prezydenckiej 

 
Podczas uroczystości ogłoszeni zostaną 

Nominowani i Laureaci Konkursu 

Pałac Prezydencki             
ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 Potwierdzenie obecności do 9 maja 2014 r. 
15 maja 2014 roku, godz. 12.00-13.30 dlarodziny@prezydent.pl; tel. 22/695-13-40 

Prosimy o przybycie z dokumentem tożsamości od godz. 12.00 
Wejście Nr 6 (od strony hotelu Bristol)
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Pierwszy profesjonalny salon 

Expert L’oreal Professionnel 
w Trzebnicy zaprasza na 

 

20% 
taniej  

dla tegorocznych
MATURZYSTÓW 

za okazaniem legitymacji szkolnej
promocja trwa do 30 maja

 Remont będzie prowadzony w 
dwóch etapach. Etap pierwszy to 
odcinek od ulicy Polnej do ulicy 
Wojska Polskiego, a etap drugi to 

przebudowa prowadzona od ulicy 
Wojska Polskiego do ulicy Pru-
sickiej. Planowany termin zakoń-
czenia prac przypada na sierpień 

bieżącego roku.
 - Po raz kolejny przeprowadzi-
my kompleksową modernizację 
ulicy, czyli nie tylko wymienimy 
nawierzchnię drogi i chodników, 
ale również zmodernizujemy 
sieć wodno-kanalizacyjną oraz 
zamontujemy nowe oświetlenie. 
Tym samym zyskamy kolejną, ca-
łościowo odremontowaną ulicę, 
która z pewnością zmieni na lep-
sze oblicze tego fragmentu miasta 
– powiedział burmistrz Marek 
Długozima.

[kas]

Ruszył remont ul. Teatralnej

Trwa remont ulicy Teatralnej, prace prowadzi firma Gem-
biak-Mikstacki. W skład prac wchodzić będą między innymi 
roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i budowlane, takie jak: 
zerwanie starej nawierzchni drogowej i chodników, wymiana 
sieci wodociągowej wraz z przykanalikami, wykonanie chod-
ników i zjazdów z kostki betonowej, wymiana słupów oświetle-
niowych, montaż energooszczędnego oświetlenia.

więcej na stronie 37

SebaStian HawryliSzyn

 We wtorek 12 maja w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy nastą-
piło otwarcie ofert w przetargu 
na zadanie pt.: „Budowa boiska 
ćwiczebnego Straży Pożarnej w 
Szczytkowicach i placu zabaw” 
Wpłynęły dwie oferty: firmy DA-
WAR Sport Sp. z o.o. Poznań na 
kwotę 244.330,48 zł oraz firmy 
BUDMEL Korty, Boiska Sporto-
we Tadeusz Molus z Trzebnicy na 
kwotę 223.860,00 zł.
 Przedmiotem zamówienia jest 
budowa boiska ćwiczebnego Stra-
ży Pożarnej w Szczytkowicach i 

placu zabaw, roboty przy boisku 
ćwiczebnym obejmować będą: 
montaż ogrodzeni, nawierzchni 
sportowej zgodnej ze specyfika-
cją, nawierzchni chodników, wy-
posażenie boiska: ławki, bram-
ki do piłki ręcznej, kosze wraz 
z tablicami. Prace prowadzone 
na placu zabaw: roboty ziemne i 
przygotowawcze, montaż obrze-
ży betonowych na podsypce pia-
skowej, wykonanie nawierzchni 
bezpiecznej, montaż urządzeń 
zabawowych i obiektów małej ar-
chitektury. Planowane zakończe-
nie budowy przewidziane jest na 
30 czerwca bieżącego roku.

Boisko ćwiczebne
i plac zabaw dla Szczytkowic

Postęp prac kontrolował burmistrz Marek Długozima wraz z Sekretarzem Gminy Trzebnica Danielem Buczakiem.

Otwarcie ofert na boisko oraz plac zabaw w Skarszynie. 
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KLIWO  ul. Milicka 30 e   Trzebnica     

Mieszkania dostępne na stronie internetowej i w siedzibie firmy.

od 42 do 82 m2  
lub jeszcze większe przy łączeniu mieszkań. 

termin budowy:  rozpoczęcie - wiosna 2014 
                                   zakończenie - 2015 
W każdym budynku winda i garaż podziemny  
z wystarczającą ilością miejsc parkingowych. 

Rezerwacje mieszkań: Przyjdź, zarezerwuj już dziś! 

Do czasu rozpoczęcia budowy gwarancja promocyjnej 
ceny po podpisaniu umowy rezerwacyjnej. 

NOWE KOMFORTOWE MIESZKANIA

ul. Korczaka OSTATNIE MIESZKANIE I LOKALE

Trzebnica 

Trzebnica 

Żmigród

ul. Św.Jadwigi II

 

  Budynek
  już po 
  odbiorze

NOWE OSIEDLE

Kup mieszkanie 

od 30 do 72 m2

1m2 3600 zł brutto

budynek A
termin oddania: 
30.03.2014

budynek B 
termin oddania:  
31.12.2014

e-mail: kliwo@kliwo.pl   
                 www.kliwo.pl 

tel. 607 930 032  /  603 634 387   
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 W zakres prac wykonywanych 
na wspomnianej inwestycji wcho-
dziły; roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe, wykonanie podbudo-
wy i nawierzchni zatoki, wykona-
nie chodników, wykonanie ozna-
kowania pionowego i poziomego. 
Wyłożenie powstałej zatoki kostką 
o odpowiedniej specyfikacji, za-
wartej w dokumentach przetargo-
wych, dostarczonej przez zamawia-
jącego. - Cieszę się, że ta zatoczka 
tutaj powstała, nie będę już musiała 
biegać na przystanek na ulicy Wro-
cławskiej. Ta inwestycja, to znaczne 
ułatwienie dla osób starszych, ta-
kich jak ja, które mają już problemy 
z poruszaniem – skomentowała 
sprawę budowy pani Anna miesz-
kająca na ulicy Obrońców Pokoju.  
-  Bus wracający z Wrocławia ma tu 

już swoje miejsce do postoju, bra-
kowało takiego samego dla odjeż-
dżających. Na szczęście teraz się to 
zmieni - dodaje.
 Jak podkreśla burmistrz, bu-
dowa tej zatoki autobusowej to 
odpowiedź na potrzeby mieszkań-
ców, którzy zyskali dodatkowy 
przystanek, na którym wsiądą do 
busa zmierzającego do Wrocławia. 
Zaznacza, że gmina wychodzi na-
przeciw problemom jakie dotykają 
ludzi, także tym komunikacyjnym. 
Na całej długości ulicy Bochenka 
oraz ulicy Wrocławskiej były tylko 
dwa przystanki dla wyjeżdżających 
z Trzebnicy, dlatego tak ważna była 
kwestia wybudowania zatoczki, by 
wszyscy w komfortowy sposób mo-
gli korzystać z komunikacji miej-
skiej jak i busów.                       [seb] 

Zatoczka ukończona
Prace przy budowie zatoki autobusowej na ul. Ks. Bochenka 
zostały ukończone. Teraz zatrzymywać się na niej będą za-
równo busy zmierzające do Wrocławia, jak i pojazdy komu-
nikacji miejskiej. Inwestycje wykonała Trzebnicka firma „Bru-
karstwo Marek Krzak”, która złożyła najniższą cenę ofertową 
brutto 42 295,00 zł. 

SebaStian HawryliSzyn

 Jak można z łatwością zauwa-
żyć, na terenie miasta Trzebnica 
trwają prace mające na celu odno-
wienie oznakowania poziomego. 
Nowe białe pasy pojawiły się już 
chociażby na ulicy Bochenka, czy 
ulicy Obrońców Pokoju. 
 Wszystkie prace prowadzone są 
w ramach zadania przetargowego 
„Organizacja ruchu docelowego na 
terenie miasta Trzebnica”, które to 
zadanie zostało podzielone na dwa 
odrębne, dotyczące oznakowania 
pionowego i poziomego. W ramach 
pierwszego z nich, firma Reznak 
Tomasz Burzyński, Wojciech Bu- rzyński s.c.  z Opola, zwycięzcy 

tej części przetargu, wykona de-
montaż 123 sztuk znaków oraz 99 
sztuk słupków, w których miejsce 
dostarczy i zamontuje nowe ozna-
kowanie.  Zadanie to ma zostać wy-
konane do 31 lipca bieżącego roku. 
Przetarg na zadanie drugie wy-
grała firma Krystian Drzyzga pl. z 
Bytomia. Zwycięska firma w jego 
ramach będzie musiała wykonać 
cienkowarstwowe oznakowanie 
poziome na terenie całego miasta 
Trzebnica, łącznie 2.140,00 m2. 
Termin realizacji tego zadania 
upływa 31 maja, dlatego prace już 
trwają, na większości ulic, możemy 
cieszyć się już odnowionym ozna-
kowaniem poziomym, co więcej 
na odcinku ulicy Obrońców Po-
koju, prowadzącej od skrzyżowa-
nia z ulicą Kościelną do ulicy Da-
szyńskiego, wytyczono specjalny 
pas zamknięty dla ruchu, służący 
mieszkańcom okolicznych bloków, 
jako parking.

Trzebnica jak malowana

Ul.  Obrońców Pokoju.

Na terenie całego miasta trwa malowanie. Odświeżone oznakowanie poziome na 
ul. Św. Jadwigi.
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(przy Trzebnickim Parku Wodnym Zdrój)

ZAPRASZAMY
ul. J.Korczaka Id, 55-100 Trzebnica

R E K L A M A

 Program szczepień przeciwko 
meningokokom skierowany jest  do 
dzieci w wieku od urodzenia lub od 
12 miesiąca życia do 2 lat (w zależ-
ności od rodzaju szczepionki), za-
mieszkałych na terenie trzebnickiej 
gminy. Samorząd  pokrywa 50% 
wartości szczepionki. Pozostałą 
część kosztów pokrywa Funda-
cja Golden Tulip, która przekazała  
kwotę 3.800zł, tj. 50% kosztu całko-
witego na szczepienia dzieci prze-
ciwko meningokokom typu C.
 - Decyzja o szczepieniach, tak-
że tych dodatkowych, należy tylko 
do rodziców. My możemy jedynie 
pomóc, eliminując z procesu decy-

zyjnego istotny aspekt finansowy. 
Dlatego poprzez naszą Fundację 
Golden Tulip wsparliśmy finansowo 
program „Trzebnicka rodzina 3+”. 
Chcieliśmy, by każdy rodzic mógł 
podjąć decyzję o szczepieniu z myślą 
wyłącznie o zdrowiu swoich dzieci, 
nie martwiąc się, że miesięczny bu-
dżet rodzinny zostanie uszczuplony 
o kilkaset złotych- mówi Katarzyna 
Trawińska. 
- Jako matka dwóch kilkuletnich 
dziewczynek wiem, jak ważne jest 
dla każdego rodzica podjęcie decyzji 

o szczepieniach ochronnych. Mam 
nadzieję, że dzięki programowi do-
tacji, jak najwięcej dzieci będzie mo-
gło skorzystać ze szczepień, bo jak 
mówi stare przysłowie: lepiej zapo-
biegać, niż leczyć- dodaje.
 Jeśli chodzi o szczepienia prze-
ciwko pneumokokom, to objęte 
nim mają zostać dzieci w wieku 
od 2 miesiąca do 2 roku życia. Tu 
również koszty dzielą się pomiędzy 
gminę a Fundację państwa Trawiń-
skich, która przekazała 7.500 zł, tj. 
50 % kosztu całkowitego szczepie-
nia.
 Choroby pneumokokowe i me-
ningokokowe są jedną z głównych 

przyczyn zachorowań wśród nowo-
rodków i dzieci w naszym kraju. W 
Polsce szczepienia przeciwko tym 
chorobą nie są refundowane. - W 
trosce o zdrowie małych mieszkań-
ców Gmina Trzebnica podjęła decy-
zję o pokryciu części kosztów zwią-
zanych ze szczepieniami. Cieszy 
nas fakt, że Fundacja Golden Tulip 
pokrywa pozostałą część. To wspa-
niale, że są ludzie tacy jak Państwo 
Trawińscy, którzy chętnie pomagają 
innym będąc właścicielami odno-
szącej sukcesy FM Group-przeko-

nuje burmistrz Marek Długozima.
 Warunkiem uczestnictwa w pro-
gramie jest złożenie przez rodziców 
dziecka oświadczenia o wyraże-
niu zgody na szczepienie. Druki 
oświadczeń dostępne będą w Urzę-
dzie Gminy Trzebnica oraz placów-
ce służby zdrowia realizującej szcze-
pienia. 
 Realizatorem programu zdro-
wotnego dotyczącego szczepień 
profilaktycznych dzieci, będzie pla-
cówka medyczna wyłoniona w kon-
kursie.
O terminie szczepień będziemy 
Państwa informować.
 Zakażenia pneumokokowe to 
jedne z największych obecnie zagro-
żeń - zwłaszcza dla dzieci poniżej 
drugiego roku życia. W tym roku 
wykryto już 147 przypadków  zaka-
żeń tą bakterią.
 W ubiegłym roku wykryto 
540 zachorowań w wyniku inwa-
zji pneumokokowej, z czego 331 
to sepsa. Powikłań można byłoby 
uniknąć, gdyby wprowadzono re-
fundacje szczepień, których pełny 
cykl kosztuje 1200 zł. W tej chwili 
bezpłatnie przysługują tylko wcze-
śniakom urodzonym przed 37. ty-
godniem życia i ważącym poniżej 
2500 g oraz dzieciom cierpiącym 
na choroby przewlekłe, takie jak cu-
krzyca czy astma. Szczepienia te re-
fundują niektóre samorządy - takie 
jak np. Trzebnica. 
 Przypominamy, że Program 
Trzebnicka Rodzina 3+ ruszył 1 
czerwca 2013 roku. Obecnie ko-
rzysta z niego ponad 160 rodzin, 
a zniżki na swoje usługi oferuje 16 
firm. Firmy i instytucje, które chcą 
zaoferować zniżki na usługi dla 
mieszkańców objętych programem 
Rodzina 3+, mogą zgłaszać się do 
Urzędu Miejskiego do pok. nr 96.  

[em]

Profilaktyczne szczepienia dla dzieci
W ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+ dzieci zamieszkałe na terenie gminy Trzebnica zosta-
ną objęte szczepieniami przeciwko meningo- i pneumokokom. Program ruszy we wrześniu dzięki 
umowie podpisanej przez burmistrza z Bożeną Bober, prezes Fundacji Golden Tulip państwa Katarzyny 
i Artura Trawińskich.

KaTarzyNa TrawińSKa
założycielka fundacji 
GOLDEN TULIP

Od kilku lat obserwujemy niema-
łe kontrowersje wokół profilak-
tycznych szczepień dzieci. Rodzi-
ce, którzy stoją przed wyborem: 
szczepić czy nie, są bombardo-
wani niesprawdzonymi lub wręcz 
fałszywymi informacjami na te-
mat ewentualnych powikłań po-
szczepiennych i niekorzystnych 
skutków szczepień. Tymczasem 
szczepienia to w tej chwili najsku-
teczniejsza ochrona przeciw groź-
nym powikłaniom chorób wywo-
ływanych między innymi przez 
meningokoki i pneumokoki.
Ważnym elementem dyskusji 
wokół szczepień jest temat opłat. 
Jedne szczepionki są bezpłatne, 
za inne trzeba zapłacić kwoty, 
które są znaczącymi sumami  w 
portfelu rodziców małego dziec-
ka. Z tego powodu wiele rodzin 
rezygnuje z nieobowiązkowych, 
odpłatnych szczepień zalecanych. 

aNNa KOwaliK
pediatra, neonatolog z przychodni
TCM ZDRÓJ

Szczepienia są najskuteczniejszą 
metodą ochrony przed groźnymi 
chorobami. Są one rodzajem poli-
sy i inwestycji w zdrowie dziecka.
Decyzja  o tym jakimi szczepion-
kami będzie dziecko szczepione 
należy  do rodziców.
Dlatego staramy  się  przygotować 
przyszłych rodziców  do podję-
cia  przemyślanej  decyzji  jeszcze 
przed narodzeniem dziecka, w  
Szkole Rodzenia.  Następnie na 
wizycie patronażowej w domu, 
tak  aby  podczas pierwszej wizy-
ty szczepiennej rodzice wiedzieli 
jakimi szczepionkami chcą szcze-
pić swoje dziecko.
Szczepienia  zalecane nie są tanie, 
dlatego warto wcześniej je zapla-
nować także  z powodów finanso-
wych.
Pamiętajmy, że szczepiąc swoje 
dzieci chronimy także przed za-
chorowaniem siebie i pozostałych 
domowników!

więcej na stronie 37

Fundacja Golden Tulip współpracuje z gminą od dawna. Na zdj. burmistrz wręcza 
podziękowanie państwu Trawińskim za przekazanie środków na wyposażenie 
pracowni językowej w SP2.
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SebaStian HawryliSzyn

Pracownicy firmy weszli na plac 
budowy zaraz po podpisaniu umo-
wy z gminą. Praca wre, całość ma 
być oddana do końca czerwca bie-
żącego roku.
Plac budowy wizytował burmistrz 

Marek Długozima - Jest to kolej-
ny krok w zapewnieniu jak naj-
lepszych warunków do rozwoju 
i bezpiecznej zabawy dla dzieci 
z naszej gminy. Powstające place 
zabaw spełniają najwyższe normy 
bezpieczeństwa, a ich szeroka ofer-
ta urządzeń zabawowych zapewni 

długie godziny rozrywki naszym 
najmłodszym mieszkańcom – sko-
mentował wcześniej sprawę budo-
wy burmistrz.
Inwestycja jest odpowiedzią na 
zapotrzebowanie mieszkańców 
osiedla Brama Trębaczy. W zakres 
wykonywanych prac wchodzi: 
przygotowanie nawierzchni pod 
montaż instalacji zabawowych, 
montaż wspomnianych urządzeń, 
a także nawierzchni trawiastej oraz 
ogrodzenia.
Plac zabaw będzie jednym z więk-
szych w Gminie Trzebnica, przez 
co zapewne stanie się głównym 
centrum rozrywki, dzieci w tej czę-
ści miasta. Nowa aranżacja terenu 
w jego bliskim otoczeniu, pozwoli 
na przyjemne spędzenie czasu ro-
dzicom bawiących się dzieci, jak i 
mieszkańcom pobliskich bloków.

SebaStian HawryliSzyn

W Trzebnicy zostanie wymienio-
na sieć wodociągowa wraz z przy-
łączami na ul. Teatralnej i ul. Da-
szyńskiego. Kanalizacja zostanie 
wybudowana na nowo powstają-
cym osiedlu przy ul. Czereśniowej 
w Trzebnicy oraz w Nowym Dwo-
rze. W efekcie realizacji zadania, do 
sieci kanalizacyjnej podłączonych 
zostanie 175 mieszkańców Trzeb-
nicy i 144 osób z Nowego Dworu. 
Projekt zostanie zakończony w 
2015 roku. 
- Nie jesteśmy sami na naszej pla-
necie, musimy koegzystować z na-
turą dbając o nią, bo tym samym 
dbamy o przyszłość naszą i naszych 
dzieci – mówił podczas spotkania 
prezes Marek Mielczarek -  jeszcze 
niedawno mówiliśmy o zrównowa-
żonym rozwoju, dziś nazywamy to 
zieloną gospodarką. Oznacza to, 
że skoro jesteśmy nierozerwalnie 
związani z naturą, to powinniśmy 
ją również rozumnie wykorzysty-
wać. Właśnie do tego dążymy, dla-
tego dziś cieszy nas to, że wraz ze 
wzrostem PKB zmniejsza się zuży-

cie energii. Dlaczego? Bo umiejęt-
ne korzystanie z ekologii przynosi 
efekty. Cieszę się, że obecnie świa-
domość zwykłych ludzi, ale także 
władz, staje się coraz to bardziej na-
stawiona na myślenie ekologiczne, 
czego doskonałym przykładem jest 
właśnie Gmina Trzebnica. Mam 
nadzieję, że to dopiero początek 
dalszej udanej współpracy. 
Kolejne wspólnie realizowane pro-

jekty mogłyby dotyczyć poprawy 
obszaru efektywności energetycz-
nej, modernizacji energochłonnych 
budynków, a tym samym oszczęd-
ności w budżecie Gminy Trzebnica.
- Ta inwestycja to potwierdzenie 
systematycznie realizowanej prze-
ze mnie strategii rozwoju Gminy 
Trzebnica, w ramach której kolejne 
ulice oraz miejscowości uzyskują 

dostęp do sieci kanalizacji. Strate-
gia ta obejmuje znacznie szerszy 
zakres działań inwestycyjnych, jak 
chociażby budowę nowych dróg, 
świetlic wiejskich, oświetlenia czy 
placów zabaw.  Wszystko po to, 
by wciąż podnosić poziom życia 
mieszkańców naszej gminy. Na 
sesjach Rady Miejskiej często spo-
tykam się z zarzutem radnych opo-

zycyjnych, że Gmina Trzebnica in-
westuje w przysłowiowe „kwiatki” 
zamiast inwestować w niewidocz-
ną a potrzebną sieć kanalizacyjną. 
Podpisanie dzisiejszej umowy po 
raz kolejny pokazuje, jak niepraw-
dziwe są to zarzuty. Przypomnieć 
należy, że wszystkie znaczne re-
monty dróg gminnych obejmują 
swym zakresem wymianę niewi-
docznych po zakończeniu budowy 
sieci wodno-kanalizacyjnych. Z 
ostatnich inwestycji w tym zakre-
sie wymienić należy remonty ulic: 
Stawowej, Jana Pawła II, Korczaka, 

3-go Maja, Daszyńskiego, Żołnie-
rzy Września czy trwający właśnie 
remont ul. Teatralnej. Dziękuję 
panu Prezesowi Markowi Miel-
czarkowi za jego przychylność wo-
bec naszej gminy. Liczę na dalszą 
owocną współpracę, która mam 
nadzieję, przyniesie nam korzyści 
w postaci coraz to lepszego rozu-
mienia pojęcia ekologii,  a co za tym 

idzie nauki odpowiedzialności za 
środowisko, w którym żyjemy my, 
a w którym żyć będą nasze dzieci. 
Dziękuję również pracownikom 
Urzędu miejskiego w Trzebnicy 
Pawłowi Jędrzejewskiemu i Pawło-
wi Ziembińskiemu za przygotowa-
nie tak udanego projektu – powie-
dział burmistrz Marek Długozima. 
– Zielona, ekologiczna przyszłość, 
to potencjał przyszłości Trzebnicy, 
do którego dążymy – zakończył.
Co ważne, w trakcie spotkania 
burmistrz zapytał swego gościa 
również o prawo unijne, rzeko-
mo nakazujące skanalizowanie 
całej gminy do 2020 roku. Marek 
Mielczarek odpowiedział w zde-
cydowany sposób, że takie prawo 
nie istnieje, nie ma takich wymo-
gów, dotyczy ono jedynie dużych 
aglomeracji miejskich, takich jak 
Warszawa czy Wrocław. Słowa 
Prezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska we Wrocła-
wiu powinny ostatecznie rozwiać 
obawy tych, którzy wciąż wierzą w 
istnienie nieistniejących unijnych 
przepisów.
Na Dolnym Śląsku w ramach Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko 
realizowanych jest 27 projektów 
obsługiwanych przez WFOŚiGW 
we Wrocławiu. Ich łączna wartość 
wynosi ponad 850 milionów zło-
tych. Fundusz jest aktywnym part-
nerem dolnośląskich beneficjen-
tów, którym zapewnia nie tylko 
finansowe, ale także merytoryczne 
wsparcie. WFOŚiGW we Wrocła-
wiu m.in. monitoruje i pomaga 
podczas opracowania projektów 
do udziału w konkursach, ocenia 
złożone wnioski, zawiera umowy, 
rozlicza i nadzoruje realizację in-
westycji i przekazuje środki unijne.

R E K L A M A

WROCŁAW

ul. 1 MAJA

POZNAŃ

PRZEDSZKOLE

♦ posiadamy własny specjalistyczny transport
♦ na życzenie klienta podstawiamy kontener
♦ możliwość negocjacji cen przy większych ilościach towaru
♦ oferta dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych

ul. 1-go Maja 3    Trzebnica  tel. 882 826 813 / 606 902 645    

miedź
mosiądz
brąz
aluminium
cynk
ołów
akumulatory
kwasówka
puszki alu.
alufelgi
chłodnice alu.
wióry alu.
nikiel
makulatura
folia
stal

zeta-recycling.pl zeta@vp.pl    

PUNKT SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH

NAJWYŻSZE 
CENY SKUPU 

   w regionie 

za dostarczony towar 

PŁACIMY 
GOTÓWKĄ

Unijna dotacja na kanalizację

Plac zabaw pięknieje
Bardzo szybko postępują prace przy budowie placu za-
baw przy Bramie Trębaczy. Pojawiły się kolejne urządze-
nia zabawowe, zamontowano ławki, wytyczono chodniki, 
puste przestrzenie pod urządzeniami wysypano piaskiem. 
Prace wykonuje firma Free Kids A. Gąsiorek, Z. Andru-
szewski z Trzęsawic.

We wtorek 6 maja Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozi-
ma podpisał umowę z prezesem zarządu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we 
Wrocławiu Panem Markiem Mielczarkiem. Dotyczy ona unijnej 
dotacji do inwestycji, w ramach której Gmina Trzebnica za 4,7 mln 
zł wybuduje i zmodernizuje łącznie 4 km sieci wodno-kanalizacyj-
nej. Dotacja z Programu Infrastruktura i Środowisko będzie wy-
nosić 1,7 mln zł. Nowe sieci powstaną w Trzebnicy i miejscowości 
Nowy Dwór.

Burmistrz Marek Długozima i prezes wFOŚiGw Marek Mielczarek podpisują umowę, w ramach której Gmina Trzebnica 
otrzyma 1,7 mln złotych dotacji do inwestycji. Powstaną 4 km sieci wodno-kanalizacyjnej.

wkrótce nastąpi oficjalne otwarcie nowego placu zabaw. 
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SebaStian HawryliSzyn 

 Prace trwają na ulicy Reymon-
ta, gdzie obecnie montowane są 
krawężniki, oraz na ulicy Szarych 
Szeregów, gdzie położona została 
już nawierzchnia asfaltowa.

 -Cieszy mnie zasięg tej inwe-
stycji, prowadzone prace pozwolą 
naprawić najbardziej tego potrze-
bujące ulice i chodniki w Trzeb-
nicy, ale także drogę w Taczowie 
Małym czy Raszowie – powie-
dział burmistrz Marek Długo-
zima, wizytując plac budowy na 
ulicy Reymonta – staramy się, aby 
każdy mieszkaniec naszej gminy 
mógł w pełni cieszyć się dobrym 
dojazdem do swojej posesji, a ska-
la tej inwestycji, wraz z toczącymi 
się remontami na ulicy Teatralnej 
oraz ulicy Wrocławskiej, sprawi, 
że Trzebnica po raz kolejny stanie 
się piękniejsza – zakończył bur-
mistrz.

 Przedmiot zamówienia został 
podzielony na dwa zadania, z cze-
go w ramach pierwszego mieści 
się przebudowa chodników: - ul. 
Głowackiego - strona północna, 
ul. Polnej - str. wschodnia i za-
chodnia, ul. Reymonta – strona 
wschodnia i zachodnia. Ponadto 

w skład prac wchodzą również: 
rozebranie starej nawierzchni z 
płytek, krawężników betonowych 
i ław pod krawężniki, wykonanie 
robót ziemnych wraz z wywozem 
materiałów pochodzących z roz-
biórki, ustawienie krawężników 
na ławie betonowej, regulacja 
wysokości studzienek telefonicz-
nych, wzmocnienie podbudowy z 
kamienia, wykonanie nawierzch-
ni z kostki betonowej oraz wyko-
nanie wszystkich innych potrzeb-
nych prac remontowych.

 W ramach drugiego zadania 
wykonawca podejmuje się re-
montu ulic i dróg gminnych: - ul. 
Szarych Szeregów, ul. Reymonta 
2, ul. Obornicka, ul. św. Jadwigi 
2, Raszów, Taczów Mały, na któ-
rych zakres prac obejmować bę-
dzie między innymi: wykonanie 
robót ziemnych i rozbiórkowych, 
frezowanie nawierzchni asfaltu 
łącznie z wywozem materiału z 
rozbiórki, mechaniczne czysz-
czenie nawierzchni drogowej, 
ustawienie krawężników, wy-
równanie istniejącej nawierzchni 
warstwą tłucznia oraz wykonanie 
wszystkich innych potrzebnych 
prac remontowych.

 Zadanie pierwsze wykonuje 
firma BRUKARSTWO M. Krzak 
z Trzebnicy, która zaoferowała 
cenę ryczałtową brutto w wysoko-
ści: 86.400,00 zł. Zadanie drugie 
zrealizuje firma Gembiak-Mik-
stacki Sp.j. z Krotoszyna, któ-
ra zaoferowała cenę ryczałtową 
brutto w wysokości: 295.186,00 
zł.  Zadania te mają być zreali-
zowane do 30 czerwca bieżącego 
roku. Co ważne, w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
znalazł się zapis, który zobowią-
zuje wykonawcę do wykorzysta-
nia, wbudowania posiadanych 
przez zamawiającego materiałów 
pochodzących z rozbiórek innych 
inwestycji, co pozwoli zmniejszyć 
koszt prowadzonych prac. Po-
dobny zapis został wykorzystany 
przy budowie zatoczki autobuso-
wej na ulicy Bochenka.

OKNA    DRZWI    ROLETY   PODŁOGI
NR 1 w Trzebnicy

DORADZTWO 
SPRZEDAŻ 
MONTAŻ

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

tel.  605 986 600  
       608 250 663

sklep@tomfloor.pl   
info@tomfloor.pl 
www.tomfloor.pl

ul. Wrocławska 3  (pawilon)

WIOSENNA 

PROMOCJA 

NA OKNA I ROLETY

do -50%

R E K L A M A

Trwają remonty dróg i chodników
Trwają prace zwią-
zane z zadaniem 
pod nazwą „Prze-
budowa dróg i 
chodników na tere-
nie Miasta i Gminy 
Trzebnica”, w ra-
mach którego odre-
montowane zostaną 
między innym chod-
niki i drogi.

remontowana ul. Szarych Szeregów

Na ulicy remonta zamontowano nowe krawężniki oraz przygotowano podłoże pod asfaltowanie.

1 NOWY DWÓR (pętla) 6:06 6:58 7:36 8:16 9:04 10:00 11:25 12:15 13:07 13:48 14:30 15:12 16:00
2 SZPITAL (kierunek miasto) 6:08 7:00 7:38 8:18 9:06 10:02 11:27 12:17 13:09 13:50 14:32 15:14 16:02
3 BIEDRONKA (kierunek miasto) 6:10 7:02 7:40 8:20 9:08 10:04 11:29 12:19 13:11 13:52 14:34 15:16 16:04
4 TARG 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 PKS/URZĄD MIEJSKI 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 RYNEK/FONTANNA 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 STADION 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 INTERMARCHE 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 DWORZEC KOLEJOWY 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18

10 WROCŁAWSKA 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 ARMII KRAJOWEJ 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 AQUAPARK N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 PRZEDSZKOLE NR 1 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 BAR GWIAZDKA 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 RYNEK/KSIĘGARNIA 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 POLNA 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 SZKOŁA PODST. NR 3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 PIWNICZNA/TARG 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 BIEDRONKA (kierunek szpital) 6:41 7:33 8:11 8:51 9:39 10:35 12:01 12:51 13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 SZPITAL (kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
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 Wcześniej równolegle z proce-
durą wyboru wykonawców prac 
budowlanych, burmistrz Marek 
Długozima podpisał aneks do 
umowy z Ministrem Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Bog-
danem Zdrojewskim, umożli-
wiającym uruchomienie nowej 
placówki edukacyjnej w roku 
szkolnym 2014/2015. Oznacza 
to, że już od września tego roku, 
swoje pierwsze dni działalności 
rozpocznie Szkoła Muzyczna w 
Trzebnicy.
 Zgodnie z wcześniejszymi  
założeniami szkoła miała być 
otwarta w ubiegłym roku, jednak 
z uwagi na problem z głównym 
wykonawcą, realizującym rów-
nież remont budynku pod nową 
szkołę podstawową, gmina była 
zmuszona do wstrzymania prac 
przy Szkole Muzycznej.
 -Doświadczenie ze Szkołą 
Podstawową nr 2 pokazało, że 
szybciej i sprawniej jest przepro-
wadzić remont, dzieląc inwestycję 
na mniejsze zadania. Tak też zro-
biliśmy w tym przypadku. Takie 
rozwiązanie pozwala zminima-
lizować ryzyko nieukończenia 
prac w oczekiwanym przez nas 
terminie – mówi burmistrz Ma-
rek Długozima. Szkoła muzyczna 
jest odpowiedzią na oczekiwa-
nia dzieci i ich rodziców, którzy 

pragną umożliwić swoim pocie-
chom jak najlepszy rozwój i po-
szerzyć zakres ich zainteresowań. 
Kształcenie muzyczne rozwija w 

dzieciach i młodzieży wiele pozy-
tywnych cech, które z pewnością 
będą  procentować w ich dalszym 
rozwoju.

Poszczególne zadania prowa-
dzonych obecnie prac, obejmują 
swym zakresem:

zaDaNie i – Roboty ogólno-
budowlane, w tym roboty roz-
biórkowe, budowlane w piwnicy, 
wzmocnienie istniejących stro-
pów, ścian, sufitów, posadzek, 
wykonanie stolarki drzwiowej. 

Roboty termomodernizacyjne. 
Roboty instalacyjne wodno-ka-
nalizacyjne. Najniższą ofertę na 

to zadanie złożyła firma: DUD
-BUD Łukasz Duda i Michał No-
sal, Tarnów.

zaDaNie ii – Przedmiotem 
zadania 2 jest dostawa i montaż 
okien zewnętrznych wraz z para-
petami wewnętrznymi oraz drzwi 
wejściowych głównych. Najniższą 
ofertę na to zadanie złożyła firma: 
Stolarstwo Ogólne Zygmunt Ma-
leszka, Dobroszyce.

zaDaNie iii – Przedmiotem 
zadania 3 jest przeprowadzenie 
remontu istniejących zabytko-
wych biegów schodowych i balu-
strad na klatce schodowej budyn-
ku Szkoły Muzycznej. Najniższą 
ofertę na to zadanie złożyła firma: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 
Usługowo-Handlowe STYRO-
BUD z Wilczyna.

zaDaNie iV – Przedmiotem 
zadania jest wykonanie loggii, a 
także elewacji budynku oraz ro-
boty wykończeniowe schodów 
wejściowych głównych do budyn-
ku Szkoły Muzycznej. Najniższą 
ofertę na to zadanie złożyła firma: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 
Usługowo-Handlowe STYRO-
BUD z Wilczyna. 

zaDaNie V – przedmiotem 
zadania jest wykonanie instalacji 
elektrycznej w tym montaż insta-
lacji oświetleniowej, oddymiania, 
radiowęzła, instalacji okablo-
wania strukturalnego, instalacji 
wyrównawczych, uziemiającej i 
odgromowej. Najniższą ofertę na 
to zadanie złożyła firma: Daniel 
Peciak z Chomęcic. 

[kas]

R E K L A M A

pełna oferta
PRODUKTÓW  BETONOWYCH

Budowa Szkoły Muzycznej
Rozpoczęły się prace, które mają na celu dokończenie budowy Szkoły Muzycznej w 
Trzebnicy. Roboty budowlane zostały podzielone na 5 zadań. Za prowadzone prace od-
powiadają 4 firmy – DUD-BUD z Tarnowa, Stolarstwo Ogólne Zygmunt Maleszka z Do-
broszyc, STYROBUD z Wilczyna i Daniel Peciak z Chomęcic.

Od lewej sekretarz Daniel Buczak, burmistrz marek Długozimja i pracownik wydziału Ti ryszard Siwik podczas wizytacji 
na placu budowy. 
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R E K L A M A

SMART BABY
WARSZTATY DLA RODZICÓW

Jeśli masz dziecko w wieku 0-3 lat lub 
planujesz zostać rodzicem, już teraz mo-

żesz zadbać o rozwój swojej pociechy!

Najbliższe szkolenie 17 maja

PRZYJDŹ NA WARSZTATY!
Dowiesz się, jak stymulować rozwój ruchowy, 
intelektualny oraz językowy swojego dziecka.

Nauczysz się rozpoznawać i zapobiegać 
nieprawidłowościom rozwojowym. Zapewnisz 

swojemu dziecku lepszy start w szkole.

Informacje i zapisy:
Tel. 605 606 882

mail: logopeda-trzebnica@wp.pl
www.logopeda-trzebnica.pl

Historia zdarzyła się w połowie 
kwietnia. Jeden z mieszkańców 
Trzebnicy, Grzegorz Diesner, oj-
ciec niepełnosprawnego dziecka 
wybrał się na trzebnicki basen. 
Miał karnet, ale nie mógł wejść 
razem z dzieckiem jako opiekun. 
Mógł to zrobić dopiero przy za-
kupie jednorazowego biletu. Jego 
wizyta zaowocowała wpisem na 
facebooku [...] Rodzice którzy bo-
rykają się na co dzień z nazwijmy 
to dziwnym systemem wiedzą ja-
kie to uczucie, kiedy na każdym 
kroku tworzy się im problemy. 
Gratuluję fantazji osobie, która ta-
kowe zmiany wprowadziła, może 
jeszcze warto pobierać dodatkowe 
opłaty za koperty dla osób niepeł-
nosprawnych i karać ich grzywną 
za to, że są wśród nas .... [...] 
 Wpis ten wywołał sporą dys-
kusję. Pojawiły się różne opinie, 
różne głosy. Wśród nich bardzo 
krytyczny – starosty Roberta 
Adacha. Pisze: [...] List Grzego-
rza to kolejna interwencja w tej 
sprawie. Jednak dyrekcja basenu 
jak i burmistrz pozostają głusi 
na apel rodziców niepełnospraw-
nych dzieci. Może warto zredu-
kować kilkumilionowe wydatki 
na promocje gminy i schylić się 
nad prawdziwymi problemami 
niepełnosprawnych dzieci.[...] Za-
znaczył, że basen został wybudo-
wany z publicznych pieniędzy i to 
przedsięwzięcie nie powinno być 
traktowane jako czysty biznes. 
Później nastąpiła długa wymiana 
zdań m.in. na temat nieprzysto-
sowania budynków starostwa dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
długiego oczekiwania na wydanie 
decyzji administracyjnej o orze-
czeniu niepełnosprawności przez 
podległy staroście Powiatowy Ze-
spół ds. Orzekania oraz o odmo-
wie przyznania przez ten zespół 
opiekunowi dziecka niepełno-
sprawnego prawa do parkowania 
na miejscach dla nich wyznaczo-
nych.
 W dyskusję włączyła się także 
Anna Pietrzyk, kierownik działu 
obsługi klienta TPW „Zdrój". Wy-
jaśniła, kto i na jakich zasadach 
może korzystać z ulg. Przypo-
mniała, że w pierwszej kolejności 
każdej osobie niepełnosprawnej, 
która okaże orzeczenie o niepeł-
nosprawności w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym przysłu-
guje bilet ulgowy. Dalej czytamy: 

[...] Jeśli jest taka potrzeba, osoba 
ta może wejść na teren basenu z 
opiekunem, który nie płaci za bi-
let. W takiej sytuacji np. wejście 

dla 2 osób (i często są to dwie osoby 
dorosłe, nie tylko dzieci) na 1 go-
dzinę kosztuje 8,00 zł. Czy nie jest 
to duża ulga??? Są to ewidentne 
ulgi, z których nie może korzystać 

w pełni zdrowy użytkownik. Czy z 
tego powodu powinien uważać się 
za dyskryminowanego? 
 Po czym dodaje:  [...] Nato-

miast Pan Starosta przytoczył 
wygodny dla siebie fragment kore-
spondencji swojego kolegi. Bardzo 
tendencyjnie. Wybrał fragment, 
który świadczy o naszej bezdusz-

ności. A dlaczego zabrakło w nim 
opisu ulg z jakich Klienci mogą 
korzystać? Jeśli Pan Starosta jest 
tak wrażliwy na dobro osób nie-
pełnosprawnych, to dlaczego ni-
gdy nie zasponsorował osobie 
niepełnosprawnej wejściówki 
na basen? Dlaczego Powiatowe 
Szkoły Specjalne nie mogą liczyć 
na sfinansowanie im basenu, 
który jak wiemy jest bardzo im 
potrzebny? Czyżby Pan Starosta 
chciał władać nie na swoim po-
dwórku, choć na swoim nie bar-
dzo potrafi zapanować? Na pew-
no wiele osób by z tych darowizn 
Pana Starosty chętnie skorzystało.  
Łatwo rozdaje się cudze pienią-
dze, a już trudniej wydaje się swo-
je Panie Starosto! Z jednej strony 
chętnie krytykuje się sposób zarzą-
dzania i pieniądze wydawane na 
funkcjonowanie obiektu, a z dru-
giej strony pomstuje się, że Klien-
ci nie mogą korzystać z TPW po 
stawkach wymagających od nas 
ich dofinansowania. Kij ma za-
wsze dwa końce...
 Kilka dni później w lokalnym 
tygodniku ukazuje się materiał: 
„Jak Aquapark zarabia na opieku-
nach niepełnosprawnych dzieci?". 
Przytaczane są wybrane przez 
redakcję fragmenty wypowiedzi, 
regulaminy, Karta Praw Osób 
Niepełnosprawnych. Jednak arty-
kuł nie odpowiada na postawione 
pytanie- w jaki sposób basen za-
rabia na opiekunach niepełno-
sprawnych?
Tymczasem z Grzegorzem Die-
snerem kilka dni po rozgorzałej 
dyskusji spotkał się burmistrz 
Marek Długozima oraz prezes 
Dariusz Drukarczyk. Po tym spo-
tkaniu pan Grzegorz napisał na 
facebookowym profilu starosty 
Roberta Adacha: [...] PODZIĘ-
KOWANIA za pomoc i wsparcie 
dla Burmistrza MARKA DŁU-
GOZIMY, który skontaktował się 
ze mną i zaprosił na spotkanie w 
celu wyjaśnienia i rozwiązania 
tematu, który opisałem w powyż-
szym poście. Jeszcze raz dziękuję 
w imieniu własnym jak i moje-
go niepełnosprawnego synka za 
jego zainteresowanie, życzliwość i 
zrozumienie. Jak dla mnie temat 
dyskusji uważam za rozwiązany i 
zamknięty!
 Jak więc sprawa została roz-
wiązana? - Karnet jest adresowa-
ny głównie dla ludzi bardzo ak-
tywnych. Przykładowo, jeśli ktoś 
wykupuje go na cztery miesiące 
płaci 200 zł, natomiast do wyko-
rzystania otrzymuje kwotę 270 
zł. Zwiększenie kwoty do wyko-
rzystania jest bonusem od basenu 
dla użytkownika – mówi prezes 
Dariusz Drukarczyk. - Karnetów 
nie łączymy z innymi upusta-

mi. Dla osób niepełnosprawnych 
przygotowaliśmy zupełnie inną 
ulgę przy zakupie biletu jednora-
zowego. Osoba niepełnosprawna 
płaci 8 zł, zamiast 11 zł za pobyt 
jednogodzinny na basenie – wy-
jaśnia prezes. 
 Kierownik Anna Pietrzyk 
dodaje z kolei, że każda osoba 
niepełnosprawna, która posia-
da orzeczenie o umiarkowanym 
lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności może wejść na teren 
basenu lub sauny z opiekunem, 
który nie ponosi żadnych opłat. 
Dodaje jednocześnie, iż basen w 
całości jest przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych poprzez 
zapewnienie odpowiedniej in-
frastruktury oraz zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny taki jak: 
wózki dla niepełnosprawnych 
oraz dźwig. W holu znajduje się 
również winda, którą osoby nie-
pełnosprawne mogą wjechać na 
pierwsze piętro trybuny.  
 -Poza tym nasi pracownicy, 
czy to kasjer, czy ratownik zawsze 
służą pomocą, oczywiście w mia-
rę swoich możliwości. Mało tego, 
przyjeżdżają do nas niepełno-
sprawni podopieczni stowarzy-
szeń, mieszkańcy Wrocławia oraz 
okolicznych powiatów i bardzo 
sobie chwalą nasz basen – prze-
konuje kierownik. - Nie zgadzam 
się ze stwierdzeniem, że szukamy 
pieniędzy w kieszeniach najbar-
dziej poszkodowanych przez los 
naciągając na ulgi, których w rze-
czywistości nie ma. Twierdzi to 
ktoś, kto nie ma pojęcia o funk-
cjonowaniu basenu – podsumo-
wuje. 
 Prezes Drukarczyk uważa, że 
nie można też traktować base-
nu jako organizacji charytatyw-
nej. - Wiele osób myśli, że skoro 
jest to obiekt gminny, to mogę 
wszystkich wpuścić bezpłatnie. 
Nie mogę. My też jesteśmy rozli-
czani z naszych działań i wyni-
ków spółki, a i tak przymykamy 
oko choćby na niektórych nie-
uczciwych niepełnosprawnych, 
przychodzących na basen z opie-
kunami, którzy zamiast pilnować 
podopiecznego, zajmują się tylko 
sobą i bez żadnego problemu ko-
rzystają z dobrodziejstw sauny 
czy basenu, zapominając o fak-
cie, że przyszli jako opiekunowie. 
Wiemy, że mają miejsce takie 
praktyki, ale przecież nie będzie-
my nikogo z tego powodu wyrzu-
cać z basenu, bo pewnie zostanie 
to odebrane jako atak na osoby 
niepełnosprawne. Jak widać nie 
zarabiamy na siłę ani na opieku-
nach, ani na niepełnosprawnych 
– reasumuje. 

[apj] 

Basen. Czy naprawdę zarabia na opiekunach niepełnosprawnych?
- Nasz basen przygotowany jest dla osób niepełnosprawnych i nie jest prawdą, że za-
rabia na opiekunach tych osób – mówi prezes Trzebnickiego Parku Wodnego Zdrój 
Dariusz Drukarczyk po tym, jak rozgorzała facebookowa dyskusja na temat wejśció-
wek dla osób niepełnosprawnych. Sprawa swój finał znalazła w Urzędzie Miejskim. Bur-
mistrz zaproponował spotkanie, na którym doszło do konsensusu. 

Prezes Trzebnickiego Parku wodnego zdrój Dariusz Drukarczyk 

Dla niepełnosprawnych basen przygotował ulgę przy zakupie biletu. 
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Podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę placu zabaw w Masłowcu, od 
lewej: irena Hamkało- sołtys Masłowca, burmistrz Marek Długozima, przedsta-
wiciel wykonawcy artur Gąsiorek oraz pracownik wydziału techniczno-inwe-
stycyjnego Monika Białas.

 W zakres zamówienia wchodzi 
zaprojektowanie i budowa placu 
zabaw. Na wyżej wymienionym 
placu, znajdą się takie elementy 
zabawowe jak: karuzela typu pa-
jąk, bujak pojedynczy, huśtawka 
linowa, huśtawka wahadłowa 
oraz inne. Całość placu zabaw 

będzie miała około 200 metrów 
kwadratowych.
 - Bardzo cieszymy się z faktu, 
że dzieci z naszej wioski zyska-
ją miejsce, w którym będą mo-
gły spędzać swój wolny czas, a 
nasza malownicza miejscowość 
wypięknieje. Plac zabaw będzie 

zlokalizowany w takim miej-
scu naszego sołectwa, w którym 
mieszka najwięcej dzieci. Jestem 
bardzo wdzięczna panu burmi-
strzowi, że zaangażował się w na-
szą sprawę – mówi Irena Hamka-
ło, sołtys Masłowca.

[seb]

Masłowiec też będzie miał swój plac zabaw
W piątek 25 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, Burmistrz Gminy Trzebnica 
podpisał umowę na wykonanie zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa placu 
zabaw w miejscowości Masłowiec”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Free Kids A. 
Gąsiorek, Z. Andruszewski z Trzęsawic.
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  Z każdym rokiem wzrasta licz-
ba zachorowań na nowotwory. 
Dzięki badaniom profilaktycz-
nym można często wykryć nie-
dającą jeszcze żadnych objawów 
chorobę, co daje możliwość sku-
tecznego jej leczenia.
 Jednym z najczęstszych nowo-
tworów złośliwych u kobiet jest 
rak szyjki macicy. Rozwija się on 
bezobjawowo do etapu, w którym 
zaawansowanie powoduje brak 
możliwości wyleczenia wielu pa-
cjentek. Niestety pomimo postę-
pu medycyny wiele kobiet umie-
ra. Zmienić to może badanie pro-
filaktyczne wykrywające chorobę 
przed powstaniem objawów.

 W ramach Populacyjnego Pro-
gramu Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki Maci-
cy, Narodowy Fundusz Zdrowia i 
Ministerstwo Zdrowia zapraszają 
wszystkie Panie między 25. a 59. 
rokiem życia na bezpłatne bada-
nia cytologiczne. Niezbędny jest 
dowód tożsamości z numerem 
PESEL i aktualne ubezpieczenie. 
W ramach programu profilak-
tycznego badanie można wyko-
nywać w każdej poradni gineko-
logicznej, posiadającej umowę z 
NFZ, jest ono bezpłatne raz na 3 
lata.
 Ważnym badaniem profilak-
tycznym w kierunku wczesnego 
wykrycia zmian nowotworowych 
jest badanie mammograficzne. W 
ramach Populacyjnego Programu 

Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi, każda z Pań w wieku mię-
dzy 50. a 69. rokiem życia może 
wykonać bezpłatną mammogra-
fię raz na 2 lata. Młodsze panie 
mogą skorzystać z USG piersi, 
które jest badaniem wykrywają-
cym zmiany łagodne i nowotwo-
rowe po 25. roku życia. Zalecane 
jest również osobom starszym, 
gdyż pomaga wykryć zmiany 
w piersi, których nie wykazuje 
mammografia.
 Należy też pamiętać o samo-
badaniu piersi. Składa się ono z 
dwóch etapów: oglądania stanu 
piersi oraz badania dotykowego 
- palpacji.  Jak sama nazwa wska-
zuje badanie takie wykonuje się 
samodzielnie, najlepiej w pierw-
szym dniu po miesiączce lub jeże-

li kobieta nie miesiączkuje- nale-
ży wybrać sobie jeden,stały dzień 
w każdym miesiącu.
 Badanie cytologiczne można 
wykonać w Trzebnickim Cen-
trum Medycznym ZDRÓJ, po 
wcześniejszej rejestracji w Porad-
ni „K” lub telefonicznie (71)312 05 
10 (wew. 27).  Jeśli chodzi o mam-
mografię, to najbliższe badanie 
można wykonać w szpitalu we 

Wrocławiu. 
 Pamiętajmy, że wiele chorób 
można wyleczyć pod warunkiem, 
że zostaną one wcześnie zdiagno-
zowane. Badania cytologiczne i 
mammograficzne kosztują nas 
tylko kilkanaście minut wizyty u 
lekarza, a często ratują życie.

Badania profilaktyczne

ewa Miedzwiecka

- Dzięki wsparciu DKMS w 
Trzebnickim Centrum Medycz-
nym ZDRÓJ prowadzona jest ak-
cja „Wspólnie przeciw białaczce”. 
Aby stać się uczestnikiem akcji i 
być może uratować komuś życie, 
wystarczy zgłosić się do naszej 

przychodni, do gabinetu zabiego-
wego. Badanie jest bardzo proste 
i bezbolesne. Polega na pobraniu 
wymazu z błony śluzowej, z we-
wnętrznej strony policzka - infor-
muje Anna Imielska, prezes TCM 
ZDRÓJ. Więcej informacji można 
uzyskać wchodząc na stronę fun-
dacji www.dkms.pl lub dzwoniąc 
pod numer 22 882 94 00 - dodaje.

Dawcą szpiku może zostać każ-
da zdrowa osoba w wieku 18–50 
lat. W celu określenia antygenów 
cech zgodności tkankowej wy-
starczy pobrać do badania wymaz 
z błony śluzowej, z wewnętrznej 
strony policzka. Dawcą zostanie 
ten pacjent, który posiada te same 
cechy zgodności tkankowej, co 
pacjent cierpiący na raka krwi. 

Wówczas niezbędne będą dodat-
kowe badania lekarskie.
W Polsce zarejestrowanych jest 
ponad pół miliona dawców ko-
mórek macierzystych, z czego 

w bazie Fundacji DKMS Polska 
ponad 430 tysięcy osób. Na ca-
łym świecie zarejestrowanych jest 
ponad 3,7 miliona potencjalnych 
dawców.

Dla ciebie to 5 minut, dla kogoś całe życie
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. 
Tę diagnozę może usłyszeć każdy - bez względu na wiek, na szczęście każdy może 
też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub 
komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. I Ty możesz uratować komuś 
życie, rejestrując się jako potencjalny dawca.

ewa Miedzwiecka

 3 czerwca (wtorek) z bezpłat-
nych porad urologa, bez skie-

rowania, będą mogli skorzystać 
pacjenci Trzebnickiego Centrum 
Medycznego ZDRÓJ. W godzi-
nach 15.30-18.00 przyjmować 

będzie lek. med. Patrick Forszt. 
Obowiązuje wcześniejsza reje-
stracja telefoniczna: (71) 312 05 
10, lub (71) 312 03 75.
Warto przygotować się do wi-
zyty podczas której lekarz zada 
pytania na temat problemów z 
układem moczowym (aktualnych 
schorzeń, przebytych operacji 
i leków aktualnie stosowanych 
przez pacjenta). Warto zrobić 
sobie notatki, jeśli w przeszłości 
było się leczonym urologicznie 
lub wystąpiły jakieś objawy ze 
strony układu moczowo-płciowe-
go i zabrać ze sobą dokumentację 
medyczną.

Bezpłatne badania urologiczne
Wizyta u urologa bardzo często wiąże się z dużym 
stresem dla pacjenta. Wstyd przed badaniem i niewiedza 
czym naprawdę zajmuje się lekarz, stanowią główny 
powód późnego zgłoszenia się do lekarza, i co za tym 
idzie, są często przyczyną rozpoznania choroby w późnym 
stadium zaawansowania.
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Punktualnie o godz. 11.00, w 
sali obrad Urzędu Miejskiego w 
Trzebnicy w obecności Burmi-
strza Gminy Trzebnica Marka 
Długozimy, Sekretarza Gminy 
Daniela Buczaka, Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Mate-
usza Stanisza i dyrektorów szkół, 
odbyła się inauguracyjna sesja 
Młodzieżowej Rady Miejskiej II 
kadencji.
 - Gratuluję Wam wszystkim 
wyboru do Młodzieżowej Rady, 
bo to pokazuje, że wśród Waszych 
rówieśników są osoby, które Wam 
ufają i które w Was wierzą. Liczę 
na owocną współpracę. Wierzę, 
że swoim zaangażowaniem i 
świeżym spojrzeniem, wniesie-
cie wiele cennego do życia naszej 
gminy. Pragnę też podziękować 

koordynatorowi projektu Danie-
lowi Buczakowi, który czuwał 
nad przygotowaniem i przepro-
wadzeniem wyborów  oraz in-
auguracyjnej sesji. Teraz będzie 
wspierał młodych radnych w ich 
działaniach – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima.
 Po wręczeniu zaświadczeń o 
wyborze do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, nowi radni wybrali ze 
swojego grona komisję skrutacyj-
na w składzie: Patrycja Bielicka, 
Wiktoria Jaros i Kaja Świderska – 
przewodnicząca. Kolejnym waż-
nym zadaniem, jakiemu musiała 
sprostać nowa rada, był wybór 
prezydium. Jak słusznie zauważył 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mateusz Stanisz, ta część sesji 
przebiegła nadzwyczaj sprawnie.
 Przewodniczącym Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej, zdobywając 
2/3 głosów,  została Kamila Kota-

ra. Mile zaskoczona uczennica z  
Liceum Ogólnokształcącym im. 
II Armii Wojska Polskiego po-
wiedziała:
- Chciałabym podziękować za za-
ufanie jakim mnie obdarzyliście, 
wybierając mnie na przewodni-
czącą Młodzieżowej Rady Miej-
skiej. Wierzę, że Was nie zawiodę.
 Eryka Mołodkiewicz z Powia-
towego Zespołu Szkół nr 2 im. 
Piotra Włostowica i i Weronika 
Grech z Liceum Ogólnokształ-
cącym im. II Armii Wojska Pol-

skiego zostały wiceprzewod-
niczącymi. Wybór sekretarza 
Młodzieżowej Rady Miejskiej nie 
był trudny. Zgłoszono tylko jed-
nego kandydata - Katarzynę Pop, 
uczennicę  Powiatowego Gimna-
zjum Sportowo-Językowego, któ-
rej wybór poparto głosowaniem. 
Rolę skarbnika pełnić będzie 
jedyny mężczyzna w składzie 
prezydium - Maciej Zielon-
ka z Liceum Ogólnokształ-
cącym im. II Armii Woj-
ska Polskiego.
 Przypomnijmy, że za-
daniem Rady jest repre-
zentowanie potrzeb, próśb 
czy zapytań, skierowanych 
do władz, w imieniu młode-

go pokolenia. Liczy ona obecnie 
20 radnych, a jej kadencja trwa 
dwa lata, licząc od dnia wyborów. 
Pierwsze wybory do MRM odby-
ły się w styczniu 2012 roku.

Dwudziestu uczniów, z pięciu placówek oświatowych  Gminy Trzebnica, z ogromnym 
przejęciem uczestniczyło w pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji. 
14 maja odbyła się inauguracyjna sesja, podczas której przedstawiciele młodzieży złożyli 
uroczyste ślubowanie, otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich wybór do Młodzieżo-
wej Rady, a także dokonali wyboru prezydium rady.  

Pierwsza Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji

Sekretarz Gminy Trzebnica 
DANIEL BUCZAK

- Bardzo się cieszę z powołania Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej w Trzebnicy II kadencji. 
Zaangażowanie młodzieży ze szkół gim-

nazjalnych i ponadgimnazjalnych w pracę 
Młodzieżowej Rady Miejskiej jest bardzo do-

b r ą lekcją demokracji w tym umiejętności współpracy 
dla dobra lokalnej społeczności. Lekcja ta przyniesie z pewnością 
obfity owoc- w postaci świadomych, zaangażowanych i kompe-
tentnych kadr, które w przyszłości kierowały będą naszą gminą. 
Dlatego tak ważne jest nabywanie przez młodzieżowych radnych 
nowych- samorządowych doświadczeń, które gwarantuje praca 
w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Pracy tej przyglądały się będą 
z pewnością obecne władze samorządowe Trzebnicy, dla których 
kontakt z Młodzieżową Radą jest również okazją do wzajemnego 
poznawania swoich oczekiwań i wymiany doświadczeń. 

radni MrM ii kadencji wraz z burmistrzem Markiem Długozimą, przewodniczącym rady Miejskiej  Mateuszem Stanbi-
szem, sekretarzem Danielem Buczakiem, dyrektor Gimnazjum nr 1 elżbietą Nowak i dyrektorem zS w Ujeźdźcu wielkim 
Mariuszem Szkaradzińskiem. 

Od lewej: sekretarz Katarzyna Pop, wiceprzewodnicząca edyta Mołodkiewicz, przewodnicząca Kamila Kotara, weronika 
Grech oraz skarbnik Maciej zielonka. 

Pierwsze głosowanie nowych radnych - wybór przewodniczącego rady. 

Burmistrz wręczył radnym zaświad-
czenia o wyborzez do Młodzieżowej 
rady Miejskiej 
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R E K L A M A

Z uwagi na nowelizację Kodeksu Wyborczego 
oraz konieczność podziału Gminy Trzebnica na 
nowe jednomandatowe okręgi wyborcze, zmia-
nie uległ również podział Gminy Trzebnica na 
stałe obwody do głosowania oraz siedziby obwo-
dowych komisji wyborczych.  

Nr
OBwODU 

GłOSOwaNia
GraNice OBwODU GłOSOwaNia SieDziBa OBwODOweJ KOMiSJi wyBOrczeJ

1 Trzebnica – ulice: Henryka Pobożnego, Jędrzejowska, Milicka, Piwniczna,  Pogodna, Prusicka, Roosevelta, 
Błotnista, Siostry Hilgi Brzoski    Wsie: Jaszyce, Kobylice, Księginice, Sulisławice 

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu,  ul. Prusicka 12,  55-100 Trzebnica
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2
Trzebnica – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Dąbrowskiej, Generała Bema, Konopnickiej, Kosmonautów, Ko-
ściuszki, Krótka, Mickiewicza, Norwida, Słowackiego, Teatralna, Wojska Polskiego, Cicha, Akacjowa, Gra-
niczna, Marcinowska, Piaskowskiego, Polna, Wałowa, Wiosenna, Wiśniowa

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy, ul. M. Konopnickiej 14,  55-100 Trzebnica
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
lokal dostosowany do potrzeb głosowania korespondencyjnego *) 

3
Trzebnica – ulice: Bolesława Chrobrego, Jarzębinowa, Kwiatowa, Lawendowa, Leszczyńskiej, Młynarska, 
Morelowa, Mostowa, Obornicka, Ogrodowa, Orzechowa, Spokojna, Sportowa, Węgrzynowska, Zielona, 
Żeromskiego, Przemysłowa, Żołnierzy Września

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy,
ul. Żeromskiego 25, 55-100 Trzebnica

4
Trzebnica – ulice: 1 Maja, Armii Krajowej, Generała Grota Roweckiego, Generała Okulickiego, Generała 
Sikorskiego, Kilińskiego, Kolejowa, Korczaka, Krakowska, Leśna, Łąkowa, Nowa, Orzeszkowej, Reymonta, 
Szarych Szeregów, Wrocławska, Łączna

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebnicy ul. 3 Maja 5, 55-100 Trzebnica
 lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5
Trzebnica – ulice: Chopina, Czereśniowa, Grunwaldzka, Harcerska,  Henryka Brodatego, Kazimierza Wiel-
kiego, Moniuszki, Oleśnicka,  Paderewskiego, Piastowska, Samarytańska, Wesoła, Winna, Władysława Ja-
giełły, Władysława Łokietka, Borówkowa, Jagodowa, Malinowa, Poziomkowa, Porzeczkowa, Truskawkowa, 
Jana Pawła II, Księdza Dziekana Bochenka, Stawowa, Świętej Jadwigi, Klasztorna,  3 Maja

Siedziba Związku Emerytów i Rencistów,ul. Ks. Dz. Bochenka 12,55-100 Trzebnica

6 Trzebnica – ulice: Daszyńskiego, Głowackiego,  Witosa, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Wąska, Zaułek Ku-
piecki, 9 Maja, Kościelna, Obrońców Pokoju, Sienkiewicza, Solna, Parkowa Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy ul. Św. Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica

7 Trzebnica - ulice: Brama Trębaczy, Drzymały, Lipowa, Rynek, Słoneczna, Jana Matejki, Plac Piotra Włosto-
wica Rynek – Ratusz ul. Rynek 25, 55-100 Trzebnica

8 Wsie: Boleścin, Głuchów Górny, Piersno, Skarszyn Świetlica Wiejska Skarszyn 15, 55-100 Trzebnica

9 Wsie: Będkowo, Brochocin, Raszów, Taczów Mały, Taczów Wielki, Węgrzynów Świetlica Wiejska Taczów Wielki 55, 55-100 Trzebnica 
(budynek Stacji Kolejowej w Brochocinie) 

10 Wsie: Droszów, Malczów, Marcinowo, Nowy Dwór, Rzepotowice Świetlica Wiejska Nowy Dwór 28, 55-100 Trzebnica 

11 Wsie: Cerekwica, Masłów, Świątniki Świetlica Wiejska Cerekwica,   ul. Trzebnicka 11, 55-100 Trzebnica 

12 Wsie: Brzyków, Komorówko, Małuszyn, Szczytkowice Świetlica Wiejska Brzyków 75, 55-100 Trzebnica 

13 Wsie: Jaźwiny, Koczurki, Komorowo, Ligota, Masłowiec Świetlica Wiejska Jaźwiny 15, 55-100 Trzebnica

14 Wsie: Biedaszków Mały, Domanowice, Koniowo, Ujeździec Wielki Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, Ujeździec Wielki 46,
55-100 Trzebnica, lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

15 Wsie: Biedaszków Wielki, Brzezie, Janiszów, Ujeździec Mały Świetlica Wiejska Biedaszków Wielki 31, 55-100 Trzebnica

16 Wsie: Blizocin, Kuźniczysko, Skoroszów Świetlica Wiejska Skoroszów 14,55-100 Trzebnica,
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

17 Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej Trzebnicy ul. Prusicka 55,   55-100 Trzebnica

KOMUNIKAT!                                Wybory do Parlamentu Europejskiego   
I N F O R M A C J A 
Burmistrza Gminy Trzebnica 

z dnia 25 kwietnia 2014 roku
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  na dzień 25 maja 2014 r. 
Na podstawie art. 16 §1 i 2 oraz art. 61 a §1 i art. 61 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. nr 21, poz. 112, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. 

Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014 roku w godzinach  7.00 – 21.00.
*) Głosować korespondencyjnie może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dla celów głosowania korespondencyjnego wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą nr 2, z siedzibą w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Trzebnicy przy ul. M. Konopnickiej 14. 

IWONA DURBAJŁO, naczelnik wydziału organizacyjnego i spraw obywatelskich.
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GODZINY OTWARCIA      

- nawozy     - środki ochrony roślin     - pasze dla zwierząt     - sprzęt
Nowo otwarty SKLEP  /  kompleksowe zaopatrzenie rolnictwa

BILU 

tel. kom.  664 02 47 22, 662 232 081

PIŁY,   KOSIARKI

POSIADAMY

SYSTEM
RATALNY

Szczytkowice 17  w pobliżu Trzebnicy       
pon-pt.  8-17     sob. 8-15

R E K L A M A

KOMUNIKAT!                                Wybory do Parlamentu Europejskiego   

Jaki jest Masłowiec?
- Na pewno długi, bo wioska roz-
ciąga się na około dwa kilometry, 
ma swoją specyfikę, nie jest zbyt 
duży pod względem liczby miesz-
kańców, składa się z trzydziestu 
dwóch domostw. Ja mieszkam 
na końcu i nie narzekam, zawsze 
wszędzie można podjechać rowe-
rem tak jak nasze babcie, które 
chyba nie wyobrażają sobie życia 
bez jazdy rowerem. Mam duży 
sentyment do naszej miejscowo-
ści, cały czas pięknieje, dużo się 
zrobić już udało, mam nadzieje, 
że jeszcze wiele przed nami.
Ma Pani cos konkretnego na 
myśli?
- Myślę tu przede wszystkim o 
mającym powstać placu zabaw, 
za który chciałabym podzięko-
wać bardzo burmistrzowi Mar-
kowi Długozimie, który dokłada 
wszelkich starań by sołectwa 
Gminy Trzebnica rozkwitały. Na 
pewno nie było i nie będzie już ta-
kiego drugiego burmistrza, który 
by się tak przejmował ludźmi, 
inni zamykają się w gabinetach i 
nie obchodzą ich problemy, tych, 
którzy na nich głosowali. Właśnie 

od Gminy dostaliśmy teren, który 
wykorzystamy pod budowę placu 
zabaw, organizowaliśmy już na 
nim imprezy wiejskie, które cie-
szyły się bardzo dużym zaintere-
sowaniem.  
czyli pomimo dużego rozrzu-
cenia terenu wioski ludzie są ze 
sobą zżyci? 
- Można tak powiedzieć, zawsze 
chętnie uczestniczą we wszyst-
kich inicjatywach, oczywiście nie 
wszyscy, bo wiadomo, że zawsze 
znajdzie się ktoś, komu się po-
dobać działanie nie będzie, ale w 
większości wszyscy zawsze są po-
mocni.  Również chętnie się inte-
grują, uczestniczą we wspólnych 
zabawach. Staramy się również 
udzielać na arenie gminnej, bra-
liśmy udział w pochodzie z palmą 
podczas ostatniego kiermaszu 
wielkanocnego na trzebnickim 
deptaku, zawsze staramy się coś 
robić według własnych sił i moż-
liwości.
Na co ostatnio, oprócz kierma-
szu, starczało tych sił i możliwo-
ści?
- Działamy dość prężnie, z fun-
duszu sołeckiego, za kwotę około 

czterech tysięcy, zaku-
piliśmy nowe ławki i sto-
ły do świetlicy, zamonto-
waliśmy również dwie nowe 
lampy, żeby poprawić komfort 
mieszkańców i zwiększyć bez-
pieczeństwo. Dbamy o czystość 
przydrożnych rowów, i z tego 
miejsca chciałabym zaapelować 
do wszystkich, o to by dbali o 
miejsce, w którym żyją, by nie 
zachowywali się tak, jakby byli w 
nim przejazdem. Mówię tu szcze-
gólnie o tych, którzy w drodze 
ze stacji paliw, wyrzucają małe 
szklane buteleczki, po spożyciu 
ich zawartości, wprost do rowu. 
Co prawda sytuacja poprawiła się 
odkąd postawiłam im na trasie 
kosz, lecz wciąż zbieramy około 
3 worków tego typu odpadów. Z 
rzeczy ważnych, planujemy rów-
nież wyposażyć się w kose spa-
linową, dzięki której będziemy 
mogli zadbać o tereny zielone 
wokół naszej świetlicy i mającego 
powstać placu zabaw.
a propos terenów, czy nie bę-
dzie problemem, dla dzieci z 
głębi miejscowości dostanie się 
do nowego placu zabaw?

- Działka, któ-
rą wykupił 

dla nas 
Burmistrz 
M a r e k 
D ł ugoz i-
ma, znaj-
duje się 

w takim 
miejscu, w 

którym jest 
tak naprawdę 

największe skupi-
sko dzieci, ten właśnie 

fakt sprawia, że jest to idealna 
lokalizacja dla tego typu inwesty-
cji. Kolejnym ważnym aspektem 
jest również fakt, że znajduje się 
ona w bliskim sąsiedztwie zabu-
dowań, co sprawia, że dzieci cały 
czas będą na widoku. Również 
sam plac nie zostanie zdemolo-
wany, co mogłoby mieć miejsce, 
w momencie wybudowania go w 
terenie mniej widocznym i gorzej 
dostępnym.
Jaka rysuje się przyszłość przed 
Masłowcem?
- Mam nadzieję, że świetlana, 
jeśli nie ja, to ktoś inny pokie-
ruje naszym sołectwem w taki 
sposób, by rozwijało się prężnie. 
Burmistrz wśród wielu rzeczy, 
które dla nas zrobił, obiecał nam 
również remont świetlicy, bo w 
obecnym stanie nie do końca 
nadaje się ona do komfortowego 
spędzania czasu i integracji. Ta-
kim moim, i pewnie wszystkich 
mieszkańców, marzeniem jest 

jednak budowa, nowej świetlicy. 
Wiem jednak, że Gmina Trzeb-
nica musi dbać o każde sołec-
two z osobna, dlatego też jestem 
wdzięczna za to, co dostajemy, za 
to, że o wszystkie sołectwa bur-
mistrz dba z równą troską. Mamy 
również, bardzo ładne tereny re-
kreacyjne, znajduje się u nas takie 
osobliwości architektury i przy-
rody jak, park dworski z 2 poł. 
XIII wieku oraz domy mieszkal-
ne z końca XIX w i początku XX 
wieku. W okolicznych stawach 
występuje należący do rzadkości 
okaz pstrąga potokowego. Warto 
również zauważyć, że na terenie 
naszej miejscowości występuje 
lipa drobnolistna, która jest po-
mnikiem przyrody.  Zachęcam, 
więc do odwiedzania nas, bo kto 
raz do nas zobaczy uroki naszej 
miejscowości i zazna naszej go-
ścinności, ten na pewno do nas 
wróci, a może zostanie z nami na 
stałe.
czego więc Pani życzyć na te 
ostatnie miesiące obecnej ka-
dencji?
- Przede wszystkim pełnego 
zaangażowania ludzi, wiary w 
słuszność pomysłów, które re-
alizujemy, lub będziemy chcieli 
realizować, żeby udało się nam 
wszystko, co sobie założymy.  No 
i trochę szczęścia, bo to zawsze w 
życiu jest potrzebne.

rozmawiał 
Sebastian Hawryliszyn

Wioska oczami sołtysa
ROZMOWA  Z SOŁTySEM MASŁOWCA  - Ireną Hamkało

SebaStian HawryliSzyn

 W czwartek 8 maja w Urzędzie 
Miejskim w Trzebnicy odbyło się 
otwarcie ofert na wykonanie zadań 
pn. „Budowa boiska wielofunkcyj-
nego w Brzykowie” W skład pro-
wadzonych prac maja wchodzić: 
Budowa boiska wielofunkcyjne-
go z nawierzchni poliuretanowej, 
utwardzenie kostką terenu wokół 
boiska, zamontowanie ogrodzenia, 
oraz wyposażenie boiska.
 Boisko wyposażone zostanie w: 
Słupki do siatkówki, Siatka z linką 
stalową i antenkami, bramki do 

piłki ręcznej, tablica do koszykówki 
wraz z Obręczą oraz z siatką z łańcu-
cha, a także słupek do koszykówki. 
 - Cieszy mnie, że kolejna miej-
scowość zyska dostęp do nowo-
czesnego w pełni wyposażonego 
boiska. Ta inwestycja jak i kolejne 
przetargi na boiska w sołectwach 
Gminy Trzebnica, pokazuje jak 
dobrze realizujemy strategie zrów-
noważonego rozwoju terenów wiej-
skich. Wciąż powstają też nowe pla-
ce zabaw oraz świetlice. Wszystko 
to po to, by zapewnić komfortowe 
warunki dla prawidłowego rozwo-
ju, edukacji, ale też zabawy, dzieci i 

młodzieży mieszkającej w Trzebni-
cy oraz sołectwach.
 Do Urzędu wpłynęły dwie ofer-

ty: Pierwsza na kwotę 209 100,00 
zł, którą złożył Budmel – korty bo-
iska sportowe, Tadeusz Molus, ul. 

Młynarska 30, Trzebnica, druga na 
kwotę 231 855,00 zł – Porte, Mate-
usz Lachowicz, ul. Armii Krajowej, 
55-100 Trzebnica.

Nowe boisko w Brzykowie

w otwarciu ofert uczestniczyli, od lewej: sołtys Brzykowa – Tadeusz cepiel; bur-
mistrz Marek Długozima; zbigniew zarzeczny – Naczelnik wydziału Techniczno
-inwestycyjnego; oraz pracownicy wydziału Ti - Monika Białas, zbigniew Mro-
ziński, a także Stanisław Koszałko. Oferenci
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edyta bąk

 Problem odpadów dotyczy 
szczególnie rozwiniętych krajów 
Europy. Smutne statystyki dono-
szą, że każdego roku na naszym 
kontynencie „produkuje się” 150 
000 000 ton śmieci, a od ponad 
10 lat ilość ich rośnie każdego 
roku o 1%. W samej Polsce usuwa 
się rocznie 45 mln ton odpadów 
komunalnych. Zatem ta sprawa 
jeszcze przez wiele dziesięciole-
ci będzie spędzała sen z powiek 
mieszkańcom naszej planety.  

Nowocześnie w MarciNOwie
 Składowanie odpadów komu-
nalnych jest ostatecznym sposo-
bem zagospodarowania odpadów, 
a jego realizacja jest możliwa do-
piero wówczas, gdy unieszkodli-
wianie odpadów jest niemożliwe 
technicznie lub jest nieopłacalne. 
Największą zaletą składowisk jest 
ich prostota i efektywność. No-
woczesne składowiska są budo-
wane według schematów, które 
są ściśle przestrzegane przez ich 
zarządców. I dlatego z pełnym 
przekonaniem można stwier-
dzić, że składowisko w Marcino-
wie spełnia wszystkie wymagane 
normy jeśli chodzi o wyposaże-
nie, eksploatację, lokalizację czy 
obecność strefy ochrony sanitar-
nej i obowiązkowej strefy zieleni 
wokół obiektu.
 Składowisko w Marcinowie 
zostało oddane do użytku w maju 
2008 roku, wtedy też rozpoczęto 
proces eksploatacji obiektu. Pro-
jekt budowy został współfinan-
sowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. Inwestycja została 
zlokalizowana na byłej odkryw-
kowej kopalni piasku, na grun-
tach typowo leśnych, a obiekt zaj-
muje powierzchnię ponad 4 ha. 
Według planowanej ilości skła-
dowanych odpadów zakłada się,  
iż czas eksploatacji składowiska 
wyniesie około 20 lat. Po zakoń-
czeniu eksploatacji, przewiduje 
się rekultywację techniczną i bio-
logiczną w kierunku leśnym, któ-
ra zakończy się przywróceniem 
terenu do użytkowania. 

 Miejsce deponowania odpa-
dów w Marcinowie jest obiektem 
nowoczesnym i spełniającym 
obowiązujące w Polsce przepisy, 
jak informuje kierownik Grze-
gorz Gierczak, pracownik spół-
ki gminnej Ergo. –  Co ważne, 
składowisko odpadów spełnia 
wszystkie wymagane warunki 
i wymogi pod względem obo-
wiązujących przepisów ochrony 
środowiska. Głównym czynni-
kiem ochrony jest urządzenie do 
unieszkodliwiania biogazu (gazu 
składowiskowego), do którego 
odprowadzane są gazy, które po-
wstają podczas fermentacji odpa-
dów komunalnych. Biogaz w spo-
sób kontrolowany jest emitowany 
do urządzenia, w którym jest spa-
lany w pochodni. Tym samym 
jest to skuteczne przeciwdziała-
nie emisji z powierzchni kwatery 
gazów cieplarnianych, głównie 
metanu i CO2, które wpływają na 
ocieplenie klimatu. Bardzo waż-
ny jest również proces drenażu 
odcieków z uszczelnionej niecki 
składowiska, które nie mają pra-
wa dostać się do gruntu, a tym 
bardziej do wód gruntowych – 
podkreślił kierownik. – Ważnym 
czynnikiem jest również to, że od 
lipca 2013 roku odpady komunal-
ne zmieszane nie mogą trafiać do 
zagospodarowania na nasze skła-
dowisko. Od momentu obowią-
zywania ustawy „O utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach”, 
wszystkie  zebrane odpady ko-
munalne zmieszane oraz odpady 
ulegające biodegradacji muszą 
być transportowane do regio-
nalnej instalacji przetwarzania 
odpadów, w naszym regionie do 
miejscowości Rudna Wielka. Na 
składowisko odpadów w obrębie 
Marcinowo trafiają tylko odpa-
dy budowlane i odpady z selek-
tywnej zbiórki z terenu gminy 
Trzebnica. Odpady z selektywnej 
zbiórki są podczyszczane na li-
nii sortowniczej oraz belowane i 
przekazywane do uprawnionych 
firm, do ponownego przetwarza-
nia i wykorzystania selektywnie 
zebranych i sortowanych odpa-
dów. Rocznie surowców zbieramy 
i podczyszczamy  z papieru i tek-
tury około 150 ton, opakowań z 

tworzyw sztucznych ok. 200 ton, 
a opakowań ze szkła ok. 350 ton – 
podsumował Grzegorz Gierczak.

STUDeNci Na SKłaDOwiSKU
 Tradycją już jest, że studenci 
zagraniczni, którzy przyjeżdża-
ją do Polski w ramach programu 
Erasmus odwiedzają składowi-
sko w Marcinowie. Pracownik 
naukowy doktor Andrzej Paw-
łowski z Uniwersytetu Przyrod-
niczego chętnie prezentuje swoim 
podopiecznym, jak radzą sobie 
inne kraje Unii Europejskiej z za-
grożeniem współczesnej cywili-
zacji, jakim są śmieci. - Program 
Erasmus od 1987 roku wspiera 
międzynarodową wymianę stu-
dentów i pracowników wyższych 
uczelni, a Polska uczestniczy w 
nim od roku 1998/99. Obecnie 
program obejmuje 28 krajów Unii 
Europejskiej, trzy kraje Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego 

(Islandia, Lichtenstein, Norwe-
gia), Szwajcarię oraz Turcję. Stu-
denci zagraniczni przyjeżdżają 
zwykle na 1 lub 2 semestry. Ży-
cie i perypetie grupy studentów 
Erasmusa, którzy przyjechali do 
Barcelony, stały się nawet kanwą 
nakręconego w 2002 roku filmu 
Cédrica Klapischa „Smak życia” 
(tytuł oryginalny „L'Auberge Es-
pagnole”) - wylicza dr Pawłow-
ski. Dodaje, że wielu studentów 
wybiera także polskie uczelnie. 
Na Wydziale Inżynierii Kształ-
towania Środowiska i Geodezji 
Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu w bieżącym roku 
akademickim gości ponad 30 
studentów zagranicznych. Przy-
jechali z Portugalii, Turcji, Łotwy, 
Hiszpanii, Francji, Grecji, Chor-
wacji i Niemiec. Uczestniczą w 
zajęciach prowadzonych dla nich 
w języku angielskim, zwiedza-
ją Dolny Śląsk i Polskę, poznają 
życie kraju, w którym przyszło 
im zamieszkać kilka miesięcy. 
Wśród licznych przedmiotów, 
które mogą być prowadzone w 
języku obcym, jest również „Bu-
dowa składowisk odpadów”. Stąd 
wizyta kilkuosobowej grupy 
studentów na składowisku od-
padów w Marcinowie. - Wyjście 
poza salę wykładową i zapozna-
nie się z rzeczywistymi proble-
mami poznawanej teoretycznie 
dziedziny niezmiennie cieszy 

się dużym zainteresowaniem 
zarówno polskich, jak i zagra-
nicznych studentów. Kierownik 
składowiska Grzegorz Gierczak, 
absolwent wydziału, na którym 
studiują teraz zagraniczni goście, 
zawsze chętnie dzieli się własny-
mi doświadczeniami i ciekawie 
opowiada o funkcjonowaniu ca-
łego obiektu. Także Trzebnicki 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
„ERGO” Sp. z o.o. życzliwie trak-
tuje współpracę z uczelnią wyższą 
pomagając wzbogacać program 
edukacji o elementy praktycz-
ne. Dziękuję za dotychczasową 
życzliwość operatora dla studen-
tów, zainteresowanych budową i 
eksploatacją składowisk. Cieszę 
się, że i tym razem, dzięki uprzej-
mości spółki gminnej Ergo oraz 
jej pracowników, studenci mieli 
okazję skonfrontowania informa-
cji wyniesionych z wykładów z 
rzeczywistością – reasumuje. 

R E K L A M A

Składowisko na europejskim poziomie
Śmieci komunalne to jeden z największych problemów rozwiniętej cywilizacji. Człowiek żyjąc produkuje śmieci, a 
w rejonach dużej gęstości zaludnienia ilość ich rośnie w ogromnym tempie - wręcz brakuje miejsca na ich składowa-
nie. Na terenie gminy Trzebnica powstało miejsce, gdzie cywilizacyjny problem został częściowo rozwiązany, budową 
składowiska odpadów w obrębie wsi Marcinowo. To strategiczne miejsce deponowania odpadów w dniu 7 maja odwie-
dziła grupa zagranicznych studentów, która przyjechała do Polski w ramach programu Erasmus, w celu uzupełnienia 
swojej wiedzy na temat budowy i funkcjonowania składowisk odpadów komunalnych. 

Grupa studentów przy zbiorniku odcieków. 

rozładunek na składowisku odpa-
dów budowlanych i gruzu. 

Na sortowni odpadów. 
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W niedzielę, 11 maja, w Trzebnic-
kim Centrum Kultury i Sportu 
wyświetlono film „80 milionów" 
Waldemara Krzystka. Wstęp na 
seans był bezpłatny. Przed pro-
jekcją filmu odbyło się spotkanie 
z Wiceministrem Administracji i 
Cyfryzacji Stanisławem Huskow-
skim – kandydatem do Parla-
mentu Europejskiego. Wicemini-
ster podziękował za zaproszenie 
i stwierdził, że bardzo się cieszy 
z tego spotkania. Dodał, że do-
strzega szybki rozwój naszego sa-
morządu i zapewnił, że będzie o 
nim pamiętał. 
Podczas spotkania burmistrz 
Marek Długozima powiedział: 
- Trzebnica jest dzisiaj w bardzo 
ważnym momencie. Potrzebuje-
my kontynuacji zarówno innowa-
cyjnych rozwiązań, jak i działań 

podnoszących atrakcyjność na-
szego regionu, dlatego szukamy 
funduszy na te inwestycje. Wiele 
udało nam się już osiągnąć. Bu-
dowa kompleksu basenowego 
przy ul. Leśnej, rewitalizacja Ryn-
ku i budowa deptaka oraz ich wy-
posażenie w system monitoringu 
to tylko przykłady inwestycji, 
które powstały dzięki funduszom 
unijnym. To w Brukseli zapadają 
decyzje o unijnych pieniądzach, 
potrzebnych dla sukcesu naszego 
miasta. Ze Staszkiem znamy się 
od wielu lat. Jest nie tylko legendą 
Solidarności, ale przede wszyst-
kim człowiekiem stąd, z Dolnego 
Śląska. Wierzę, że jego wiedza i 
doświadczenie mogą przynieść 
Trzebnicy wiele dobrego, z takimi 
osobami warto współpracować!

Spotkanie z wiceministrem 
i seans filmowy

Od prawej wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski, bur-
mistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, przewodniczący rady Miejskiej Ma-
teusz Stanisz.

Droga do sukcesu
W ramach programu „Droga 
do sukcesu” – cyklu spotkań z 
ludźmi kultury, sportu, polityki 
i biznesu 13 maja 2014 r. w Gim-
nazjum nr 1 w Trzebnicy odbyło 
się spotkanie z Panem Krzyszto-
fem Wachowskim, Wiceprezesem 
Zarządu Firmy Tarczyński S.A., 
dyrektorem finansowym  tego 
przedsiębiorstwa. 

Koordynatorem projektu jest 
pedagog szkolny, pani Jadwiga 
Sadownik, we współpracy z wy-
chowawcami klas trzecich. Pro-
wadzącymi spotkanie byli 
uczniowie klasy III b: Aleksandra 
Pol, Łukasz Fontin, Mateusz Tre-
liński.

Osoby prowadzące pytały nasze-
go gościa o sukces, jaki osiągnął 
w swoim życiu, oraz drogę jaką 
pokonał w celu dążenia do sukce-
su. Pan Wachowski opowiedział 
o swojej edukacji i karierze za-
wodowej, rozpoczynając od cza-
sów szkoły ponadpodstawowej, 
kończąc na aktualnych sukcesach 
firmy.
 
Padały również pytania o rady, 
jakie skierowałby do młodych lu-
dzi u progu wyboru drogi życio-
wej. Nasz gość przede wszystkim 
zwrócił uwagę na edukację, na 
naukę języków obcych, na szko-
lenie się w wielu kierunkach, w 
wielu dziedzinach życiowych. 

Podkreślił, że ważne są zarówno 
umiejętności techniczno-manu-
alne, jak i zdolność rozmowy z 
ludźmi, kierowanie zespołem.
 
Pan Krzysztof Wachowski, wska-
zując cechy charakteru niezbędne 
na jego drodze do sukcesu, pod-
kreślił przede wszystkim wiarę 
w siebie i to, że wszystko można 
osiągnąć, że wszystko się uda, 
wystarczy chcieć i włożyć w to 
odpowiednią ilość pracy.
 
Pod koniec spotkania nasz gość, 
jako Wiceprezes Zarządu Fir-

my Tarczyński S.A. przedstawił 
uczniom ofertę praktyk, jaką 
przygotowała jego firma. Zachęcił 
do zgłaszania się i poszukiwania 
praktyk w tym przedsiębiorstwie. 
Na koniec uczniowie podzięko-
wali Panu Krzysztofowi Wachow-
skiemu, przekazali mu pamiątko-
wy dyplom oraz różę. 
Serdeczne podziękowania dla 
uczniów prowadzących
 
za przygotowanie spotkania, pre-
zencję i opanowanie.

Aleksandra Warchulska   

Krzysztof wachowski, wiceprezes firmy Tarczyński opowiada o swojej pracy.
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STRAŻ  MIEJSKA    
71 / 388 81 14

POLICJA     
71 / 388 82 00

STRAŻ POŻARNA
71 / 312 07 88

Łapówkarz w areszcie
Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 
kierującego samochodem, któ-
ry wyprzedzał na krajowej 5-tce 
na podwójnej ciągłej. Mężczyzna 
podczas kontroli usiłował wręczyć 
funkcjonariuszom łapówkę, w za-

mian za odstąpienie przez nich od 
dalszych czynności służbowych. 
Sprawca za swój czyn odpowie 
przed sądem. 4 maja po godz. 16 
funkcjonariusze zatrzymali do 
kontroli drogowej samochód mar-
ki Fiat Sedici. Policjanci zauważyli, 
że kierujący w miejscowości Będ-
ków wykonał manewr wyprze-
dzania na linii ciągłej. Podczas 
kontroli okazało się, że samocho-
dem kieruje 53-letni mieszkaniec 
Bielska-Białej. Funkcjonariusze za 

popełnione wykroczenie nałożyli 
na mężczyznę mandat w wysokości 
200 złotych i 5 punktów karnych. 
Kierowca próbował przekupić po-
licjantów banknotem 100 - zło-
towym, w zamian za odstąpienie 
przez nich od dalszych czynności 
służbowych. Mężczyzna został 
zatrzymany i trafił do policyjnego 
aresztu. Teraz odpowie za próbę 
przekupienia funkcjonariuszy. Za 
to przestępstwo grozi mu do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Elektronarzędzia za telefon 
Policjanci pionu kryminalnego 
z powiatu trzebnickiego zatrzy-
mali mężczyznę podejrzanego o 
przestępstwo przeciwko mieniu. 
Sprawca pod osłoną nocy wszedł 
po drabinie i wybił szybę w oknie 
do stolarni, a następnie zabrał z 
wnętrza pomieszczenia elektro-
narzędzia. Policjanci odzyskali 
skradzione rzeczy. Do kradzie-
ży doszło na początku maja  w 
gminie Trzebnica. Jak ustalili 
funkcjonariusze, sprawca wła-
mał się do pomieszczeń stolarni 
znajdującej się na jednej z posesji 
i ukradł z niej elektronarzędzia. 
W wyniku podjętych działań po-
licjanci wydziału kryminalnego 
trzebnickiej komendy zatrzymali 
24-letniego mieszkańca powiatu 
podejrzanego o ten czyn. Jak usta-
lono, sprawca najpierw wszedł po 
drabinie i wybił szybę w oknie 

stolarni a następnie wszedł do 
wnętrza pomieszczenia. Do torby 
turystycznej, którą miał ze sobą w 
czasie włamania, włożył elektro-
narzędzia w postaci m.in. pilarki 
elektrycznej oraz dwóch frezów. 
Mężczyzna dobrze wiedział, 
gdzie znajdują się narzędzia, gdyż 
pracował w stolarni około pół-
tora roku wcześniej. Skradzione 
przedmioty podejrzany zasta-
wił w jednym z lombardów. Jak 
tłumaczył po zatrzymaniu poli-
cjantom, potrzebował pieniędzy 
na odebranie swojego telefonu 
komórkowego, który wcześniej 
zastawił. Funkcjonariusze odzy-
skali skradzione przedmioty o 
wartości półtora tysiąca złotych, 
które przekazano już właścicie-
lowi. Podejrzany odpowie za swój 
czyn przed sądem. Za kradzież z 
włamaniem grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Uwięziony bóbr

W dniu 8 maja strażnicy otrzy-
mali zgłoszenie o bobrze uwię-
zionym we wnykach na terenie 
leśnym niedaleko miejscowości 
Koniowo. Na miejscu zgłosze-
nie potwierdziło się. Z pomocą 

wezwanego zastępu PSP dyspo-
nującego sprzętem pływającym 
uwolniono poranione zwierzą i 
przekazano lekarzowi wetery-
narii z ośrodka leczenia dzikich 
zwierząt w Złotówku. W dniu 
następnym patrol kontrolując po-
bliski rejon znalazł i usunął kolej-
ne zastawione wnyki. Strażnicy 
przypominają, że kłusownictwo 
jest przestępstwem zagrożonym 
karą do 2 lat pozbawienia wolno-
ści.

Kobieta pogryziona 
przez psa
W piątek 18 kwietnia o godzinie 
19.10 do siedziby Straży Miejskie 
jw Trzebnicy zgłosiła się kobieta, 
którą w okolicach Kapliczki Św. 
Jadwigi ugryzł pies. Ponieważ ko-
bieta miała otwartą ranę wezwa-
no zespół ratownictwa medycz-
nego. Sanitariusze zaopatrzyli 
medycznie poszkodowaną. Straż-
nicy przeprowadzili kontrolę te-
renu wokół kapliczki, jednakże 
psa nie znaleziono. 

Plaga porzuconych 
i zagubionych psów
W dniu 22 kwietnia o godzinie 
15:50 zgłosiła się do siedziby Stra-
ży Miejskiej kobieta ze znalezio-
nym na terenie działek szczenia-
kiem. Psa (rasy mieszanej, około 
6-tygodniowy) przekazano do 
schroniska w Trzebnicy na ulicy 
Milickiej. Tego samego dnia pa-
trol straży udał się na ulicę Mi-
licką, gdzie miał znajdować się 

potrącony pies. Pies leżał na traw-
niku nie dając znaku życia. W 
związku z podejrzeniem, że mógł 
być ranny, podjęto decyzję o prze-
wiezieniu zwierzęcia do lecznicy 
weterynaryjnej, gdzie pozostał. 
Następnego dnia około godziny 
8 do siedziby Straży Miejskiej w 
Trzebnicy zgłosiła się kobieta z 
porzuconą suczką (szczenną) rasy 
mieszanej. Kobieta oświadczyła, 
że znalazła psa w okolicach ulicy 
Kolejowej w Trzebnicy.  Pies zo-
stał przekazany do schroniska. 23 
kwietnia zgłosiła się kolejna ko-
bieta, która przyprowadziła psa 
rasy owczarek szkocki twierdząc, 
że pies biegał luzem po ulicy Ko-
ściuszki. Pies miał identyfikator 
na obroży z numerem, na pod-
stawie którego ustalono jego wła-
ściciela. Wracając z przychodni 
weterynaryjnej patrol napotkał 
kobietę poszukującą swojego psa. 
Po sprawdzeniu dokumentów – 
książeczki zdrowia psa - wydano 
zgubę właścicielce, pouczając o 
obowiązku nadzoru nad zwierzę-
ciem. W dniu 29 kwietnia, około 
godziny 19  patrol straży inter-
weniował w związku ze zgłosze-
niem mieszkańca o bezdomnym 
psie błąkającym się przy Placu 
Solidarności. Na miejscu osoba 
zgłaszająca wskazała bezdom-
nego psa twierdząc, że od około 
dwóch tygodni przesiaduje pod 
blokiem przy ulicy Stawowej. Pies 
został przewieziony do schroni-
ska.  W dniu 2 maja, strażnicy 
udali się do miejscowości Jaszyce 
w związku ze zgłoszeniem o bez-
pańskim psie. Osoba zgłaszająca 
znalazła szczenną suczkę. Zwie-

rzę przekazano do schroniska. Z 
kolei 8 maja do siedziby Straży 
Miejskiej w Trzebnicy zgłosiły się 
trzy dziewczynki, przyprowadza-
jąc psa. Oświadczyły one, że pies 
przybłąkał się do nich podczas 
spaceru ze Świątnik do Trzeb-
nicy. Stwierdzono, że pies przy 
obroży posiada medalik z nume-
rem identyfikacyjnym. Ustalono 
właściciela któremu przekazano 
zwierzę pod jego opiekę. 

Z ekologią na ty
W dniu 29 kwietnia, w godzi-
nach 09:20-10:20 w Przedszkolu 
nr 2  im. Polskiej Niezapominaj-
ki w Trzebnicy przeprowadzona 
została pogadanka z dziećmi w 
grupie 4 i 5  na temat „Z ekologią 
na Ty".  Podczas spotkania  omó-
wiono podstawowe informacje 
dotyczące segregacji śmieci, jakie 
działanie pozytywne niesie ze 
sobą segregacja. Dzieci w ramach 

zajęć wspólnie z rodzicami  i na-
uczycielami sadziły kwiaty. Mia-
ło to na celu uświadomić im jak 
ważne jest pielęgnowanie tych ro-
ślin oraz kształtować świadomość 
dbania o środowisko. Udział 
wzięło ok 54 dzieci.

Borsuk w ogrodzie 
zakonnym
7 maja, około godziny 16:45 
funkcjonariusze Straży Miejskiej 
otrzymali zgłoszenie od sióstr 
zakonnych o dzikim zwierzęciu 
(borsuk) przebywającym na te-
renie ogrodu zakonnego. Stwier-
dzono, że zwierzę wpadło do 
głębokiej studzienki. Samodziel-
ne wydostanie się borsuka było 
niemożliwe. Z pomocą strażaków 
z PSP Trzebnica, zwierzę zostało 
wydobyte z pułapki i przetrans-
portowane na teren Lasu Buko-
wego, gdzie zostało wypuszczone.

Pierwszy rajd strażacki

W dniu 3 maja odbył się I Stra-
żacki Rajd Stolicami Gmin Po-
wiatu Trzebnickiego na pamiąt-
kę święta Konstytucji 3 Maja i 
Dnia Strażaka. Grupa około 10 
osób wyruszyła w trasę z Trzeb-
nicy przez Zawonię, Wisznię 

Małą, Oborniki Śląskie, Prusice  
do Żmigrodu. Uczestnicy rajdu 
przemierzyli marszem ponad 70 
km bocznymi trasami. Grupa 
piechurów w każdej gminie zo-
stawiała na drzwiach list, że rajd 
się odbył. Organizatorzy marszu 
liczą, że rozpropagują strażacki 
rajd i kolejny odbędzie się w przy-
szłym roku.

Dzień strażaka
W dniu 7 maja w Komendzie 
Powiatowej Straży Pożarnej w 
Trzebnicy odbył się oficjalny 
Dzień Strażaka. Na uroczystość 
przybył zastępca dolnośląskie-
go komendanta wojewódzkiego 
PSP st. bryg. Andrzej Abulewicz, 
który wręczył Brązową Odznakę 
Zasłużony dla Ochrony Prze-
ciwpożarowej - Odznakę nadaje 
Minister Spraw Wewnętrznych 

- Zbigniewowi Kuźmie i Roberto-
wi Burchardtowi. Ponadto awan-
sowali w stopniach na stopień st. 
asp. (starszy aspirant) Przemy-
sław Andrzejewski oraz na sto-
pień asp. (aspirant) Anna Sokól. 

Dodatkowo awansowali na stop-
nie: st. ogn. Sławomir Kubiak,mł. 
ogn. Jan Jeleń, mł. ogn Krzysztof 
Nowak, st. sekc. Michał Judziń-
ski, st. ogn. Marcin Styrcz, st. str. 
Dawid Bender.
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• bezpłatne komputerowe 
                              BADANIE WZROKU
• okulary w godzinę
• soczewki kontaktowe
• naprawy okularów
• okulary na raty
• soczewki progresywne 
                                    od 399 zł/parę

Trzebnica   ul. Obrońców Pokoju 29A       tel.  600 795 059

Zapraszamy do nowego 
             SALONU OPTYCZNEGO

R E K L A M A

ewa Miedzwiecka 

Niedawno we wszystkich szko-
łach  podstawowych gminy od-
była się seria koncertów. Jaki 
był ich cel? 
Od września rozpocznie swoją dzia-
łalność długo oczekiwana Szkoła 
Muzyczna w Trzebnicy.  Chcieliśmy 
pokazać młodym mieszkańcom jak 
można rozwijać swój talent.  Na-
szym celem było zachęcenie  dzie-
ci do poznania muzyki od środka.  
Zależało nam również na tym, aby 
pokazać,  że poza skrzypcami i for-
tepianem jest wiele instrumentów 
na których warto grać. 
Na koncertach zaprezentowali swo-
je umiejętności  uczniowie Szkoły 
Muzycznej im. Grażyny Bacewicz 
we Wrocławiu. Myślę, że koncep-
cja koncertów, na których dzieci 
maj możliwość podziwiania swo-
ich rówieśników grających na in-
strumentach, jest dla nich o wiele 
efektowniejsza. Mogli zobaczyć, że 
skoro ich koledzy potrafią grać np. 
na harfie, to oni też mogą się tego 
nauczyć, a później zaprezentować 
swoje umiejętności szerszej pu-
bliczności.
Widząc entuzjazm uczniów pod-
czas koncertów wierzę, że zgłosi się 
wielu kandydatów, a szkoła będzie 
wypełniona po brzegi. Pamiętajmy, 
że powstająca w naszym mieście 
Szkoła Muzyczna profesjonalnie i 
efektywnie pokieruje edukacją mu-
zyczną naszego dziecka, by mogło 

twórczo posługiwać się językiem 
muzyki.

w jakim wieku były dzieci pre-
zentujące swoje umiejętności 
muzyczne? 
Były to dzieci w wieku od 7 do 15 
lat. W koncertach wzięła udział 
trzebniczanka Amelka ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Marii Skło-
dowskiej- Curie w Trzebnicy, która 
zagrała na skrzypcach. Młoda ar-
tystka miała wyjątkowy doping pu-
bliczności. Uważam, że teraz jesz-
cze chętniej będzie występowała na 
scenie. Ona naprawdę ma ogromny 
talent i cieszę się, że mogli to zoba-
czyć również jej znajomi.
występy dzieci grających na in-
strumentach mają za zadanie 
promować Szkołę Muzyczną. w 
jaki sposób odbywa się będzie 
rekrutacja do szkoły?  
- Na koncertach były rozdawane 
kwestionariusze zgłoszeniowe. Do-
datkowo można je było pobrać ze 
strony internetowej Urzędu Miej-
skiego i złożyć do 30 kwietnia w 
sekretariatach szkół. Mamy bardzo 
dużo chętnych. Kolejny etap to tzw. 
badanie przydatności muzycz-
nej kandydatów. 24 maja zostanie 
przeprowadzone przesłuchanie do 
szkoły. Planujemy zorganizować 
bezpłatne lekcje przygotowawcze 
jeszcze przed naborem. 
Pływanie, biegi, gra w piłkę- 
zwiększają sprawność fizyczną 
a co nauka gry na instrumencie 
może dać młodym ludziom?

 Wbrew pozorom nauka gry na 
instrumencie daje bardzo dużo 
pozamuzycznych, przydatnych w 
życiu umiejętności. Należą do nich 
- umiejętności opanowania stresu - 
muszą wystąpić na koncercie, popi-
sie czy egzaminie. Uczą się również 
organizacji czasu. Dziecko musi 
wiedzieć, że należy odrobić lekcje 
w szkole podstawowej, poćwiczyć 
grę na instrumencie i jeszcze musi 
mu zostać czas na zabawę, rozryw-
kę. Kolejną ważną sprawnością jaką 
nabywają, to sprzedanie swoich 
umiejętności - bardzo często ktoś 
coś umie, a nie potrafi się tym po-
chwalić. Zapewniam, że dziecko 
po szkole muzycznej nie będzie 
miało z tym problemu. Uważam, 
że powstanie Szkoły Muzycznej w 
Trzebnicy wzbogaci ofertę kultu-
ralną tego miasta. W dużych mia-
stach szkoła muzyczna jest tylko 
szkołą, bo oprócz szkoły jest teatr, 
filharmonia czy opera. W Trzeb-
nicy tego nie ma, dlatego sądzę, że 
szkoła muzyczna będzie namiastką 
filharmonii, w której,  gdy dzieci 
osiągną pewien poziom, zorganizu-
jemy koncerty z ich udziałem.
Jak będą wyglądały zajęcia w 
szkole muzycznej?

Zajęcia będą odbywały się w godzi-
nach popołudniowych, a będą to, 
m.in. zajęcia grupowe- kształcenie 
słuchu z rytmiką, kształcenie 
słuchu z audycjami, chór 
lub zespoły kameralne. 
Uczniowie będą mieli 
również zajęcia indy-
widualne z nauczy-
cielem gry na instru-
mencie. Postaramy 
się dopasować do 
uczniów, którzy, jak 
wiadomo, kończą 
lekcje w swoich szko-
łach o różnych godzi-
nach.
Mówił Pan o tym, że 
gra na instrumencie ma 
ogromny wpływ na rozwój mło-
dych ludzi. Jaki instrument cie-
szy się największą popularno-
ścią? Na czym najchętniej grają?
Fortepian, gitara i skrzypce - są to 
instrumenty, na które zawsze jest 
dużo chętnych. Choć ja od wielu 
lat szczególnym względem darzę 
flet poprzeczny. Warto pamiętać, 
że instrumenty zapewnia szkoła 
- rodzice nie muszą ich kupować. 
Będą one wypożyczane do domu, 
aby dzieci mogły ćwiczyć grę. Wy-

jątek stanowi pianino. Tu należy 
liczyć się z wydatkiem. Jeśli rodzi-
ce mają jakieś pytania na temat 

szkoły muzycznej, czy problemy 
z wyborem najlepszego in-

strumentu dla ich dziec-
ka - proszę pisać na 

adres e-mail: info@
muzyczna.trzebnica.
pl. Chętnie pomogę 
i doradzę.
Pamiętajmy, że po-
wstanie Szkoły Mu-
zycznej w Trzebnicy 

jest odpowiedzią bur-
mistrza  na oczekiwa-

nia dzieci i ich rodziców, 
którzy pragną umożliwić 

swoim pociechom jak najlep-
szy rozwój.
Jest to pierwsza taka szkoła w po-
wiecie- najbliższa jest we Wrocła-
wiu lub Miliczu. Sądzę, że zbyt 
duża odległość szkoły muzycznej 
miała ogromny wpływ na to, że 
wielu rodziców nie zdecydowało 
się posłać dzieci na naukę gry na 
instrumentach. Jest bardzo dużo 
zdolnych dzieci i młodzieży, któ-
rym wystarczy tylko dać szansę. 
Tę szansę daje im gmina- budując 
szkołę. 

Muzyka rozwija osobowość 
Henryk Rymarczuk - urodził się w Elblągu. W czwartej klasie Szkoły Pod-
stawowej rozpoczął naukę gry na flecie poprzecznym w Szkole Muzycznej 
w Elblągu. Od 1982 roku pracownik Filharmonii Wrocławskiej im. Witol-
da Lutosławskiego, a od prawie 25 lat nauczyciel gry na flecie poprzecznym 
we Wrocławskiej Szkole Muzycznej im. Grażyny Bacewicz. Za całokształt 
działalności kulturalnej otrzymał Odznakę Zasłużony Działacz Kultury. Od 
kwietnia Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima powierzył mu obo-
wiązki pełnomocnika ds. Szkoły Muzycznej w Trzebnicy.

ROZMOWA Z HenrykIem rymarczukIem, 
PEŁNOMOCNIKIEM BURMISTRZA DS. SZKOŁy MUZyCZNEJ

Salwatoriański festiwal
W dniach 30 i 31 maja w Trzeb-
nicy odbędzie się XVI Salwa-
toriański Festiwal Piosenki 
Religijnej „Pokochaj Miłość”. 
Organizatorem spotkania jest 
Ruch Młodzieży Salwatoriań-
skiej, przy współpracy z Gminą 
Trzebnica. 

Ideą tego spotkania jest przede 
wszystkim popularyzacja muzy-
ki chrześcijańskiej oraz promocja 
młodych wykonawców. Podczas 
Festiwalu uczestnicy mają moż-
liwość zaprezentowania swoich 
muzycznych talentów w dwóch 
kategoriach: soliści i zespoły. Dla 
wszystkich przewidziano nagro-
dy, w tym dla najzdolniejszych 
gratyfikacje pieniężne, czy week-
endowa sesja nagraniowa w pro-

fesjonalnym studio muzycznym.
Festiwal rozpocznie się od uro-
czystej Eucharystii w trzebnic-
kiej bazylice w piątek 30 maja o 
godz. 17.00. Wieczorem na scenie 
Trzebnickiego Centrum Kultury i 
Sportu przy ul. Prusickiej zagra-
ją tegoroczni laureaci Spotkania 
Twórczości w Zakopanem oraz 
Propaganda Dei. Natomiast w 
sobotę, w tym samym miejscu, 
od godz. 9.00 rozpoczną się prze-
słuchania zgłoszonych zespołów 
i solistów, a wieczorem gala roz-
dania nagród i koncert finałowy, 
podczas którego zagra gwiaz-
da wieczoru, czyli zespół TGD. 
Wszystkie koncerty i spotkania 
są bezpłatne. Festyn jest współ-
finansowany ze środków Gminy 
Trzebnica.             ks. Łukasz Anioł
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  Podczas święta kanonizacyjnego - radowali się wszyscy - zarówno dorośli, jak też dzieci. 

 występ zespołu MiTlOS i ulubiony, góralski repertuar papieża.

 Poruszając spektakl Brat naszego Boga na scenie Trzebnickiego centrum Kultury i Sportu w wykona-
niu krakowskiej grupy aktorów Scena Moliere.

 Piosenki dla najmłodszych animowane przez wspólnotę Odnowa w Duchu św.

Organizatorzy i gospodarze niedzielnych uroczystości w Trzebnicy burmistrz Marek Długozima i pro-
boszcz parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śl. - ks. Jerzy Olszówka.

 Tłumy trzebniczan w przetrzeni deptaka - przestrzeni słowa Jana Pawła ii.

ewelina GładySz

 W Trzebnicy uroczystości zwią-
zane z kanonizacją Jana Pawła II 
rozpoczęły się o godz. 10.00. O tej 
godzinie, na telebimie ustawio-
nym przy Placu Pielgrzymkowym 
w pobliżu Bazyliki, można było 
obejrzeć transmisję Mszy św. ka-
nonizacyjnej z Watykanu. Chwilę 
później, o 13.00 w sali Trzebnickie-
go Centrum Kultury i Sportu odbył 
się spektakl „Brat naszego Boga” w 
wykonaniu aktorów krakowskiej 
grupy „Scena Moliere”. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyło się 
jednak wieczorne spotkanie ze sło-
wem Jana Pawła II, zorganizowa-
ne w przestrzeni nowego deptaka. 
Radość z faktu ogłoszenia świętym 
Kościoła katolickiego papieża Pola-

ka trzebniczanie wyrażali poprzez 
różne formy artystyczne. Do godz. 
21.00 prawie 2 tys. osób obejrzało 
m.in.: występ kapeli ludowej Mi-
tlos, która zagrała ukochane przez 
papieża góralskie piosenki; pojawi-
ły się fragmenty dramatu Karola 
Wojtyły „Przed sklepem jubilera” 
w wykonaniu Wspólnoty Słowa 
Sykomora; także taniec z flagami 
przygotowany we współpracy Od-
nowy w Duchu Świętym i trzebnic-
kich mażoretek AIDA. Najmłod-
si zaśpiewali Janowi Pawłowi II: 
"Taki duży, taki mały może świę-
tym być", a młodzież zgromadzona 
w Ruchu Młodzieży Salwatoriań-
skiej przypomniała najważniejsze 
słowa przemówień papieża do mło-
dych. Przez cały czas spotkania na 
wszystkich czekał kubek gorącej 

herbaty, kremówki oraz drożdżów-
ki - te ostatnie upieczone przez 
siostry Boromeuszki. Wydarzeniu 
towarzyszyła wystawa okolicz-
nościowa „Podziel się wspomnie-
niem! Trzebniczanie i Jan Paweł II” 
złożona ze zdjęć i wspomnień opo-
wiadających o spotkaniu z Ojcem 
św. Przez cały czas mieszkańcy 
mogli wyrażać również wdzięcz-
ność za pontyfikat Jana Pawła II 
zostawiając swój wpis na tablicy: 
"Trzebniczanie Janowi Pawłowi 
II". Ciekawym akcentem był tak-
że napis graffiti przygotowywany 
przez Krystiana Lamparę. Spo-
tkanie „Trzebniczanie - Świętemu 
Janowi Pawłowi II” zorganizowała 
Gmina Trzebnica we współpracy z 
parafią św. Bartłomieja i św. Jadwi-
gi Śl. oraz Trzebnickim Centrum 

Kultury i Sportu, a gospodarzami 
wydarzenia byli burmistrz gminy 
Trzebnica Marek Długozima oraz 
proboszcz parafii św. Bartłomieja i 
św. Jadwigi Śl. ks. Jerzy Olszówka.

SłOwO OrGaNizaTOrów
i GOSPODarzy
Ks. Jerzy Olszówka, proboszcz parafii 
św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śl.: - 9 
lat temu na Placu św. Piotra pod-
czas pogrzebu Jana Pawła II moż-
na było zobaczyć transparenty z 
napisem Santo Subito - święty na-
tychmiast. Wyrażały one głęboką 
wiarę i przekonanie o tym, że Jan 
Paweł II przeżył całe swoje życie 
jako człowiek święty, głęboko zjed-
noczony z Bogiem. I choć od tego 
czasu minęło już 9 lat, to - proszę 
wierzyć - w życiu Kościoła oznacza 
natychmiast. Dlatego ten dzień jest 
dla nas źródłem radości. Groma-
dzimy się wspólnie, by tę radość 
wyrazić. Ponadto nasza obecność 
dzisiaj jest kolejnym świadectwem 
tego, że Święty Jan Paweł II nadal 
potrafi nas jednoczyć. Myślę, że 

mogę życzyć i sobie, i Wam, aby 
nadal nas prowadził i był tym nie-
zawodnym orędownikiem u Ojca 
w Niebie i wypraszał nam wszelkie 
potrzebne łaski.
Burmistrz Gminy Trzebnica Ma-
rek Długozima: Myślę, że nasza 
obecność w przestrzeni nowego 
deptaka jest szczególna. Jeszcze rok 
temu trwały tu prace remontowe, 
trudno było przejść, a dziś może-
my się spotkać tutaj w niezwykłej 
wspólnocie, którą tworzymy jako 
społeczność gminy Trzebnica. Po-
nadto to, że tu jesteśmy, to wotum 
wdzięczności za kanonizację Świę-
tego Jana Pawła II. I niezależnie od 
naszych poglądów, dzisiaj jesteśmy 
jedną, wielką trzebnicką wspólnotą. 
Dlatego ogromnie się cieszę i dzię-
kuję, że przybyliście Państwo tak 
licznie na to nasze wyjątkowe świę-
towanie. Ogromne podziękowania 
należą się także Ewelinie Gładysz z 
wydziału promocji, koordynatorce 
oraz ks. Maciejowi Szeszko, za nie-
zwykle interesujące przygotowanie 
tego przedsięwzięcia. 

Święto radości – tak można określić to, co działo się w Trzebnicy 27 kwietnia w 
przestrzeni nowego deptaka przy ul. Daszyńskiego. Ok. 2 tys. mieszkańców między 
godz. 18.00 a 21.00 przyszło, by wspólnie przeżywać radość z okazji kanonizacji Jana 
Pawła II. Graffiti, formy parateatralne, występy kapeli góralskiej i oczywiście kremówki  - 
tworzyły rodzinny klimat.

Świętowaliśmy kanonizację Jana Pawła II!
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Podczas mszy świętej na ołtarzu polowym obok bazyliki. Burmistrz i ks. proboszcz podpisują się na banerze - „Trzebniczanie - Świętemu Janowi Pawłowi ii.” 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Podziel się wspomnieniem! Trzebniczanie i Jan 
Paweł ii.”

Podczas spotkania nie mogło zabraknąć kremówek. z niezwykle wzruszającym repertuarem wystąpił na scenie rodzinny duet Krzysztof Bednarski z córką 
weroniką.

Niezwykły dar wdzięczności dla Świętego Jana Pawła ii - tablica z podpisami trzebniczan.Trzebnickie mażoretki w spektaklu przygotowanym przez wspólnotę Słowa Sykomora Przed sklepem 
jubilera.

Młodzi Janowi Pawłowi ii i napis graffiti wykonany przez Krystiana lamparę.
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ewa Miedzwiecka

 O to, jakie są plusy tego przed-
sięwzięcia zapytaliśmy rektora 
kościoła – księdza Andrzeja Uru-
skiego. 

 - Oficjalne pismo z prośbą o 
wpisanie kościoła do rejestru 
zabytków wysłałem do Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w kwietniu 
2013 roku. Na pozytywną decyzję 
czekałem do 29 grudnia ubiegłe-
go roku. Dzięki uzyskanemu po-
zwoleniu, kościół oficjalnie jest 
objęty opieką konserwatorską. 
Oznacza to, że każda przebudo-
wa, rozbudowa, remont, każde 
działanie, które wpłynie na wy-
gląd zewnętrzny budynku, będzie 
wymagało uzgodnienia z konser-
watorem. Dodatkowo możemy 
liczyć na zwolnienie z podatku 
od nieruchomości. Kolejny plus 
wpisania Kościoła Czternastu 
Świętych Wspomożycieli do re-
jestru zabytków, to możliwość 
ubiegania się o udzielenie dotacji 
celowej z budżetu państwa i bu-
dżetu gminy na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych 
przy zabytku.

 W uzasadnieniu decyzji czyta-
my: „Zgodnie z art.7 ustawy o 
ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, wpis do re-
jestru zabytków jest jedną 
z form ochrony zabytków, 
która ma na celu zachowa-
nie zabytku, w tym wypadku 

Kościoła Czternastu Świętych 
Wspomożycieli w Trzebnicy. 

Obiekt ten posiada wartość hi-
storyczną, artystyczną i naukową, 
i z tego powodu jego zachowanie i 
ochrona leżą w interesie społecz-
nym.”

 Kościółek Leśny został zbu-
dowany w stylu neogotyckim w 
1886 roku. Opiekował się nim 
mieszkający w pobliskiej samotni 
pustelnik (ostatnim pustelnikiem 
był zmarły w 1946 roku brat Feliks 
Plitzko). Z budynkami Kościółka 
Leśnego i pustelni sąsiaduje Grota 
Matki Boskiej z Lourdes. Została 
ona wzniesiona z rudy darniowej 
w 1926 roku. 

 Kościół Czternastu Świętych 
Wspomożycieli, umiejscowio-
ny w otoczeniu Lasu Bukowego, 
stanowi jedno z piękniejszych 
zabytkowych miejsc Trzebnicy. 
Chętnie odwiedzają go zarówno 
mieszkańcy, jak i turyści. 
 Dzięki wsparciu burmistrza 
Gminy Trzebnica wykonany zo-
stał remont alejek przy Kościele 
w Lesie Bukowym oraz renowacja 
Groty z ołtarzem. Powstał także 
mały parking dla rowerów. 

Nowy zabytek w Trzebnicy
Niedawno Trzebnica zyskała „nowy” zabytek. Dzięki staraniom księdza 
Andrzeja Uruskiego, Kościół pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli został 
wpisany do rejestru zabytków. 

zabytkowy kościół pw. czternastu Świętych wspomożycieli. 

Ks. andrzej Uruski.

ewa Miedzwiecka

 - Każdy trening będzie roz-
poczynał się rozgrzewką. Część 
główna treningu, to ćwiczenia na-
uczające i doskonalące technikę 
marszu nordic walking, przeplata-
ne ćwiczeniami wzmacniającymi i 
rozciągającymi. 

 Zajęcia poprowadzą fizjote-
rapeutki z TCM ZDRÓJ: Renata 
Doros, Dorota Kwiatkowska, Mag-
dalena Kumór i Anna Wapińska 
- zapewnia Anna Imielska, prezes 
Trzebnickiego Centrum Medycz-
nego ZDRÓJ.

 Dla osób, które wykupią karnet 
upoważniający do wzięcia udzia-
łu w warsztatach, cena za jedno 
spotkanie wyniesie 10 zł. Jeśli ktoś 
będzie chciał jednorazowo skorzy-
stać z zajęć - sprawdzić czy ta forma 
aktywności mu odpowiada - zapła-

ci 15 zł za trening. Do dyspozycji 
uczestników będzie bezpłatna wy-
pożyczalnia kijów do nordic wal-
king.

 Nordic walking, to forma re-
kreacji polegająca na marszach ze 
specjalnymi kijami, których umie-
jętne używanie stymuluje ok. 90% 
mięśni ciała. Ważnym czynnikiem 
jest możliwość uprawiania tego 
sportu w zasadzie przez każdego – 
bez względu na wiek, kondycję czy 
tuszę.  

 Zalety uprawiania nordic wal-
king : rozwój siły i wytrzymałości 
ramion, łatwość wchodzenia na 
wzgórza,spalanie większej ilości 
kalorii niż przy normalnym cho-
dzeniu,zwiększenie stabilności 
przy chodzeniu z kijkami, reduko-
wanie nacisku na piszczele, kolana, 
biodra i plecy, co daje korzyści dla 
osób ze słabszymi stawami i nie 
dość silnymi mięśniami.

Marsz po zdrowie
Ruszył nowy projekt aktywności ruchowej nordic wal-
king organizowany przez Trzebnickie Centrum Me-
dyczne ZDRÓJ. Pierwsze bezpłatne zajęcia odbędą się 
6 maja (wtorek) od godz. 18.00 przy Trzebnickim Parku 
Wodnym ZDRÓJ. Chętni do wzięcia udziału w całym 
projekcie Marsz po zdrowie proszeni są o zapisywanie się 
w rejestracji rehabilitacyjnej. Zajęcia odbywać się będą w 
formie treningu we wtorki i czwartki od godz. 18.00 do 
19.30. 

Podziękowania

Za nami piękny czas kanonizacji Papieża Polaka Jana Pawła II. Ogłoszenie go 
świętym Kościoła Katolickiego było niezwykłym wydarzeniem również

 w Trzebnicy. W sposób szczególny chciałbym dziś podzięko-
wać wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by kanonizacja była 

czasem jednoczącym nas wokół swoistego testamentu Jana Paw-
ła II  - jego myśli i słów zapisanych i wypowiedzianych za życia. 

Przestrzeń deptaka stała się przestrzenią słowa Jana Pawła II. 
Dziękuję ks. Jerzemu Olszówce, proboszczowi parafii św. Bartłomieja

 i św. Jadwigi, który podjął się współorganizacji spotkania. 
Dziękuję wspólnotom działającym przy parafii: Odnowie w Duchu św., Wspól-
nocie Słowa Sykomora, młodym ludziom z Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej 

za serce i zaangażowanie włożone w to dzieło; a także harcerzom za 
działania wolontariackie podjęte na rzecz spotkania. Dziękuję pani

Ewelinie Gładysz za koordynację wydarzenia oraz poprowadzenie go razem 
z ks. Maciejem Szeszko, w stronę którego również kieruję słowa wdzięczności.

W sposób szczególny chciałbym także podziękować Wam – Drodzy 
Mieszkańcy Gminy Trzebnica za obecność i współtworzenie tego świę-

ta. Wierzę, że dla nas wszystkich był to dobry czas wzrastania.

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica
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ewa Miedzwiecka

 Uroczystości rozpoczęły się w 
Parku Pionierów Ziemi Trzebnic-
kiej, przy pomniku upamiętniają-
cym tych, którzy w trudnych, po-
wojennych warunkach przywracali 
ład i porządek w mieście i gminie. 
Spotkanie rozpoczęło się hejna-
łem trzebnickim. W imieniu Bur-
mistrza Gminy Trzebnica Marka 
Długozimy oraz Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Trzebnickiej, gości 
przywitał Przewodniczący Rady 
Miejskiej - Mateusz Stanisz.
 Po wspólnym odśpiewaniu 
hymnu państwowego przy akom-
paniamencie Trzebnickiej Or-
kiestry Dętej, o zabranie głosu 
poproszono burmistrza Gminy 
Trzebnica Marka Długozimę.
Przywitał Pionierów, najstarszych 
mieszkańców tej ziemi, którzy w 
pierwszych latach po II wojnie 
światowej przybyli tu z Polski cen-
tralnej, z kresów wschodnich, z 
miejsc deportacji i emigracji. Przy-
pomniał, że przybyli z bagażem 
bolesnych przeżyć wojennych, po-
niesionych strat rodzinnych i mate-
rialnych, pełni obaw i niepokojów, 
na ziemię zniszczoną przez wojen-
ną pożogę, by rozpocząć tu nowy 
rozdział swojego życia. Zaznaczył, 
że znaleźli w sobie siły, żeby na tej 
ziemi na nowo się zakorzenić, by 
ją odgruzować, zagospodarować 
i zaszczepić na niej polskiego du-
cha. -W ten sposób wznieśli fun-
damenty naszej małej ojczyzny i o 
tym wszyscy powinniśmy pamię-
tać. Trafnie ujął to Marszałek Józef 
Piłsudski: Naród który traci pa-
mięć, przestaje być narodem. Staje 
się jedynie zbiorem ludzi, czasowo 
zajmujących dane terytorium. Tę 
prawdę bardzo obrazowo zilustro-
wał też nasz wielki rodak, św. Jan 
Paweł II, porównując naród bez 
historycznej pamięci do drzewa 
bez korzeni, które musi umrzeć. 
By ocalić od zapomnienia tamten 
czas i Pionierów Ziemi Trzebnic-
kiej, dokonaliśmy rewitalizacji tego 
miejsca, także po to, by w akcie 
szczerego uznania, oddać im na-
leżny hołd i zachować ich zasługi w 
pamięci potomnym – powiedział 
burmistrz. 
 Po tych słowach wspólnie od-
śpiewano 100 lat. Pionierom, w 
imieniu społeczności lokalnej po-
dziękował burmistrz. Na ich ręce 
złożył wyrazy głębokiej wdzięcz-
ności za te wszelkie dzieła i trudy  
całego życia. - Z serca życzę Wam 

długich lat życia w zdrowiu i w cie-
płym, bezpiecznym, rodzinnym 
domu. Byście czerpali siły z satys-
fakcji, jaką daje w pełni zasłużony 
tytuł Pioniera Ziemi Trzebnickiej 
- dodał. 
 Następnie wzruszające przemó-
wienie wygłosił jeden z Pionierów, 
pan Antoni Godycki- Ćwirko, któ-
ry powiedział, że są daty w życiu 
każdego z nas, które pozostają w 
pamięci. Jego datą jest 4 sierpnia 
1945 roku, kiedy to wraz z rodziną 
przybył do Trzebnicy. - Wiedzieli-
śmy, że dalej nie pojedziemy, dlate-
go że kolej dalej już nie prowadzi. 
Wiedzieliśmy, że to będzie nasze 
miejsce. Dziękuję Wam wszystkim, 
szczególnie młodzieży, że jesteście, 
pamiętacie i będziecie pamiętać, 
że ten dzień będziecie świętować – 
mówił.
 Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 pod kierunkiem Renaty 
Ziółkowskiej i Magdaleny Herner
-Tokarskiej, w krótkim występie 
artystycznym przypomnieli o tym, 
że Trzebnica była w 1945 roku nie 
tylko pierwszą siedzibą, stolicą Dol-
nego Śląska i ważnym ośrodkiem 
osadniczym, ale również miastem, 
w którym rozpoczęły działalność 
niektóre ważne instytucje, urzędy 
i organizacje wojewódzkie. „Kto 
zapomina o przeszłości, nie może 
myśleć o przyszłości" - to słowa 
wypowiedziane przez młode poko-
lenie.
 Prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Trzebnickiej, Zbigniew 
Lubicz-Miszewski dodał: - W każ-
dym mieście - i dużym, i małym 
- są miejsca magiczne, w których 
strażnicy świętego ognia pilnują, 
aby nie zgasł płomień pamięci. W 
wasze młode ręce przekazujemy 
ten ogień pamięci, bo pamięć o 
dokonaniach rodziców i dziadków 
będzie na długie lata budować Wa-
szą tożsamość. Następnie krótką 
modlitwę w intencji Pionierów 
poprowadził ks. Dziekan Bogdan 
Grabowski.
 Spotkanie przy Pomniku Pio-
nierów, gdzie wartę pełnili har-
cerze, zakończyło się złożeniem 
wiązanek kwiatów przez delegacje 
władz samorządowych, związków 
kombatanckich oraz szkół gmin-
nych. Prowadzeni przez Trzeb-
nicką Orkiestrę Dętą uczestnicy 
uroczystości pomaszerowali do 
Muzeum Regionalnego, gdzie 
miało miejsce wspólne oglądanie 
wystawy fotografii z dawnych lat, 
słuchanie powojennej muzyki oraz 
skromny poczęstunek. 

W tym roku mija 69. rocznica przybycia pierwszych 
pionierów, osadników do Trzebnicy. Z tej okazji pamięć o 
tych, którzy odbudowali nasze miasto z gruzów i stworzyli jego 
nowy charakter, została uczczona 6 maja podczas obchodów 
Dnia Pioniera Ziemi Trzebnickiej.

występ artystyczny przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Trzebnicka Orkiestra Dęta poprowadziła marsz spod Pomnika Pionierów do ratusza.

Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem 

wiązankę pod Pomnikiem złożył - burmistrz Marek Dlugozima, Mateusz Stanisz, przewodniczący rady Miejskiej oraz wi-
ceburmistrz Jerzy Trela. 

Od lewej: ks. Dziekan Bogdan Grabowski, proboszcz parafii Św. Bartłomieja i Św. Jadwigi jerzy Olszówka, zbigniew lu-
bicz- Miszewski, prezes Towarzystwa Miłosników ziemi Trzebnickiej, adam Broniecki oraz Pionier antoni Godycki-Ćwirko 
(pierwszy z prawej).  

co roku w obchodach Dnia Pioniera ziemi Trzebnickiej uczestniczy wielu miesz-
kańców. 
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 Gromadzimy się dzisiaj w miej-
scach, które są znakami zbioro-
wej pamięci, by – obchodząc 223. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 
Maja - oddać należny hołd naszym 
wielkim przodkom oraz ich wieko-
pomnemu dziełu, a także po to, by 
umocnić naszą narodową dumę, 
poczucie wspólnoty i odpowie-
dzialności za losy Ojczyzny.
 Trzeba przypomnieć, że uchwa-
lona w 1791 r. Konstytucja 3. Maja 
wyrosła z żarliwej patriotycznej 
troski o przyszłość Polski, która w 
wyniku pierwszego rozbioru była 
już częściowo zniewolona przez 
Rosję, Prusy i Austrię. Dodatkowo 
osłabiała ją pogłębiająca się nie-
sprawiedliwość społeczna, prywata 
oligarchii magnackiej - skłonnej 
dla obrony swych interesów nawet 
do zdrady narodowej, jak również 
złota wolność szlachecka szermu-
jąca hasłem liberum veto i szerzą-
ca się w jej następstwie anarchia. 
By ratować kraj przed całkowitym 
upadkiem, twórcy Konstytucji 
podjęli próbę radykalnej reformy 
państwa – znieśli liberum veto oraz 
wolną elekcję, nadali prawa miesz-
kańcom miast, oddali chłopstwo 
pod opiekę „prawa i rządu krajo-
wego”, zbudowali podwaliny admi-
nistracji państwowej, podjęli kroki 
na rzecz stworzenia nowoczesnej 
armii i naprawy skarbu.
 Przyjęta przez Sejm Wielki 
Konstytucja 3. Maja była pierw-
szą w Europie, a drugą w świecie 

ustawą zasadniczą określającą 
ustrojowe podstawy nowocześnie 
zarządzanego państwa. Została en-
tuzjastycznie przyjęta przez miesz-
kańców Warszawy i patriotyczną 
część społeczeństwa. Odpowiadała 
bowiem ich oczekiwaniom, dawała 
nadzieję na wielkie zmiany, któ-
rych potrzeba w świadomości Na-
rodu była coraz powszechniejsza, i 
na ocalenie suwerenności Rzeczy-
pospolitej.
 Nie dane nam było jednak długo 
się nią cieszyć, bo została obalona 
przez zdradę i podstęp targowi-
czan, ale dla następnych pokoleń 
Polaków stała się ideowym i mo-
ralnym testamentem, symbolem 
patriotyzmu i dążeń niepodległo-
ściowych. I wciąż aktualne jest pły-
nące z niej przesłanie, że wolność 
nigdy nie jest dana na zawsze - jest 
skarbem, którego trzeba czujnie 
strzec. Tę prawdę mocno też akcen-
tował nasz wybitny rodak, papież 
wszech czasów – Jan Paweł II, któ-
ry nauczał, że „Wolności nie moż-
na tylko posiadać, nie można jej 
zużywać. Trzeba ją stale zdobywać 
i tworzyć przez prawdę”.
 Weźmy sobie do serca także apel 
naszego nowego Świętego, „aby 
przenieść w naszą epokę tę samą 
troskę, która nurtowała twórców 
Trzeciomajowej Konstytucji – tę 
samą troskę o wspólne dobro Rze-
czypospolitej i tę samą odpowie-
dzialność za jej losy”.

 Obchody Święta 3 Maja w 
Trzebnicy rozpoczęły się wymar-
szem spod Urzędu Miejskiego po-
chodu delegacji, organizacji, szkół, 
zakładów pracy, mieszkańców oraz 
przedstawicieli Gminy Trzebnica z 
burmistrzem Markiem Długozimą 
na czele. Przemarsz prowadzony 
przez Trzebnicką Orkiestrę Dętą 
w drodze do bazyliki zatrzymał się 
tradycyjnie pod pomnikiem II Ar-
mii Wojska Polskiego, gdzie przed-
stawiciele delegacji złożyli kwiaty. 
Następnie wszyscy udali się na 
uroczystą Mszę św. w intencji Oj-
czyzny, którą koncelebrował ksiądz 
Jerzy Olszówka, proboszcz Parafii 
pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi w 

Trzebnicy.
 Następnym punktem obchodów 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
było przejście pocztów sztandaro-
wych oraz delegacji pod Krzyż Ka-
tyński. Tam wszystkich zebranych 
przywitał Roman Chandoha, pre-
zes Związku Strzeleckiego „Strze-
lec”. W czasie trwających uroczy-
stości Burmistrz Gminy Trzebnica 
– Marek Długozima, został odzna-
czony najwyższym odznaczeniem 
Związkowym, za - jak czytamy w 
uzasadnieniu - zasługi i pomoc 
tutejszemu Zarządowi Kombatan-
tów.

[seb]

Wiwat Konstytucja! Wiwat 3 maja!
Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie 
i drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjedno-
czonych. 223 lata temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czte-
roletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Kon-
stytucją 3 Maja. Dokument ten stał się symbolem 
tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Trzeb-
nica po raz kolejny uczciła pamięć o tym wydarzeniu. 

Burmistrz 
uhonorowany
 Podczas uroczystości związa-
nych z 223. rocznicą uchwalenia 
Konstytucji 3-majowej, burmistrz 
Marek Długozima został uhono-
rowany najwyższym odznacze-

niem związkowym na wniosek 
Koła Miejsko-Gminnego Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych w Trzebnicy. Jak 
czytamy w uzasadnieniu – „zasłu-
gi i pomoc tutejszemu Zarządowi 
Kombatantów”.

 - Z całego serca dziękuję Zarzą-
dowi Koła Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych w Trzebni-
cy na czele z panem Kazimierzem 
Walczakiem, prezesem Zarządu 
oraz Tadeuszem Jaworskim, sekre-
tarzem Zarządu, za przekazanie mi 
tego zaszczytnego wyróżnienia. Jest 
mi niezmiernie miło, że otrzymuję 
je z inicjatywy tak szacownego gro-
na – naszych lokalnych bohaterów  
walki o wolność Ojczyzny, którzy 
dla tej idei gotowi byli oddać swoje 
życie, a dzisiaj – są dla nas nieoce-
nionymi świadkami żywej historii 
i niezawodnymi uczestnikami każ-
dej patriotycznej uroczystości oraz 
edukacyjnych spotkań z uczniami 
trzebnickich szkół.

 Przekazując wyrazy głębokiego 
szacunku i uznania, życzę Zarzą-
dowi Koła i wszystkim członkom 
Związku dużo zdrowia i sił oraz 
Bożego błogosławieństwa na każdy 
dzień. Zapewniam o gotowości do 
dalszej życzliwej i konstruktywnej 
współpracy z Państwem - powie-
dział burmistrz dziękując za wy-
różnienie. 

[seb]

Od lewej: sekretarz Daniel Buczak, burmistrz Marek Długozima i wiceburmistrz 
Jerzy Trela. 

roman chandoha powitał zebranych gości. 

Delegacje PSP, Policji oraz Straży Miejskiej składają wiązanki kwiatów. 

w drodze pod Krzyż Katyński. 

Treść przemówienia burmistrza Marka Długozimy wygłoszonego do 
zebranych podczas uroczystości:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzebnica!

ewa Miedzwiecka

 V Powiatowy Konkurs Matema-
tyczny ,,Sprawnie liczę’’2014 odbył 
się 29 kwietnia 2014r. w Szkole 
Podstawowej w Masłowie. Wzięło 
w nim udział wzięło 20 uczniów z 
16 szkół, z 5 gmin.
  
  Konkurs przeznaczony był dla 
uczniów klasy czwartej. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy a  laureaci -  
nagrody książkowe (I- III miejsca) i 
kalkulatory (IV, V miejsce).

Wyniki:
I miejsce – Borecki Mateusz –SP3 
w Trzebnicy- nauczyciel przygoto-
wujący Jowita Dziwak
II miejsce – Bouwman Gert –SP 3 
w Trzebnicy-nauczyciel Jowita Dzi-
wak
III miejsce – Sadza Laura – SP Oso-

lin – nauczyciel Katarzyna Cichoc-
ka
IV miejsce – Dubiel Julianna – SP2 
w Trzebnicy – nauczyciel Renata 
Czarny
V miejsce – Boczar Kamila – SP 
Kuźniczysko – nauczyciel Dorota 
Surówka

Organizatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa w Masłowie 
oraz nauczyciel Jolanta Mazanka.

Sprawnie liczę- konkurs matematyczny
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barbara UlatowSka

 Na „Biedronkę” dzieci czekały 
niecierpliwie już od kilku tygodni, 
jednak w piątek 9 maja emocje 
sięgnęły zenitu. Już na korytarzu 
dzieci witane były przez poprzy-
czepiane na ścianach biedronki. 
Od godziny 9:30 pięknie udekoro-
wana Sala Widowiskowa Trzebnic-
kiego Centrum Kultury i Sportu 
rozbrzmiewała dźwiękami aż do 
godziny 16. Tradycyjnie występy 
odbywały się w kolejności od naj-
młodszych do najstarszych. Festi-
wal uroczyście otworzył kierownik 
kultury, Piotr Zdybek, zapraszając 
wszystkich do miłej zabawy i ży-
cząc udanych występów. Przesłu-
chania każdej grupy  poprzedzały 
specjalne ćwiczenia wokalne i od-
dechowe prowadzone przez Anetę 
Góral (instruktorkę  sekcji wokal-
nej TCKiS), dzięki czemu dzie-
ci były odpowiednio rozgrzane i 
przygotowane do śpiewu. Również 
Aneta Góral zapowiadała kolej-
nych uczestników, zapraszając ich 
na scenę i zagrzewając publiczność 
do oklasków. Dobór repertuaru był 
mocno zróżnicowany; od piosenek 
dla maluszków (w tym niektóre au-
torstwa naszej lokalnej poetki Ju-
lianny Michorczyk) poprzez znane 
hity z disneyowskich bajek do kla-
syków, których wykonanie można 
by nazwać zaszczytem. Wszystkie 
dzieci były pięknie, wręcz odświęt-
nie ubrane, niektóre zaś dodatkowo 
ucharakteryzowane. Największą 
uwagę skupiły na sobie przebrania  
Kaczki Dziwaczki, Kolorowych 
Kredek i Brazylijek. Scena stano-
wiła niby – łąkę, udekorowaną tra-
wami, różnobarwnymi kwiatami 
i wielością pluszowych biedronek 
z górującymi nad nimi niebem i 
słońcem. Całość emanowała po-
zytywnymi i wesołymi kolorami.  
Po każdym wykonaniu, mały wo-
kalista otrzymywał pamiątkowy 
wypełniony słodkościami  kubek 
festiwalowy z logo festiwalu, Gmi-
ny Trzebnica i TCKiS, oraz dyplom 
uczestnictwa sygnowany przez 
Burmistrza Gminy Trzebnica Mar-
ka Długozimę i p.o dyrektora TC-
KiS Agnieszkę Pawlaczek.
 Wszystkie dzieci śpiewały pięk-
nie, zaś kilkoro okazało się szcze-
gólnie uzdolnionych wokalnie.

 Niektóre wykonania sprawiały 
iż nie sposób było się nie uśmie-
chać, podrygiwać czy nawet kla-
skać w rytm melodii, inne znowuż 
wyciskały łzy wzruszenia. Komi-
sja oceniająca w składzie: Patrycja 
Król, Paulina Franczak oraz Piotr 

Zdybek stanęli przed zdecydowa-
nie trudnym zadaniem jakim było 
wyłonienie faworytów i laureatów 
„Biedronki”.  Już w najbliższą 
niedzielę 18 maja, Gmina Trzeb-
nica zaprasza na Koncert Galo-
wy laureatów Festiwalu Piosenki 

Dziecięcej Biedronka 2014, który 
odbędzie się na Sali Widowiskowej 
Trzebnickiego Centrum Kultury i 
Sportu o godzinie 17:00.W tabelce 
zamieszczamy listę laureatów, za-
proszonych do udziału w Koncer-
cie Galowym.

Biedronka 2014 wzbudziła wielkie emocje

PrzeDSzKOla   W TyM KLASy 0

SOLIŚCI

Białas Hanna
 - Przedszkole nr 1 w Trzebnicy

Kosowska Jagoda
 - SP nr 2 w Trzebnicy, klasa 0

Krzak Mikołaj
 - Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy

Orleański Mateusz
 - Przedszkole nr 2 w Trzebnicy

Sieczak Damaris
 - Punkt Przedszkolny Czerwony Balonik

Sitarczuk Gabrysia
 - SP nr 3 w Trzebnicy, klasa 0

Szumilas Kornelia
 - Przedszkole Integracyjne

Ziembińska Agata
 - Przedszkole Integracyjne

DUETy

Bielakowska Maja i Emilia Wilk
 - Przedszkole nr 2

Bociek Julia i Zofia Bakalarczyk
 - Przedszkole nr 1

Chabińska Aleksandra i Maria Dmytryk
 - Przedszkole nr 2

Lisowska Alicja i Zofia Adamus
 - Masłów

Matyasik Tola i Wiktoria Nieckarz
 - Przedszkole Integracyjne

Sot Franciszek i Mateusz Jędrzejewski 
- Przedszkole nr 2

Zawadzka Maja i Martyna Sobczak
 - Przedszkole nr 1

SzKOły    KLASy 1-3

SOLIŚCI

Gediga Wojciech
 - SP nr 2 w Trzebnicy

Maślanka Zofia
 - SP nr 2 w Trzebnicy

Wojda Victoria
 - Językowa Szkoła Integracyjna

Zys Maja
 - SP nr 2 w Trzebnicy

DUETy

Giezek Anna i Anna Hutman
 - SP nr 2 w Trzebnicy

Derkacz Aleksandra i Alicja Górczyńska 
- SP nr 2 w Trzebnicy

Kalinowski Mateusz i Wiktor Walczyński 
- SP nr 2 w Trzebnicy

SzKOły    KLASy 4-6

SOLIŚCI

Bielecka Alicja
 - SP nr 2 w Trzebnicy

Lubicz - Miszewska Amelia
 - SP nr 3 w Trzebnicy

Wilgosz Maria
 - SP nr 3 w Trzebnicy

DUETy

Bochenek Anna i Lilianna Saternus
 - SP nr 3 w Trzebnicy

Zalewska Aleksandra i Weronika Czajkowska
 - SP nr 2 w Trzebnicy

Konkurs cieszył sie bardzo dużym zainteresowaniem. Poziom artystyczny młodych wykonawców był bardzo wysoki.



26 

ewa Miedzwiecka 

Zawody odbyły się na dystan-
sie 5 km, 10 km oraz półmara-

tonu – 21 km. Dodatkowo dla 
najmłodszych (w wieku do 6 lat) 
zorganizowano Mini Nordic 
Walking. Każdy nordic walker, 
który ukończył trasę otrzymywał 
medal, natomiast trzej pierwsi 
zawodnicy we wszystkich kate-
goriach wiekowych obdarowani 
zostali licznymi nagrodami. W 
ramach niespodzianki – zwy-
cięzcom wręczono najnowocze-
śniejsze kije do nordic walking 
– BungyPump. Miasteczko za-
wodów oraz miejsce startu i mety 
znajdowały się przy Trzebnickim 
Parku Wodnym ZDRÓJ. Poza 
dmuchanym placem zabaw dla 
dzieci, czy stoiskami z najnowo-
cześniejszym sprzętem sporto-
wym oraz obszarem z posiłkami, 
wydzielono także strefę zdrowia. 
Trzebnickie Centrum Medycz-

ne ZDRÓJ oferowało pomiar ci-
śnienia, badanie poziomu cukru, 
kurs pierwszej pomocy, a także 
w ramach współpracy z fundacją 

DKMS – wpisanie do bazy daw-
ców szpiku oraz przy wsparciu 
Wojewódzkiego Ośrodka Koor-
dynującego – warsztaty, poga-
danki i informacje dotyczące ak-
cji wczesnego wykrywania raka 
piersi oraz profilaktyki wczesne-
go wykrywania raka szyjki ma-
cicy. Kibicom oraz obserwato-
rom przedstawiano także zalety 
uprawiania nordic walking. Sport 
ten angażuje niemal 90% mięśni 
naszego ciała, praktycznie nie 
ma żadnych przeciwwskazań do 
jego uprawiania dla osób w każ-
dym wieku, sprzyja rehabilitacji, 
a co najważniejsze – jest to sport 
rodzinny. Oficjalnego otwarcia 
Pucharu Polski Nordic Walkig 
2014 dokonali – burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozima, 

Prezes Polskiej Federacji Nordic 
Walking Olgierd Bojke, Członek 
Zarządu Międzynarodowej Fe-
deracji Nordic Walking Małgo-

rzata Borzeszkowska, dyrektor 
Pucharu Polski Nordic Walking 
Robert Brzeziński, Dyrektor 
Pucharu Pomorza i Wiel-
kopolski Arkadiusz Kozak 
oraz dyrektor Trzebnic-
kiego Centrum Kultu-
ry i Sportu Agnieszka 
Pawlaczek. Wtedy też 
przedstawiciele PFNW 
ogłosili, że udało im 
się pozyskać dwóch 
strategicznych i waż-
nych sponsorów całego 
Pucharu Polski – Orlen 
oraz Energę. Firmy te 
dostrzegają potencjał w 
nordic walking oraz gwa-
rantują rozwój populary-
zacji tej dziedziny sportu w 
naszym kraju. Przed startem, 
każdy zawodnik mógł wziąć 
udział w szkółce nordic walking, 

gdzie pod okiem profesjonalnego 
instruktora można było dowie-
dzieć się kilku podstawowych 
zasad prawidłowego chodzenia 
z kijkami oraz podszkolić swoją 
technikę. Dzięki temu, nawet za-
wodnicy, którzy po raz pierwszy 
w życiu trzymali w rękach kije do 
nordic walking mogli pokonać 
trasę w Lesie Bukowym. Po ener-
getycznej wspólnej rozgrzewce, 
burmistrz Marek Długozima 
oraz prezes Olgierd Bojke dawali 
sygnał startu kolejnym grupom 

zawodników. Organizatorzy – 
Gmina Trzebnica, Polska Federa-
cja Nordic Walking, Trzebnickie 
Centrum Kultury i Sportu, Part-
nerzy – Trzebnicki Park Wodny 
ZDRÓJ, Trzebnickie Centrum 
Medyczne ZDRÓJ, Nadleśnic-
two Oborniki Śląskie Sponsorzy 
– Orlen, Energa, Nadleśnictwo 
Oborniki Śląskie, Ad Veno, Ziaja, 
NewBalance, Polar, portal super-
starsi.pl, Nordhorn, Hartmann 
oraz PROXWALKER
W przeddzień zawodów, piątek 25 

kwietnia, w Urzędzie Miej-
skim w Trzebnicy odbyła 

się konferencja praso-
wa, w której udział 

wzięli: burmistrz 
Marek Długo-
zima, dyrektor 
Pucharu Polski 
Nordic Wal-
king Robert 
Brzeziński, dy-
rektor Pucha-
ru Pomorza i 
Wielkopolski 
Arkadiusz Ko-
zak, dyrektor 
Trzebnickiego 

Centrum Kul-
tury i Sportu 

Agnieszka Pawla-
czek oraz naczelnik 

wydziału promocji 
Jakub Szurkawski.

Na stoisku TcM zDróJ można było m.in. zmierzyć poziom ciśnienia i cukru.

Trasa pagórkowatymi ścieżkami lasu Bukowego jest bardzo wymagająca.

Puchar Polski Nordic Walking 2014 rozpoczęty
Prawie 300 zawodników z całego kraju zmierzyło się na urokliwej i zarazem 
wymagającej trasie w Lesie Bukowym podczas inauguracji sezonu Pucharu Pol-
ski Nordic Walking w Trzebnicy. Dzięki owocnej współpracy Gminy Trzebnica 
z Polską Federacją Nordic Walking, na czele z burmistrzem Markiem Długozimą 
i prezesem Olgierdem Bojke, byliśmy w sobotę 26 kwietnia świadkami pięknego 
sportowego widowiska.

w Pucharze Polski Nordic walking w Trzebnicy udział wzięło blisko 300 zawodników. 

Niezwykle emocjonujący i wi-
dowiskowy wyścig – Mini Nor-
dic walking dla dzieci poniżej 
6. roku życia.



27

Oficjalne otwarcie Pucharu Polski Nordic walking w Trzebnicy.

w jednej z kategorii wiekowych całe podium zajęły reprezen-
tantki gminy Trzebnica.

Podczas głównje dekoracji wręczono 48 kompletów pucha-
rów. wśród nagrodzonych znalazł się także Sylwester Nowa-
kowski ( w środku). 

w Pucharze Polski udzial wzięło wiele osób z terenu naszej gminy, w tym silna ekipa ze Sakrszyna w zawodach wystartowała mocna drużyna z Trzebnickiego centrum zdrowie zDróJ. Oferta TcM obej-
muje od niedawna treningi nordic walking pod okiem instruktora. 

Po wyścigu na każdego zawodnika czekał regeneracyjny posiłek. 

zawodnicy startowali na dystansach: 5, 10 i 21 kilometrów. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie ustawieni w licznych punktach na trasie.

Najmłodsi też nie szczędzili swoich sił. czasami tylko mocno dopingowali 
ich dorośli. 
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R E K L A M A

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

TaBLeT
   PenTaGram 

EON PRIX 2 DUALCORE 7” 

cena: 199,-ilość produktów ograniczona

W niedzielę 25 maja po raz 
trzeci odbędzie się klasztorna 
Majówka. Tym razem siostry 
Boromeuszki udostępnią duże 
ogrody klauzulowe oraz sta-
rą wozownię. W tej sprawie 12 
maja odbyło się robocze spotka-
nie z burmistrzem.

Organizatorami tego coroczne-
go, rodzinnego świętowania jest 
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza w Trzeb-
nicy, Gmina Trzebnica, Fundacja 
dla Ratowania Klasztoru św. Ja-
dwigi Śląskiej „By służyć”. Patro-
nat medialny nad wydarzeniem 
objęły - Gość Niedzielny oraz Pa-
norama Trzebnicka.
Rodzinne majówkowanie roz-
pocznie się o godz. 15. Tym razem 
siostry udostępnią zwiedzającym 
ogrody od północnej części klasz-
toru, w sumie blisko 2 hektary. 
Jak co roku, nie zabraknie sma-
kołyków kuchni klasztornej, gier, 
zabaw, konkursów czy różnego 
rodzaju występów.
Tegoroczne świętowanie będzie 
przebiegać pod szyldem średnio-
wiecznych i historycznych stro-
jów.   Przed publicznością pojawią 
się rycerze Trzebnickiego Stowa-
rzyszenia Jazdy Historycznej z 
Taczowa Małego. Zaprezentują 
pokaz sztuki rycerskiej, strzela-
nie z łuku, rzut podkową i naukę 
tańca. Organizatorzy zachęca-
ją dzieci, młodzież i dorosłych 
do wzięcia udziału w konkursie 
kostiumowym. Wystarczy za-
prezentować średniowieczny lub 
historyczny strój, by wziąć udział 
w konkursie, w którym wygrać 
można między innymi – smart-
fon, rower czy trzydniowy pobyt 
weekendowy dla rodziny w Mię-
dzyzdrojach. Ogłoszenie wyni-
ków w kategorii – strój dziecięcy, 
damski i męski nastąpi tuż przez 
Majówką Maryjną z lampionami.
Z kolei Państwowe Poma-
turalne Studium Kształce-
nia Animatorów Kultury  
i Bibliotekarzy we Wrocławiu 
przygotowało szereg etiud pan-
tomimicznych „Żywe obrazy”. 
Będą one prezentowane wzdłuż 
alei wschodniej, tuż przy murze 
klasztornym. Miłośnicy wiedzy o 
Trzebnicy będą mogli popisać się 
wiadomościami na temat miasta, 
patronki - Św. Jadwigi oraz sióstr 

Boromeuszek. Konkurencje po-
prowadzą – Gimnazjum nr 1 w 
Trzebnicy, Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Trzebnickiej oraz PZS 
nr 1 w Trzebnicy.
Nie zabraknie także wystaw ar-
tystycznych. Pierwszą z nich – 
Marii Gostylli-Pachuckiej będzie 
można obejrzeć w starej wozow-
ni klasztornej, natomiast wy-
stawę Anny Marii Fusaro w sali 
Immaculata.  Dla dzieci z kolei 
przygotowano artystyczne warsz-
taty, natomiast dla młodzieży i 
dorosłych – warsztaty malarsko
-rysunkowe połączone z wysta-
wą poplenerową studentów Wy-
działu Architektury Politechniki 

Wrocławskiej.
Tuż przed zakończeniem uro-
czystości odbędzie się losowanie 
nagród głównych loterii fantowej. 
Każdy ma szansę na ciekawe na-
grody m.in. aparat fotograficz-
ny, smartfon, piłkę nożną itp. By 
wziąć udział w loterii wystarczy,  
że wchodząc do ogrodów zakupi 
się los.
Cały dochód z Majówki zostanie 
przeznaczony na remont kolej-
nego etapu dachu klasztoru. Ro-
bocze spotkanie  w tej sprawie 
odbyło się 12 maja w Urzędzie 
Miejskim. Wzięli w nim udział 
– burmistrz Marek Długozima, 
Krystyna Klamińska, prezes 
Fundacji dla Ratowania Klasz-
toru Św. Jadwigi Śląskiej, siostra 
Paulina, komendant Straży Miej-
skiej Krzysztof Zasieczny, dyr. 
TCKiS Agnieszka Pawlaczek oraz 
Katarzyna Sucharska z wydziału 
promocji UM. Omówiono plan, 
główne założenia oraz przebieg 
uroczystości.
Majówka to część III Forum 
Scientiae Cisterciense, które w 
Trzebnicy odbędzie się w dniach 
23-25 maja. Tematem będzie Eu-
ropejskie dziedzictwo kulturowe 
Cystersów. W trakcie trzech dni 
odbędzie się szereg wykładów i 
spotkań dotyczących wspomnia-
nej tematyki. Udział w tym fo-
rum zapowiedzieli profesorowie, 
doktorzy, opaci, księża, architek-
ci oraz mer fransuskiego miasta, 
które jest zainteresowane podję-
ciem współpracy partnerskiej z 
Trzebnicą. 
Organizatorami forum są – Gmi-
na Trzebnica, Komisja Histo-
rii Architektury sakralnej PKN 
ICOMOS, Wydział Architektury 
Politechniki Wrocławskiej, Fun-
dacja dla Ratowania Klasztoru 
św. Jadwigi Śląskiej „By Służyć”. 
Patronat nad tym przedsięwzię-
ciem objęli: siostra Cecylia Cla-
ret Król, Przełożona Generalna 
Kongregacji Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza, Barbara 
Nowak Obelinda, Dolnośląski 
Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków oraz Marek Długozima, bur-
mistrz Gminy Trzebnica.  

[paj]

Niedzielna majówka w ogrodach

Krystyna Klamińska, prezes Fundacji dla ratowania Klasztoru, siostra Paulina, 
dyr. TcKiS agnieszka Pawlaczek oraz burmistrz Marek Długozima omawiają 
sprawy związane z majówką w ogrodach klasztornych.
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Ogłoszenie Burmistrza Gminy Trzebnica
w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 wsi Księginice dla terenu oznaczonego jednostką strukturalną SP1 oraz przystąpienia
 do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 dla wsi Jaszyce, cerekwica i Kuźniczysko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 
j.t. ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t. ze 
zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzebnicy następujących uchwał:

1. Nr XLV/519/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Księginice dla terenu oznaczonego jednostką strukturalną Sp 1,

2. Nr XLV/520/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Jaszyce,

3. Nr XLV/516/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Cerekwica,

4. Nr XLV/518/14 z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla działek nr 104, 149, 105/3, 111/6 we wsi Kuźniczysko.

zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu. 
wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, 

Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, w terminie do 6 czerwca 2014 r.

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

BUrMiSTrz GMiNy TrzeBNica

Dla ks. biskupa z Indii była to 
pierwsza wizyta w Trzebnicy i w 
Szkole Podstawowej nr 2. Biskup 
najpierw zwiedził sanktuarium 
św. Jadwigi, modląc się przy jej 
grobie. Następnie   przyjechał  
na  spotkanie z dyrekcją szko-
ły, nauczycielami i uczniami. 
W spotkaniu wzięli uczniowie 
z kl. V, IV i Szkolne Koło Cari-
tas. Księdzu biskupowi bardzo 
podobała się nasza nowa szkoła. 
Opowiadał  też, w jaki sposób 
utrzymuje się jego diecezja. – Ro-
dzice najczęściej całymi dniami 
pracują u bogatych gospodarzy, 
nie otrzymując normalnej za-
płaty, a jedynie coś, co można 
określić jako dzienną stawkę. 
Są to bardzo małe pieniądze. Ze 
względu na biedę nie są w stanie 
wykształcić swoich pociech - tłu-
maczył. - Dlatego powstał taki 
program ,,Adopcja na odległość”, 
która zapewnia kształcenie już 99 
dzieciom z najuboższych rodzin. 

W diecezji Nellore na prowadze-
nie przez diecezję szkół i interna-
tów, do których uczęszcza 12 tys. 
uczniów, potrzeba miesięcznie 
ok. 6 tys. dolarów.
Diecezja Nellore prowadzi rów-
nież m.in. trzy domy dla osób 
chorych na trąd, gdzie dotknięci 
tą chorobą otrzymują schronie-

nie, jedzenie, odzież i lekarstwa. 
Na terenie całej diecezji, w której 
biskup Prakasam jest ordynariu-
szem, funkcjonuje łącznie 75 pa-
rafii, obejmujących 375 wiosek lub 
punktów misyjnych. Posługuje w 

niej 159 kapłanów oraz 50 
seminarzystów, a także 
ok. 200 zakonnic i 
zakonników. Spo-
tkanie z ks. bisku-
pem dostarczyło 
uczniom wie-
lu ciekawych 
i n f o r m a c j i . 
Uczniowie za-
dawali pytania 
w języku an-
gielskim i pol-
skim. Na koniec  
spotkania ks. bi-
skup obejrzał pre-

zentacje multimedialną o szkole 
oraz otrzymał na pamiątkę z rąk   
dyrektor G. Kanteckiej książkę o 
Trzebnicy. Biskup z kolei prze-

kazał szkole 
piękną, in-

dyjską, 
ręcz-

nie tkaną makietę. Na koniec spo-
tkania zrobione zostało wspólne 
pamiątkowe zdjęcie. Uczniom  
bardzo podobało się spotkanie z 
ks. biskupem i wyrazili nadzieję, 
że nie będzie to ostatnie spotka-
nie. 

Ewa Dudek

Wypowiedzi uczniów
po spotkaniu:

werONiKa KUczMa 
z kl. V a
Dowiedzieliśmy się wielu intere-
sujących rzeczy. Mieliśmy moż-
liwość zadawania pytań. Padało 
ich bardzo wiele. Ks. biskup był 
bardzo miły i cierpliwy. To spo-
tkanie zrobiło na mnie duże wra-
żenie. Nieczęsto zdarza się okazja 
do poznania osoby, która wywo-
dzi się z innego kraju i kręgu kul-
turowego. Osoby bardzo oddanej 
swojej pracy. Spotkanie to było 
dla mnie okazj do bliższego po-
znania Indii, ale również zmusiło 
do przemyśleń na temat tego, co 
mam i co wydaje się takie oczy-
wiste, jak codzienny posiłek, czy-
sta woda, czy możliwość nauki w 
szkole.

NaTalia raU
kl. IV b
Dowiedziałam się, że dzieci w 
Indiach chcą chodzić do szkoły. 
S bardzo biedni. Czasami dzieci 
muszą chodzić z rodzicami do 
pracy, żeby zarobić na życie.

MicHał wróBlewSKi 
kl. IV b
Pierwszy raz widziałem biskupa 
z Indii. Dowiedziałem się dużo 
ciekawych rzeczy. Dzieci tam są 
bardzo biedne. Bawią się tylko 
patykiem i kółkiem. Rower jest 
jeden na wioskę.

Z Indii do Trzebnicy
6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 gościliśmy ks. biskupa 
z Indii. Bp Moses D. Prakasam, ordynariusz indyjskiej 
diecezji Nellore. Ks. biskup przyjechał do Polski, aby 
spotkać się z uczestnikami programu ,,Adopcja na od-
ległość”. Nauczyciele naszej szkoły też uczestniczą  w tym 
programie.

Pamiątkowe zdjęcie uczniów i nauczycieli z biskupem. 

Ks. biskup  
Moses D.Prakasam
z indii.

Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Trzeb-
nicy informuje, że na stro-
nie internetowej 

www.e-stawiam
nazdrowie.pl 

można uzyskać informa-
cje na temat uzależnień od 
alkoholu, tytoniu i innych 
środków psychoaktywnych. 
Papierosy, alkohol i narko-
tyki to zagrożenie dla na-
szego  zdrowia. A czym tak 
naprawdę są, dlaczego szko-
dzą i gdzie szukać pomocy, 
dowiedzieć można się wła-
śnie na tej stronie, założonej 
przez  Główny Inspektorat 
Sanitarny.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

w Trzebnicy
lek. med. 

Renata Widłak - Stępień
mgr inż. 

Izabela Korpowska
Oświata   Zdrowotna

STAWIAM
na zdrowie
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rozkład jazdy kulturalnej trzebnicy      24 maja - 1 czerwca

na najbliższych 4 stronach znajdziesz imprezy związane z trzebnickimi dniami rodziny

T r z e b n i c k i e  
dni rodziny 

Patronat Pary Prezydenckiej

Więcej str. 32-34

Kierunek? Rodzina!

Przed nami I Trzebnickie Dni Rodziny. 
Pierwsza, ważna informacja, którą chcemy 
się z Państwem podzielić w tym temacie, to 
patronat. Dla nas wszystkich – mieszkańców 
Gminy Trzebnica ogromnym zaszczytem jest 
fakt, że zostaliśmy włączeni w Obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Rodzin. Nad wydarze-
niem tym patronat sprawuje para prezydenc-
ka Anna i Bronisław Komorowscy. To ważne, 
bowiem pokazuje, że na mapie Polski w kwe-
stii działań podejmowanych na rzecz rodziny, 
Trzebnica zajmuje miejsce szczególne. 
Od 2013 roku w naszej gminie działa program 
Trzebnicka Rodzina 3+.  Zainteresowanie, ja-

kie wzbudził, przerosło wszelkie oczekiwania. 
Jego dynamiczny rozwój stał się inspiracją do 
wielu działań, które były podejmowane na 
rzecz rodziny w ostatnich miesiącach.
I w tym kontekście to, co wydarzy się w ra-
mach I Trzebnickich Dni Rodziny ma jesz-
cze inny, bardzo istotny wymiar. Program 
poszczególnych dni powstał we współpracy 
wielu środowisk, dla których sprawy rodzi-
ny mają znaczenie, w tym środowisk, które 
reprezentują duże rodziny. Jesteśmy przeko-
nani, że tym bardziej odpowie on na Państwa 
oczekiwania.
Główny cel jest jeden. Z niezaprzeczalnej 
wartości, jaką jest rodzina – chcemy uczynić 
święto i przeżyć piękny czas radości. 

Zapraszamy do przyjrzenia się poszczegól-
nym dniom. Z pewnością każdy z Państwa 
znajdzie coś dla siebie! Odbędą się liczne 
koncerty, wystawy, ale również warsztaty dla 
mam, dla ojców, warsztaty dla małżeństw i 
oczywiście będzie wielka zabawa przygoto-
wana z myślą o całych rodzinach i o najmłod-
szych. Na niektóre z warsztatów obowiązują 
zapisy! Prosili o to szkoleniowcy i trenerzy, 
którym łatwiej będzie zorganizować dobry 
czas dla Państwa. Wstęp na wszystkie wyda-
rzenia jest bezpłatny!  
Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy 
dobrego czasu wzrastania i świętowania!
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koncert 
włoskich piosenek
tylko ty mamo

MIEJSCE: Trzebnickie 
Centrum Kultury i Sportu
START: 17.00

Koncert Maurizio Nocolini
24 maja w Trzebnickim Centrum Kul-
tury i Sportu o godzinie 17.00 odbędzie 
się bezpłatny koncert z okazji Dnia 
Matki "Tylko Ty mamo". 
Podczas występu zaprezentowane zo-
staną włoskie piosenki o miłości w wy-
konaniu Maurizio Nocoliniego, który 
wykonuje utwory zarówno muzyki 

klasycznej, popu oraz standardowego 
jazzu. Połaczenie ciekawej barwy gło-
su, charakterystycznej dla Włochów, 
z repertuarem tworzy niezwykłą at-
mosferę każdej imprezy. Serdecznie 
zapraszamy mamy z całymi rodzi-
nami. Na każdą z mam czeka nie-
spodzianka.

Trzebnicki Rodzinny 
Festiwal 
Gier 
Planszowych 
o nagrodę Burmistrza Gminy Trzebnica

MIEJSCE: Hala Sportowa przy 
ul. Kościelnej
START: 10.00 – 20.00
ZAPISZ SIĘ:
rodzinnie@um.trzebnica.pl 
071 388 81 13

Przyjdź z całą rodziną i zagraj w grę, 
którą lubisz! Do wyboru ponad 400 pro-
pozycji. W turnieju mogą brać udział 
wszyscy chętni, którzy wpiszą się na listę 
akredydacyjną i otrzymają przy wejściu 
ważny identyfikator oraz specjalną kartę 
turniejową. Poza tym cała rodzina może 
niezależnie zbierać punkty turniejowe i 
zdobyć nagrodę główną. Zwycięzcy zo-
staną nagrodzeni podczas Dnia Dziecka 
na scenie pomiędzy stawami.
Uczestnicy event'u, od godz 10.00 do 
20.00 mogą zagrać w dowolną ilość gier, 
mając dostęp do ponad 400 ciekawych 
propozycji, niezależnie od wieku. 

Podczas wydarzenia zorganizowanych 
będzie kilka konkursów z cennymi na-
grodami rzeczowymi. 
Przez cały czas trwania imprezy 
dostępne będą następujące punk-
ty programu: stoisko z grami 
planszowymi, wypożyczalnia i 
doradztwo w tematyce gier plan-
szowych, pokaz mody odzieży pa-
triotycznej.
Głównym celem Festiwalu jest 
promocja gier planszowych jako 
alternatywnego sposobu spędzania 
wolnego czasu i edukacji.

warsztaty 
komunikacji 
dla małżeństw czyli jak 
dialog miłości uczynić 
swoją codziennością

START: 17.30 
MIEJSCE: Trzebnickie 
Centrum Kultury i Sportu
ZAPISZ SIĘ: 
rodzinnie@um.trzebnica.pl
tel. 071 388 81 13

Prawidłowa komunikacja leży u pod-
staw szczęścia małżeńskiego - ma zna-
czący wpływ na jakość i trwałość rela-
cji. Bez zrozumienia jej znaczenia oraz 
wypracowania skutecznych sposobów 
porozumiewania się trudno budować 
harmonijną więź opartą na miłości. 
Komunikacja to nie tylko słowa. Moż-
na mówić „kocham cię” i zaprzeczać 
temu swoją postawą. Można całym sobą 
potwierdzać słowa miłości a mimo to 
współmałżonek nadal nie czuje się do 
końca kochanym... W czasie warsztatów 
małżonkowie będą mogli w praktyczny 

sposób pogłębić swoją wiedzę na temat 
metod skutecznego komunikowania 
się. Pomoże im w tym para prowa-
dząca – Marzena i Michał Maluga 
– małżonkowie z sześcioletnim 
stażem i rodzice czwórki dzieci, 
którzy sami przeszli długą drogę 
budowania dobrej komunikacji 
między sobą. Poprzez różnego ro-
dzaju zadania stworzą okazję do 
przyjrzenia się rzeczywistości co-
dziennych rozmów i pomogą wskazać 
na sposoby poprawienia ich jakości.

w twórczym 
warsztacie 
babci i dziadka, 
czyli  supełek 
stara umiejętność
nowe hobby

START: 16.00-18.00
MIEJSCE: Trzebnickie 
Centrum Kultury i Sportu
ZAPISZ SIĘ: 
rodzinnie@um.trzebnica.pl 
tel. 071 388 81 13

Wszystkie babcie i dziadków wraz z 
wnuczkami zapraszamy na warsztat 
rękodzielniczy dotyczący niezwykłej 
umiejętności – supełkowania. Mile 
spędzony czas w twórczej atmosferze z 
pewnością pomoże wzmocnić rodzinne 
więzi. 
Jak twierdzą znawcy istnieje ponad 
cztery tysiące różnego rodzaju supeł-
ków. Największy wkład w rozwijanie tej 
umiejętności wnieśli żeglarze. Umie-
jętność supełkowania przydatna jest 
również w sytuacjach dnia codziennego 
– oprócz strony praktycznej ma rów-
nież inne zalety. Węzełkowanie bywa 
swoistym rodzajem twórczego hobby 
dla każdego, bez względu wiek.  Jest 

zabawą  i znakomitą formą relaksu dla 
wszystkich – słabych i silnych, wesołych 
i smutnych – oddziałuje na wyobraźnię, 
daje dużo satysfakcji.  
W tej zabawie wykonywanie przed-
miotów ze sznurka czy liny za po-
mocą kombinacji różnych węzłów 
i splotów jest bardzo przyjemne, 
ale najważniejsza są perfekcja w 
opanowaniu sprawnego wiązania, 
wyrobienie zręczności, refleksu, 
koordynacji ruchów i dobra zabawa. 
Zatem zapraszamy wszystkie babcie i 
dziadków wraz z wnukami do twórcze-
go supełkowania w Pracowni Rękodzie-
ła TCKiS.

iii majówka 
w oGrodach
klasztornych

START: godz. 15.00
Miejsce: Ogrody Klasztorne 
Sióstr Boromeuszek

Stało się tradycją. W majowy weekend 
siostry Boromeuszki otwierają bramy do 

kwitnących, przyklasztornych ogrodów. I 
nigdzie nie zasmakujemy tak pysznego ro-
gala drożdżowego, wypieczonego chleba, 
czy domowego żurku. I jest tu coś jeszcze: 
rodzinna atmosfera, z dziecięcą twórczo-
ścią w tle. W tym roku czeka nas tu rów-
nież wiele atrakcji.
Przede wszystkim do ogrodów klasztor-
nych wejdziemy inną bramą (bliżej ul. H. 
Brodatego),  zwiedzimy tereny do tej pory 
niedostępne. Jedną z głównych atrakcji bę-
dzie obecność rycerzy i cystersów, a żeby 

nie czuć się odosobnionym wśród średnio-
wiecznych zbroi, organizatorzy zachęca-
ją: przebierz się również! Najciekaw-
sze stroje zostaną nagrodzone. Do 
wygrania m.in. smartfon, 3-dniowe 
wczasy w ośrodku w Międzyzdro-
jach, odtwarzacz MP4. Poza tym na 
wszystkich tego dnia czekają wysta-
wy plastyczne, koncerty, pantomima. 
Serdecznie zapraszamy!

jestem PiĘkna!

START 17.30 
Miejsce: Trzebnickie 
Centrum Kultury i Sportu
ZAPISZ SIĘ: 
rodzinnie@um.trzebnica.pl 
tel. 071 388 81 13

Droga mamo, córko, babciu, ciociu - ko-
bieto i mieszkanko Gminy Trzebnica. 
Ten warsztat jest dla Ciebie. Weź ze sobą 
odrobinę humoru, dystansu do samej 
siebie i... swoją kosmetyczkę, do której 
zajrzymy, by podpowiedzieć ci kilka 
bezcennych trików.
Podczas warsztatów omówimy podsta-
wowe i jednocześnie najbardziej spo-

tykane typy kobiecych sylwetek. Przy 
każdym z nich zostaną omówione faso-
ny, które idealnie do nich pasują – tzn. 
podkreślają nasze atuty i jednocze-
śnie ukrywają nasze niedoskonałości.  
Dobierzemy dla siebie idealne dodatki 
takie jak: biżuteria, torebki, szale, paski, 
czy buty, zawracając przy tym uwagę na 
tak istotne sprawy jak typ kolorystyczny 
oraz typ sylwetki.
Podczas warsztatów nauczymy się rów-
nież wykonać odpowiednio makijaż. 
Dyplomowana wizażystka przedstawi 
etapy wykonywania makijażu, opowie 
o najczęściej popełnianych błędach oraz 
nauczy nas zastosowania trików, dzięki 
którym nasza twarz będzie wyglądać 
młodziej i piękniej (instruktaż makija-
żu będzie demonstrowany na jednej z 
uczestniczek warsztatów).

Dodatkowo opowiemy o kolorysty-
ce wraz z przeprowadzeniem pro-
fesjonalnej analizy kolorystycznej 
na jednej Pani (analiza przy uży-
ciu chust kolorystycznych). Po 
prezentacji zapraszamy na kon-
sultacje indywidualne dla chęt-
nych pań. 
Warsztat prowadzi Stowarzyszenie 
Fabryka Kobiecości
katarzyna skoczylas
Dyplomowana makijażystka 
oraz stylistka, 
Pomysłodawczyni 
Fabryki Kobiecości
emilia wojtczyk 
Osobista stylistka 
/ personal shopper
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najważniejsza 
kariera 
taty

START: 17.00 – 20.00
MIEJSCE:  Trzebnickie 
Centrum Kultury i Sportu
ZAPISZ SIĘ: 
rodzinnie@um.trzebnica.pl 
tel. 71 388 81 13

Warsztat ma na celu pogłębienie świa-
domości i wiedzy na temat efektywnego 
ojcostwa oraz zdobycie narzędzi nie-
zbędnych do bycia efektywnym ojcem 
tzn. wywierającym pozytywny wpływ 
na dzieci. Zapraszamy ojców, mieszkań-
ców Gminy Trzebnica. Warsztaty sku-

piają się na wyzwaniach współczesnych 
ojców, którym często brakuje czasu dla 
rodziny i dla własnego wzrastania. Te-
maty, jakie zostaną poruszone w trakcie 
warsztatów, to: 
(1) zadziwiający wpływ taty: kilka waż-
nych faktów na ten temat; 
(2) czy mamy do czynienia z kryzysem 
ojcostwa?; 
(3) profil mojego ojcostwa; 
(4) jak wzmacniać swoje ojcostwo; 
(5) znaczenie obecności ojca; 
(6) rozwiązywanie konkretnych proble-
mów związanych z ojcostwem; 
(7) przygody z tatą i świętowanie w ro-
dzinie - bank pomysłów. 
Warsztat odbędzie się z wykorzysta-
niem metod pogłębionej analiza przy-
padku (case study oraz look forward); 
zaprezentowane zostaną wyniki naj-

nowszych badań dotyczących ojcostwa i 
jego wpływu na życie dzieci.
Warsztat poprowadzi: Piotr Czekierda 
- współzałożyciel Collegium Wratisla-
viense - wiodącego ośrodka edukacji 
spersonalizowanej, współtwórca 
wrocławskiego Cydru Meli Me-
lum, pomysłodawca Fundacji Ro-
dzina i Przedsiębiorczość. Tutor i 
certyfikowany trener biznesu. Z 
wykształcenia jest politologiem, 
studiował także filozofię i biznes, 
jest absolwentem Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz IESE Busi-
ness School w Barcelonie. Członek 
Harvard Business Review Poland 
Club oraz IESE Alumni Association. 
Jego pasją są jazz, poezja, podróże i 
koszykówka. Wolontariusz Inicjatywy 
Tato.net oraz Akademii Familijnej. Pry-
watnie żonaty, tato trójki dzieci.

XVi salwatoriański 
Festiwal 
Piosenki 
reliGijnej!

START: 17.00
MIEJSCE: Trzebnickie 
Centrum Kultury i Sportu

Festiwal potrwa dwa dni - 30 i 31 maja. 
Będzie przede wszystkim miejscem pre-
zentacji dobrych dźwięków, ale także 
energii, pasji i zaangażowania, z jakim 
młodzi ludzie wejdą na scenę. Na wy-
darzenie zapraszamy młodzież, ale i 
całe rodziny, by w tej dobrej przestrzeni 
muzyki spędzić kilka chwil. XVI Salwa-
toriański Festiwal Piosenki Religijnej 
„Pokochaj Miłość” po raz kolejny od-
bywa się w Trzebnicy. Organizatorem 
spotkania jest Ruch Młodzieży Salwa-
toriańskiej, przy współpracy z Gminą 
Trzebnica. Gwiazdą tegorocznej edycji 
festiwalu będzie zespół: TGD (Trzecia 

Godzina Dnia).  
Festiwal rozpocznie się od uroczystej 
Eucharystii w trzebnickiej bazylice 
w piątek o godz. 17.00. Wieczorem 
na scenie TCKiS usłyszymy tego-
rocznych laureatów Spotkania 
Twórczości w Zakopanem oraz ze-
spół Propaganda Dei. Natomiast 
w sobotę w TCKiS od godz. 9.00 
rozpoczną się przesłuchania zgło-
szonych zespołów i solistów, a wie-
czorem gala rozdania nagród i kon-
cert finałowy. Wtedy też zagra gwiazda 
wieczoru - zespół TGD. Serdecznie za-
praszamy!

rodzinna 
Gra 
terenowa

START 11.00 
MIEJSCE: Wejście 
do Lasu bukowego
ZAPISZ SIĘ: 
rodzinnie@um.trzebnica.pl 
tel. 71 388 81 13

Twoja rodzina jest kreatywna i nie boi 
się wyzwań? Przeżyjcie razem wspa-
niałą przygodę i zmierzcie się z innymi 
śmiałkami w I Trzebnickiej Rodzinnej 
Grze Terenowej! Startujemy 31 maja 
2014 o godzinie 11.00. Spotykamy się 
przed bramą wejściową do Lasu Buko-
wego (przy stawach). Zabierzcie ze sobą 
wszystkich domowników, wygodne 
buty i dobry humor. Nie ma ograniczeń 
wiekowych i ilościowych. Zgłoszenia 
prosimy wysyłać do 24 maja na adres 

email: rodzinnie@um.trzebnica.pl. 

Organizatorem gry miejskiej jest 
Trzebnicki Szczep Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej „Sie-
demnastka” działający na terenie 
Trzebnicy od 12 lat. W naszych 
szeregach zrzeszamy dzieci i 
młodzież w wieku od 7 do 16 lat. 
W skład szczepu wchodzą zarów-
no drużyna harcerzy jak i harcerek 
oraz gromada zuchowa.

Finał 
trzebnickich 
dni 
rodziny

START: 14.00
MIEJSCE: Między Stawami

 

Dzień Dziecka od lat w Gminie Trzeb-
nica ma swoje szczególne miejsce na 
kulturalnej mapie wydarzeń. Każdego 
roku najmłodsi w towarzystwie rodzi-
ców, dziadków, wujostwa spędzają czas 
na niezwykłej zabawie. Po raz kolejny 
więc zapraszamy całe rodziny na Stawy 
Trzebnickie 1 czerwca o godz. 14.00. 
Rozpoczniemy II Marszem Rodzinnym 
prowadzonym przez maskotkę miasta 
Super Kota. Każdy będzie mógł uścisnąć 

sobie z nim łapę i zrobić zdjęcie. W nie-
samowitym Miasteczku Rodzinnym, 
które stanie w przestrzeni między 
stawami, odbędą się liczne konku-
rencje, gry zręcznościowe, pokazy 
baniek mydlanych i wiele innych 
atrakcji.
Wszystkich serdecznie zaprasza-
my do przebrania się rodzinnie 
za... rodzinę Super Kota. Najcie-
kawsze stroje nagrodzimy!

otwarcie 
Placu 
zabaw 

START :16.00, 
MIEJSCE: Osiedle 
Brama Trębaczy

Balonowe zoo, wyławianie rybek, budo-
wanie z megaklocków i oczywiście słod-
kie niespodzianki – to tylko kilka z licz-
nych atrakcji, które będą towarzyszyły 
otwarciu nowego placu zabaw w Trzeb-
nicy. Mieszkańcy dużego osiedla Brama 
Trębaczy zabiegali o tę przestrzeń już od 
dawna. Jest to jeden z większych  pla-
ców w Gminie Trzebnica. Nowa aran-

żacja terenu pozwoli na przyjem-
ne spędzenie czasu dzieciom, a 
także ich rodzicom. O tym, jak 
plac zabaw jest w stanie sprawić 
ogromną radość mieszkańcom 
Trzebnicy, można się przekonać 
przychodząc na uroczyste otwar-
cie. Zaczynamy o godzinie 16.00!

koncert
joszko broda z dziećmi

START: 17.00
MIEJSCE: Między Stawami

A o godz. 17.00 wystąpi jak najbardziej 
rodzinna gwiazda wieczoru Joszko 
Broda z dziećmi. Będzie mnóstwo nie-

zwykłych instrumentów: fujarki, rogi, 
skrzypce. Piosenki śpiewane przez 
Dzieci z Brodą od lat ujmują młodszych 
i starszych słuchaczy przesłaniem o na-
dziei, miłości, przebaczeniu, jednocze-
śnie odważnie podając receptę na cier-
pienie i życiowe trudności. Twórczość 
zespołu, choć w pierwszej kolejności jest 
kierowana do dzieci, potrafi zachwycić 
wszystkich – niezależnie od wieku – 
swoim folkowym, ale nowocześnie za-

aranżowanym i ciekawym brzmienie.
Dodatkowo tego dnia zapraszamy 
na Zawody Wędkarskie dla dzieci. 
Zbiórka o godz. 9.00. Wszystkim 
amatorom tego sportu życzymy 
sukcesów i udanych połowów!
Serdecznie zapraszamy! Spotkaj-
my się 1 czerwca na finale I Trzeb-
nickich Dni Rodziny!
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czym są Światowe igrzyska 
Sportowe The world Games 
2017? 

The World Games to jedna z naj-
większych imprez sportowych na 
świecie, większa od zimowych 
Igrzysk Olimpijskich, podczas 
której bilety sprzedają się w licz-
bie kilkuset tysięcy, a rywali-
zację obserwują telewidzowie 
i dziennikarze z całego świata. 
Przez dziesięć sierpniowych dni 
w 2017 roku ponad cztery tysiące 
sportowców rywalizować będzie 
o medale w niemal 40 dyscypli-
nach, w skład których wchodzą 
m.in.: sztuki walki, sporty siłowe, 
artystyczne czy gry drużynowe. 
To największa impreza sportowa, 
jaka kiedykolwiek gościła w na-
szym kraju. Już dzisiaj zapraszam 
do wykreowania jej Bohatera!
co trzeba zrobić w konkursie? 
Celem konkursu jest wyłonienie 
projektu maskotki 10. Świato-
wych Igrzysk Sportowych The 
World Games 2017 Wrocław. 
Projekt należy wykonać w dowol-
nej technice na arkuszu  papieru 
o wymiarach 100/70 cm lub przy-
gotować projekt w wersji elek-
tronicznej. Szczegóły konkursu, 
zasady i pełen regulamin znajdą 
Państwo na stronie internetowej: 
http://www.wroclaw.pl/konkurs
-na-maskotke-world-games
Konkursowi patronują Interna-
tional World Games Association 
oraz Europejska Stolica Kultury. 
Ambasadorami konkursu są: ry-
sownik Piotr Socha, wiceprezes 
Se-Ma-For Adam Ptak oraz spor-
tsmenka Maja Włoszczowska.

Nagrody

W konkursie przewidziane są 
atrakcyjne nagrody m.in.: pakiety 
sportowo-turystyczne dla wszyst-
kich członków Zespołu konkur-
sowego i opiekuna umożliwiają-
ce wyjazd na zawody sportowe 
rangi Mistrzostw Świata lub Mi-
strzostw Europy odbywające się 
w Polsce lub w kraju ościennym. 
Ponadto raz w miesiącu inter-
nauci wybiorą w sondzie „Pracę 

Miesiąca”, za którą nagrodzony 
Zespół konkursowy otrzyma dla 
swojej szkoły lub placówki, którą 
reprezentuje, atrakcyjny sprzęt 
sportowy do uprawiania dyscy-
plin The World Games.

Kontakt z Organizatorem 
Konkursu

Prace należy przesyłać na adres 
Wrocławskiego Komitetu Orga-
nizacyjnego Światowych Igrzysk 

Sportowych The World Games 
2017: Rynek 13, 50-101 Wrocław. 
Wszelkie pytania prosimy kiero-
wać na adres konkurstwg2017@
gmail.com lub telefonicznie pod 
nr tel. 071 777 94 45 lub bezpo-
średnio do Pani Patrycji Wojcie-
chowskiej – koordynatora ds. Ko-
munikacji i Mediów TWG 2017 
(adres: patrycja.wojciechowska@
spartan.wroc.pl).
Serdecznie zapraszam do udziału 

w konkursie!
Piotr Przygoński Prezes Wro-
cławskiego Komitetu Organiza-
cyjnego - Światowych Igrzysk 
Sportowych 2017 Sp. z o.o.
Warto dodać, że o organizację 
jednej z dyscyplin w ramach The 
World Games 2017 ubiega się 
miasto Trzebnica. Mamy więc 
szansę na współorganizację tej 
prestiżowej imprezy. 

R E K L A M A

Konkurs na Maskotkę Igrzysk Sportowych The World Games 2017
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kIno
23 maja  piątek / 17.00 / AMAZONIA. PRZYGODY MAŁPKI 

SAI / 83 min. / b.o. / bil. 12 zł
23 maja piątek / 19.00 /GRAND BUDAPEST HOTEL/ 100min. 

/ bil. 12/15 z

ImPrezy kuLTuraLne
24.05-1.06  TrzeBNicKie DNi rODziNy:
24 maja  10:00 – 20:00 / Trzebnicki Rodzinny Festiwal Gier 

Planszowych o Nagrodę Burmistrza Gminy Trzebnica 
/ Hala Sportowa

24 maja   17:00 / Koncert Maurizio Nicolini z okazji Dzień Mat-
ki / Sala Kinowa 

25 maja   15:00 – 20:00 / III Majówka w Ogrodach Klasztornych 
/ Ogrody Klasztorne

26 maja  16:00 / W twórczym warsztacie Babci i Dziadka / Pra-
cownia Rękodzieła

27 maja  17:30 / Warsztat komunikacji dla małżeństw / Sala Ka-
meralna

28 maja  18:00 / Warsztat stylizacji i wizerunku dla kobiet „Je-
stem piękna!” / Sala Dynamiki

29 maja  18:00 / Warsztat dla mężczyzn „Najważniejsza kariera 
Taty” / Sala Kameralna

30–31 maja   16:00 – 21:00 / Salwatoriański Festiwal Piosenki Reli-
gijnej / Sala Kinowa

31 maja  start o 11:00 / Gra terenowa / Las Bukowy 
31 maja  16:00 / Otwarcie Placu Zabaw Brama Trębaczy / ul. 

Wałowa
1 czerwca  16:00 / Dzień Dziecka / start przy Trzebnickim Parku 

Wodnym ZDRÓJ

WySTaWy
23 maja 16:30 / wernisaż wystawy „Katedry”  w ramach Forum 

Scientiae Cisterciense / gobeliny artystyczne Marii Go-
stylli-Pachuckiej / Stara Wozownia w Klasztorze Sióstr 
Boromeuszek

24 maja   wernisaż wystawy „Symbolizm” w ramach Forum 
Scientiae Cisterciense / malarstwo Anny Marii Fusaro 
/ Sala Immaculata w Klasztorze Sióstr Boromeuszek

25 maja  „Polskie bociany” / projekt plastyczny: Lech Ta-
raszczuk, Kasia Koćma, podopieczni ze świetlicy Ma-
ciejki / Ogrody Klasztorne

25 maja  „Ptaki z Komorówka” / malarstwo Elwiry Teski / Ogrody 
Klasztorne

Wystawy bieżące:
„Film”   wystawa plakatu / Galeria Parter 
„Magnolia w Trzebnicy” wystawa fotografii / Galeria Parter
„abstrakcje” malarstwo Karoliny Brzozowskiej / Galeria Piętro i 

Sala Kameralna
„Ja i mój przyjaciel bocian”  malarstwo Mariny Czajkowskiej / 

Galeria Piętro

BIBLIoTeka
4 czerwca 16:30 / spotkanie z Romanem Pankiewiczem / Sala 

Dynamiki
5 czerwca 12.30/ spotkanie z Kaliną Jerzykowską w ramach ak-

cji „Z książką na walizkach”/Sala Dynamiki
w każdy poniedziałek miesiąca / 10:45 / Spotkania z Bajarką / 

Sala Dynamiki
w każdy czwartek miesiąca / 15:00 / Kreatywne czwartki / biblio-

teka / dział dla dzieci

SPorT
18 maja 10:45 / V Leśne Przedbiegi / ul. Leśna
21 maja 9:30 / Wiosenne Biegi Przełajowe o Puchar Kocich 

Gór / Orlik
23 maja 9:30 / III Runda Ligi Piłki Nożnej Przedszkolaków / 

Orlik 

zDroWIe
20 maja 9:00 – 12:00 / Krwiodawstwo / Sala Dynamiki

    maj

INfORMATOR TRZEBNICKIEGO 
CENTRUM KUlTURy I SPORTU

Tak pani Agnieszka Ziemba 
z Kuźniczyska wspomina mło-
dzieńczy czas, kiedy zamieszki-
wała na terenach obecnej Ukra-
iny w okolicach Tarnopola we wsi 
Czernielów Mazowiecki. Sama 
jest niezwykła osobą – ciepłą, 
optymistycznie nastawioną do 
życia i wesołą. I jest skarbnicą 
wiedzy, choć ma już 96 lat.

Agnieszka Ziemba przyjechała 
na te tereny z rodzicami– Toma-
szem i Rozalią Woźniakami oraz 

trójką rodzeństwa i córką, która 
urodziła się w 1938 roku. Karol, 
mąż pani Agnieszki, był wówczas 
na terenie Wielkiej Brytanii, w 
wojsku. Kiedy wrócił objęli go-
spodarstwo rolne i dochowali się 
jeszcze trójki potomstwa. Dzi-
siaj rodzina pani Agnieszki to – 
czworo dzieci, dziesięcioro wnu-
cząt i ośmioro prawnucząt.
Pomimo swojej ciężkiej pracy 
w młodości i późniejszym cza-
sie zawsze odznaczała się duszą 
artystyczną i wykazywała swój 
wielki patriotyzm do Polski. 
Jako młoda dziewczyna jeszcze 
w okresie międzywojennym była 
członkiem chóru, który już w 
tamtych czasach zdobywał laury 
(zdjęcie poniżej).  Do repertuaru 

chóru wchodziły pieśni kościel-
ne, powszednie, a nade wszystko 
patriotyczne. Kiedy przez długie 
lata nie było mowy o wydarze-
niach 3 maja, to już przed wojną 
we wsi pod Tarnopolem śpiewano 
pieśń Wincentego Pola:

Wyleć, wyleć orle młody!
 Ponad ziemię, ponad grody
Z myślą, z pieśnią wyleć społem!
Potocz młodą duszę kołem!
Wyleć śmiało i wysoko
I odetchnij w świat szeroko!

Obleć ziemię skrzydłem gońca,
Opatrz wszystko okiem słońca!
Bo tych twoich borów szumy,
I tych łanów złote kłosy,
I tych ludów śpiewne dumy,
I wód fale i niebiosy:
Grają jedną pieśnią zgodną,
Jak Bóg wielką i swobodną!
Pieśnią, której nic nie stłumi!
Temu tylko zrozumiałą,
Kto zrósł z ziemią duszą całą,
Kto za kraj ten zginąć umie...

Działalność w chórze to część 
pracy artystycznej, następne 
umiejętności nabywała pani 
Agnieszka uczęszczając na kursy 
haftu i wyszywania w roku 1938. 
Umiejętności te wykorzystywała 
w pracach w domu po zamążpój-

ściu. Sama tkała płótno na kro-
snach, szyła bluzki i obrusy, które 
ozdabiała wyszywając. Umiała 
także zrobić mydło. 
Fascynująca pamięć pani 
Agnieszki pozwoliła nam, miesz-
kańcom Kuźniczyska, poznać 
pieśni, które śpiewała w chórze, 
jak również te, które sama ukła-
dała. Mając 89 lat odtworzyła 
sporo tekstów z pamięci.
Najlepszym świadectwem nie-
zwykłości talentu p. Agnieszki 
jest to, że tuż przed 90. urodzi-

nami odtworzyła z pamięci i na-
rysowała mapę miejscowości, w 
której mieszkała przed II wojną 
światową, zaznaczając dom po 
domu wraz z nazwiskami za-
mieszkałych w nich rodzin.
Co pomagało pani Agnieszce w 
jej ciężkiej pracy w rolnictwie i 
w domu? Bez wahania odpowie-
działa – Bóg i Ojczyzna.
Dziś niestety mało kto docenia 
te wartości. Choć czasami pa-
mięć płata jej figle, bez wahania 
ze szczegółami opowiedziałaby 
historie swojego życia i szeroko 
omówiła każdy, najdrobniejszy 
zakątek ze swojej rodzinnej miej-
scowości. Pamięć pielęgnuje w 
swoim sercu tak samo mocno jak 
patriotyzm do Ojczyzny i wiarę.

Grażyna Pasiecznik

Wyleć orle młody...
„Kłaniam się Tobie Ziemio Podolska
Moja Ojczyzno-Ziemio Tarnopolska
Mlekiem i miodem obficie płynąca
Wszelakim dobrem swoich gleb słynąca.”
            Marian Zeman

agnieszka ziemba z Kuźniczyska.
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MałGorzata derecka

Salon kosmetyczny „Zdrój” funk-
cjonuje od kilku tygodni. W przy-
tulnie urządzonych pomieszcze-
niach nie tylko można poprawić 
urodę, ale także zrelaksować się. 
Klientki obsługują dwie panie 
– Dorota Maj, magister rehabi-
litacji oraz kosmetyczka Natalia 
Radziemska-Graczyk. 
Pierwsza z nich zajmuje się ma-
sażami - zarówno leczniczymi, 
stosowanych w różnych scho-
rzeniach, jak też relaksacyjnymi 
oraz limfatycznymi i antycellu-
litowymi.  Nowością są zabiegi 
wykonywane bańką chińską. Jest 
to coraz bardziej popularna me-
toda walki z cellulitem, bo przy-
nosi widoczne efekty w krótkim 
czasie. - Chciałabym, aby klienci, 
którzy korzystają z zabiegów czu-
li się zrelaksowani i odprężeni – 
mówi pani Dorota. Ile kosztują 
takie masaże? Różnie - w zależ-
ności od masowanej partii ciała. 
I tak – klasyczny masaż całego 

ciała to koszt 90 zł za godzinę. Za 
masaż relaksacyjny zapłacimy 60 
zł, natomiast za godzinny masaż 
całego ciała bańką chińską - 70 
zł. Manualny drenaż limfatyczny 
– to 40 zł za wybraną partię cia-
ła. Jeśli klientka zechce np. masaż 
twarzy zapłaci tylko 15 zł, a za 
masaż kręgosłupa 35 zł. Istnieje 
także możliwość wykupienia serii 
zabiegów w formie karty poda-
runkowej. Do końca maja zabiegi 
na twarz 20%, masaż bańka chiń-
ska 20%.
Jeśli zamierzamy poprawić urodę, 
warto skorzystać z luksusowych 
zabiegów pielęgnacyjnych twarzy 
i ciała - jak chociażby mezoterapii 
mikroigłowej frakcyjnej z kok-
tajlem witaminowym (120 zł za 
zabieg), czy z kwasem hialurono-
wym (150 zł),  mikrodermabrazji 
diamentowej (120 zł), czy fal ra-
diowych na twarz i ciało (80 zł). 
Nie brakuje oczywiście innych, 
klasycznych zabiegów kosmetycz-
nych, takich jak upiększanie oko-
lic oczu, możliwości wykonania 

makijażu, pielęgnacji dłoni i stóp.  
I tak na przykład za pedicure hy-
brydowy klientki zapłacą 80 zł,  
za  pół-pedicure hybrydowy 50 zł 
(lakiery hybrydowe charaktery-
zują się niesamowitym połyskiem 
i trwałością). - Można byłoby 
wymieniać bardzo długo – mówi 
pani Natalia, kosmetyczka.  
W salonie istnieje także możli-
wość wykonania zabiegów z uży-
ciem botoksu. - W związku z tym, 

że są to zabiegi specjalistyczne, 
wykonuje je lekarz. Można się z 
nim umówić na określony termin 
po wcześniejszym uzgodnieniu 
wizyty. Dokładnych informacji 
udzielamy w salonie – dodaje. 
Salon Urody  „Zdrój” czynny jest 
od poniedziałku do soboty. Tel. 

71 310 14 02 lub 504 101 902.

Z okazji Dnia Matki salon za-
prasza do wykupienia zaproszeń 
upominkowych na dowolnie wy-
brane przez Państwa zabiegi.

Z kolei salon fryzjerski „Plejada” 
funkcjonuje od 8 maja tego roku. 
Należy on do prestiżowej gru-
py Salonów Expert. - Tytuł ten 
otrzymują salony-partnerzy mar-

ki L̀ oreal Professionnel, które w 
sposób szczególny dbają o wyso-
ką jakość usług i profesjonalizm. 
Pragniemy, aby każdy nasz klient 
czuł się u nas profesjonalnie ob-
służony. W tym celu nasz perso-
nel systematycznie uczestniczy 
w szkoleniach organizowanych 

przez Akademię L̀ oreal Profes-
sionnel – mówi właścicielka Ju-
styna Maruszak.
Salon oferuje szeroki wachlarz 
usług dla pań, panów oraz dzieci 
w bardzo przystępnych cenach. 
- Co dwa tygodnie mamy nową 
promocję, każda skierowana jest 
do innej grupy odbiorców, tak aby 
każdy mógł skorzystać. Od 5 do 
30 maja trwają egzaminy matu-
ralne, w związku z tym zwracamy 
się do tej grupy odbiorców oferu-
jąc maturzystom 20% rabatu na 
wszystkie usługi. Wraz z salonem 
urody „Zdrój” przygotowujemy 
specjalny pakiet usług i zabiegów 
w atrakcyjnych cenach skierowa-
ny do nowożeńców. Pragniemy 
się rozwijać i doskonalić, tak aby 
wszyscy nasi klienci byli zadowo-
leni- dodaje. 
Salon otwarty jest od poniedział-
ku do soboty. Tel. 71 711 15 20 lub 
504 101 902. Więcej informacji na 
www.plejada-zdroj.pl.
Nowożeńcom w salonie kosme-
tycznym proponowane są dwa ro-
dzaje pakietów - mały i duży. W 
skład małego wchodzą: makijaż 
próbny, makijaż ślubny, manicure 
hybrydowy, pedicure z malowa-
niem. Koszt pakietu z rabatem to 
240 zł. W skład dużego za kwotę 
430 zł wchodzą: – makijaż ślubny, 
makijaż męski, zabieg dla pani 
oraz pana, manicure hybrydowy, 
manicure męski oraz pedicure z 
malowaniem. 
Pakiet ślubny w salonie fryzjer-
skim obejmuje dla pani - zabieg 
pielęgnacyjny na włosy z ampuł-
ką oraz sauną, strzyżenie, farbo-
wanie, czesanie próbne, czesanie 
do ślubu, henna brwi i rzęs, dla 
pana natomiast – strzyżenie z 
modelowaniem. Kosz pakietu to 
350 zł. 

Mezoterapia mikroigłowa, fale radiowe, masaże, a na-
wet botoks – to tylko nieliczne z zabiegów, jakie można 
wykonywać w nowo otwartym Salonie Urody „Zdrój” 
przy ul. Korczaka w Trzebnicy. Tuż obok znajduje się 
salon fryzjerski „Plejada” należący do prestiżowej grupy 
Salonów Expert.  Do końca maja oferuje tegorocznym ma-
turzystom rabat do 20 procent na wszystkie usługi. Oba 
salony wspólnie przygotowały także specjalne pakiety 
ślubne skierowane do nowożeńców.

Dla urody i relaksu 

W związku 
z opracowywaniem
monografii

70 lat 
trzebnickiej 
JEDYNKI
W związku z opracowy-
waniem monografii 70 lat 
trzebnickiej JEDYNKI,  
publikujemy kolejne zdjęcie  
z archiwum szkolnego, 
pochodzące z lat pięćdzie-
siątych, z prośbą do Czytel-
ników o identyfikację osób. 
Wśród rozpoznanych na 
fotografii nauczyciele:  
Zenon Danelski i Stanisław 
Świcarz.
W poprzednim numerze 
Panoramy Trzebnickiej za-
mieszczone były zdjęcia  
z lat sześćdziesiątych, a nie - 
jak było podpisane - z 1947 
roku. Za pomyłkę przepra-
szamy.

Poznajesz kogoś? Napisz do nas, część 7  

Kontakt: Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy ul. Św. Jadwigi 10  55-100 Trzebnica  
e- mail: gim1trzebnica@wp.pl       tel. 71 312 08 84     kom. 603 28 24 23

Dorota Maj i Natalia radziemska-Graczyk zapraszają do salonu. 

Firm,y, z ktorych jestesmy

FIrmy, z których możemy być dumni - cykl artykułów o przedsiębiorcach
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11 kwietnia wolontariusze 
w szkole przeprowadzi-
li akcję ,,Pola nadziei’’ na 
rzecz podopiecznych Fun-
dacji wrocławskiego Ho-
spicjum dla dzieci”.

Nadeszła już wiosna i pojawiły 
się żonkile posadzone przy szko-
le przez wolontariuszy Szkolnego 
Koła Caritas SP nr 2 w Trzebnicy. 
Jesienią uczniowie każdej klasy 
przynosili cebulki tych kwiatów. 
To dowód, że chcą pomóc chorym 
dzieciom powrócić do zdrowia. 
Chcą innym nieść nadzieję. Jest 
to bardzo ważne, aby uczyć dzieci 
wrażliwości i pomagania innym. 
Wolontariusze w żółtych koszul-

kach już od rana kwestowali przed 
szkołą i w szkole na przerwach. 
Ofiarowali, za symboliczny datek, 
świeżo ścięte żonkile, ulotki  o zna-
czeniu tej akcji i żółte balony z logo 
Fundacji.
Atrakcją dla dzieci było malowanie 
twarzy przez wolontariuszki Martę 
Chołodecką, Gabrielę Kalinowską 
i Alicję Syrko. Chętnych nie bra-
kowało. Uczniowie dzięki takim 
akcjom mają okazję do niesienia 
bezinteresownej pomocy chorym 
dzieciom, swoim rówieśnikom, 
którzy borykają się z ciężką cho-
robą nowotworową. Dziękujemy 
wszystkim, którzy otworzyli swoje 
serce na potrzeby chorych dzieci 
z wrocławskiego Hospicjum. Za-
plombowane i oznaczone puszki 
zostały przekazane do Fundacji  

przez  rodzica  p. E. Kraskę.
W akcję włączyli się uczniowie: 
K.Mostek, A.Syrko, M.Janicki, 
M.Hołodecka, E.Łapińska, A.Ta-
randa, A.Kraska, M.Sitko, M.Dinh 
Tien, A.Dinh Tien, M.Gozdowska, 
G.Kalinowska, M.Banaś, M.Mar-
cinko, O.Niebrzydowska, E.Mar-
cinkowski, M.Bajewska, I.Gepner, 
M.Bakalarczyk, D.Józefiak, B.Ko-
tarba, J.Szabla, P.Szewczyk, E.Gór-
czyńska, A.Osik, W.Jakubik
Wolontariusze wezmą jeszcze 
udział w akcji ,,Pola Nadziei’’ 24 
maja od godz. 14 -16  w centrum 
handlowym ,,Magnolia’’ we Wro-
cławiu.

Ewa Dudek,
opiekun SKC i koordynator ak-
cji w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Trzebnicy

Uczniowie z ochotą włączyli się w akcję pomagania chorym dzieciom. 

Szkolenie odbywało się wewnątrz 
ogromnej amerykańskiej cięża-
rówki Freightliner Classic XL 
zaparkowanej przed budynkiem 
Trzebnickiego Centrum Kultury 
i Sportu. 
W zajęciach wzięły  udział dzieci 
z Przedszkola nr 1 im. Krasnala 
Hałabały, Przedszkola nr 2 im. 
Polskiej Niezapominajki, a tak-
że uczniowie z Gimnazjum nr 1 

im. Księcia Henryka Brodatego 
w Trzebnicy. Niestety ze względu 
na dzień wolny od zajęć (ucznio-
wie klas szóstych pisali test kom-
petencyjny) uczniowie szkół 
podstawowych nie mogli wziąć 
udziału w spotkaniu. 
- Naszym głównym celem jest po-
szerzanie świadomości i edukacja 
obecnych, jak i przyszłych właści-
cieli psów i kotów.  Akcja ruszyła 

w ubiegłym roku. Jeździmy po 
Polsce i edukujemy dzieci w wie-
ku przedszkolnym i szkolnym w 
zakresie profilaktyki pogryzień 
przez psy. Staramy się opowia-
dać o tym, jak powinny wyglądać 
relacje między dzieckiem a zwie-
rzęciem. Namawiamy do tego, 
aby dzieci traktowały psy jak 
członków rodziny. Staramy się 
również nakreślić sprawy doty-
czące mowy ciała psa, którą czę-
sto błędnie interpretujemy. Zwra-
camy uwagę na sygnały wysyłane 
przez psy i pokazujemy właściwe 
zachowania w sytuacjach za-
grożenia. Pamiętajmy, że pies to 
potomek dzikiego zwierzęcia i 
wiele ich instynktów przetrwa-
ło do dziś - powiedziała Patrycja 
Wełdzińska, wolontariusz i szko-
leniowiec Fundacji Ewy Naworol. 

- Pamiętajmy, że pies jest tylko 
zwierzęciem. To my musimy się 
nauczyć jak odpowiedzialnie o 

nie dbać, jak do nich podchodzić, 
jak opowiadać o zwierzętach na-
szym dzieciom - dodała.

24 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Trzebnicy odbył się 
VIII Powiatowy Konkurs ,,Znam 
Jana Pawła II’’. W tym roku miał 
on szczególny wymiar, gdyż od-
był się przed kanonizacją bł. Jana 
Pawła II. W konkursie tym wzię-
ło udział 17 uczniów z 14 szkół 
trzebnickiego powiatu. Przyje-
chali oni z katechetami z Urazu, 
Osolina, Prusic, Psar, Obornik 
Śl.,  SP nr 2 i nr 3, Ujeźdźca, Za-
woni, Masłowa, Kuźniczyska, Bo-
leścina, Pęgowa, Trzebnicy SP nr 
3 i SP nr 2. Konkurs ten organizo-
wany jest przez Szkołę Podstawo-
wą nr 2 od jubileuszowego roku 
2000, a zainaugurował go śp. ks. 

prof. Antoni Kiełbasa. Konkurs 
ten cieszy się co roku ogromnym 
zainteresowaniem uczniów. Do 
etapu powiatowego może przejść 
1-2 uczniów wyłonionych z etapu 
szkolnego.
Uczniowie  w ciągu 60 minut mu-
sieli rozwiązać test składający się 
z 34 pytań dotyczących życia bł. 
Jana Pawła II, twórczości literac-
kiej oraz całego Pontyfikatu Jana 
Pawła II.

a oto wyniki konkursu:
i miejsce - Poprawa Aleksandra 
z kl. VI  SP  w Ujeźdźcu W. – p. 
Iwona Mędryk.
ii miejsce - Lipień Monika z 

kl.VI z  Kuźniczyska – p. Marlena 
Surówka, Joanna Niżyńska z kl. 
VI SP w Urazie – p. Monika Sta-
wiska.
iii miejsce - Matusiak Ewa kl. 
IV SP nr 3 Trzebnica - S. Lilanna 
Wypiór.
iV miejsce - Krawiec Kornel- kl. 
VI SP nr 3 Trzebnica – S. Lilanna 
Wypiór.
V miejsce - Grucela Filip – kl. V 
SP nr 2 – p. Ewa Dudek.

Test został przygotowany przez 
Stowarzyszenie Oświatowe 
,,Sowa” z Trzebnicy.

Ewa Dudek

ewa Miedzwiecka

Puchar Polski w Nordic Wal-
king, jaki odbył się w Trzebnicy 
26.04.2014r. przyciągnął ponad 
300 zawodników z całego kraju. 
Na trudnej trasie w Lesie Buko-
wym, na dystansie 5 km w kate-
gorii od 7. do 13. roku życia, swoje 
umiejętności i kondycję spraw-
dzili również uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Kuźniczysku. 
Wszyscy dzielnie spisywali się 
podczas wyścigu i w komplecie 

dotarli do mety. W sobotnich za-
wodach najlepszy wynik uzyskał 
uczeń klasy szóstej Marcel Ko-
walczyk, który uplasował się na 
6. pozycji, jego koleżanka z klasy 
Monika Lipień, zajęła miejsce 7, 
natomiast reprezentujący klasę 
V Oliwia Panter zajęła miejsce 
10, Maria Gaweł miejsce 14 oraz 
Jakub Gaweł miejsce 21. Dla 
wszystkich uczestników, którzy 
ukończyli zawody, organizator 
przygotował pamiątkowe medale 
oraz drobne upominki rzeczo-
we. Opiekunem uczniów którzy 

wystartowali w zawodach był na-
uczyciel wychowania fizycznego 
Pan Emil Nitkiewicz.
Uczniowie oraz nauczyciele  ze 
Szkoły Podstawowej w Kuźniczy-
sku pragną serdecznie podzięko-
wać Burmistrzowi Gminy Trzeb-
nica Panu Markowi Długozimie 
za pomoc finansową na zakup 
sprzętu do Nordic  Walking. Bez 
wsparcia Pana Burmistrza nie by-
łoby możliwe rozwijanie zainte-
resowań uczniów oraz przygoto-
wanie się dzieci do zawodów tak 
dużej rangi. 

Żonkile i kwesta dla chorych dzieci

Jak radzić sobie  z psem? 
Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim i Strażą Miejską, 
wolontariusze z Fundacji Ewy Naworol 1 kwietnia odwie-
dzili Trzebnicę, aby edukować dzieci i młodzieży w zakre-
sie profilaktyki pogryzień przez psy. 

VIII Powiatowy konkurs ,,Znam Jana Pawła II”

Uczniowie z kuźniczyska na pucharze polski !

zwycięzcy konkursu „znam Jana Pawła ii”. 
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Tego dnia liczna grupa maluchów 
wybrała się do strażaków, aby z 
okazji ich święta przekazać wła-
snoręcznie wykonane rysunki, 

na których pokazana była praca 
dzielnego strażaka.
Przy okazji dzieci miały niezwy-
kłą okazję zapoznania się z pracą 
strażaków, sprzętem i wozami 
strażackimi. Mogły nie tylko 
obejrzeć, ale również przymie-

rzyć strój strażacki.
Podczas spotkania przedszko-
laki pochwaliły się znajomością 
numerów alarmowych, a także 
umiejętnością prawidłowego in-
formowania o zagrożeniu.
Najwięcej emocji wzbudziło jed-
nak lanie wody z wężów strażac-
kich.
Po takiej wycieczce wszystkie 
dzieciaki zgodnie przyznały, że 
ten zawód bardzo im się podoba 
i niejedno dziecko w przyszłości 
chciałoby zostać strażakiem.

Wizyta przedszkolaków w straży pożarnej
Międzynarodowe Święto Strażaków obchodzone jest 4 
maja. Z tej okazji dzieci z Przedszkola nr 2 postanowiły 
osobiście przekazać życzenia strażakom z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

ewa Miedzwiecka

O technice prawidłowego cho-
dzenia z kijkami opowiedziała in-

struktor nordic walking, Jadwiga 
Grochowalska ze Spółdzielni So-
cjalnej Bawiland.
Dzieci mogły zobaczyć jak wyglą-
da prawidłowa postawa ciała oraz 

otrzymały wiele cennych uwag i 
wskazówek, m.in. o tym, jak waż-
ne jest dostosowanie długość kija 
do wzrostu dziecka.
Swoje umiejętności maluchy mo-
gły zaprezentować 26 kwietnia, 
podczas Pucharu Polski Nordic 
Walking w Trzebnicy.

Nordic Walking - sport dla każdego
Nordic walking to sport, który uprawiać mogą już dzie-
ci. Przekonały się o tym przedszkolaki z "dwójki", podczas 
warsztatów w ramach Pucharu Polski Nordic Walking.

Dnia 8 kwietnia 2014 roku w 
Szkole Podstawowej nr 3 w Trzeb-
nicy odbył się XIII Powiatowy 
Turniej Baśniowy. Wzięło w nim 
udział 19 uczniów z 16 szkół w 
powiecie. Uczniowie odpowia-
dali na pytania zawarte w teście 
przysłanym przez Stowarzyszenie 
Oświatowe „SOWA” z Trzebnicy.
Oto laureatki 
tegorocznego konkursu:

I miejsce zajęły ex aequo: Ewa 
Matusiak z SP3 w Trzebnicy (na-
uczyciel E. Kozicka) i Julia Je-
wiarz z SP2 z Obornik Śląskich 
(nauczyciel B.Rybaczuk).

II miejsce zdobyła Angelika Kra-
ska z SP2 w Trzebnicy (nauczyciel 
K.Janowska).

III miejsce ex aequo przypadło 
w udziale Dagmarze Kupis z SP3 

w Trzebnicy (nauczyciel J.Kali-
nowska i E. Kozicka) oraz Oldze 
Kitlińskiej z SP w Szewcach (na-
uczyciel M.Korta).

IV miejsce zajęła Dominika Ho-
vagimyan z SP w Skokowej (na-
uczyciel A.Rzepka).

Miejsce V uzyskała Zofia Idzik 
z SP2 w Trzebnicy (nauczyciel 
E.Bednarz). 

[ek] 

Baśniowy turniej 

Przedszkola dzisiaj oferują bar-
dzo ciekawe zajęcia. Niemożność 
uczestniczenia w pełnym proce-
sie powstawania pewnych pro-
duktów powoduje, że na pytanie 
„skąd się bierze mleko, chleb, ser, 
czy sok” dzieci odpowiadają: ze 
sklepu – bo właśnie od tego mo-
mentu mają styczność z produk-
tem. Proste zestawienie krowa 
– ser,  mąka – chleb, jabłko – sok 
nie zawsze wywołuje skojarzenie 

surowiec -  gotowy produkt.
Dzisiaj dzieci rzadko widują 
zwierzęta hodowlane w zagro-
dach gospodarczych. A jest to 
wielka atrakcja dla przeciętnego 
przedszkolaka zobaczyć żywą 
kurę czy krowę. Za pomocą ob-
razka trudno jest wszystko dziec-
ku wytłumaczyć, choć dzieci bar-
dzo dobrze radzą sobie z wiedzą 
książkową. Dołożenie do tego 
trochę doświadczenia powoduje 

nie tylko to, że wiedza ta staje się 
ciekawsza, ale także zdecydowa-
nie szybciej zostaje zapamiętana 
przez naszych milusińskich. W 
celu ukazania dzieciom możliwie 
długiego procesu powstawiania 
produktów spożywczych przygo-
towujemy kanapki, sałatki, socz-
ki, ale także wybieramy się do za-
kładów produkcyjnych by z bliska 
zobaczyć „jak to jest zrobione”.  
24 kwietnia dzieci z przedszkola 

wybrały się do lizakarni „Słod-
kie Czary Mary” we Wrocławiu, 
gdzie nie tylko widziały jak po-
wstają słodycze, ale także własno-
ręcznie skręcały dla siebie lizaki. 
Zabawa była przednia, dzieci 
były bardzo przejęte pobytem w 
prawdziwej „fabryce cukierków”, 
ale przede wszystkim nabyły do-
świadczenia: z cukrem będą na 
pewno im się kojarzyły słodycze. 
5 maja część naszych wychowan-

ków wybrała się szynobusem do 
piekarni w Siedlcu Trzebnickim. 
Chleb owszem jemy, ale jak się go 
przygotowuje? – niekoniecznie 
wszystkie dzieci wiedzą. By przy-
gotować się na wyjazd najpierw w 
przedszkolu omówiliśmy wszyst-
ko dokładnie: jakie produkty 
są potrzebne, skąd je bierzemy. 
Następnie dzieci same upiekły w 
przedszkolu chleb, by w końcu 
uwieńczeniem tego wszystkiego 
był wyjazd do prawdziwej pie-
karni. Zostaliśmy bardzo ciepło 
przyjęci i oprowadzeni po piekar-
ni, gdzie jej właściciel – Edward 
Kikut, bardzo dokładnie opisał 
nam każde miejsce i wytłuma-
czył jego przeznaczenie. Widzie-
liśmy wielkie naczynia, w których 
mieszane są produkty na chleb, 
oglądaliśmy wielkie gorące piece 
wypiekające pieczywo. W końcu 
próbowaliśmy tych wszystkich 
produktów. Zostaliśmy obdaro-
wani również bułeczkami, rogali-
kami i chlebem. Atrakcja nieopi-
sana, bo  przejazd szynobusem 
to już wielka frajda, a oglądanie  
piekarni, dotykanie wszystkich 
znajdujących się w niej rzeczy to 
doświadczenie, które prawdopo-
dobnie na długo pozostanie w pa-
mięci dzieci. 

[man] 

Słodkie Czary Mary i szynobusem do piekarni

Przedszkolaki z wizytą u strażaków. 

Jadwiga Grochowalska uczyła dzieci prawidłowego chodzenia z kijkami.

laureatki baśniowego konkursu.

w lizakarni „Słodkie czary Mary”. Przedszkolaki poznają tajniki wypieku pysznego chleba. 
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Kto może wziąć udział w takiej 
wyprawie? 

W wyprawie może wziąć każdy, 
kto ukończył 18 lat. Ważne jest, 
aby kandydat umiał sam sobie 
odpowiedzieć na pytanie: „Dla-
czego ja, dlaczego Ararat?” 
Jeśli ma się właściwą motywację, 
to o inspirację nie jest trudno. 
W zespole na Ararat mile widzia-
ni są ludzie młodzi, otwarci na 
wielkie wyzwania. Dla nich może 
to być inspiracją do wybrania 
własnej drogi zawodowej, okazją 
do poznania nowej wiedzy i prak-
tyki związanej chociażby ze zdro-
wym stylem życia. Ze względu na 
to ostatnie - widzę też miejsce dla 
aktywnych ruchowo: sportowców 
czy chodziarzy z kijkami i to nie-
zależnie od wieku. 
Ararat to wyzwanie dla ludzi 
spragnionych lub oczekujących 
wielkiej życiowej przygody, dla 
tych, co mają problemy życiowe, 
zdrowotne czy finansowe, ponie-
waż zawsze tak jest, że większy cel 
pozwala przeorganizować osobi-
ste podejście do realizowania ce-
lów pomniejszych, pośrednich. Te 
często dają się łatwo rozwiązywać 
po doświadczeniu związanym z 
osiąganiem tych większych. Je-
stem pewien, że kto wejdzie na 

tę górę, powróci odmieniony. A 
wielkie problemy zmaleją rady-
kalnie w obliczu przeżyć, jakimi 
obdarza ta góra – Masis, jak ją 
nazywają Ormianie. Tak więc, 
ostatecznie wyprawa na Ararat 
jest dla każdego. Każdy przeżywa 
swoje życie w jakimś zamknię-
tym kręgu. Takie wyjście, jak 
Ararat, otwiera nowe horyzonty, 
uruchamia inne spojrzenie, rodzi 
nowe emocje, pomaga pokonać 
różne strachy i obawy. 
We wrześniu 2012 roku 11 Polek 
weszło na Ararat. To wydarzenie 
jest szeroko udokumentowane w 
internecie i w licznych medial-
nych reportażach. Najstarsza 
uczestniczka liczyła 66 lat, a naj-
młodsza – 25. Panie pokazały, że 
jeśli się ma marzenia i chce się je 
realizować, wszystko jest możli-
we. Kto wie, może i w trzebnic-
kim zespole dwa miejsca zajmą 
odważne i ambitne marzycielki? 
Aby zakwalifikować się do zespo-
łu, należy spełnić dwa warunki: 
1. Podpisać umowę uczestnic-
twa, 2. Uczestniczyć w progra-
mie przygotowawczym. 
Umowa uczestnictwa jest to for-
malny dokument, w którym 
uczestnik deklaruje wzięcie 
udziału w wyprawie i zobowią-
zuje się do solidarnych działań w 

zespole, dla osiągnięcia wspólne-
go celu. Zobowiązuje się przy tym 
również do pokrycia niezbędnych 
kosztów. 
Program przygotowawczy nato-
miast jest związany z przygoto-
waniem biofizycznym organizmu 
na trudy wspinaczki wysokogór-
skiej. Jest to swoisty kurs odży-
wiania połączony z treningiem 
wysiłkowym. Ponieważ celem 
wyprawy jest, aby każdy z uczest-
ników stanął na Wielkim Arara-
cie, dlatego program przygoto-
wawczy ma to zagwarantować. 
Dolegliwości wysokogórskie i 
radykalna zmiana jedzenia po-
trafią być naprawdę dokuczliwe i 
nierzadko uniemożliwiają poko-
nanie ostatniego odcinka, zmu-
szając do szybkiego powrotu do 
obozu położonego najniżej. Za-
tem w imię odpowiedzialności za 
nastrój w zespole, niepotrzebne 
prowokowanie sytuacji awaryjnej 
i ostateczne powodzenie wypra-
wy, nie polecam omijania progra-
mu przygotowawczego. Ze swojej 
strony mogę zapewnić, że każdy, 
kto uczciwie przejdzie program 
przygotowawczy, komfortowo i z 
satysfakcją zdobędzie szczyt tej 
pięknej góry. 
Dla mnie osobiście wyprawa ma 
też inny aspekt. Związki biblijne 
z tą górą rozpalają wyobraźnię, 
zachęcają do innego spojrzenia 
na wiedzę o biblijnych dziejach 
naszego kosmicznego domu – na-
szej planety. O niektórych aspek-
tach biblijnej teorii wydarzeń na 
Ziemi uczestnicy będą mogli się 
zapoznać już w trakcie programu 
przygotowawczego. Nie sposób 
wszak nie rozmyślać o potopie, 
o roli rodziny Noego w kształto-
waniu się obecnych form życia na 
naszym globie wędrując zbocza-

mi Araratu. Śladów Arki Noego 
na górze Ararat szukało i szuka 
wielu. Z tego, co mi wiadomo, w 
tym samym terminie naszej obec-
ności na Araracie, będzie również 
penetrowała tę górę amerykańska 
grupa poszukiwaczy. Kto wie, co 
nas tam czeka? 
Mam nadzieję, że znajdą się w 
trzebnickim zespole osoby, które 
zechcą wziąć udział w naukowej 
wyprawie na Ararat w 2016 roku. 
Taka też jest planowana. Ale to 
już inna wyprawa i inny czas. 
Pomówmy o kosztach: z czym 
należy się liczyć? 

Budżet wyprawy nie powinien 
przekroczyć 1500 € na osobę i 
obejmuje koszty zasadnicze, jak 
również koszty związane z in-
dywidualnym wyposażeniem 
uczestnika. Koszty zasadnicze są 
to koszty związane m.in. z prze-
jazdami (np. z lotniska i na lot-
nisko, oraz w obrębie Araratu), 
opłaty związane z pozwoleniem 
na wejście, noclegami, z udostęp-

nieniem sprzętu wysokogórskie-
go, częściowym wyżywieniem, 
opieką miejscowych przewodni-
ków itp. 
Koszty indywidualne to osobiste 
wyposażenie, jak lekkie i ciepłe 
ubranie, śpiwór, koszty wizowe i 

transport, oraz inne osobiste rze-
czy, składające się na niezbędnik 
wyprawy. 
Nie oznacza to jednak, że taką 
kwotę każdy z uczestników bę-
dzie musiał fizycznie zapłacić. 
Wyprawa posiada swój własny 
plan finansowy, który pozwa-
la zminimalizować – i to dość 
znacznie – osobisty udział finan-
sowy uczestnika. Ale te kwestie 
omawiamy szczegółowo w gronie 
uczestników wyprawy. Każdy 
uczestnik otrzyma również listę 
szczegółową wyposażenia i szcze-
gółowy program wyprawy. 
ilu uczestników liczy wyprawa z 
Trzebnicy na ararat? 

Nie więcej jak 10 osób. Chociaż 
liczba miejsc jest ograniczona, to 
jeszcze lista nie jest zamknięta. 
Przypuszczam, że zespół chęt-
nych i odważnych ukształtuje 
się ostatecznie do końca maja, a 
czerwiec, lipiec i część sierpnia 
będzie okresem intensywnych 
przygotowań. Chociaż już w 
maju zaplanowane są pierwsze 
dwa spotkania, w tym jedno z 
udziałem m.in. przewodników, 
naszych kurdyjskich opiekunów, 
w drodze na szczyt, którzy przed-
stawią szczegółowe kwestie wy-
prawy i może zaproponują inne 
atrakcje związane z Araratem. 
Każdy uczestnik programu „Mój 
Ararat”, o wszystkim jest infor-
mowany osobiście. 
Jak można zgłosić chęć udziału 
w programie „Mój ararat” ? 

Można to zrobić u mnie telefo-
nicznie: 607 315 264. 
Koordynator wyprawy z Trzeb-
nicy na Ararat 
– Leopold Wróblewski.

Mój Ararat 
czyli wyprawa z Trzebnicy na Ararat 
22-31 sierpnia 2014 r. 
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ewa Miedzwiecka

Zajęcia prowadzone przez straż-
niczki przeprowadzane są we 
wszystkich szkołach i przedszko-
lach gminy Trzebnica i są dostoso-
wywane do szczególnych potrzeb 
każdej placówki. Prowadzące są 
w stałym kontakcie z dyrekcjami 
szkół i przedszkoli, pedagogami 
szkolnymi i wychowawcami klas, 
dlatego są w stanie prowadzić 
działania tak, aby najbardziej od-
powiadały „zapotrzebowaniu”. 
Inaczej rozmawiają z przedszko-
lakami, a inaczej ze starszą mło-
dzieżą. - Jeśli chodzi o przedszko-
la, to mówiąc o tym, co jest dobre, 
a co złe, podpieramy się znanymi 
lub wymyślonymi przez nas, na 
potrzeby zajęć, bajkami i opowie-
ściami. Sugerujemy jak reagować 
na zaczepki rówieśników, takie 
jak ciągnięcie za włosy, szczypa-
nie, popychanie czy przeszkadza-
nie podczas zajęć. Pokazujemy, 
że zachowania, które wydają się 

niewinnymi wybrykami, to już 
przemoc - opowiada Anna Ci-
sak, inspektor Straży Miejskiej w 

Trzebnicy realizująca zajęcia pro-
gramu STOP CYBERPRZEMO-
CY. Jak podkreśla, w szkołach 

problemy są zupełnie inne. Coraz 
częściej dochodzi do aktów tzw. 
cyberprzemocy, czyli wyzywania, 
straszenia, poniżania kogoś w 
internecie lub za pomocą telefo-
nu komórkowego, publikowanie 
w sieci lub rozsyłanie telefonem 
zdjęć, filmów lub tekstów, które 
kogoś obrażają lub ośmieszają a 
także podszywanie się pod kogoś. 
Zajęcia w szkołach to wykłady i 
warsztaty, na których na zasadzie 
zabawy i ćwiczeń strażniczki po-
kazują jak można rozwiązywać 
trudne sytuacje inaczej, niż za 
pomocą przemocy. Podkreślają, 
że ważne są rozmowy. Uświa-
damiają, że pomimo, iż akty cy-
berprzemocy mogą wyglądać 
niewinnie, to potrafią wyrządzać 
bardzo dużą krzywdę.  
 Wiele aktów przemocy ma 
miejsce również w domach. Na-
rastające stare i pojawiające się 
nowe problemy społeczne, takie 
jak alkoholizm, przestępczość, 
bezrobocie, mają ogromne zna-
czenie w kontaktach między-
ludzkich, wśród których znaczące 

miejsce zajmuje agresja i przemoc 
- mówi Barbara Jezierska, kon-
sultant ds. przemocy w rodzinie. 
-Dlatego akcje, takie jak „STOP 
CYBERPRZEMOCY” czy inne, 
organizowane przez Straż Miej-
ską, cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. Agresja i 
przemoc, to duży problem spo-
łeczny. Nadal pokutuje stereotyp, 
że kobiety i dzieci nie chcą mówić 
o przemocy jakiej doświadczają. 
Na szczęście akcje przeprowa-
dzana min. przez Straż Miejską w 
Trzebnicy, przynoszą coraz wię-
cej efektów. Po każdej takiej akcji 
wzrasta liczba osób, które szukają 
u nas pomocy -dodaje. 
 O przemocy i agresji należy 
mówić i sprawę nagłaśniać, w 
taki sposób, aby pokrzywdzo-
nych było jak najmniej i co naj-
ważniejsze, aby ofiary wiedziały, 
że zawsze mogą na nas liczyć. 
Punkt konsultacyjny, w którym 
udzielana jest pomoc i porady 
potrzebującym, mieści się w Ra-
tuszu. Czynny jest we wtorki od 
godz.13.00 do 16.00. 

Patrycja król

 Spotkanie rozpoczęło się o 
godz. 12:30 w sali kinowej. Gościa 
przywitała p. o. dyrektor Cen-
trum Agnieszka Pawlaczek. W 
krótkiej przemowie skierowanej 
do uczniów trzebnickich szkół 
wyraziła nadzieję, że będzie ono 
owocne i pomoże młodzieży w 
podejmowaniu różnych życiowych 
wyzwań, a także walce o swoje ma-
rzenia. Chwilę później głos zabrał 
Damian, który przedstawił się, 
przywitał młodzież i zachęcił do 
obejrzenia swojego autorskiego fil-
mu pt. „181”. Właśnie ten film był 
tym, co chyba najbardziej przykuło 
uwagę młodych widzów. A wszyst-
ko zaczęło się od podróży.
 Damian mając 26 lat postano-
wił zostawić swoje dotychczasowe 
życie i posłuchać głosu serca. Ser-

ce kazało mu ruszyć w samotną 
podróż po Ameryce Południowej. 
Zainspirowany filmem „Into the 
wild” (Wszystko za życie) Seana 
Penna, przyjął przydomek Wolf 
Wagabunda (Wilk Włóczęga), 
spakował najpotrzebniejsze rzeczy 
w plecak i dokładnie 11 listopada 
2011 roku wylądował na zupełnie 
obcym, oddalonym tysiące kilome-
trów od rodzinnego domu, konty-
nencie. Stamtąd rozpoczął trwającą 
dokładnie 181 dni samotną podróż 
życia przez Amerykę Południo-
wą. Podróżował stopem, pieszo, 
czasami publicznymi środkami 
transportu. W słońcu, w deszczu, 
wietrze. Nocował, gdzie się dało, a 
nawet tam, gdzie było to pozornie 
niemożliwe. Poznawał różnych lu-
dzi, z którymi sporadycznie dzielił 
dni i dzięki którym jego podróż 
nie była taka samotna. Większość 
czasu spędził jednak sam, a wła-

ściwie sam na sam z Bogiem, który 
był nieodłącznym kompanem tej 
podróży. Damian każdego dnia 
nagrywał kamerą krótkie filmiki, 
z których po powrocie do Polski 
zmontował trwający ponad godzi-
nę film, zatytułowany „181”. Dzięki 
temu wkrótce Polska usłyszała o 
pochodzącym z małej miejscowo-
ści na Mazurach młodzieńcu, który 
odważył się walczyć o najczystsze 
pragnienia serca.
 Film Damiana pełen jest tego, co 
w życiu najważniejsze, i o co warto 
walczyć: uśmiech, pokój, miłość, 
wiara, nadzieja. Jego podróż w nie-
znane była także podróżą w głąb 
siebie. Nauczyła go innego podej-
ścia do życia i patrzenia na pienią-
dze, ale też miłości i szacunku do 
natury i ludzi.
Po projekcji filmu masą pytań za-
sypali Damiana gimnazjaliści. Naj-
bardziej uderzyło: „Ile stracił pan 

pieniędzy?”, na które Damian ze 
stoickim spokojem odpowiedział: 
„Ja nic nie straciłem. Pieniądze 
mogłem wydać, ale w żadnym 
wypadku nie stracić. Tylko zy-
skałem.”
 Spotkanie z niewiele starszym 
od gimnazjalistów podróżnikiem 
z pewnością było dla nich cieka-

wym doświadczeniem. Być może 
niektórych nakłoni do mniejszej 
lub większej przemiany, a jeszcze 
innym otworzy oczy na te skryte 
w sercu marzenia. Dla pozosta-
łych mogła to być alternatywna 
lekcja geografii. Jedno jest pewne: 
było to wyjątkowe popołudnie.

Niecodzienna lekcja geografii
W piątek, 4 kwietnia, w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu odbyło się spotkanie 
z Damianem Wolfem Wagabundą – podróżnikiem i fotografem. Uczniowie trzebnic-
kich gimnazjów wraz z nauczycielami chętnie przyjęli zaproszenie na tę niecodzienną 
lekcję geografii.

Damian wolf wagabunda przywitał wszystkich uczniów, którzy przyszli na spo-
tkanie.

Gmina Trzebnica wraz ze Strażą Miejską i gminną komisją ds. uzależnień i roz-
wiązywania problemów alkoholowych, stara się profilaktycznie podejść do te-
matu przemocy zarówno w rodzinie jak i w szkole. W związku z tym, w ostatnim 
czasie, odbył się szereg szkoleń i warsztatów, prowadzonych przez Straż Miejską. 
Spotkania te, były skierowane zarówno do ofiar, sprawców jak i świadków przemocy. 

Stop przemocy

instytucje i osoby, które mogą pomóc w sprawach agresji i 
przemocy to m.in.: władze lokalne, szczególnie oświatowe, 
punkt interwencji kryzysowej, świetlica socjoterapeutycz-
na, sąd, policja, straż miejska, pełnomocnik urzędu miasta 
i gminy ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alko-
holowych, konsultant ds. Przemocy w rodzinie, kuratorzy 
sądowi, pracownicy pomocy społecznej. 

Zapraszamy na spotkanie do biblioteki
W ramach akcji czytelniczej „Z 
książką na walizkach” zapraszamy 
uczniów szkół podstawowych na 
spotkanie z panią Kaliną Jerzykow-
ską, autorką wierszy, powieści, pio-
senek, sztuk i scenariuszy teatral-

nych. Czytelnicy mogą zapoznać 
się z jej twórczością między innymi 
dzięki książkom: „Buba córka Bel-
zebuba”, „Widma z ulicy Wydmo-
wej”, „Ciocia Rose i złote żołędzie” 
czy najnowszej - „Pasażer nie z tej 

ziemi”. Miejsce spotkania: Trzeb-
nickie Centrum Kultury i Sportu, 
sala dynamiki. Termin spotkania: 
5 czerwca 2014 r. o godz. 12.30. Za-
praszamy!

[pk]
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LEOnTyna GąGałO

SKOROSZÓW
 Ślady osadnictwa odkryte 
przez archeologów 3 km na za-
chód od centrum wsi pochodzą z 
okresu kultury łużyckiej (cmen-
tarzysko ciałopalne). Na terenie 
wsi znajdują się również ślady 
osady z czasów kultury przewor-
skiej i wczesnego średniowiecza.

 

Nazwa miejscowa pojawiła się w 
dokumentach od XIII w.: Skoros-
sovo (1232), Skoroschovo (1236), 
Skoroschow (1516), Skoroschouo 
(1567), a od XVIII w.: Hammer 
Katholisch lub Katholischhamer, 
po 1945 r. – Skoroszów.
 Człon Hammer niemieckiej 
nazwy wsi wiąże się z rozwinię-
tym na tym obszarze kuziennic-
twem, które opierało się na miej-
scowych złożach rudy żelaza.
 Pierwotnie nazwa Skoroszów 
określała duży kompleks leśny 
graniczący od północy z ziemią 
milicką, który Henryk Brodaty 
nadał w 1232 r. klasztorowi cy-
sterek w Trzebnicy. W średnio-
wieczu na tym terenie powstało 
wiele kolonii leśnych. Podstawą 
egzystencji tych osad było wydo-
bywanie i przeróbka tutejszych 
zasobów rudy darniowej. Służyły 
temu dymarki – dawne piece hut-
nicze. Początkowo dymarki były 
wyłożonymi gliną zagłębieniami 
w ziemi tzw. ogniska dymarskie. 
Rozwój hutnictwa powodował 
karczowanie i wypalanie drew-
na. Z czasem niektóre z tych osad 
przekształciły się w miejscowości. 
W czasach nowożytnych okolicz-
ne lasy były nadal podstawą egzy-
stencji wsi.
 Skoroszów, jako wieś, powstała 
prawdopodobnie w drugiej poło-
wie XV w. W 1433 r. wioski jesz-

cze nie było.
 W 1492 r., po śmierci ostat-
niego Piasta z linii książąt ole-
śnickich, księstwo przeszło na 
własność Władysława II Jagiel-
lończyka, króla Czech i Węgier. 
Król z części tego księstwa utwo-
rzył wolne państwo stanowe mi-
licko-żmigrodzkie i nadał je na 
własność rodowi Kurzbachów. 
Wolne państwo graniczyło z do-
brami klasztoru w Trzebnicy. 
Kurzbachowie nie przestrzegali 

praw własnościowych konwentu 
i często najeżdżali oraz grabili 
jego włości. Cysterki, aby bronić 
stanu posiadania klasztoru za-
częły szukać pomocy w sądach, 
u władców, a nawet u papieża. W 
1516 r., sąd książęcy powołując się 
na dokument Henryka Brodatego 
z 1232 r., nakazał, aby dobra we 
wsiach, m.in. Skoroszów, pozo-
stały w dawnych granicach przy 
klasztorze. Kolejny wyrok sądu 
z 1532 r., rozkazał Kurzbachom, 
żeby przestali nękać ludność i 
czynić szkody w granicznych do-
brach klasztornych. Spór i sądy 
między klasztorem a państwem 
stanowym trwał prawie 100 lat. 
Dopiero w 1592 r., po wymarciu 
tego rodu, nastał spokój na pół-
nocnym pograniczu majętności 
klasztornych. 
 W 1785 r. w Skoroszowie była 
owczarnia i leśnictwo należące do 
klasztoru, młyn wodny oraz 29 
gospodarstw zagrodniczych, 16 
domów i 252 mieszkańców. We 
wsi mieszkali katolicy i ewange-
licy. Katolicy przypisani byli do 
kościoła w Koczurkach, a ewan-
gelicy należeli do gminy wyzna-
niowej w Złotowie, a chodzi do 
zboru filialnego w Kuźniczysku.
 Autor pracy p.t. „Sammlung 
der Natur und Medicin wie auch 
hierzu gehörigen Kunst …” wy-
danej w 1727 r., przytoczył zwy-
czaje i przesądy związane z po-
chówkiem zmarłych, które jego 
znajomy zaobserwował w Skoro-
szowie. Mianowicie, Kurtz Jacobi 

ze Skoroszowa zmarł jako biedak 
i został pochowany przez pastora 
na cmentarzu w Kuźniczysku. Na 
drugi dzień ze Skoroszowa przy-
szło 70 mieszkańców na cmentarz 
i wykopali zwłoki oraz zanieśli je 
do swojej wsi. Potem wyprowa-
dzili ciało zmarłego ze wsi i po-
nownie zanieśli na cmentarz. Tam 
skręcając raz w lewo raz w prawo 
doszli do grobu i złożyli niebosz-
czyka w mogile. W tym czasie 
inni poszli po pastora. Oburzony 

pastor nie chciał ponownie od-
prawiać ceremonii pogrzebowej. 
W rezultacie próśb oraz podziwu 
dla gorliwości żałobników, pastor 
nie ukarał ich za przesądy i daw-
ne zwyczaje. Poszedł na cmentarz 
i ponownie pochował zmarłego.
 Po sekularyzacji klasztoru le-
śnictwo skoroszowskie przeszło 
na skarb państwa, natomiast 
na terenie wsi w ciągu XIX w. 
wykształciła się duża własność 
gminna. W 1845 r. wieś liczyła już 
562 mieszkańców, którzy żyli w 
76 domach. Z tego, około 50 osób 
było zatrudnionych w leśnictwie. 
Przemysł wiejski wzbogacił się 
także o cegielnię i tartak.
 Na początku XX w. powstała 
nowa gajówka i leśniczówka. W 
1910 r. mieszkańcy wznieśli ka-
plicę mszalną pw. św. Rodziny. 
Rozpoczęła się także elektryfika-
cja wsi. Przeciągnięto linię telefo-
niczną z Kuźniczyska. We wsi ist-
niała również agencja pocztowa. 
Była karczma i szkoła.
 W 1939 r., łącznie z pracowni-
kami leśnictwa, we wsi było 430 
mieszkańców, którzy żyli w 115 
zagrodach. Własność gminna 
liczyła 423,23 ha gruntów. Sołty-
sem był Fritz Stoper. Wieś repre-
zentowało 4 radnych.
 Układ wsi miał charakter uli-
cówki. Po przyłączeniu do Kuź-
niczyska, leżącej na południowy 

wschód od wioski, osady Dam-
mitz, powstała kolejna ulicówka.
 Rozgłos tej miejscowości przy-
niosły okoliczne lasy. W 1836 r. 
utworzono w Skoroszowie nad-
leśnictwo. W jego skład weszły 
leśnictwa: w Skoroszowie. w 
Brzeziu i w Ujeźdźcu Małym. Po-
wierzchnia lasów nadleśnictwa 
w 1914 r. wynosiła. 4120 ha, a w 
1937 r. – 5705 ha. Rosły w nim 
buk, olsza, brzoza, sosna, mod-
rzew, świerk i jodła. 
 Od połowy XIX w. rozpoczęły 
się badania flory lasu. Przyrod-
nicy odkrywali unikalne rośliny, 
typowali pomniki przyrody. Pod 
koniec tego wieku wydano wiele 
przewodników po tych lasach. 
Wytyczono szlaki turystyczne. 
Organizowano wycieczki. 

KUŹNICZYSKO 
 Wieś położona na Wzgórzach 
Trzebnickich na wys. 114 m npm. 
Znaleziska archeologiczne po-
świadczają ślady osadnictwa z 

okresu kultury łużyckiej (osada 
i cmentarzysko ciałopalne) oraz 
średniowieczne stanowisko hut-
nicze z XIII i XIV wieku.
 Dawne nazwy wsi: Polni-
schhammer, Polnisch Hammer 
lub Hammer Polnisch używano 
od czasów nowożytnych do po-
czątku XX w., a w latach 1909-
1945 – Gross Hammer, potem 
Kuźniczysko.
 Pierwsza część niemieckiej na-
zwy wsi „Hammer” wywodzi się 
od zajęcia mieszkańców osady, 
którym było kuziennictwo – wy-
tapianie żelaza z rudy darniowej. 
Przymiotnik „Polnisch” podkre-
ślał, że mieszkająca tu ludność 
mówiła po polsku. Zwykle w po-
bliżu takich osad znajdowały się 
wioski zasiedlone przez ludność 
niemieckojęzyczną. Potwierdza 
to nazwa pobliskiej wsi Czeszów, 
wówczas Deutsch Hammer.
 Tereny na których położona 
jest obecnie wieś Kuźniczysko, 
należały do kompleksu leśnego 
Skoroszowa, który książę Hen-
ryk Brodaty nadał w 1232 r. dla 
klasztoru cysterek w Trzebnicy. 
Kuźniczysko, tak jak i inne osady 
na tym terenie, było kolonią le-
śną, która z czasem dała początek 
wiosce. Spośród dwóch czynnych 
w XV w. hut żelaza jedna leża-
ła na terenie Czeszowa, a druga 
Kuźniczyska. W 1422 r. należała 
ona do rodziny Mulischs, która 
za użytkowanie jej płaciła klasz-
torowi 5 marek czynszu roczne-
go. Dla porównania huta Johana 
Hubnera w Czeszowie oprócz 

czynszu, dawała klasztorowi dwa 
pługi i dwa pręty z żelaza. W 1433 
r. Muslischowie sprzedali kuźnię. 
Wtedy nie było jeszcze wioski, a 
okoliczni mieszkańcy zajmowali 
się hutnictwem, karczowaniem i 
wypalaniem drewna oraz pszcze-
larstwem. Z czasem na wytrze-
bionym terenie powstała wieś i 
folwark klasztorny.
 Sabina Nass, ksieni opactwa 
cysterskiego, po pożarze kościoła 
i części klasztoru trzebnickiego w 
1595 r., ponownie zastawiła do-
bra w Kuźniczysku Hansowi von 
Wengerský za sumę 1200 talarów. 
Za jej krótkich rządów (1594-
1602) na konwent trzebnicki spa-
dało jeszcze jedno nieszczęście. 
W 1600 r. wybuchła epidemia 
zarazy, która trwała z przerwami 
dwa lata. Wówczas śmierć zabra-
ła 1262 istnienia ludzkie. Wśród 
nich głównie mieszkańców wio-
sek w leśnych dobrach opactwa. 
Na skutek zarazy zmarła też ksie-
ni Sabina Nass. Jeszcze większe 

straty wśród mieszkańców dóbr 
klasztornych spowodowała epi-
demia dżumy w 1569 r. Wówczas 
zmarło 1660 osób. Od XVII w. 
wielkim nieszczęściem dla pod-
danych opactwa stały się najazdy 
obcych wojsk w czasie licznych 
wojen, które wtedy przetaczały 
się przez Śląsk.
 W 1642 r., w czasie wojny 
trzydziestoletniej, pojawił się na 
ziemi trzebnickiej słynny ban-
dyta Melchior Hedloff, któremu 
przypisano 251 morderstw. Jego 3 
ofiary pochodziły z okolic Trzeb-
nicy. Hedloff nie tylko mordował, 
ale i grabił. Pierwsze jego zdoby-
cze miały miejsce koło Kuźniczy-
ska, gdzie grożąc strzelbą, ograbił 
dwie osoby. Jednej zabrał 1 talara 
i 18 groszy, a drugiej, kupcowi, 15 
talarów. 
 W 1653 r. Dorota Bnińska, 
ksieni opactwa zezwoliła młyna-
rzowi w Kuźniczysku, aby na tere-
nie majętności klasztornej zbudo-
wał warzelnię piwa, czyli browar. 
Od 1641 r. właścicielem młyna, a 
potem i browaru był Balzer von 
Kottwic. W 1696 r. młyn i browar 
spłonął. Po pewnym czasie obiek-
ty te przejął klasztor. 
 W 1624 r., w sąsiedztwie Kuź-
niczyska powstał folwark zwany 
„Lassaterei”. Jego nazwa pocho-
dzi od Georga Lassata, który na-
był ten majątek od klasztoru.
 W 1785 r. we wsi było 39 go-

Ze skarbca kulturowego 

dziedzictwo  kulturowe
Małych Ojczyzn
G M I n y   T R Z E B n I C a

Gminy Trzebnica

 Skoroszów. Pomnik przyrody - sosna 
w bluszczu (1891)

Skoroszów (1889). Poczta i gospoda, 
nadleśnictwo

Kuźniczysko. Kartka z 1905 r. Gospo-
da, kościół, pastorówka, szkoła
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spodarstw zagrodniczych, 30 za-
gród, młyn wodny, browar, dwa 
folwarki, 540 owiec, jeden do-
zorca bydła i 400 mieszkańców. 
Był kościół i szkoła ewangelicka, 
karczma oraz budynek zarządcy.
 Po kasacji klasztoru cyster-
skiego w 1810 r. wyodrębniła się 
i rozwinęła własność gminna. W 
1845 r. wieś liczyła już 791 miesz-
kańców, którzy żyli w 104 zagro-
dach, w folwarkach i przysiółku 
Lassaterei. Ponadto istniała już 
kuźnia wyrobów miedzianych – 
prasa i drugi młyn.
 W latach 1874-1945 Kuźni-
czysko było siedzibą urzędu re-
jonowego dla 5 gmin wiejskich: 
Brzezia, Biedaszkowa Wielkiego, 
Janiszowa, Skoroszowa i Kuźni-
czyska oraz 2 nieruchomości rol-
nych i leśnych. 
 Po pierwszej wojnie świato-
wej mieszkańcy wioski postawili 
pomnik dla uczczenia poległych 
żołnierzy w latach 1914-1918. 
Około 1930 r. zbudowano trans-
formator. Dzięki temu zaczęto 
elektryfikować wieś, a w młynie 
zamontowano nowoczesną tur-
binę Francisa. Zainstalowano też 
linie telefoniczną. 
 W 1939 r. w Kuźniczysku było 
663 mieszkańców, 194 budynków, 
a własność gminna wynosiła 1002 
ha gruntu. Sołtysem był Wilhelm 
Bartnig. Wioskę reprezentowało 
5 radnych.  
 Układ przestrzenny wsi two-
rzył zlepek kilku ulicówek, co 
wskazuje, że wieś powstała z 
wielu małych osad. Większość 
mieszkańców wsi była protestan-
tami, którzy w nieokreślonym 
bliżej czasie zbudowali sobie 
świątynię. Jednak w 1671 r. – na 
mocy pokoju westfalskiego, który 
kończył wojny religijne – kościół 
w Kuźniczysku klasztor trzebnic-
ki przekazał katolikom. W 1707 
r., na mocy konwencji w Altran-
städt, kościół katolicki w Kuźni-
czysku stał się ponownie zborem 
ewangelickim. Protestanci roze-
brali go i w 1709 r. na jego miej-
scu w wznieśli nową, drewnianą, 
jednonawową świątynię z wieżą. 
Wokół kościoła założyli cmen-
tarz, a jego teren ogrodzili cegla-
nym wysokim murem z drewnia-
ną bramą. Początkowo kościół był 
filią zboru w Złotowie. W 1824 r. 
Kuźniczysko uzyskało status sa-
modzielnej gminy ewangelickiej.
 Nowy zbór luterański zasłynął 
ze wspaniałych czternastogło-
sowych organów koncertowych. 
Wykonał je w 1737 r. znany wro-
cławski organmistrz, Michael En-
gler Młodszy. Jego dzieło zostało 
wymienione w pracy p.t. „Muzy-
cy Śląska: wkład do historii sztu-
ki Śląska” wydanej w 1830 r. Do 
1790 r. w świątyni tej odprawiano 
nabożeństwa w języku polskim, 
a organista znał pieśni polskie. 
Ponadto w bibliotece parafialnej 
zachowały się jeszcze do okresu 

międzywojennego polskie ksią-
żeczki do nabożeństwa. 
 Na początku XX w. zbudowa-
no też murowaną kaplicę cmen-
tarną. Obecnie kościół katolic-
ki pw. Niepokolanego Poczęcia 
NMP.
 We wsi obok ewangelików byli 
też katolicy, którzy należeli do 
parafii w Zawoni. Byli również 
staroluteranie. Wielu z nich, ze 
względu na prześladowania, wy-
emigrowało w 1839 r. do Ameryki 
– 7 rodzin, razem 32 osoby, w tym 
19 dzieci.
 Po II wojnie światowej, za 
sprawą byłych mieszkańców wio-
ski, 23 marca 1952 r., mosiężny 
dzwon kościelny z Kuźniczyska, 
zaczął bić w nowym kościele 
ewangelickim w Dachau, który 
wzniesiono na miejscu kaplicy 
byłego obozu koncentracyjnego 

w latach 1933/45. 

BIEDASZKÓW WIELKI
 Badania archeologiczne po-
twierdziły istnienie na terenie 
wsi osadnictwa z okresu kultury 
łużyckiej, kultury przeworskiej i 
wczesnego średniowiecza. 
 Wieś pierwotnie określana 
jako Biadasskowo, po raz pierw-
szy wzmiankowana była w 1666 
r., następnie Bitauske w1787 r., 
potem nosiła miano Biadauschke, 
dalej Biadauschke Gross. Nato-
miast w latach 1938-1945 – He-
idegrund, a po 1945 r. – Biedasz-
ków Wielki.
Nazwa wsi wywodzi się od okre-
ślenia Biedaszkowo, Biedaszek, 
Biedaszke, które oznacza biedną, 
ubogą wieś. Wioska wykształ-
ciła się z osady leśnej na terenie 
dóbr, które od średniowiecza do 
1810 r. były własnością opactwa 
cysterskiego w Trzebnicy. Przed 
sekularyzacją dóbr klasztornych 
wieś liczyła 28 dużych i małych 
gospodarstw oraz 259 mieszkań-
ców. We wsi był młyn, karczma i 
szkoła. Większość mieszkańców 
od czasów reformacji stanowili 
protestanci, którzy należeli do 
gminy ewangelickiej w Kuźniczy-

sku, natomiast katolicka mniej-
szość przypisana była do parafii 
w Koczurkach. 
 W 1794 r. we wsi miał miej-
sce niecodzienny wypadek. Jego 
przebieg nagłośniła ówczesna 
gazeta „Schlesischen Provincial-
blätter”. Jak podała prasa, w Bie-
daszkowie w gospodarstwie wdo-
wy Schroeiber, był wół, który 24 
czerwca zaatakował wdowę i jej 
córkę. W obronie kobiet stanął 
Johann, syn wdowy. Rozsierdzo-
ne zwierzę rzuciło się na niego, 
wzięło go na rogi i rzuciło nim 
o ścianę. Ciężko rannego, z roz-
prutym brzuchem Johanna sołtys 
zawiózł do lekarza w Trzebnicy. 
Nieszczęśnik w okropnych bólach 
cierpiał przez 5 tygodni i 4 dni. 
Zmarł 2 sierpnia.
 We wsi w 1820 r., po kasacie 
klasztoru, było 25 gospodarstw 

zagrodniczych, 54 domów, w 
których żyło 370 mieszkańców. 
W 1839 r. 1 rodzina wyznania 
staroluterańskiego wyjechała do 
Ameryki. Do 1904 r. nauczycie-
lem szkoły ewangelickiej był Karl 
Koschinsky.
W1909 r. ukończono budowę 
drogi z Koczurek do Biedaszkowa 
Wielkiego i Brzezia. 30 lat póź-
niej wieś liczyła 310 mieszkań-
ców, którzy żyli w 65 zagrodach 
i gospodarowali na areale 675 ha. 
Wioska była zelektryfikowana, 
posiadała połączenie telefoniczne 
z Kuźniczyskiem. Do transportu 
osobowego i towarowego do po-
bliskich miejscowości używano 
wozów konnych i samochodów. 
Sołtysem był Rainhold Reinsch, 
a społeczność wiejską reprezento-
wało czterech radnych. Centrum 
wsi stanowiło skrzyżowanie dro-
gi wiejskiej z drogą łączącą wieś z 
Trzebnicą. Przeważały jednokon-
dygnacyjne, murowane budynki 
mieszkalne kryte ceramicznym 
dwuspadowym dachem. Do Bia-
daszkowa Wielkiego należały 
również przysiółki – Janiszów i 
Trzy Chałupy. Obecnie wchodzą 
w skład sołectwa tej wsi.

JANISZÓW
 Ślady osadnictwa sięgają śre-
dniowiecza. Udokumentowana 
nazwa osady – Janischgut pocho-
dzi z 1740 r. i w tej formie prze-
trwała do 1945 r., potem Janiszów. 
Nazwa wywodzi się od imienia 
Janisz, starszej formy – Jan, czy-
li była to wioska Jana. Wieś roz-
winęła się z osady leśnej, która 
powstała na terenie dóbr klasz-
toru trzebnickiego. Ta niewielka 
kolonia leśna leżała przy drodze 
z Wielkiego do Małego Biedasz-
kowa. W 1785 r. osada liczyła 7 
gospodarstw, w których żyło 54 
mieszkańców. Po sekularyzacji 
klasztoru w 1810 r. nadal pozosta-
ła niewielką wsią. W 1939 r. liczy-
ła 39 mieszkańców, którzy żyli w 
8 zagrodach i gospodarowali na 
areale 125,97 ha. Sołtysem wsi był 
Herman Helm, a jej mieszkańców 

reprezentowało 4 radnych. Wieś 
miała połączenie telefoniczne z 
Kuźniczyskiem. 

TRZY CHAŁUPY
Malutka osada, Jak wskazuje jej 
nazwa składała się i nadal składa 
z trzech gospodarstw. Była  przy-
siółkiem Biedaszkowa Wielkiego.

BIEDASZKÓW MAŁY
 Na terenie wsi znajdują się 
dwa stanowiska archeologiczne, 
które wskazują na osadnictwo w 
okresie kultury łużyckiej, kultury 
przeworskiej oraz wczesnego śre-
dniowiecza. Jej nazwę notowały 
źródła od XVII w.: Biadasskowo 
(1666),  Bitauske (1787), potem 
Biadauschke dalej Biadauschke 
Klein, a w latach 1938-1945 – 
Margaretenmuehle,  po 1945 r. – 
Biedaszków Mały.
 Pochodzenie nazwy wsi jest 
podobne jak Biedaszkowa Wiel-
kiego. Natomiast nazwa Marga-
retenmuehle pochodzi od nazwy 
pobliskiego młyna.
 Wieś wykształciła się z osady 
leśnej, która leżała na terenie po-
siadłości klasztoru trzebnickie-
go i stanowiła jego własność. W 
1785 r. we wsi było 7 gospodarstw 

zagrodniczych, 11 zagród i 84 
mieszkańców. Protestanci uczęsz-
czali do zboru w Koniowie, a ka-
tolicy do kościoła w Koczurkach. 
W 1820 r., 10 lat po likwidacji 
klasztoru cysterek, wioska liczyła 
25 gospodarstw zagrodniczych, 
14 zagród oraz 96 mieszkańców. 
Osada powoli rozwijała się i po-
nad 100 lat później – w 1939 r., 
we wsi było 52 zagrody, w których 
żyło 202 mieszkańców. Do gminy 
wiejskiej należało 319,66 ha grun-
tu. Wtedy sołtysem był Reinholb 
Ritschke, a interesy wioski repre-
zentowało 3 radnych.
 Wieś złożona była z kilku czę-
ści: niewielkiej, nieregularnej uli-
cówki właściwego Biedaszkowa 
Małego, z przysiółka Parnice i go-
spodarstwa młynarskiego Kliche 
Muehle. Układ ten utrwalony już 
w II połowie XVIII w., nie uległ 

istotnym zmianom.

PARNICE 
 Niewielka kolonia granicząca 
od północnego zachodu z Bie-
daszkowem Małym. Pierwotnie 
stanowiła własność rycerską, 
z czasem weszła w skład dóbr 
klasztornych. Jej nazwa Parnitze, 
Parnice pochodzi prawdopodob-
nie od nazwiska właściciela ma-
jątku, Parnitze. 
 W 1785 r. osadza liczyła 49 
mieszkańców, 6 gospodarstw za-
grodniczych i 4 zagrody. Ewan-
gelicy uczęszczali do zboru w 
Pawłowie, a katolicy do kościoła 
w Koczurkach. W 1709 r. sołtys w 
Parnicach, Hans Schiller wszedł 
w skład rady parafialnej zboru w 
Pawłowie. 
W 1822 r. w Parnicach było 57 
mieszkańców, 7 zagród i 4 gospo-
darstwa zagrodnicze. Z czasem 
osada stała się przysiółkiem Bie-
daszkowa Małego. Obecnie nale-
ży do sołectwa tej wsi.
 Dzieje przedwojenne tych wio-
sek dopisują teraz ich spadko-
biercy, polscy osadnicy i ich po-
tomkowie, którzy już uznają je za 
swoje Małe Ojczyzny.

1 - 2 kwietnia 1945 r. – Wielkanoc 
w Trzebnicy. 69 lat temu trwała 
jeszcze wojna.

25 stycznia 1945 r. – opuszczoną 
przez mieszkańców – Trzebni-
cę zajęły wojska radzieckie. W 
końcu marca pojawiły się rów-
nież wojska z orzełkami na zie-
lonych rogatywkach, ponieważ 
rejon Wzgórz Trzebnickich stał 
się miejscem koncentracji 2. Ar-
mii Wojska Polskiego. Jej sztab i 
dowództwo mieściło się w Trzeb-

nicy. 
         Postój żołnierzy 2. Ar-
mii w rejonie Trzebnicy przypadł 
na okres Świąt Wielkanocnych. 
Przed świętami polski kapelan 
wojskowy zamówił u sióstr bo-
romeuszek 6000 komunikantów 
dla swoich żołnierzy. Natomiast 
komendant wojsk radzieckich – 
w Wielką Sobotę – przekazał sio-
strom w prezencie kosz jaj wiel-
kanocnych.
        Z okazji tych świąt zo-
stała otwarta bazylika, w której 

nabożeństwa z udziałem polskich 
żołnierzy celebrował miejscowy 
proboszcz, ks. Alfred Hübner. 
Trwały one – w niedzielę i w po-
niedziałek wielkanocny – od go-
dziny 6.00 do 12.00 w południe. 
Naoczni świadkowie ze zdzi-
wieniem obserwowali masowe 
przystępowanie żołnierzy do ko-
munii oraz śpiewy towarzyszące 
modlitwom. Szczególne wrażenie 
na wiernych, wywierała śpiewa-
na pod koniec każdej Mszy św., 
przez setki polskich żołnierzy, 

pieśń nad pieśniami – „Boże, coś 
Polskę…” 
        Żołnierska Wielkanoc 1945 
r. była skromna. Każdy żołnierz 
otrzymał dodatkowo na każdy 
świąteczny dzień 200 g chleba 
białego, 100 g wódki, 50 g kieł-
basy oraz 2 jajka. W armii z tej 
okazji wydano dodatkowo około 
30 ton chleba, 15 ton wódki, 7,5 
tony wędlin oraz 150 tys. jaj. W 
okresie świąt, żołnierze w wielu 
jednostkach gromadzili się przy 
wspólnych stołach lub przyjmo-
wali zaproszenia do domów pol-
skich osadników i wędrowców 
– przymusowi robotnicy pracu-
jący do niedawna u pobliskich 

bauerów, albo byli więźniowie 
obozów jenieckich. Po świętach 
polscy żołnierze opuścili Trzeb-
nicę i ruszyli nad Nysę Łużycką, 
by wziąć udział w krwawej opera-
cji berlińskiej. Zginęło w niej wie-
lu żołnierzy. Dla nich niedawne 
wspomnienia z ziemi trzebnickiej 
były ostatnimi wspomnieniami w 
ich życiu. 
                                Na podstawie 
artykułów: ks. Antoni Kiełbasa 
„Miasto i klasztor w Trzebnicy 
                                      w pierwszej 
połowie 1945 roku” i Jerzy Bog-
dan Kos „Wielkanoc 1945 roku.”

Kuźniczysko, litografia z 1901.
Biedaszków w. centrum wsi – gospoda. Koniec XiX w.

W kręgu rocznicowych wydarzeń
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Pochodzący z Trzebnicy perku-
sista wraz z jednym ze swoich 
zespołów – Trzynastą W Samo 
Południe – bierze udział w pro-
gramie X Factor. Muzycy doszli 
już do momentu, w którym decy-
dujący głos mają widzowie i wal-
czą o finał. W krótkim wywiadzie 
Michał zdradza czytelnikom Pa-
noramy Trzebnickiej kulisy pro-
gramu oraz plany na najbliższą 
przyszłość.
Trzynasta w Samo Południe, 
zanim do niej dołączyłeś, pró-
bowała swoich sił w innych 
programach: Must Be The Mu-
sic i Mam Talent. w żadnym 
jednak nie zaszła tak daleko, 
jak w X Factorze. czy myślisz, 
że to Twoja zasługa?
Michał Bednarz: Jestem prze-
konany (śmiech). Tak na poważ-
nie, to od tamtego czasu chłop-
cy wyciągnęli trochę wniosków, 
nabrali doświadczenia w kwestii 
doboru repertuaru. Niestety, na-
sza docelowa publika takich pro-
gramów nie ogląda. Ja przyznam 
się szczerze, jadąc na casting nie 
wiedziałem do jakiej stacji tele-
wizyjnej należy X Factor. Na ca-
stingach zorientowałem się po 
wszechobecnych logach TVN. 
Jest to pierwszy talent show, który 
śledzę - z wiadomych względów. 
Wracając jednak do pytania i od-
powiadając na tyle obiektywnie, 
na ile to możliwe - myślę, że moja 
obecność wpłynęła pozytywnie 
na poziom całego zespołu.
czy pozostałe składy w któ-
rych grasz (Full-X Trio, Vincent) 
nie cierpią na tym? a może pla-
nujesz z nimi również uderzyć 
do telewizji?
Program tego typu, wbrew po-
zorom, zabiera masę czasu. Przy 
programach na żywo musimy być 
w Warszawie od środy, najpóźniej 
czwartku. Grafik jest dość napię-
ty. Tzw. coachingi, czyli próby z 
udziałem specjalistów od aran-
żacji oraz wokalistyki, nagrywa-
nie wszelkiego rodzaju krótkich 
wywiadów, wizytówek, potem już 
w studiu telewizyjnym próby pod 
kątem kamer, oświetlenia, do tego 
masa czekania. Niestety, tak duże 
obłożenie musi mieć wpływ na 
inne działania. Z zespołu Vincent 
musiałem zrezygnować - terminy 
trasy, która jest w trakcie dopi-
nania, pokryły się z koncertami 
na żywo z X Factora. Chłopaki z 
Vincenta są w trakcie promowa-
nia płyty, którą miałem przyjem-
ność nagrać, więc nie mogą sobie 
pozwolić na przestój promocyjny. 
Wspólnie doszliśmy do wniosku, 
że tych projektów nie uda się po-
godzić. Na moje miejsce wskoczył 
godny zastępca - Adam Moszyń-
ski - „Zwierzak". W Full-X udało 
się wszystkie terminy pogodzić. 
Adam Fulara - lider zespołu - 
śmieje się, że niedługo będziemy 
znani nie z jego oryginalnego 
instrumentu i techniki (gitara 
dwugryfowa, tapping oburęczny 
- przyp. red.), ale z moich wystę-
pów w telewizji. Póki co z żadnym 
innym zespołem nie ma planów o 
udziale w talent show. Jak Trzy-
nasta nie zapali, to kto wie, może 
sam się gdzieś wybiorę.
co Twoim zdaniem już dał 
wam udział w programie? Ja-
kie są plany zespołu na przy-

szłość i jak wiele zależy od wa-
szej ewentualnej wygranej?
Póki co, jest to, przynajmniej w 
moim przypadku, ogromna ży-
ciowa przygoda. X Factor dał nam 
masę nowych znajomości. Spę-
dzamy wspólnie z uczestnikami 
wiele czasu czekając a to na próbę, 
a to na występ, a to na obiad lub 
na długich rozmowach o muzyce 
i nie tylko w hotelu. Szczególnie 
zżyliśmy się z ekipą Hatbreakers, 
którą chciałbym z miejsca ser-
decznie pozdrowić. Powoli rów-
nież zaczynają napływać propo-
zycje koncertowe. Mnie dał bar-
dzo dużo doświadczenia scenicz-
nego - adrenalinka związana z 
występami na żywo daje mocnego 
kopa. Dzięki programowi mogę 
oglądać od kuchni pracę profesjo-
nalnych ekip nagłośnieniowych, 
oświetleniowych, udało mi się 
zwiedzić wóz, w którym odbywa 
się montaż obrazu na żywo. Póki 
co, widzę same pozytywne strony. 
Oczywiście pokazując się szerszej 
publiczności, oprócz pozytyw-
nych komentarzy, napływa do nas 
sporo tzw. trolli czyli zdecydowa-
nie niekonstruktywna, obraźliwa 
krytyka z kwiecistą polszczyzną i 
wbrew zasadom ortografii. Mamy 
w planie po programie zrobić ran-
king najlepszych. Naprawdę zda-
rzają się mocne. Jeśli chodzi o na-
sze plany - od momentu w którym 
przeszliśmy casting, kilka osób 
(oprócz członków zespołu) ciężko 
pracuje na sukces tego zespołu. 
Naszych dwóch akustyków, re-
aliztoro-producentów - Mateusz 
Hryniewski i Andrzej Dziadek, 
menadżer Mateusz Romanów. W 
trakcie trwania programu udało 
nam się nagrać płytę. Produkcyj-
nie jest najlepsza ze wszystkich, w 
które do tej pory miałem okazję 
nagrać. Za brzmienie odpowie-
dzialni są panowie Marcin Szwaj-
cer i Jacek Miłaszewski. Możliwe 
było to dzięki sponsorom m.in. 
firmie Organika. Swój udział ma 
również trzebnicki przedsiębiorca 
p. Marian Przybylski. Potrzeby 
cały czas są duże, a nasze możli-
wości umiarkowane - niewspół-
mierne do potrzeb. Robię tutaj 
mały uśmiech w kierunku ewen-
tualnych sponsorów, którzy goto-
wi byliby wesprzeć zespół z trzeb-
nickim perkusistą u fundamentu 
:) W tej chwili bardzo mocno in-
westujemy w zespół - pracujemy 
już nad klipem. Wszystko po to, 
aby wykorzystać falę, na której 
się znajdujemy. Zależy nam, aby 
płyta ukazała się jak najszybciej. 
Wygrana lub dostanie się do fi-
nałowej trójki, daje możliwość 
(oczywiście po negocjacjach) 
podpisania kontraktu z Sony Mu-
sic Polska. Mamy wszystko co po-
trzebne - gotową płytę, niedługo 
klip, dobrą nazwę oraz duże do-
świadczenie koncertowe. Liczy-
my, że program, niezależnie od 
wyniku, pomoże ustawić sprawy 
na właściwe tory.
Jaka panuje atmosfera za ku-
lisami programu? Jakie jest 
jury programu za kulisami? 
Od kogo dostaliście najwię-
cej cennych rad i największe 
wsparcie?
Klimat, który panuje za kulisami 
bardzo pozytywnie mnie zasko-
czył. Poza bezowocnym udziałem 

w castingu do Must Be The Music, 
było to pierwsze moje doświadcze-
nie, jeśli chodzi o programy typu 
talent show. Pełen profesjonalizm, 
zarówno w kwestiach kontaktu 
z uczestnikami (pozdrowienia 
Gustaw, Ela), w postaci zaplecza 
sprzętowego i całej ekipy, która 
obsługuje scenę - nie ma dla nich 
problemów nie do rozwiązania, a 

tempo pracy - nie macie pojęcia 
ile rzeczy można ustawić na sce-
nie w 60 s, które mamy na zain-
stalowanie. Kolejne aspekty to 
fajny socjal - nie spodziewałem się 
pełnych zwrotów za paliwo oraz 
hotel. Jako uczestnicy czujemy 
się bardzo dobrze, mimo faktu, 
iż grafik jest napięty. Atmosfera 

między uczestnikami również na 
wysokiej stopie Nam szczególnie 
udzieliła się integracja w grupie 
zespołów, a w szczególności z ze-
społem Hatbreakers, z którym 
spędziliśmy masę czasu w hote-
lach lub czekając na swoje próby. 
Ogromne pozdrowienia dla chło-
paków (mam nadzieję, że czytują 
Panoramę Trzebnicką ;)). Swoim 

odpadnięciem całkowicie zepsuli 
nam radość z przejścia do czwar-
tego odcinka na żywo. Jeśli chodzi 
o jurorów - największe wsparcie 
mamy oczywiście od Kuby Wo-
jewódzkiego, który pojawia się 
zawsze na próbie i bierze bardzo 
czynny udział w wyborze utwo-
rów. Moim zdaniem sam fakt, że 

Kuba jest naszym opiekunem, po-
zwolił zespołom dojś tak daleko. 
W naszej opinii, zespoły miały 
pojechać do domu maksymalnie 
po drugim koncercie na żywo. 
Kuba jest bardzo opiniotwórczy - 
wspiera nas na swoim Facebooku 
i nie tylko. Warto też wspomnieć 
o Ewie Farnej. Myślę, że udało 
nam się zaskarbić jej sympatię. Na 
pierwszym występie, po zakoń-
czeniu naszego autorskiego „Hell 
Yeah", spontanicznie podmieni-
ła mnie za perkusją, a ja miałem 
okazję zasiąść przy stole juror-
skim. Generalnie Ewa jest bardzo 
sympatyczną i zdystansowaną 
osobą. Bez żadnego gwiazdorze-
nia potrafi się dosiąść do uczest-
ników i po prostu po ludzku poga-
dać. Z resztą jury nie było okazji 
porozmawiać - wszyscy są mocno 
zapracowani i gonią w piętkę.
Na koniec zachęć trzebniczan 
do głosowania na Twój zespół.
Chciałbym zachęcić do ogląda-
nia nas w sobotę o godz. 20:00 w 
TVN. Głosować można na nas 
przez cały tydzień wysyłając sms 
na numer 7322 o treści 9.

Dziękuję za rozmowę i trzy-
mam za was kciuki.

rozmawiała Patrycja Król
 

Uwaga szóstoklasiści i rodzice! 
23 maja 2014 roku od godz. 16.30  
drzwi trzebnickiej JEDYNKI będą 
dla was otwarte! Czekamy!

 - wejdź do Jaskini Hazardu
 - weź udział konkurencjach spor-

towych
- zrób zdjęcie z imprezy - najlepsze 

będą nagrodzone
 - naucz się „migać”
 - wstąp na ciacho do naszej kawia-

renki.

X fACTOR
Michał Bednarz i Trzynasta W Samo Połu-
dnie czekają na nasze wsparcie!

Trzynasta w Samo Południe na scenie X Factora.
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edyta bąk

 W sobotnie popołudnie, 10 
maja odbyła się druga edycja 
Pikniku Rodzinnego pod hasłem 
„Bezpieczna rodzina na waka-
cjach”. Scena koncertowa między 
malowniczymi stawami zamieni-
ła się w wielki plac zabaw dla dzie-
ci. 
 Podobnie jak w zeszłym roku  
organizatorami pikniku było Cen-
trum Zdrowia EMVIT z Trzebnicy 
Gmina Trzebnica oraz Powiatowa 
Komenda Policji w Trzebnicy. 
 Już o godz. 14 ruszył pełną 
parą kolorowy festyn z mnóstwem 

atrakcji dla młodszych i tych star-
szych uczestników pikniku. Zebra-
nych przywitały Katarzyna Gediga 
i Iwona Grzeżułkowska z Centrum 
Zdrowia EMVIT wraz z komen-
dantem Dionizym Dyjakiem i bur-
mistrzem Markiem Długozimą, 
życząc wszystkim super zabawy i 
zdrowej rywalizacji w przygotowa-
nych konkursach.

MOc aTraKcJi
 W programie pikniku domino-
wały głównie zabawy i atrakcje dla 
dzieci. Zabawy dla najmłodszych 
prowadziły Pani Monika Lenio 
- pedagog specjalny z Centrum 
Zdrowia EMVIT oraz Panie Mag-
dalena Gawron, Aleksandra Biłas i 
Dorota Madalińska zaprzyjaźnio-
ne z Centrum.
 Natomiast panie z Trzebnic-
kiego Centrum Kultury i Sportu 
zadbały o to, aby dzieci wyglądały 
w tym dniu wyjątkowo i niepo-
wtarzalnie, malując im buźki we 
wszystkich kolorach tęczy.
Dla małych uczestników impre-
zy udostępniony został radiowóz 
policyjny, w którym można było 
włączyć syrenę i przebrać się w 
policyjne ochraniacze, czy kask. 
Obecni również byli na pikniku 
funkcjonariusze straży pożarnej, 
którzy pokazywali, jak udzielić 
pierwszej pomocy przedmedycznej 
na fantomie. Nie zabrakło oczywi-
ście  wielkich, czerwonych wozów 
strażackich, które cieszyły się wiel-
kim zainteresowaniem wszystkich 
uczestników pikniku. 
 Aspirant Iwona Mazur prze-
prowadziła pogadankę dotyczącą 
bezpiecznego sposobu spędza-
nia wakacji. Najbardziej aktywni 
uczestnicy dyskusji zostali na-
grodzeni ciekawymi gadżetami i 
sprzętem do rowerów. Co ważne 
policjanci przez cały czas trwania 

pikniku prowadzili akcję znako-
wania rowerów. Inną bardzo cieka-
wą atrakcją był pokaz tresury psa 
policyjnego - Ceresa, który zdobył 
wiele sympatii, zwłaszcza wśród 
najmłodszych. Trener Łukasz Sko-
neczko, zademonstrował na poka-
zie, jak posłusznie zwierzę wyko-
nuje wiele komend i jak wielkim 
przyjacielem i obrońcą człowieka 
może być czworonogi bohater.
 Na pikniku trzebnicka Straż 
Miejska rozstawiła miasteczko ro-
werowe i przeprowadziła egzaminy 
na kartę rowerową dla wszystkich 
chętnych. Podczas sobotniego pik-
niku aż 45 dzieci zdobyło upraw-

nienia do jazdy rowerem. Oczy-
wiście nie obyło się bez cennych 
nagród, przyznanych dla najlep-
szych kursantów. Do uczestnictwa 
w jeździe na rowerach zachęcali 
również pasjonaci z Kolarskiego 
Klubu Sportowego z Trzebnicy 
na czele z Romanem Węglarskim 
i Bogusławem Zielińskim. Kola-
rze zaprosili specjalnego gościa 
– Zbigniewa Wieczorkowskiego, 
który sam zbudował od podstaw 
wspaniały bicykl. Jak sam powie-
dział: - Konstruowanie rowerów 
jest moją życiową pasją. Jazda tym 
osobliwym pojazdem różni się dia-
metralnie od jazdy na zwykłym 
jednośladzie. Sztuka prowadzenia 
bicykla nie jest łatwa, ale po opa-
nowaniu tej umiejętności, jazda na 
nim daje mnóstwo frajdy – pod-
kreślił pasjonat.
 Bardzo duże zainteresowanie 
wzbudził pokaz zumby prowadzo-
ny przez panią Karolinę z Zum-
baFitness z Trzebnicy. Energiczna   
instruktorka poderwała do zabawy 
większość uczestników pikniku. 
Dzięki łatwym krokom, prostym 
układom tanecznym i ognistej mu-
zyce zumba znalazła nowe rzesze 
fanek, a nawet fanów.
 Pracownicy Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego przy-
gotowali również ciekawą atrakcję. 
Dostępny był dla starszych impre-
zowiczów symulator zderzeń. Do-
rośli mogli sprawdzić na własnej 
skórze, co dzieje się z ciałem czło-
wieka zapiętym w pasy bezpieczeń-
stwa podczas zderzenia auta z prze-
szkodą. Wszyscy, którzy skorzystali 
z symulatora z pewnością zawsze 
będą jeździć w zapiętych pasach. 

KONKUrSOwy MaraTON
 Nieodłącznym elementem pik-
niku były liczne i bardzo ciekawe 
konkursy. Pracownicy Powiatowej 

Stacji Sanitarno–Epidemiologicz-
nej przeprowadzili konkurs z za-
kresu bezpieczeństwa nad wodą i w 
lesie, zwłaszcza latem. Szkoła Jazdy 
Gawlik poprowadziła znakomity 
konkurs rysunkowy, ukazujący, jak 
ważne jest właściwe rozmieszcze-
nie osób w samochodzie. Pani Mo-
nika Muszyńska zalecała, by mama 
jechała w aucie z przodu, a dziecko 
było na tylnym siedzeniu - najlepiej 
na środku kanapy i oczywiście za-
pięte w fotelik. Pan Jarosław Gaw-
lik udostępnił dorosłym możliwość 
sprawdzenia widzenia w alkogo-
glach. Dla odważnych ochotników 
sztuka przejścia poprawnie po pro-

stej linii w nietypowych okularach, 
stała się prawie niemożliwa. 
 Dużym zainteresowaniem cie-
szył się konkurs wiedzy o bezpie-
czeństwie w ruchu drogowym, 
do którego przystąpiło siedmiu 
tatusiów wraz z pociechami. Dla 
dwóch najlepszych zespołów ro-
dzinnych przygotowano finało-
wy konkurs - pakowanie walizek 
i biwakowego sprzętu do auta na 
czas - bezdyskusyjnie tatusiowie 
z synami zajęli dwa równorzędne 
pierwsze miejsca. A zwycięzcami 
zostali Mirosław Maciejak wraz z 
synem Mateuszem i Michał Mar-
cjoniak z synem Jakubem. Podczas 
pikniku każdy miał okazję uczest-
niczyć w konkursie na najlepsze 
hasło promujące bezpieczeństwo. 
Pierwsze miejsce zajął autor hasła: 
„Jeśli chcesz być, cały, zdrowy, włącz 
myślenie nim coś zrobisz” - Mateusz 
Muszyński. Drugie miejsce zaję-
ła Monika Rogala, a wyróżnieni 
zostali: Igor i Borys Dmytrowscy. 
Dzieci i rodzice otrzymali za udział 
w konkursach górę nagród ufun-
dowanych przez: firmę Bricomar-
che, firmę Tarczyński, Trzebnickie 
Stowarzyszenie Kupców, Szkołę 
Jazdy Gawlik oraz Sklep Ogrodni-
czy „U Miodzia”.
 Nie zabrakło oczywiście na im-
prezie dwóch największych dzie-
cięcych bohaterów, a mianowicie 
Super Kota i Komisarza Lwa. Zdo-
bywcy dziecięcych serc przez całą 
imprezę zabawiali małych fanów, 
pozując do pamiątkowych zdjęć. 
 Wsparcie partnerów i sponso-
rów sprawiło, że piknik był trzy-
godzinnym pasmem atrakcji dla 
całych rodzin. Patronat medialny 
nad spotkaniem objęli: Panorama 
Trzebnicka, Kurier Trzebnicki oraz 
Radio Patrol, którego speaker - Ro-
bert Błaszczyk wspaniale poprowa-
dził całą imprezę.

PIKNIK rODZINNY -Bezpieczna rodzina na wakacjach-

Pierwsze miejsce ex aequo za konkurs pakowania walizek zajęli - Mirosław Ma-
ciejak z synem Mateuszem i Michał Marcjoniak z synem Jakubem.  

Mateusz Muszyński, autor najlepszego piknikowego hasła. 

inicjatorki pikniku- właścicielki firmy emvit, oficer prasowy KPP iwona Mazur, 
nowy komendant Dionizy Dyjak oraz burmistrz Marek Długozima. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz tresury psa. Na zdjęciu straż-
niczka anna cisak z psem ceresem. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników pikniku. 
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25 marca Oława
W finale międzypowiatowym w 
Oławie wystąpiła drużyna ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 Trzebnicy. 
Niestety porażka w grupie z dru-
żyną z Międzyborza spowodowała, 
że zamiast w finale nasi zawodnicy 
musieli walczyć o miejsca IV – VI. 
Ostatecznie nasza drużyna zajęła V 
miejsce. Wyniki: 1.Milicz, 2.Oława  
3.Międzybórz, 5.SP 3 Trzebnica 
Skład naszej drużyny - Karol 

Łoposzko, Miłosz Cepiel, Natan 
Kowalski, Kacper Oleniasz, Eryk 
Śródka, Kornel Krzak, Wiktor Pie-
trzak, Błażej Ciachorowski, Jakub 
Franczak, Jakub Pastuszka.

26 marca Milicz
26 marca rozegrano w Miliczu 
Mistrzostwa Międzypowiatowe w 
Minisiatkówce Czwórek Dziew-
cząt. Dobrą dyspozycję zaprezen-
towały dziewczęta z naszej gminy 
ze Szkół Podstawowych nr 2 i 3. 
Drugie miejsce dające awans do 
Finału Strefy Wrocławskiej zdoby-
ła drużyna SP 2 .Natomiast zespół 
SP 3 po przegranej w tea breaku 
ze zwycięzcą turnieju drużyną z 
Milicza musiał zadowolić się wal-
ką o miejsca od IV-VI. Najcięższe 
mecze rozegrała SP 2 o wyjście z 
grupy ze Szkołą Podstawową nr 6 z 
Brzegu Dolnego, wygrywając w tea 
breaku 18-16 i w strefie finałowej ze 
Szkołą Podstawową nr 2 z Milicza, 
przegrywając 1-2 w setach. Awans 
do Finału Strefy Wrocławskiej dało 
zwycięstwo ze Szkołą
Podstawową nr 6 z Oleśnicy. Finał 
Strefy Wrocławskiej został roze-
grany 2 kwietnia we Wrocławiu. 
Natomiast dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 walczyły w fi-
nale pocieszenia i zajęły V miejsce. 
Wyniki turnieju: 1.SP Milicz, 2.SP 
2 Trzebnica, 3.SP 6 Oleśnica, 5.SP 3 
Trzebnica
Szkołę Podstawową nr 2 reprezen-

towały: Patrycja Kluga, Maria Klu-
ga, Matylda Kołodziejczyk, Julia 
Sobkowiak, Dominika Horak, Zu-
zanna Płoszaj, Maria Marcinko, Ju-
lia Umańska i Martyna Spalińska. 
Opiekunem zespołu był Krzysztof 
Adamczyk
Szkołę Podstawową nr 3 reprezen-
towały : Julia Cal ,Ada Mrozińska, 
Klaudia Tomczyk, Jagoda Błasz-
czyk, Weronika Bogucka, Anna 
Bochenek, Weronika Osik, Leoni 

Kundel, Agata Sokołowska, Karo-
lina Kowal.

26 marca Oborniki Śląskie
Siatkarskie granie w obornickiej 
„Trójce”. W środę 26 marca 2014 
roku w PSP nr 3 im. Jana Pawła II 
w Obornikach Śląskich odbył się 
Finał Powiatowy w Mini Siatków-
kę Dziewcząt i Chłopców klas IV. 
W Turnieju wystąpiło 12 drużyn 
z 8 szkół powiatu trzebnickiego, 
łącznie ok. 80 młodych entuzja-
stów piłki siatkowej. To rekordowa 
liczba od kiedy zawody odbywa-
ją się w Obornikach Śląskich. Na 
rozgrzewce przed Turniejem z gło-
śników słychać było „Bałkanicę” 
zespołu Piersi i rzeczywiście dużo 
się działo podczas każdego meczu. 
Oficjalnego rozpoczęcia Turnie-
ju dokonała dyrektor obornickiej 
„Trójki” – Krystyna Haładaj.
Dziewczęta
Wśród dziewcząt wystartowało 5 
szkół: SP Żmigród (gmina Żmi-
gród), SP Zawonia (gmina Za-
wonia), SP Wisznia Mała (gmina 
Wisznia Mała), SP 2 Trzebnica 
(gmina Trzebnica) oraz SP 3 Obor-
niki Śląskie (gmina Oborniki Ślą-
skie). Rywalizowano systemem 
„każdy z każdym”, do dwóch wy-
granych setów, set do 20 punktów, 
trzeci decydujący set grano do 15 
punktów. Siatka wisiała na wyso-
kości 200 cm, grano dwójkami.

Już od pierwszych meczy widać 
było, że faworytem Finału będzie 
Szkoła nr 2 z Trzebnicy, tuż za nią 
rywalizowały szkoły z Obornik 
oraz ze Żmigrodu. W decydujących 
meczach Żmigród przegrał swoje 
pojedynki natomiast bój o zwycię-
stwo stoczyły Oborniki z Trzebni-
cą. Po bardzo zaciętym meczu wy-
grała Trzebnica zdobywając tytuł 
Mistrza Powiatu Trzebnickiego w 
roku szkolnym 2013/2014.
Kolejność końcowa:
1. SP 2 Trzebnica 8 8-1
2. SP 3 Oborniki Śląskie 6 7-2
3. SP Żmigród 4 4-4
4. SP Wisznia Mała 2 2-7
5. SP Zawonia 0 1-8

Najlepszymi zawodniczkami 
Turnieju zostały wybrane: Kami-
la Sobkowiak (SP 2 Trzebnica); 
Małgorzata Daćko (SP 3 Oborniki 
Śląskie); Maria Kościelna (SP Żmi-
gród). Skład Mistrzowskiej Dru-
żyny: Kamila Sobkowiak, Marty-
na Kubacka,  Wiktoria Dumka, 
Aleksandra Gańko, Jagoda Kumor, 
Anastazja Nowak. Opiekun H. Bo-
lisęga.
Chłopcy 
Wśród chłopców wystartowało 7 
szkół: SP Żmigród (gmina Żmi-
gród), SP Zawonia (gmina Za-
wonia), SP Wisznia Mała (gmina 
Wisznia Mała), SP 3 Trzebnica 
(gmina Trzebnica), SP Prusice 
(gmina Prusice) oraz SP 3 Obor-
niki Śląskie i SP Pęgów (gmina 
Oborniki Śląskie). Rywalizowano 
w dwóch grupach, potem półfina-
ły, finały i mecz o V miejsce. Grano 
do dwóch wygranych setów, set do 
20 punktów, trzeci decydujący set 
grano do 15 punktów. Siatka wi-
siała na wysokości 200 cm, grano 
dwójkami.
Tu zdecydowanym faworytem były 
szkoły z Trzebnicy i Żmigrodu. Od 
początku zawodów szły one jak bu-
rza nie pozostawiając złudzeń, kto 
tego dnia będzie walczył o złoty 
medal. Tak też się stało. Obie szko-
ły spotkały się w Finale. Mecz stał 
na wysokim poziomie, był drama-
tyczny i zacięty. Ostatecznie Mi-

strzem Powiatu Trzebnickiego w 
Minisiatkówkę Chłopców klas IV 
w roku szkolnym 2014/2014 została 
Szkoła Podstawowa ze Żmigrodu. 
Kolejność końcowa:
1. SP Żmigród, 2. SP 3 Trzebnica, 
3. SP Pęgów, 4. SP Wisznia Mała, 5. 
SP 3 Oborniki Śląskie, 6. SP Prusice 
7. SP Zawonia
Najlepszymi zawodnikami Tur-
nieju zostali wybrani: Kacper Wy-
zinkiewicz (SP Żmigród); Mikołaj 
Łuszczyński (SP 3 Trzebnica) oraz 
Kamil Mazi (SP Pęgów). 
Skład drużyny SP 3 Trzebnica
Mikołaj Łuszczyński, Jakub Pan-
cerz, Jakub Szyjka, Jakub Ga-

daszewski, Mateusz Kuśmiński, 
Tomasz Woźniak, Sebastian Grzy-
bowski. Opiekun Paweł Wolski.
Najlepsze trzy drużyny wyjechały 
z Obornik Śląskich z medalami, 
wszystkie z dyplomami, a zwycięz-
cy dodatkowo z wielkimi puchara-
mi. Nagrody zostały ufundowane 
przez Stowarzyszenie Oświatowe 
SOWA z Trzebnicy, które wraz z 
Powiatowym Szkolnym Związ-
kiem Sportowym w Trzebnicy ko-
ordynuje wszystkie finały powia-
towe.  

27 i 28 marca Trzebnica
W gościnnej sali sportowej TCKiS 
odbyły się finały międzypowiatowe 
w minipiłce siatkowej klas V dziew-
cząt i chłopców. W czwartek 8 naj-
lepszych drużyn dziewcząt z byłe-
go województwa wrocławskiego 
walczyło o 2 premiowane miejsca 
uprawniające do walki z najlepszy-
mi drużynami z Wrocławia. Naszą 
gminę reprezentowała Szkoła Pod-
stawowa nr 3 z Trzebnicy. Niestety, 
jedna porażka w grupie spowodo-
wała, że nasza drużyna musiała 
zadowolić się walką o miejsca IV 
– VI. Sensacyjnym zwycięzcą tur-
nieju została Szkoła Podstawowa z 
Gniechowic a nasza drużyna zajęła 
V miejsce.
Skład naszego zespołu: Klaudia 
Bartosik, Klaudia Walasek, Pauli-
na Żołnierowska, Klementyna Ba-

jewska, Marta Masztalerz, Klaudia 
Hołubicka, Lilianna Krupa, Wero-
nika Hercuń. Opiekun drużyny: 
Andrzej Durbajło.
W piątek wystąpiło 9 najlepszych 
drużyn chłopców, które w trzech 
trzyzespołowych grupach walczyły 
o awans do finału we Wrocławiu. 
Naszą gminę reprezentowali zwy-
cięzcy mistrzostw powiatowych 
drużyna Szkoły Podstawowej nr 
3 w Trzebnicy. Niestety, dwie pe-
chowe przegrane po tea brekach 
z zespołami z Sycowa i Bielana-
mi Wrocławskimi spowodowały 
, że pozostała nam jedynie walka 
o miejsca VII-IX. Te spotkania z 
drużynami z Bukowic oraz Środy 
Śląskiej rozstrzygnęliśmy na swoją 
korzyść i zajęliśmy VII miejsce.
Finał zawodów stał na bardzo wy-
sokim poziomie i zwyciężyła w 
nim drużyna z Oławy, po wygranej 

2:1 z SP2 Milicz.
Końcowa kolejność turnieju: 1. SP 
6 Oława 2. SP2 Milicz  3.SP Syców, 
7.SP 3 Trzebnica. 
Skład naszej drużyny: Jan Wolski, 
Aleksander Śliniak, Bartek Jackow-
ski, Kacper Bona, Kacper Makles, 
Karol Cegła, Wiktor Nartowski, 
Szymon Osik. Opiekunem druży-
ny był Paweł Wolski.
Przedstawiciele ze Szkolnego 
Związku Sportowego z Wrocławia 
byli pod wrażeniem bardzo do-
brej organizacji turnieju w naszym 
mieście. Mamy nadzieję , że zawo-
dy te na stałe zagoszczą do kalen-
darza imprez Gminy Trzebnica. 
Szczególne podziękowania należą 
się Sławomirze Gniadek  za przy-
gotowanie boisk do gry oraz zor-
ganizowanie młodzieżowych sę-
dziów  w osobach siatkarek drużyn 
młodzieżowych Gaudii Trzebnica. 
W rolę sprawiedliwych wcieliły się 
następujące dziewczyny: Nikola 
Sławińska, Iga Rojewska, Patrycja 
Zaraza, Klaudia Trelińska, Alek-
sandra Hućko.
Dużą rolę w organizacji turnieju 
odegrali również Janusz Pancerz za 
wzorowe przygotowanie hali TC-
KiS oraz Lidia Rojewska za przygo-
towanie sędziów punktowych.
Koordynatorem turnieju z ramie-
nia Gminnego Szkolnego Związku 
Sportowego był Paweł Wolski.

[jan]

Siatkarski wielki tydzień młodzieżowych drużyn z Trzebnicy

Dziewczęta po rozegranych meczach w Miliczu. Drużyna chłopców na finale minisiatkówki w Obornikach Śląskich. Drużyna SP3 po zawodach w  Oławie. 

 Dziewczęta z Gimnazjum nr 1 
w dniu 29 kwietnia brały udział 
w drugim wojewódzkim etapie 
Coca-Cola Cup w Wołowie. Po 
bardzo zaciętych meczach i wy-
równanym poziomie gry rywali-
zujących zespołów, dziewczęta z 
Trzebnicy zdobyły drugie miej-
sce.
 Nadmienić należy, że na tym 
etapie rozgrywek wszystkie dru-
żyny prezentują bardzo wysoki 
poziom techniczny i taktyczny 
gry, a o sukcesie zdecydowały 

bardzo mocne strzały i popraw-
nie przeprowadzane akcje. Gim-
nazjalistki z Trzebnicy w całych 
rozgrywkach przegrały tylko jed-
no spotkanie z gimnazjalistkami 
z Wołowa - gospodarzem  turnie-
ju.

 Skład zespołu z Gimnazjum 
nr 1 z Trzebnicy: Monika Kru-
szona, Aleksandra Hućko, Nata-
lia Lorek, Joanna Krysa, Marty-
na Stec, Dagmara Czternastek, 
Sylwia Ostasiuk, Weronika Szy-

mańska, Natalia Bartela, Izabela 
Uchrońska; prowadząca zespół 
- Lidia Rojewska.

Klasyfikacja końcowa:

Wołów - 9 punktów
Trzebnica - 6 punktów
Wieruszów - 3 punkty
Białołęka - 0 punktów.

[lid]

W półfinałach Coca-Cola Cup  

Pod koniec marca uczniowie z SP2 i SP3 wzięli udział w 
serii spotkań siatkarskich w oławie, obornikach, Miliczu 
oraz trzebnicy. Poniżej relacja oraz wyniki naszych za-
wodników.

Drużyna dziewcząt z Gimnazjum nr 1 wraz z prowadzącą zespół - lidią rojewską. 
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POlONia-BielawiaNKa
Poloniści pokonali w sobotę (26.04.
br.) na Stadionie Miejskim w Trzeb-
nicy Bielawiankę Bielawa, w meczu 
26. kolejki III ligi. Padł wynik 2-1, 
a spotkanie trzymało w napięciu 
do ostatnich sekund.  Pierwsza 
część gry generalnie nie zachwy-
ciła. Było kilka okazji z obu stron, 
ale na posterunku stali bramkarze, 
albo napastnicy pudłowali. Gra 
toczyła się głównie w środkowej 
strefie boiska i żaden z zespołów 
nie posiadał przewagi. Po zmianie 
stron kluczowe okazało się wejście 
na boisko Adriana Bergiera, który 
z powodu lekkiego urazu rozpo-
czął mecz na ławce rezerwowych. 
Nasz trener zmienił w 53. minucie 
dobrze grającego Pawła Pytlarza, 
który miał jednak na swoim koncie 
żółtą kartkę i obawiano się, żeby 
nie obejrzał czerwonej (spotkanie 
ogólnie było bardzo ostre, a arbiter 
pokazał w sumie dziesięć żółtych i 
dwie czerwone kartki). Cztery mi-
nuty później padła pierwsza bram-
ka dla Polonii. Faulowany z lewej 
strony boiska, w narożniku pola 
karnego Bielawianki był Adrian 
Bergier. Sam poszkodowany pod-
szedł do piłki, uderzył ją z rzutu 
wolnego po krótkim słupku, bram-
karz gości miał spore problemy z 
obroną jego strzału i wypuścił z 
rąk piłkę, do której dopadł Szymon 
Łasiński i z najbliższej odległości 
dał prowadzenie swojej drużynie. 
Dla tego dwudziestolatka było to 
pierwsze trafienie dla Polonii w III 
lidze. Biało-niebiescy postanowili 
pójść za ciosem i dalej atakowali. 
Groźnie strzelał na bramkę Biela-
wianki Piotr Reczka, ale na poste-
runku był golkiper gości, Kacper  
Bosacki. W 72. minucie gry drugą 
żółtą kartkę obejrzał Michał Łaski i 

przyjezdni musieli kończyć mecz w 
dziesięciu. Cztery minuty później 
świetnym rajdem popisał się Billy 
Tchouague, który zawodnicy z Bie-
lawy przerwali dopiero faulem, w 
swoim polu karnym. Skutecznym 
egzekutorem jedenastki, po raz 
kolejny w tym sezonie, był Adrian 
Bergier, podwyższył on pewnym 
strzałem na 2-0. W tym momen-
cie wydawało się, że nasi zawod-
nicy mają ten mecz pod kontrolą. 
Jednak w 80. minucie spotkania 
również zawodnik Polonii obejrzał 
drugą żółtą, a w efekcie czerwoną 
kartkę. Był nim strzelec pierwszej 
bramki Szymon Łasiński. Goście 
uwierzyli, że nie wszystko jeszcze 
stracone i zaczęli śmielej atakować. 
Odsłonili się, stwarzając poloni-
stom okazję do kontry. Dobrze dwa 
razy pod bramką rywali znalazł 
się, wprowadzony w drugiej poło-
wie na boisko, Kacper Belica, ale 
zabrakło szczęścia. Zawodnicy Bie-
lawianki okazali się skuteczni w 88. 
minucie tej konfrontacji. Skutecz-
nie, akcję przeprowadzoną prawą 
stroną boiska, zakończył Dawid 
Włodek, który również pojawił się 
na placu gry w drugiej odsłonie 
meczu. Ostatnie minuty były bar-
dzo nerwowe, obie strony miały 
jeszcze okazje do zmiany rezultatu, 
ale wynik już się nie zmienił i Polo-
nia wygrała 2-1.
TSSR POLONIA TRZEBNICA 2–1 
SKP BIELAWIANKA BIELAWA.
Łasiński 57, Bergier 77 – Włodek 
88 Żółte kartki: Pytlarz, Caliński, 
Karga Czerwona kartka: Łasiński 
(za dwie żółte)
Skład Polonii: Karol Buchla – To-
masz Karga, Dariusz Zalewski, 
Krystian Jajko, Tomasz Szczepek – 
Oskar Caliński (Kamil Krzanowski 
81), Paweł Pytlarz (Adrian Bergier 
53), Radosław Bella, Piotr Reczka 
(Kacper Belica 73) – Szymon Łasiń-

ski, Billy Tchouague, Rezerwowi: 
Karol Hornik, Szymon Mokrzycki, 
Jakub Psiurka, Radosław Niełacny 
Trener: Adrian Bergier

BySTrzyca-POlONia
Poloniści wywieźli punkt z ciężkie-
go terenu. Mogło być jednak lepiej, 
bo gola wyrównującego straciliśmy 
w doliczonym czasie gry. Mecz roz-
począł się od mocnego uderzenia 
gospodarzy. Po wrzutce z rzutu 
rożnego i skutecznym wykończe-
niu, już od piątej minuty przegry-
waliśmy 0-1. Wtedy nasza drużyna 
wzięła się do pracy i zaczęła dobrze 
grać. Efektem tego były dwa zdoby-
te gole, jeszcze przed przerwą. Naj-
pierw trafił Radosław Bella, chwilę 

później Szymon Łasiński. Obaj 
skutecznie wykończyli akcję, po 
otwierających podaniach, kolejno: 
Billego Tchouague i Piotra Recz-
ki. W drugiej połowie obie strony 
stworzyły sobie klarowne sytuacje. 
Jednak długo wynik nie zmieniał 
się. Na nasze nieszczęście gospo-
darze zadali wyrównujący cios w 
doliczonym czasie gry. Skuteczne 
uderzenie z rzutu wolnego dało 
remis Bystrzycy. Po raz kolejny w 
tym sezonie straciliśmy punkty w 
ostatnich sekundach meczu.

BYSTRZYCA KĄTY WROCŁAW-
SKIE 2-2 POLONIA TRZEBNICA
Dorobek 5, Mierzwa 90 - Bella 30, 
Łasiński 39,
Żółta kartka: Bella
Skład Polonii: Karol Buchla – To-
masz Karga, Dariusz Zalewski, 
Krystian Jajko, Tomasz Szczepek 
(Krzysztof Suchecki 38) – Oskar 
Caliński, Sławomir Kołodziej, 
Radosław Bella (Szymon Mo-
krzycki 75), Piotr Reczka – Szy-
mon Łasiński (Adrian Bergier 
52), Billy Tchouague, Rezerwowi: 
Karol Hornik, Kamil Krzanow-
ski, Jakub Psiurka, Kacper Belica. 
Trener: Adrian Bergier.

MKS-POlONia
Klan braci Gancarczyków i spółka 
okazał się za mocny dla Polonii. 
Na odnowionym, ładnym obiekcie 
w Oławie przegraliśmy z miejsco-
wym MKS-em 0-5, w meczu 28. 

kolejki III ligi. Pierwsze sekundy 
tego spotkania nie zapowiadały 
klęski. Już w drugiej minucie gry 
mieliśmy swoją okazję, niestety nie-
wykorzystaną. Cztery minuty póź-
niej swój koncert zaczął MKS. W 21 
minut gracze z Oławy strzelili nam 
cztery gole i załatwili sprawę. Fe-
stiwal strzelecki rozpoczął Michał 
Nowak. W sukurs poszli mu bracia 
Gancarczyk. Kolejno: Krzysztof, 
Mateusz i Waldemar trafiali do na-
szej siatki i po niespełna pół godzi-
nie gry wynik był rozstrzygnięty. 

Biało-niebiescy nie potrafili odpo-
wiedzieć. Na nic zdały się również 
zmiany. Pięć minut po przerwie 
gospodarze, za sprawą Krzysztofa 
Gancarczyka, podwyższyli na 5-0 i 
ustalili rezultat meczu.
MKS OŁAWA 5-0 POLONIA 
TRZEBNICA
Nowak 6, K. Gancarczyk 17, 50; 
M. Gancarczyk 24, W. Gancar-
czyk 27
Skład Polonii: Karol Buchla - To-
masz Karga (Szymon Mokrzycki 
46), Dariusz Zalewski, Krystian 
Jajko, Krzysztof Suchecki - Billy 
Tchouague, Sławomir Kołodziej 
(Paweł Pytlarz 19), Radosław Bella, 
Oskar Caliński (Kacper Belica 57) - 
Szymon Łasiński (Piotr Reczka 46), 
Adrian Bergier. Rezerwowi: Karol 
Hornik, Kamil Krzanowski, Rado-
sław Niełacny.
Trener: Adrian Bergier.
Wyniki naszej drużyny są różne. 
Gramy w kratkę i ze zmiennym 
szczęściem. Efektem tego jest 15. 
miejsce w tabeli (czwarte od koń-
ca). Po 28. kolejkach III ligi dolno-
śląsko-lubuskiej, sytuacja  ułożyła 
się tak, że mamy szansę najwyżej 
poprawić się od dwie lokaty. Jeśli 
to osiągniemy, a z ligi spadnie pięć 
drużyn, da nam to utrzymanie. Je-
śli nie zajmiemy 13. miejsca, bądź 
nawet je zajmiemy, a z ligi spadnie 
więcej niż pięć drużyn, niestety 
spadniemy o jedną klasę rozgryw-
kową niżej. Do końca sezonu bę-
dziemy zatem drżeć o ligowy byt. 
Nie wiadomo jeszcze bowiem ile ze-
społów spadnie, nie wiadomo rów-
nież na którym miejscu skończymy 
rozgrywki. Do trzynastego w ta-
beli Promienia Żary tracimy tylko 
trzy oczka, a będzie jeszcze sześć 
okazji do poprawienia swojego do-
robku punktowego. Najbliższa w 
niedzielę, 11 maja. We Wrocławiu, 
na Stadionie przy ul. Oporowskiej 
zmierzymy się z liderem, Ślęzą. O 
punkty będzie bardzo ciężko, ale 
jak pokazał jesienny mecz w Trzeb-
nicy (remis 3-3, przyp. red.) nie sto-
imy na straconej pozycji. Konfron-
tacja z wrocławianami to czwarte z 
rzędu wyjazdowe spotkanie naszej 
drużyny. Następnie, tydzień póź-
niej, biało-niebieskich czeka jeszcze 
jeden mecz na wyjeździe, z Ilanką 
Rzepin. Do Trzebnicy, na Fair Play 
Arenę wrócimy dopiero 24 maja, by 
zmierzyć się z Foto-Higieną Gać.
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Nasze rezerwy rozpoczęły zmaga-
nia ligowe 30 marca. Trzy pierw-
sze mecze biało-niebiescy grali na 
wyjeździe i pokonali kolejno: Or-
kan Borzęcin 3-0, Promień Brzy-
ków 5-1 i Lech Barkowo 2-1. W 
tych spotkaniach trzebniczanie 
byli lepsi od przeciwników i grali 
dobrze. Natomiast dwa ostatnie 
mecze, to już popis zawodników 
Polonii II.  W czwartej w tym 
roku konfrontacji druga drużyna 
seniorów odniosła czwarte zwy-
cięstwo. Tym razem bardzo oka-
załe, najwyższe w tym sezonie. 
Nasz zespół od początku meczu 
z ULKS Powidzko przeważał i 
szybko wyszedł na prowadzenie. 
Z biegiem czasu padały kolejne 
bramki i wynik się powiększał. 
Stanęło na dziewięciu, choć re-
zultat mógł być jeszcze wyższy, 

ale nasi gracze nie wykorzystali 
kilku świetnych okazji do zdoby-
cia gola. Nie ma jednak powodów 
do narzekań, bo Polonia II zagra-
ła najlepszy mecz w tym sezonie 
i nie pozostawiła na boisku złu-
dzeń, że jest zdeterminowana by 
awansować do A klasy.
TSSR POLONIA II TRZEBNICA 
9-0 ULKS POWIDZKO
Dmuch (2), Krzanowski (2), Na-
wrot (2), Mokrzycki (2), Kowal
Skład Polonii II: Marek Prokop-
czyk - Łukasz Kowal, Konrad 
Pęczkowski, Jacek Nawrot, Woj-
ciech Zieliński - Marcin Malesa, 
Krzysztof Choma, Szymon Mo-
krzycki, Tomasz Gomółka, Kamil 
Krzanowski - Jakub Dmuch.
Rezerwowi: Tomasz Szymczyk, 
Grzegorz Mazanka, Paweł Grech, 
Karol Szulga, Marcin Piasecki, Fi-
lip Kuczma (cała szóstka pojawiła 
się w drugiej połowie na boisku)

Trener: Karol Buchla.
W ostatnią niedzielę (4.05) za-
wodnicy Karola Buchli rozbili na 
wyjeździe Jawor Grabówka 9-1! 
To drugi mecz z rzędu, w którym 
nasz zespół zaaplikował przeciw-
nikom 9 bramek. Na spotkanie 
16. kolejki wrocławskiej klasy B 
(grupa X) rezerwy Polonii wybra-
ły się do malowniczo położonej 
Grabówki. Miejscowość w Doli-
nie Baryczy okazała się bardzo 
gościnna dla trzebniczan. Choć 
początek spotkania nie zapowia-
dał łatwego meczu, bo gospodarze 

w pierwszych minutach dwa razy 
groźnie zaatakowali, to jednak 
już po dziesięciu minutach gry 
rozwiązał się worek z bramkami 
dla biało-niebieskich. Do prze-
rwy strzeliliśmy ich 5. Po zmianie 
stron pierwsi gola zdobyli gospo-
darze, którzy skutecznie wykona-
li jedenastkę, po zagraniu ręką w 
polu karnym przez jednego z na-
szych zawodników. To tylko po-
drażniło polonistów. Gracze Ka-
rola Buchli zdobyli jeszcze cztery 
gole (w tym ostatniego z rzutu 
karnego) i zwyciężyli wysoko 9-1. 

JAWOR GRABÓWKA  1-9  POLO-
NIA  II  TRZEBNICA
nieznany – Psiurka (2), Niełacny, 
Belica (2), Kuczma (2), Malesa, 
Choma
Skład Polonii II: Marek Prokop-
czyk – Marcin Piasecki, Jacek 
Nawrot, Łukasz Kowal, Wojciech 
Zieliński – Jakub Psiurka, To-
masz Gomółka, Krzysztof Cho-
ma, Piotr Pająk – Kacper Belica, 
Radosław Niełacny
Rezerwowi: Tomasz Szymczyk, 
Grzegorz Mazanka, Marcin Ma-
lesa, Paweł Grech, Karol Szulga, 
Filip Kuczma (wszyscy pojawili 
się w II połowie na boisku)
Trener: Karol Buchla
Rezultaty osiągane przez Polo-
nię II nastrajają optymistycznie, 
jeśli chodzi o awans do klasy A. 
Co prawda przewaga w tabeli nad 
grupą pościgową, którą tworzą: 
Orzeł Biedaszków Wielki, Spar-
ta Wszemirów i Sokół Ujeździec 
Wielki,  nie jest znacząca, a me-
cze z tymi rywalami jeszcze przed 
nami, mimo to siła naszej druży-
ny, wsparta posiłkami z pierw-
szego zespołu, jest na tyle duża, 
by myśleć realnie o awansie. Tego 
życzymy Polonii II!

Kapitan Polonii - Dariusz zalewski często ma sporo uzasadnionych pretensji do 
swoich kolegów z boiska.

w górnym rzędzie stoją od lewej: Karol Buchla (trener), Kamil Krzanowski, To-
masz Szymczyk, Konrad Pęczkowski, Grzegorz Mazanka, Jacek Nawrot, Szymon 
Mokrzycki,  Marek Prokopczyk (kapitan), Paweł Grech, Jakub Dmuch, łukasz 
Kowal i andrzej Szymczyk (kierownik). w dolnym rzędzie od lewej: Filip Kucz-
ma, Karol Szulga, Marcin Piasecki, Marcin Malesa, Tomasz Gomółka, wojciech 
zieliński, Krzysztof choma.

druga drużyna seniorów tSSr Polonii gra rewelacyjnie w 
rundzie wiosennej. zespół karola buchli wygrał wszyst-
kie pięć ligowych spotkań (bilans bramek 28-3) i umocnił 
się na pozycji lidera wrocławskiej klasy b  (grupa X).

Dobra forma Polonii II

Polonia ze zmiennym szczęściem
wygrana, remis i przegrana. taki jest bilans trzech ostat-
nich meczy polonistów. trzebniczanie pokonali najpierw 
2-1 bielawiankę bielawa. cztery dni później zremisowali 
2-2 z bystrzycą kąty wrocławskie, a w święto konstytucji 
3 Maja przegrali w MkS-em oława 0-5.
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Przepis na zniszczenie dobra

 Droga do sukcesu naszych mło-
dych siatkarek była długa i ciężka. 
Dziewczęta rywalizowały z 23 dru-
żynami z województwa dolnoślą-
skiego w dwóch turniejach półfina-
łowych. Do finału wojewódzkiego 
zakwalifikowało się 8 najlepszych 
drużyn, do którego z 4 miejsca 
awansowały nasze dziewczyny. 
Finał ten odbył się 27.04.2014 r. w 
Miliczu. Po bardzo zaciętej i wy-
równanej walce MMKS Gaudia 
Trzebnica wywalczyła upragnio-
ny brązowy medal. Tym samym 
dziewczęta awansowały do Mi-

strzostw  Polski Kinder Sport Plus, 
prestiżowego turnieju, który w tym 
roku odbędzie się w Drzonkowie - 
ośrodku sportowym reprezentacji 
Polski w pięcioboju. Zakwalifiko-
wali się tam najlepsi młodzi siat-
karze i siatkarki z całej Polski. Do 
ścisłego finału awansowali tylko 
medaliści finałów wojewódzkich. 
Corocznym gościem specjalnym fi-
nałów jest Sebastian Świderski, któ-
ry od samego początku pełni rolę 
Ambasadora Kinder Sport Plus. 
Głównym sponsorem rozgrywek 
jest firma Ferrero Polska, która od 

kilku lat aktywnie wspomaga roz-
wój młodych siatkarskich talentów. 
 Rozgrywki odbędą się w dniach 
3-6 lipca. Pierwszy dzień finałów 
poświęcony jest powitaniu praw-
dziwych gwiazd, jakimi są finaliści 
Kinder Sport Plus - czyli uroczysta 
gala otwarcia z licznymi atrak-
cjami, które przygotował spon-

sor. Kolejne dni poświęcone będą 
głównie na rozgrywki i spotkania 
z największymi gwiazdami  piłki 
siatkowej. To na te chwile wszyscy 
młodzi siatkarze i siatkarki czeka-
ją, trenując mini piłkę siatkową. 
W tym roku w gronie najlepszych 
znalazła się Gaudia Trzebnica. Gra-
tulujemy!

Po rozgrywkach klasyfikacja fina-
łowa przedstawia się następująco:

1. MMKS Kłodzko
2. Młoda Gwardia SP 97 Wrocław I
3. Gaudia Trzebnica I
4. UKS Lubań I
5.UKS Dwójka Milicz I
6. SP Świdnica I
7. UKS  Lubań II
8. SP 50 Wrocław I
Skład brązowych medalistek Kin-
der Sport Plus: Kluga Patrycja, Na-
tanek Karolina, Oldziejewska Mo-
nika, Włodarska Patrycja, Kluga 
Marysia.
Trenerem zespołu jest Lidia Ro-
jewska, a kierownikiem Zygmunt 
Książkiewicz.
Natomiast Gmina Trzebnica w tym 
roku przeznaczyła na działalność 
sportową MMKS Gaudia 60 tysię-
cy złotych.

wielki awans młodych siatkarek MMkS „Gaudii” trzebni-
ca do Mistrzostw Polski kinder Sport Plus czwórek siat-
karskich.

Wielki awans

Siatkarki z Gaudii awansowały do Mistrzostw Polski Kinder Sport Plus. 

R E K L A M A

Fizjoterapeuta
501 - 853 - 102
Psychodietetyk
722 - 395 - 256
Dietetyk
609 - 320 - 661

Zgodnie z normą rozwojową, 
dziecko przed osiągnięciem wie-
ku  szkolnego powinno mieć 
ukształtowaną prawidłową wy-
mowę. Wiemy, że nie zawsze tak 
jest – do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej trafia sporo dzieci 

z wadami wymowy. Zadaniem 
pedagoga – logopedy jest objęcie 
tych dzieci terapią logopedyczną. 
Porozumiewanie się jest najważ-
niejszą umiejętnością zdobywaną 
przez nas w życiu. Nasz sposób 
komunikowania się wywiera głę-

boki wpływ na naszą edukację, 
możliwości zawodowe oraz sto-
sunki z innymi ludźmi. Często 
zdarza się, iż nieprawidłowy roz-
wój mowy dziecka uwarunkowa-
ny jest zaburzeniami emocjonal-
nymi. Dziecko przeżywa swoje 
problemy, które mogą powodo-
wać m. in. zaburzenia mowy, a 
także inne symptomy takie jak: 
zaburzenia zachowania, pro-
blemy z nauką, rówieśnikami, 
a także zaburzenia w relacjach 
rodzinnych. Często bagatelizu-
jemy problemy dzieci myśląc, 

że to chwilowe i same się jakoś 
rozwiążą. Pamiętajmy jednak, 
że dziecko nie jest w stanie samo 
sobie poradzić i objawy, które się 
u niego ukazują są dla rodziców 
sygnałem, aby podjęli właściwe 
działania.

Zapraszamy do korzystania z 
usług logopedy i psychologa 
dziecięcego w Centrum Zdrowia 
EMVIT.

mgr Małgorzata Janicka – Gałka
 mgr Dominika Surma

Od psychologa do logopedy…
Od logopedy do psychologa…

Trzebniczanie na Ultramaratonie
W dniu 10 maja odbył się 
Ultramaraton im. Olka 
Czapnika w Świnoujściu 
Udział w nim wzięli zawod-
nicy z KKS Trzebnica.

Zawodnicy w osobach: Irena Ko-
sińska i Krzysztof Łańcucki, byli 
tym razem jedynymi naszymi 
reprezentantami na tych zawo-
dach. Zapisani byli na dystan-
sie ULTRA o długości 330km 
(3x110km). Niestety warunki 
pogodowe, zimno, bardzo sil-
ny zmienny wiatr nadmorski i 
deszcz, a nawet momentami grad 
zmusił dużą część zawodników 
do zmiany dystansu na krótszy, 

co też uczyniła Irena Kosińska i 
pokonała dwie pętle, tj. dystans 
220 km. Jechała ze średnią pręd-
kością 23km/h, uzyskała czas 9h 
21’11” i uzyskała w swojej katego-
rii II-miejsce.Krzysztof Łańcucki 
przejechał całą trasę - trzy pętle tj. 
dystans 330 km po pasjonującym 
finiszu zajął IV miejsce w kat. 
Open, tracąc do zwycięzcy tylko 
7 pkt.  oraz I – miejsce w swojej 
kategorii M6. Średnia prędkość 
32,2km/h, czas 10h 01’ 43”. W za-
wodach uczestniczyło około 300 
kolarzy, w tym na najdłuższym 
dystansie było zgłoszonych 55 
zawodników, a ten dystans ukoń-
czyło tylko 27 twardzieli.

[ziel] 

irena Kosińska (z lewej) zajęła ii miejsce na dystansie 220 km. 

Prezes  Tr zebnick iego Parku 
Wodnego ZD R óJ  SP.  Z  O.O.

Ogłasz a
PrzeTarG NieOGraNiczONy 

na najem lokalu  uż y tkowego
1. Przetarg odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny.

2. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, położonego na 
poziomie ‘-1’ budynku kompleksu basenowego TPW „Zdrój” w Trzeb-
nicy, o łącznej powierzchni użytkowej 490,40 m2, składający się z: po-
mieszczenia przeznaczonego na bar i kręgielnię, toalety, wentylatorni, 
pomieszczenia technicznego oraz przejścia ewakuacyjnego.

3. W Lokalu najemca będzie mógł prowadzić lokal gastronomiczny wraz z 
kręgielnią.

4. Lokal znajduje się obecnie w stanie surowym i wymaga dokonania w 
nim niezbędnych prac adaptacyjnych. Obowiązek uzyskania wszelkich 
pozwoleń oraz zgód właściwych organów, służb i inspekcji, niezbęd-
nych do wykonania w Lokalu prac adaptacyjnych oraz do uruchomienia 
w nim działalności, spoczywa na przyszłym najemcy.

5. Jedyny kryterium wyboru oferty jest cena. Za najkorzystniejszą zosta-
nie znana ta spośród ofert, w której zostanie zaproponowana najwyższa 
stawka netto za 1 m2 powierzchni wynajmowanego Lokalu.

6. Szczegóły i warunki udziału na stronie : www.trzebnicazdroj.eu oraz 
pod numerem telefonu: 71 312 14 38

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2014 o godzinie 11.00 w sali 
konferencyjnej w siedzibie Organizatora.
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KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 9(52)

Osoby, które nadeślą lub dostarczą osobiście do redakcji (TCKiS ul. Prusicka 12) 
rozwiązaną krzyżówkę wraz z załączonym kuponem, wezmą udział w losowa-
niu nagrody w wysokości 50 zł. 

imię i nazwisko

telefon

rozwiązanie  z numeru 8 (51)
Nagrodę w wysokości 50 zł za rozwiązanie hasła krzyżówki 
- analiza matematyczna, z numeru 8 PT otrzymuje: 

Dorota wiśniewska
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS.  
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KrZYŻÓWKA

Ogród klasztorny.

edyta bąk

Pasjonat Roman Chandoha, 
swymi pierwszymi aparatami 
„Druh” i „Smiena”, uwieczniał 
ulotne chwile miasta Trzebnicy 
i okolic. W swojej fotograficznej 
pracowni, pan Roman posiada 
setki zdjęć zrobionych z potrzeby 
serca, czy chwili. Kontynuacją cy-
klu zdjęć są fotografie najciekaw-
szych zakątków miasta z lat 60. i 
70.. Tym razem zdjęcia prezentu-
ją miejsca, których architektura 
na przestrzeni kilkudziesięciu 

lat, zmieniła się nie do poznania. 
Pierwsze zdjęcie przedstawia uli-
cę Wałową z 1979 roku. Na kolej-
nym zaprezentowany jest widok 
na nieistniejące już targowisko, 
sfotografowane w 1978 roku, 
gdzie obecnie stoi jeden z wielu 
trzebnickich marketów. Trzecia 
fotografia przedstawia teren za 
budynkami przy ulicy 
Ks. Bochenka (daw-
nej Wolności) od 
strony ulicy św. Ja-
dwigi (byłej ulicy 
Żymierskiego) z 
1976 roku.

Trzebnica zatrzymana w kadrze
Fotograficzne atelier

Ulica wałowa 1979 rok.

Tył bloków przy ul. wolności, widok od strony  św. Jadwigi, 1976 rok. Teren starego targowiska, 1978 rok.   



50 

Program telewizyjny 16.05 - 29.05.2014

©
 w

w
w

.te
le

pr
es

s2
4.

co
m

 �
te

le
pr

es
s2

4@
gm

ai
l.c

om

TVprogram

Jak urodzić i nie zwariować
TVP 1, sobota 17.05, godz. 21.20 
Historia kilku par, które oczekują narodzin dziecka. Telewizyjna gwiazda fitnessu, Jules (Cameron Diaz), i tancerz popularnego show, Evan (Mat-
thew Morrison), dowiadują się, że zostaną rodzicami. Jest to dla nich zupełnie nowe wyzwanie. Matką ma wkrótce zostać także Wendy (Eliza-
beth Banks), właścicielka butiku z akcesoriami dla karmiących piersią. Jej huśtawka nastrojów odbija się głównie na mężu, Garym (Ben Falcone). 
Humoru mężczyźnie nie poprawia ojciec, Ramsey (Dennis Quaid), którego młoda partnerka, Skyler (Brooklyn Decker) ma urodzić bliźnięta i do-
skonale radzi sobie w niełatwej sytuacji. Małżonkowie Holly (Jennifer Lopez) i Alex (Rodrigo Santoro) postanawiają adoptować dziecko z Etiopii. 
Nieprzygotowany na to wyzwanie mężczyzna szuka pomocy w grupie wsparcia dla młodych ojców. Z kolei Rosie (Anna Kendrick) i Marco (Chace 
Crawford), znajomi z liceum, spotykają się przypadkiem po kilku latach. Ma to nieoczekiwane skutki... 

Miłość na zamówienie
TVN, sobota 17.05, godz. 22.15 
Trzydziestopięcioletni Tripp ma niezłą pracę, ale wciąż nie chce się usamo-
dzielnić. Prowadzi beztroski tryb życia, spędzając noce w klubach ze swoimi 
przyjaciółmi Ace’em i Demo. Nie musi troszczyć się o domowe obowiązki, bo-
wiem wciąż mieszka ze swoimi rodzicami, Sue i i Alem. Mama sprząta mu po-
kój, podaje śniadanie i pierze jego rzeczy. Powoli jednak zarówno ona, jak i jej 
mąż mają już dość tej sytuacji. Też chcą nacieszyć się życiem, lecz niekoniecz-
nie w towarzystwie rozpieszczonego jedynaka. Zdesperowana para postana-
wia więc wynająć atrakcyjną Paulę, która ma rozkochać w sobie Trippa i na-
kłonić do przeprowadzki. Kobieta specjalizuje się w wyprowadzaniu dorosłych 
mężczyzn z domu rodzinnego. Początkowo wszystko idzie zgodnie z planem…

Wygrane marzenia 
TVP 1, niedziela 18.05, godz. 21.50 
Młoda, ładna i zdolna Violet marzy o karierze kompozytorki pop. Nie ma 
na to widoków w sennym New Jersey, gdzie mieszka z poczciwym, otyłym 
ojcem. Mimo jego oporów przeprowadza się do Nowego Jorku. Próbuje zain-
teresować swoimi utworami firmy płytowe, ale okazuje się, że jedyną real-
ną szansą zaprezentowania swoich piosenek jest osobiste ich wykonywanie 
na przeglądach nowych talentów. Tymczasem Violet cierpi na chorobliwą 
tremę - kiedy staje przed publicznością, po prostu rzuca gitarę i ucieka... 

Sierota
TVN, niedziela 18.05, godz. 23.00 
Kate (Vera Farmiga) i  John (Peter Sarsgaard) Colemanowie są szczę-
śliwym małżeństwem, które czeka na narodziny trzeciego potomka. 
Dochodzi jednak do tragedii i  kobieta traci dziecko. Małżeństwo nie 
potrafi się z  tym pogodzić. By złagodzić swój ból, stara się o  adopcję. 
W jednym z sierocińców Kate i John poznają dziesięcioletnią Esther (Isa-
bell Fuhrman). Dziewczynka pochodzi z Rosji, jest ładna i dobrze wycho-
wana. Jej ostatnia rodzina zastępcza zginęła w pożarze, z którego Esther 
ledwo uszła z życiem. Para w końcu decyduje, by dołączyła do ich rodzi-
ny. Pojawienie się Esther w domu Colemanów daje początek serii dziw-
nych zdarzeń, które zamienią ich życie w prawdziwy koszmar.

Anioł śmierci
Polsat, niedziela 18.05, godz. 23.00 
Płatna zabójczyni Eve przygotowuje się do wykonania kolejnego zlecenia. Pod-
czas rutynowej misji niespodziewanie dochodzi do komplikacji. Kobieta przez 
przypadek pozbawia życia trzy niewinne osoby, a sama zostaje ciężko ranna 
nożem w głowę. Po tym wypadku Eve miewa koszmarne halucynacje. Drę-
czona wyrzutami sumienia postanawia zlikwidować wszystkich ludzi, którzy 
zlecili jej to feralne zadanie. Pozbawiona skrupułów eliminuje kolejne osoby z 
mafijnej hierarchii. Wkrótce dociera do najbardziej wpływowych gangsterów. 

Stosunki międzymiastowe
TVN, czwartek 22.05, godz. 22.30 
Erin (Drew Barrymore) i Garrett spędzili razem lato w Nowym Jorku. Nie-
zobowiązująca znajomość dość szybko przeradza się w głębsze uczucie. 
Jednak po romantycznych wakacjach ona musi wrócić do San Francisco, 
a jego obowiązki zawodowe zatrzymują na Wschodnim Wybrzeżu. Mimo 
że dzieli ich kilka tysięcy kilometrów, para pielęgnuje swoje uczucie, któ-
re podtrzymuje niezliczonymi SMS-ami i nocnymi telefonami. Tymcza-
sem zdania znajomych na temat ich związku są podzielone. Podczas gdy 
przyjaciółka Erin, Corinne (Christina Applegate), kibicuje jej miłości, dwaj 
kumple Garretta usiłują mu uświadomić, że powinien wybrać wolność...

Hooligans
TVP 2, piątek 23.05, godz. 0.25 
Zdolny student dziennikarstwa, Matt Buckner, wrobiony przez swojego współ-
lokatora w aferę narkotykową, tuż przed egzaminami końcowymi zostaje wy-
rzucony z uczelni. Rozgoryczony chłopak postanawia odwiedzić mieszkającą w 
Londynie siostrę, Shannon. Poznaje tam Pete’a, zagorzałego fana drużyny West 
Ham United, który przewodzi klubowi kibiców, Green Street Elite. Jego człon-
kowie chodzą na mecze i dopingują zawodników na boisku, przede wszystkim 
jednak prowadzą ożywioną działalność poza jego terenem, walcząc zaciekle ze 
zwolennikami innych drużyn. Mattowi coraz bardziej podoba się świat odkry-
wany u boku Pete’a. Chce przełamać nieufność nowego środowiska. Przynależ-
ność do wspólnoty daje nieśmiałemu chłopakowi poczucie siły i pewności siebie.

Footloose
TVN, sobota 24.05, godz. 21.50 
Młody Ren McCormack (Kenny Wormald), przeprowadza się wraz z 
matką z Chicago do małego miasteczka na zachodzie Stanów. Od po-
czątku szokują go tamtejsze zwyczaje. Zdecydowanie nie pasuje do no-
wego otoczenia. Społeczność miasteczka jest zdruzgotana wypadkiem, 
w którym zginęło pięcioro nastolatków wracających z zabawy. Miej-
scowy pastor Shaw (Dennis Quaid) ma duży wpływ na życie lokalnej 
społeczności. Od czasu tragicznej śmierci swojego syna, zakazuje urzą-
dzania w mieście potańcówek oraz słuchania muzyki rockowej. Nasto-
latki z miasteczka poddają się tej sytuacji. Jednak Ren nie zamierza zre-
zygnować ze swojej pasji. Organizuje bunt przeciwko tym regułom, w 
którym wspiera go jego nowy przyjaciel Willard (Miles Teller) i córka 
pastora Ariel (Julianne Hough), w której się zakochuje. 
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.08 Polityka przy kawie
 8.25 Słodkie życie - Teleturniej 

- sitcom
 8.50 Okrasa łamie przepisy - Fran-

cuskie inspiracje 
 9.30 Dzikie krainy Australii. 

Wybrzeże rekinów wielorybich 
 10.25 Galeria (160) - serial
 10.55 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Dzikie krainy Australii. 

Pustynne serce kontynentu 
 13.50 Jaka to melodia?
 14.25 Moda na sukces (5980) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Polska non stop 
 15.30 Klan - telenowela
 16.00 Sprawa dla reportera
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Galeria - serial
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 ERC
 20.30 Dziewczyna z indyjskim szma-

ragdem (2) - serial
 21.30 Audycje Komitetów Wybor-

czych
 22.05 Straszny fi lm 2 - komedia, USA, 

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

 23.35 Anatomia prawdy (3) - serial
 0.25 Weekendowy magazyn fi lmowy
 0.50 Galeria - serial
 1.25 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 2.15 Notacje - Bogusław Kaczyński. 

Dzięki muzyce - cykl dok.
 2.30 Bez limitu - komedia sensacyjna, 

Niemcy, reż. Michael Keusch, 
wyk. Henriette Richter - Rohl, 
Collien Fernandez, Franz Dinda

7.20 Ziemia obiecana - serial 8.25 Młody 
maoryski geniusz - fi lm dok. 10.10 Życie za 
życie. Maksymilian Kolbe - dramat  12.00 
Piątek z baletem 14.10 Życie za życie. Mak-
symilian Kolbe - dramat  16.00 Między-
narodowa Nagroda Literacka im. Zbignie-
wa Herberta 17.05 Teresa Murak - felieton 
17.20 Młody maoryski geniusz - fi lm dok. 
19.00 Pieśń dla Rebeki - fi lm obyczajowy 
20.00 Informacje kulturalne 20.20 Broken 
Flowers - fi lm obyczajowy 22.15 Tygodnik 
Kulturalny 23.10 Made in Polska - Łona 
I  Webber - koncert 0.25 Informacje kul-
turalne 0.45 Studio Kultura - Inland Empire 
0.50 nland Empire - fi lm obyczajowy, USA 
4.00 Szyb nr 8 - fi lm dok. 

7.25 Podróżnik - Wakacje w  Dalmacji 
(68) 7.55 W  ostatniej chwili - o  komik-
sie w PRL - u - fi lm dok. 9.00 Marszałek 
Piłsudski (5) - serial 10.05 Dzika Polska  
- serial dok. 10.40 Okrasa łamie przepi-
sy 11.15 Castro. Pięćdziesiąt lat rewolu-
cji - fi lm dok. 12.20 Polki nad Londynem 
- fi lm dok. 12.50 Polska i  świat z  histo-
rią w  tle - Pierwsza w  Europie 13.10 Ko-
ło historii. Zdrada 13.50 Spór o  historię 
- Józef Piłsudski prawda i  legenda 14.30 
Szerokie tory - reportaż 15.00 Było, nie 
minęło 15.30 Ex Libris 15.55 Sensacje XX 
wieku - Osaczeni 17.00 Marszałek Pił-
sudski (6) - serial 18.00 Kalendarium hi-
storyczne - W  dowód przyjaźni - Marcel 
Prawy - fi lm dok. 18.40 Na krawędzi ży-
cia - fi lm dok. 19.15 Dziennik telewizyjny 
- 16.5.1989 19.55 Wicekról Palafox - fi lm 
dok. 21.00 Cafe Historia - program pub-
licystyczny 21.25 Było, nie minęło  22.00 
Sensacje XX wieku - cykl dok. 23.05 Sze-
rokie tory. Dżulia z Dagestanu - reportaż 
23.35 Nieznane Katastrofy (6) - Lot 691 
0.10 Aniołki (10) - cykl dok.

7.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 9.00 
MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 12.00 
Polsat Sport News Sport Flash 12.07 MA-
GAZYN ATP World Tour Uncovered 2014 
13.10 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 
16.00 Polsat Sport News Sport Flash 16.07 
Magazyn IAAF World Athletics 17.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 17.07 Maga-
zyn Polska 2014 19.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 19.07 Magazyn Atleci 19.45 
Koszykówka Tauron Basket Liga 22.00 
Polsat Sport News Sport Flash 22.07 Ma-
gazyn golfowy 22.45 Polsat Sport News 
Sportowe podsumowanie dnia 23.00 
Magazyn Futbol Mundial 0.00 Polsat 
Sport News Sportowe podsumowanie 
dnia 0.15 Magazyn Atleci 

8.00 Festiwal Filmów Sportowych 8.15 
Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym - 3 
runda 9.45 Hokej na lodzie - MŚ Eli-
ty - Mińsk. Finlandia - Białoruś 11.40 Fe-
stiwal Filmów Sportowych 12.00 Tenis 
ziemny - Turniej WTA Rzym - 14.00 Tenis 
ziemny - Turniej WTA Rzym - 16.05 Festi-
wal Filmów Sportowych 16.15 Piłka nożna 
- Borussia Dortmund TV 17.20 Piłka noż-
na - Mecz towarzyski. Niemcy - Polska 
19.30 Festiwal Filmów Sportowych 19.40 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Szwe-
cja - Słowacja 22.05 Piąty stadion 22.10 
Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym - 23.00 
Sportowy Wieczór 23.15 Festiwal Filmów 
Sportowych 23.30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA Rzym - 1.25 Zakończenie dnia 

8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 6. 9.30 
Kolarstwo. Tour of California Etap 5. 10.30 
Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U  - 17: 
Portugalia - Niemcy 12.00 Watts 13.00 
Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe Mi-
strzostwa Europy, Rajd Azorów 14.00 Ko-
larstwo. Giro d’Italia 17.30 Jeździectwo. 
FEI Nations Cup, La Baule, Francja 18.30 
Magazyn wyścigów konnych Louisvil-
le 18.45 Watts 19.00 Rajdy Samocho-
dowe. FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy, 
Rajd Azorów 20.00 Tenis. Odliczanie do 
Roland Garros 20.15 Boks Walka o  mi-
strzostwo federacji WBO: N. Seferi - T. Lo-
di 22.35 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 7. 
23.00 Kolarstwo. Tour of California Etap 
6. 1.00 Rajdy Samochodowe

14.00 Dzieje apostolskie cz. 3 - fi lm 14.55 
Święty na każdy dzień 15.00 Koronka do 
Miłosierdzia Bożego 15.20 Piękno opery 
„Straszny Dwór” 15.45 Słowo życia  15.50 
Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Siódmy sakrament 16.40 Patroni Polski 
16.55 Święty na każdy dzień 17.00 Jazda 
próbna 17.30 Reportaż dnia 18.00 Regina 
Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 Wester-
platte Młodych - program edukacyjny dla 
młodzieży 18.55 Przegląd katolickiego ty-
godnika „Niedziela” 19.00 Warto zauwa-
żyć… W  mijającym tygodniu - program 
publicystyczny 19.30 Program dla 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 Kod Omega - fi lm 
fabularny 23.35 Sługa prawdy cz. 2 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest 
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOr-
macje 19.10 INFOrozmowa 19.25 INFO-
biznes 19.40 Pogoda 19.45 Serwis spor-
towy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Forum 
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 
21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Kod 
dostępu - program publicystyczny 21.40 
Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama 
Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.50 Pogo-
da 23.00 Z dnia na dzień 23.35 Sportowy 
Wieczór 23.55 To jest temat - magazyn 
0.20 Twoje Info 0.50 Dziś wieczorem 1.05 
Forum 1.37 Flesz - Serwis Info 

 6.05 M jak miłość (507) - serial
 7.05 M jak miłość (508) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.05 Dzięki Bogu już weekend 

- Kulisy
 11.05 Barwy szczęścia (1128) - serial
 11.40 Na dobre i na złe (286) Zabój-

cza lekkomyślność - serial
 12.40 Banda pawianów (8) - Wyż 

demografi czny - serial
 13.10 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Areszt 
 13.45 Reporter Polski - magazyn
 14.30 Płocka Noc Kabaretowa 2012 

Jestem Gwiazdą! 
 15.30 Panorama, Pogoda
 15.50 Na sygnale (25 - 26) - serial
 16.50 Rodzinka.pl (95) - Strachy na 

lachy - serial komediowy
 17.20 Audycje Komitetów Wyborczych
 17.55 Dzięki Bogu już weekend 

- Kulisy
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Tylko Ty! (22) - teleturniej
 19.30 Barwy szczęścia (1128) - serial
 20.00 Dzięki Bogu już weekend 

- Kulisy
 20.05 Barwy szczęścia (1129) - serial
 20.35 Dzięki Bogu już weekend 

- Kulisy
 20.40 Baron24 (17 - 18) - serial
 21.45 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 23.05 Tylko dla dorosłych - program 

satyryczny
 23.25 Piąty Stadion - Ptyś 
 23.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 

- s. XII (14) - serial sensacyjny
 0.25 Widmo - thriller, USA, reż. 

Masayuki Ochiai, wyk. Joshua Jack-
son, Rachael Taylor, Megumi Okina

 2.00 Pitbull (21) - serial policyjny TVP
 2.55 Kryminalne zagadki Las Vegas 

- s. XII (14) - serial sensacyjny
 3.45 Zakończenie dnia

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny 
 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 13.55 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 Shrek Forever - komedia, USA 

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

 22.00 Egzekutor - fi lm akcji, USA 1996, 
reż. Chuck Russell, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, James Caan, 
Vanessa Williams, James Coburn

 0.20 Kuba Wojewódzki - talk show 
 1.20 Uwaga! - program interwencyjny
 1.35 Sekrety Magii 
 2.55 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 8.55 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Taniec z Gwiazdami

 22.00 Legion - fi lm akcji, USA, 2009, 
reż. Scott Stewart, wyk. Paul 
Bettany, Adrianne Palicki, Dennis 
Quaid, Tyrese Gibson, Lucas Black

  Świat ogarnia chaos - zbliża się 
biblijna Apokalipsa. Przez Ziemię 
przetacza się armia wojowni-
czych aniołów zdecydowana na 
całkowite zniszczenie. Ostateczna 
rozgrywka będzie miała miejsce 
w przydrożnej kafejce na Pustyni 
Mojave. Do walki stanie właściciel 
lokalu, Bob Hanson, do którego 
przyłączy się jeden ze zbuntowa-
nych aniołów… 

 0.10 Londyńczyk - dramat krymi-
nalny, Wielka Brytania, 2007, reż. 
Dominic Lees, wyk. Jakub Tolak, 
Joe Tucker, Michael Klesic, Prze-
mysław Sadowski

 2.35 Tajemnice losu
 5.00 Wstawaj! Gramy!

 6.00 Daleko od noszy
 6.30 Doktor Oz radzi
 7.35 Tom & Jerry Kids 3
 8.05 Pup Named Scooby - Doo I
 8.35 Scooby Doo
 9.00 Galileo
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Prawdziwe uczucie
 13.00 Czysta chata
 14.00 Dekoratornia
 14.30 Kłamczuch
 15.30 Mistrz kuchni: Juniorzy
 16.30 Strażnik Teksasu
 17.30 Galileo
 18.30 Garfi eld Show
 18.45 Garfi eld Show
 19.00 Pup Named Scooby - Doo I
 19.30 Scooby & Scrappy Doo Show IV
 20.00 Nostradamus - fi lm sci - fi , USA
 21.55 STOP Drogówka
 22.55 CSI. Kryminalne zagadki Miami
 23.55 Zasada przyjemności
 1.55 To był dzień
 3.00 4MUSIC
 4.00 mała Czarna
 5.00 4MUSIC

 5.55 Męski Typ 2: Jerzy Dziewulski 
 6.25 Czerwony Orzeł - serial
 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 9.40 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Brzydula - serial obyczajowy
 16.55 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Bananowy doktor III - serial
 20.00 Babe: Świnka z klasą - fi lm 

familijny, Australia, USA 1995, reż. 
Chris Noonan, wyk. James Crom-
well, Magda Szubanski, Zoe Bur-
ton, Wade Hayward

 22.00 Pozostać żywym - musical, USA 
1983, reż. Sylvester Stallone, wyk. 
John Travolta, Cynthia Rhodes, 
Finola Hughes, Steve Inwood

 0.05 The Following - serial sensacyjny
 1.05 Z ust do ust - komedia, Australia, 

USA 2005, reż. Rob Reiner, wyk. 
Jennifer Aniston, Kevin Costner, 
Shirley MacLaine, Mark Ruff alo, 
Richard Jenkins, Mena Suvari, 
Christopher McDonald

 3.10 Sekrety Magii 
 5.15 Druga strona medalu - talk show

 5.55 Rodzinny ogród
 6.25 Złotopolscy - telenowela
 6.55 Gliniarz i prokurator - serial
 7.50 Don Matteo - serial
 9.00 Gwiezdne wrota - serial
 10.00 Gliniarz i prokurator - serial
 11.00 Niania - serial
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 15.30 Niania - serial
 17.00 Gwiezdne wrota - serial
 18.00 Boso przez świat - serial dok.
 18.25 SpongeBob Kanciastoporty 

- serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Mad Max - fi lm akcji, Australia 

1980, reż. George Miller, wyk. Mel 
Gibson, Joanne Samuel, Hugh 
Keays - Byrne, Steve Bisley

 21.55 Mściciel - fi lm akcji, USA, Fran-
cja, Niemcy, Republika Południo-
wej Afryki 2004, reż. Philippe 
Martinez, wyk. Jean - Claude Van 
Damme, Simon Yam, Philip Tan

 23.50 Dzieci kukurydzy 7: Objawie-
nie - horror, USA 2002, reż. Guy 
Magar, wyk. Claudette Mink, Kyle 
Cassie, Michael Ironside

 1.45 W blasku fl eszy
 2.20 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.15 Menu na miarę
 4.40 Z archiwum policji

 6.10 Ekspres Miłosierdzia (4) 
 6.40 Pełnosprawni (53) - magazyn 

dla niepełnosprawnych
 6.55 Las bliżej nas - magazyn
 7.15 Rok w ogrodzie
 7.40 Dzień dobry w sobotę 
 8.10 Naszaarmia.pl - magazyn
 8.40 Magazyn Ligi Mistrzów
 9.20 Czterej pancerni i pies (18) 

- Pierścienie - serial
 10.30 Pogotowie rachunkowe - rea-

lity show
 11.20 Weekendowy magazyn fi lmowy
 11.50 Jak to działa - magazyn
 12.20 Słodkie życie - Teleturniej 

- sitcom
 12.50 Okrasa łamie przepisy - maga-

zyn kulinarny
 13.25 Jaka to melodia?
 13.55 Dziewczyna z indyjskim szma-

ragdem (2) - serial
 15.00 Załoga G - fi lm anim.
 16.35 Teleexpress, Pogoda
 17.00 Audycje Komitetów Wyborczych
 17.30 Ojciec Mateusz (144) - serial
 18.30 Ranczo (102) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 Rajdowe Samochodowe Mistrzo-

stwa Europy - Rajd Azorów
 20.07 GOL T - Mobile Ekstraklasa 
 20.25 Komisarz Alex (63) - serial
 21.20 Jak urodzić i nie zwariować 

- komedia, USA, reż. Kirk Jones, 
wyk. Cameron Diaz, Jennifer 
Lopez, Elizabeth Banks, Chase 
Crawford

 23.20 Bez limitu - komedia sensacyjna, 
Niemcy, reż. Michael Keusch, 
wyk. Henriette Richter - Rohl, 
Collien Fernandez, Franz Dinda

 0.55 Dziewczęta z Nowolipek - dra-
mat, Polska, reż. Barbara Sass, 
wyk. Maria Ciunelis, Marta Klu-
bowicz, Ewa Kasprzyk, Izabela 
Drobotowicz - Orkisz, Piotr Bajor, 
Krzysztof Kolberger, Iga Cem-
brzyńska, Jan Nowicki, Zdzisław 
Wardejn, Lidia Korsakówna

7.00 Informacje kulturalne 7.25 Ziemia 
obiecana - serial 8.30 Pajęczarki - kome-
dia 10.25 Wydarzenie aktualne 11.00 In-
formacje kulturalne 11.25 Leśmian - fi lm 
biografi czny 13.00 Dokument tygodnia 
- Włochy. kochaj albo rzuć - fi lm dok. 
14.30 Criminale tango - czyli rewia gang-
sterska, cz. 2 - widowisko 15.30 3 x Wajda 
- Brzezina - dramat 17.15 Sztuka czytania 
- s. IV - magazyn 17.50 Studio Kult. - Roz-
mowy 18.35 The Blues - Historia Bluesa 
„Droga do Memphis” 3 - serial dok. 20.20 
Bilet do kina - Sierociniec - horror 22.15 
Liza Minnelli na Avo Session - koncert 
23.40 Hala odlotów - talk - show 0.35 
Teren prywatny - dramat

7.25 Podróżnik - Destino Acapulco (69) 
7.50 Sonda - magazyn 8.30 Cafe Histo-
ria - program publicystyczny 9.00 Rodzi-
na Połanieckich (6) Zdrada - serial 10.35 
Koło historii. Zdrada 11.15 Gdy świat się 
wali (12) Praska wiosna - serial dok. 12.20 
Ballada o  domu - fi lm dok. 13.20 Dzika 
Polska - Matka Joanna od natury - se-
rial dok. 13.45 Warownie pogranicznych 
szlaków - Ogrodzieniec - felieton 14.00 
Szerokie tory - reportaż 14.30 Podziem-
ne miasto - fi lm dok. 15.05 Dzieje Kultury 
Polskiej - Trudne początki. Wiek XI 16.10 
Flesz historii (181) 16.30 Encyklopedia II 
wojny światowej - Śmieszna wojna - cykl 
dok. 17.00 Rodzina Połanieckich (7) - se-
rial 18.30 Kalendarium historyczne 19.05 
Dziennik telewizyjny - 17.5.1989 19.45 
Wielki test - Wielki Test o Telewizji 21.40 
Rozbity Kamień - fi lm dok. 22.30 Polska 
i  świat z historią w  tle - Dulag 121 22.55 
Encyklopedia II wojny światowej - cykl 
dok. 23.30 Dom (4) - serial 1.10 Cała 
prawda o… (5) - Romano Prodi - cykl dok. 
2.15 Cała prawda o… (6) - cykl dok. 

7.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 9.00 
MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 12.00 
Polsat Sport News Sport Flash 12.07 IA-
AF World Athletics magazyn lekkoatletycz-
ny 12.35 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 
15.00 Siatkówka Turniej Eliminacyjny do ME 
mężczyzn 17.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 17.07 Tenis ATP Masters Internationali 
BNL D’Italia Rzym 19.45 Koszykówka Tau-
ron Basket Liga 22.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 22.07 Magazyn ATP World Tour 
Uncovered 2014 22.45 Polsat Sport News 
Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Mo-
toGP Motocyklowe MŚ 2014 0.00 Polsat 
Sport News Sportowe podsumowanie dnia 
0.15 Magazyn Atleci 1.00 Polsat Sport News 
Sportowe podsumowanie dnia 

8.00 Festiwal Filmów Sportowych 8.15 
Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym - 9.45 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Szwe-
cja - Słowacja 11.50 Festiwal Filmów Spor-
towych 12.00 Tenis ziemny - Turniej WTA 
Rzym - 14.05 Z  piłką przez świat - Ma-
giczna gra - magazyn 15.05 Zwarcie - . 
- magazyn 15.40 Hokej na lodzie - MŚ 
Elity - Mińsk. Dania - Czechy 18.10 Te-
nis ziemny - Turniej WTA Rzym - 19.40 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Sło-
wacja - Włochy 22.30 Droga do Brazy-
lii (9) - magazyn piłkarski, Wielka Bryta-
nia 23.00 Sportowy Wieczór 23.10 GOL 
T - Mobile Ekstraklasa - magazyn 23.20 
Festiwal Filmów Sportowych 23.35 Tenis 
ziemny - Turniej WTA Rzym 

8.30 Kolarstwo. Tour of California Etap 6. 
9.15 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 7. 10.15 
Kajakarstwo, PŚ, Czechy 12.00 Tenis. Odli-
czanie do Roland Garros 12.15 Kolarstwo. 
Tour of California Etap 6. 13.00 Rajdy Sa-
mochodowe. FIA Rajdowe Mistrzostwa 
Europy, Rajd Azorów 14.00 Kolarstwo. 
Giro d’Italia Etap 8. 17.30 Żużel. Elitse-
rien 19.00 Rajdy Samochodowe. FIA Raj-
dowe Mistrzostwa Europy, Rajd Azorów 
20.00 Sporty walki. Fight Club 21.45 Jeź-
dziectwo. Magazyn wyścigów konnych 
Louisville 22.05 Watts 22.30 Kolarstwo. 
Tour of California Etap 7. 0.30 Kolarstwo. 
Giro d’Italia Etap 8. 1.30 Rajdy Samocho-
dowe. FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy, 
Rajd Azorów 

13.20 Siódmy sakrament - program edu-
kacyjny 13.50 Słowo życia 13.55 Kod 
Omega - fi lm fabularny USA (1999), 
15.30 Powrót do Domu Ojca 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Mocni w wierze. 16.40 
Sanktuaria Polskie 17.00 Z  Parlamentu 
Europejskiego 17.30 Reportaż dnia 18.00 
Regina Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.25 Przegląd 
katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.30 
Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Przegląd tygodnika 
rodzin katolickich „ŹRÓDŁO” - prof. inż. 
Janusz Kawecki 21.00 Apel Jasnogórski 
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt 
Widzenia 22.00 Jestem Gabriel - fi lm fa-
bularny (USA 2011), 23.35 Kościół w Po-
trzebie - Ojciec Frano - fi lm 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.47 Teleexpress Extra 17.02 
Puls Polski - magazyn 17.30 Serwis In-
fo weekend 17.55 Pogoda 18.00 Studio 
Wschód - magazyn 18.30 Kapitalny pro-
gram - magazyn ekonomiczny 18.55 IN-
FOrmacje 19.10 Serwis sportowy 19.15 
Pogoda 19.20 Równo - ważni - magazyn 
19.53 Dziś wieczorem 20.08 Minęła 20ta 
20.43 Flesz - Serwis Info 20.50 Pogoda 
21.00 Serwis Info weekend 21.10 Pogoda 
21.15 INFO Newsroom 21.40 Studio LOT-
TO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Pa-
norama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia 
na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 23.50 
INFO Newsroom 0.20 Dziś wieczorem

 5.50 Okazja (15 - 16) - serial
 7.00 M jak miłość (1063) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.15 Droga do Brazylii
 11.50 Barwy szczęścia (1125) - serial 

obyczajowy
 12.20 Barwy szczęścia (1126) - serial 

obyczajowy
 12.50 Barwy szczęścia (1127) - serial 

obyczajowy
 13.25 Polacy w Rzymie i Watykanie 

- cykl dok. reż. Krzysztof Tadej
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Baron24 (17) - Dziewczyna 

z plakatu - serial komediowy
 15.10 Baron24 (18) - Czuj duch 

- serial komediowy
 15.40 Słowo na niedzielę
 15.50 Stawka większa niż życie (15) 

- Oblężenie - serial
 17.00 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 17.20 Audycje Komitetów Wyborczych
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 The Voice of Poland IV seria 

- Live
 22.20 Widmo - thriller, USA, reż. 

Masayuki Ochiai, wyk. Joshua 
Jackson, Rachael Taylor, Megumi 
Okina

 23.55 STING - „The Last Ship” - fi lm 
muzyczny, Wielka Brytania 

 1.35 Tolerancyjni partnerzy - thril-
ler, USA, reż. Alan J. Pakula, wyk. 
Kevin Kline, Mary E. Mastranto-
nio, Kevin Spacey

 3.20 Polska śmierć - fi lm sensacyjny, 
Polska, reż. Waldemar Krzystek, 
wyk. Cezary Pazura, Agnieszka 
Pilaszewska, Jan Machulski, Hen-
ryk Bista, Andrzej Grabowski

 4.50 Zakończenie dnia

 5.35 Uwaga! - program interwencyjny
 5.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Kobieta na krańcu świata 

- program podróżniczo - rozryw-
kowy

 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 

obyczajowy 
 12.50 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 13.50 Project Runway 
 14.50 Lekarze - serial obyczajowy 
 15.55 Surowi rodzice - reality show 
 16.55 Bitwa o dom
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 X Factor - program rozrywkowy

 22.15 Miłość na zamówienie - kome-
dia, USA 2006, reż. Tom Dey, 
wyk. Matthew McConaughey, 
Sarah Jessica Parker, Zooey Des-
chanel, Justin Bartha, Bradley 
Cooper, Kathy Bates

 0.15 Zabójczy wirus - horror, USA 
2009, reż. Alex Pastor, David 
Pastor, wyk. Chris Pine, Lou Taylor 
Pucci, Piper Perabo, Christopher 
Meloni 

 2.00 Uwaga! - program interwencyjny
 2.15 Sekrety Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.15 Jeźdźcy smoków
 8.45 Co nowego u Scooby’ego?
 10.15 Ewa gotuje
 10.50 Toy Story 2 - fi lm anim., USA
 12.35 Jaś Fasola
 13.10 Tylko Muzyka. Must be the 

Music
 15.10 Taniec z Gwiazdami
 17.15 Hell’s Kitchen - Piekielna 

Kuchnia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 Giganci ze stali - fi lm sci - fi , 
USA, 2011, reż. Shawn Levy, wyk. 
Anthony Mackie, Dakota Goyo, 
Evangeline Lilly, Hugh Jackman, 
Kevin Durand 

  Charlie Kenton był niegdyś odno-
szącym sukcesy bokserem. Jego 
kariera legła jednak w gruzach, 
kiedy na ringu zaczęły dominować 
roboty. Teraz mężczyzna zajmuje 
się organizacją nielegalnych walk 
i naprawą maszyn. Nie wiedzie 
mu się jednak najlepiej. Pewnego 
dnia w życiu Kentona pojawia się 
11 - letni Max. Chłopiec oświadcza, 
że jest synem Charliego i zachęca 
go, by zajął się trenowaniem 
robota, który mógłby zdobyć 
mistrzowski pas. Szybko przyjdzie 
im się przekonać, że droga na 
szczyt nie jest usłana różami.

 22.55 Byliśmy żołnierzami - dramat 
wojenny, Niemcy, USA, 2002, reż. 
Randall Wallace, wyk. Mel Gibson, 
Barry Pepper, Chris Klein

 1.45 Tajemnice losu

 6.00 Benny Hill
 6.45 Przyjaciele z Kieszonkowa
 7.05 Przyjaciele z Kieszonkowa
 7.25 Przyjaciele z Kieszonkowa
 7.45 Przyjaciele z Kieszonkowa
 8.00 Czarodziejki
 9.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
 10.00 Ludzkość. Historia nas wszyst-

kich - fi lm dok.
 11.00 Galileo
 12.00 Przygody Merlina
 13.00 Przygody Merlina
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Światła sceny: Chwytaj szansę 

- fi lm muzyczny, USA, Kanada, 
2008, reż. Steven Jacobson, 
wyk. Christopher Russell, Kenny 
Wormald, Nicole Munoz, Peter 
Gallagher, Rachele Brooke Smith, 
Sarah Jayne Jensen 

 17.00 Ranczo nadziei - fi lm familijny, 
USA, 2004, reż. Rex Piano, wyk. 
Barry Corbin, JD Pardo, Lorenzo 
Lamas 

 19.00 Galileo
 20.00 Protonowa zagłada cz. 1 - fi lm 

sci - fi , USA, 2012
 22.00 CSI. Kryminalne zagadki Miami
 23.00 Dziewczyna z sushi - fi lm kry-

minalny, USA, 2012 
 1.05 Na pierwszej linii - fi lm akcji, 

Hongkong, 1989 
 3.00 4MUSIC
 4.00 mała Czarna
 5.00 4MUSIC

 5.35 Szymon Majewski Show
 6.40 Mango - Telezakupy
 8.45 Dwóch i pół - serial komediowy
 9.45 Zaklinaczka duchów - serial
 10.45 Złoty chłopak - serial
 11.45 Babe: Świnka z klasą - fi lm 

familijny, Australia, USA 1995, reż. 
Chris Noonan, wyk. James Crom-
well, Magda Szubanski, Zoe Bur-
ton, Wade Hayward

 13.40 Usta Usta - serial obyczajowy
 14.40 Bananowy doktor III - serial
 15.40 Cztereh pancerni i pies - serial 

wojenny, Polska
 17.00 Brzydula - serial obyczajowy
 19.30 Wygraj randkę - komedia, USA 

2004, reż. Robert Luketic, wyk. 
Kate Bosworth, Topher Grace, 
Josh Duhamel, Nathan Lane, 
Sean Hayes

 21.35 Z ust do ust - komedia, Australia, 
USA 2005, reż. Rob Reiner, wyk. 
Jennifer Aniston, Kevin Costner, 
Shirley MacLaine, Mark Ruff alo, 
Richard Jenkins, Mena Suvari, 
Christopher McDonald

 23.35 Posejdon - fi lm katastrofi czny, 
USA 2006, reż. Wolfgang Peter-
sen, wyk. Josh Lucas, Kurt Russell, 
Jacinda Barrett, Richard Drey-
fuss, Emmy Rossum, Kevin Dillon, 
Andre Braugher

 1.40 Sekrety Magii 
 3.45 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Dyżur
 6.30 W blasku fl eszy
 7.00 Taki jest świat
 7.55 Rodzinny ogród
 8.25 Niezwykłe iluzje - serial dok.
 8.55 Flintstonowie - serial
 10.00 Fineasz i Ferb - serial
 12.00 Barbie w świecie mody - fi lm 

anim.
 13.45 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Królewska zagadka 
- baśń, Niemcy 2009

 15.00 Księżniczka na ziarnku grochu 
- fi lm familijny, Niemcy 2010

 16.25 Mój przyjaciel Marsjanin - fi lm 
familijny, USA 1999, reż. Donald 
Petrie, wyk. Christopher Lloyd, 
Jeff  Daniels, Elizabeth Hurley

 18.05 Arrow - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 6 - ty dzień - fi lm akcji, USA 

2000, reż. Roger Spottiswoode, 
wyk. Arnold Schwarzenegger, 
Michael Rapaport, Robert Duvall

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

 1.00 Król Skorpion 2: Narodziny 
wojownika - fi lm przygodowy, 
Niemcy, RPA, USA 2008, reż. 
Russell Mulcahy, wyk. Michael 
Copon, Karen David, Simon 
Quarterman

 3.15 Taki jest świat

Sobota, 17.05.2014

Piątek, 16.05.2014

12.00 Mistrz kuchni: Juniorzy 13.00 Ob-
cy wewnątrz nas 14.00 Zaklinacz psów 
15.00 Najgroźniejsi zabójcy 16.00 Mind-
freak - iluzjonista Criss Angel 17.00 Obcy 
wewnątrz nas 18.00 Wielka niedźwiedzi-
ca - fi lm przygodowy 20.00 Galileo 21.00 
Rude Tube 21.30 Zbrodnie, które wstrząs-
nęły Ameryką Łacińską 22.30 Tuż przed 
tragedią - serial dok. 23.30 Młody mistrz 
- fi lm akcji, Hongkong 

6.00 Rain - fi lm familijny 7.55 Szatan 
z siódmej klasy - fi lm młodzieżowy 10.05 
Didier - fi lm familijny 12.15 Komedia mał-
żeńska - komedia obyczajowa 14.20 Taxi 
2 - komedia kryminalna 16.10 Zamknąć 
za sobą drzwi - fi lm sensacyjny 17.50 
Doktor Żywago cz. 2 - fi lm kostiumowy, 
USA 20.15 Wichry namiętności - dramat 
22.55 Pole rażenia - dramat 1.05 Blizny 
przeszłości - fi lm kryminalny 

14.45 Na granicy prawa - serial 15.45 Ex-
press - informacje 16.05 Wojny maga-
zynowe 17.10 Domówka 17.45 Express 
- informacje 18.05 Ostre cięcie 18.45 Luk-
susowe zachcianki 19.45 Express - infor-
macje 20.00 Czysty zysk - serial 21.00 
Awantura o  wesele 22.00 Panny młode 
na gigancie - serial 23.00 Czerwona dziel-
nica - serial 23.30 Sekrety striptizerek - se-
rial 0.00 Miłość potrzebna od zaraz - serial 

8.05 Szatan z  siódmej klasy - fi lm mło-
dzieżowy 10.15 Pamiętaj, abyś dzień świę-
ty święcił - fi lm dokumentalny 10.55 Oskar 
i Pani Róża - fi lm obyczajowy 13.05 Żałobnik 
- komedia 15.05 Bliskie spotkania trzeciego 
stopnia - fi lm science fi ction 17.45 Mężo-
wie i żona - komedia 20.00 Nowa kronika 
fi lmowa odc. 2 - fi lm dok. 20.15 Pole rażenia 
- dramat 22.15 Amerykanin - dramat sensa-
cyjny 0.25 Horror piątkowej nocy

14.45 Oszczędzanie na 1000 sposobów 
15.45 Express - informacje  16.05 Kartote-
ka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - infor-
macje  18.05 Wojny magazynowe 18.35 
Wielkie przeprowadzki - serial 19.05 Drogo-
wi piraci 19.45 Express - informacje  20.00 
Ostre cięcie 20.45 Rosyjskie laleczki 21.15 
Rosyjskie laleczki 21.45 Express - informa-
cje  22.00 Bogaci też płaczą 23.00 Usterka 
23.30 Czerwona dzielnica - serial 

8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 11.00 Jak oni 
śpiewają 13.00 4MUSIC 14.00 Otchłań na-
miętności 15.00 Rodzina zastępcza 16.00 
Prawdziwe uczucie 17.00 Nie igraj z aniołem 
18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 
18.30 Świat według Bundych 19.00 Straż-
nik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 
1000 sposobów 21.35 Wyspa skarbów, cz. 
2 - fi lm przygodowy 23.25 Mistrz - dramat 
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 5.35 Bulionerzy (19 - 20) - serial
 6.30 My Wy Oni - magazyn
 7.00 Transmisja Mszy Świętej 
 8.00 Tydzień
 8.25 Świat się kręci - the best of
 8.50 Ziarno - magazyn
 9.30 Czterej pancerni i pies (19) 

- Tiergarten - serial
 10.40 Nie ma jak Polska - magazyn
 11.05 Biegajmy razem - magazyn
 11.20 Droga do Brazylii (10) - maga-

zyn piłkarski, Wielka Brytania 
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Regina Coeli, Watykan
 12.10 Między ziemią a niebem
 12.50 Magiczne drzewo (3) - serial
 13.35 BBC w Jedynce - Attenbo-

rough. 60 lat wśród dzikiej 
przyrody, cz. 2. Poznawanie 
świata natury - serial dok.

 14.30 OPOLE! Kocham Cię! - felieton
 14.50 Pogotowie rachunkowe - rea-

lity show
 15.45 Romeo i Julia (2) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Komisarz Alex (63) - serial
 18.20 Jaka to melodia?
 18.55 Słodkie życie - sitcom
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.10 Kronika Krakowia Maraton
 20.25 Ranczo (103) - Nie rzucaj 

ziemi, skąd twój ród - serial
 21.25 Audycje Komitetów Wyborczych
 21.50 Wygrane marzenia - film oby-

czajowy, USA, reż. David McNally, 
wyk. Piper Perabo, Maria Bello, 
Adam Alexi - Malle

 23.40 Dzielnica - dramat, Szwajcaria, 
USA, reż. Steve Anderson, wyk. 
Glenn Plummer, Terrence Wil-
liams, Byron Minns, Lexie Bigham

 1.30 Downton Abbey III (6) - serial
 2.25 Jak urodzić i nie zwariować 

- komedia, USA, reż. Kirk Jones, 
wyk. Cameron Diaz, Jennifer 
Lopez, Elizabeth Banks, Chase 
Crawford

 4.25 Romeo i Julia (2) - serial

7.00 Informacje kulturalne 7.25 Wiedźmin 
Dzieciństwo - serial 8.30 3 x Wajda - Brze-
zina - dramat 10.10 Informacje kulturalne 
10.30 Cinema Italiano - Chlew - dramat 
12.25 Co Ty wiesz o  nauce? - rozmowa 
12.45 The Blues - Historia Bluesa 14.25 Ha-
la odlotów - talk - show 15.20 Noc miło-
ści. Renee Fleming i Filharmonicy Berlińscy 
16.30 Tygodnik Kulturalny 17.25 Niedziela 
z… Olgierdem Łukaszewiczem - Pokuszenie 
- dramat 20.20 Niedziela z… Olgierdem Łu-
kaszewiczem - Daas - dramat 22.15 Kiedyś 
będziemy szczęśliwi - fi lm dok. 23.10 Kizi 
Mizi - fi lm anim. 23.35 Co Ty wiesz o na-
uce? - Genetyka - rozmowa 23.50 Gorzki 
romans - fi lm kostiumowy 

7.30 Podróżnik - Taxco, miasto srebra 
(70) 8.00 W  duchu i  w  prawdzie - fi lm 
dok. 9.00 Rodzina Połanieckich (7) Po-
wrót - serial 10.35 Dzieje Kultury Pol-
skiej - Trudne początki. Wiek XI 11.40 Ca-
ła prawda o… (6) - Tony Blair - cykl dok. 
12.45 Saga prastarej puszczy - Opowieść 
o kruku. Skaza odmieńca - fi lm dok. 13.50 
Wielka Gra - teleturniej 15.00 Skłama-
łam - dramat 16.25 Encyklopedia II woj-
ny światowej - Droga do wojny - cykl 
dok. 17.00 Ostatni Bej Bałkanów (1) Im-
perium wiatru, lata 1892 - 1914 - serial 
18.45 Kalendarium historyczne - Mon-
te Cassino - program dok. 19.05 Dzien-
nik telewizyjny - 18.5.1989 19.50 Bitwa 
o  Monte Cassino 1944 - fi lm dok. 21.00 
Krajobraz po bitwie - dramat 23.00 En-
cyklopedia II wojny światowej - Zbrodnia 
i kara - cykl dok. 23.35 Dom (5) - Ponad 
200 czwartków - serial 1.30 Amerykanin 
w PRL - u - fi lm dok. 2.25 Grzesiuk, chło-
pak z ferajny - fi lm dok. 3.25 Zakończe-
nie dnia 

7.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 8.40 
MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 10.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 10.07 Magazyn 
IAAF World Athletics 11.00 MotoGP Moto-
cyklowe MŚ 2014 14.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 14.07 Magazyn ATP World Tour 
Uncovered 2014 15.00 Siatkówka Turniej 
Eliminacyjny do ME mężczyzn 17.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 17.07 MotoGP 
Motocyklowe MŚ 2014 19.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 19.07 Magazyn Futbol 
Mundial 19.45 Koszykówka Tauron Basket 
Liga 22.00 Polsat Sport News Sport Flash 
22.07 Magazyn golfowy 22.45 Polsat Sport 
News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 
Magazyn Cafe Futbol 0.00 Polsat Sport 
News Sportowe podsumowanie 

8.00 Festiwal fi lmów sportowych 8.15 Te-
nis ziemny - Turniej WTA Rzym - 9.45 Ho-
kej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Słowacja 
- Włochy 11.50 Wyścigi samochodowe 
12.25 Zwarcie - . - magazyn 12.55 Festi-
wal Filmów Sportowych - relacja 13.30 
Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym - FINAŁ 
15.40 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 
Kanada - Szwecja 18.05 Dzień na wyści-
gach - Nagroda Rulera 19.10 Żeglarska 
kadra 19.40 Hokej na lodzie - MŚ Elity 
- Mińsk. Rosja - Niemcy 22.25 Droga do 
Brazylii (9) - magazyn piłkarski, Wielka 
Brytania 23.00 Sportowa niedziela 23.25 
Tenis ziemny - Turniej WTA Rzym - FINAŁ 
1.00 Zakończenie dnia 

8.30 Kolarstwo. Tour of California Etap 
7. 9.00 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 8. 
9.45 Kajakarstwo, PŚ, Czechy 11.00 Watts 
11.15 Wyścigi samochodowe, Wielka Bry-
tania 12.30 Kolarstwo. Tour of California 
Etap 7. 13.15 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 
8. 14.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 9. 
17.30 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy 
U  - 17, Malta Półfi nał 19.30 Piłka nożna. 
Mistrzostwa Europy U  - 17, Malta: Por-
tugalia - Niemcy 20.30 Piłka nożna. Mi-
strzostwa Europy U  - 17, Malta Półfi nał 
22.30 Kolarstwo. Tour of California Etap 
8. 0.00 Sporty Motorowe. Weekend 
w sportach motorowych 0.15 Kolarstwo. 
Giro d’Italia Etap 9. 1.15 Sporty Motoro-
we. Weekend w sportach motorowych 

12.00 Anioł Pański 12.20 Wieś to też Pol-
ska 13.30 By odnowić oblicze ziemi 14.30 
Drazen Zecic - koncert 15.40 Enigma 
15.50 Słowo życia 15.55 Święty na każdy 
dzień 16.00 Informacje dnia 16.10 Kon-
cert życzeń 17.00 Starożytne tajemni-
ce Biblii (3), Piec pełen ognia - fi lm 17.25 
Święty na każdy dzień 17.30 Reportaż 
dnia 18.00 Regina Coeli 18.05 Informa-
cje dnia 18.15 Rozmowy niedokończo-
ne 19.25 Święty na każdy dzień. - wspo-
mnienie, 19.30 Jezus Królestwo bez granic 
odc. - f 20.00 Informacje dnia 20.20 Ró-
żaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Vatican magazine 22.10 Jak My to wi-
dzimy 22.40 Życie Karola Wojtyły - fi lm 
23.10 Dla dobra dziecka 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.05 Serwis Info weekend 17.15 
Teleexpress Extra 17.30 Puls Polski - ma-
gazyn 18.00 Reguły gry - magazyn 18.30 
Sąsiedzi 18.55 INFOrmacje 19.10 Serwis 
sportowy 19.15 Pogoda 19.20 Pożytecz-
ni.pl 19.53 Dziś wieczorem 20.08 Minę-
ła 20ta 20.23 Flesz - Serwis Info 20.30 
Pogoda 20.40 Bez retuszu 21.40 Studio 
LOTTO 21.48 Flesz - Panorama Dnia 21.51 
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 
Z dnia na dzień 23.35 Sportowa niedziela 
23.55 Woronicza 17 1.15 Panorama Dnia 
2.13 Pogoda 2.30 Bez retuszu 3.30 Głos 
Mediów - magazyn 4.00 Dziś wieczorem 
4.15 Minęła 20ta 4.30 Flesz - Serwis Info 

 6.20 Sto tysięcy bocianów (56) Pie-
niński Park Narodowy - serial

 6.50 Milion ton śmieci (9) - cykl dok.
 7.30 M jak miłość (1064) - serial
 8.25 Barwy szczęścia (1128) - serial
 8.55 Barwy szczęścia (1129) - serial
 9.30 A la show - Wojciech Mann 

- talk - show
 10.10 Wędrówka kontynentów 

- Azja. życie i śmierć (2) - serial
 11.10 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat 
 11.40 Makłowicz w podróży - Male-

zja - Penang
 12.20 Gwiazdy w południe - Mistrz 

kierownicy ucieka 3 - komedia, 
USA, reż. Richard Lowry, wyk. 
Jackie Gleason, Jerry Reed, Paul 
Williams

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 The Voice of Poland IV seria 

- Live
 16.25 Na dobre i na złe (559) 

- Wolne łóżko - serial
 17.20 Audycje Komitetów Wybor-

czych
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 20.10 XIV Festiwal Kabaretowy 

w Koszalinie 2008 - Auto-
strada do śmiechu - widowisko

 21.10 Indiana Jones i Świątynia 
Zagłady - fi lm przygodowy, USA, 
reż. Steven Spielberg, wyk. Harri-
son Ford, Kate Kapshaw, Puri Arish

 23.10 Kocham Kino - magazyn fi l-
mowy - Międzynarodowy Festi-
wal Filmowy w Cannes 

 23.45 Kocham kino na bis - Będzie 
głośno - fi lm dok. 

 1.30 Mistrz kierownicy ucieka 3 
- komedia, USA, reż. Richard 
Lowry, wyk. Jackie Gleason, Jerry 
Reed, Paul Williams

 3.00 Zakończenie dnia

 5.35 Uwaga! - program interwencyjny
 5.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Maja w ogrodzie - magazyn 

ogrodniczy 
 8.25 Akademia ogrodnika - maga-

zyn ogrodniczy 
 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.00 Co za tydzień - magazyn 
 11.40 Sama słodycz 
 12.40 Prawo Agaty - serial obyczajowy 
 13.40 X Factor - program rozrywkowy
 16.00 Shrek Forever - komedia, USA 

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

 18.00 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy 

 19.00 Fakty, Sport
 19.30 Rajd Egiptu 
 19.35 Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 Lekarze - serial obyczajowy 
 21.00 Project Runway 
 22.00 Na językach - magazyn 

 23.00 Sierota - horror, USA, Fran-
cja, Kanada, Niemcy 2009, reż. 
Jaume Collet - Serra, wyk. Vera 
Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabelle 
Fuhrmann, CCH Pounder, Jimmy 
Bennett 

 1.30 Uwaga! - program interwencyjny
 1.45 Sekrety Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Co nowego u Scooby’ego?
 8.15 Jeźdźcy smoków
 8.45 Co nowego u Scooby’ego?
 9.10 Scooby Doo i Brygada Detek-

tywów
 9.40 Toy Story 2 - fi lm animowan, 

USA, 1999, reż. John Lasseter
 11.40 Giganci ze stali - fi lm sci - fi 
 14.15 TOP CHEF
 15.45 Jak długo jeszcze? - komedia 

familijna, USA, 2007
 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 Tylko Muzyka. Must be the 

Music
 22.00 Kości - serial

 23.00 Anioł śmierci - thriller sensacyjny, 
USA, 2009, reż. Etheredge Paul, 
wyk. Zoe Bell, Jake Abel, Justin 
Huen, Lucy Lawless, Vail Boom 

  W trakcie wykonywania rutyno-
wego zlecenia płatna zabójczyni 
Eve przypadkowo pozbawia życia 
także trzy inne osoby, a sama 
zostaje ciężko raniona nożem 
w głowę. Po tym wypadku miewa 
koszmarne halucynacje. Drę-
czona wyrzutami sumienia posta-
nawia zlikwidować wszystkich 
ludzi, którzy zlecili jej tę feralną 
misję. Stopniowo eliminuje 
kolejne osoby z mafi jnej hierarchii 
i dociera do najbardziej wpływo-
wych gangsterów. 

 0.35 Magazyn sportowy
 2.35 Tajemnice losu

 6.00 Mega Chichot
 6.30 Dekoratornia
 7.00 Czarodziejki
 8.00 Jurajscy wojownicy
 9.00 Przygody Merlina
 10.00 Przygody Merlina
 11.00 Galileo
 12.00 To niemożliwe
 13.00 Dekoratornia
 13.30 Frank i dżungla
 14.35 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
 15.35 Jaś Fasola
 16.20 Siedem lat w Tybecie - dramat, 

USA, 1997, reż. Jean - Jacques 
Annaud, wyk. B.D. Wong, Brad 
Pitt, Danny Denzongpa, David 
Thewlis, David Thewlis, Mako

 19.00 Galileo
 20.00 Protonowa zagłada cz. 2 - fi lm 

sci - fi , USA, 2012 
 21.50 Wszystkie chwyty dozwolone 

- fi lm akcji, USA, 1989 
 23.50 Zagadki kryminalne
 0.50 STOP Drogówka
 1.50 Dekoratornia
 2.20 Integracja
 2.40 Integracja 
 3.00 4MUSIC
 4.00 mała Czarna
 5.00 4MUSIC

 5.40 Szymon Majewski Show
 6.40 Mango - Telezakupy
 8.45 Biały kanion - western, USA 

1958, reż. William Wyler, wyk. 
Gregory Peck, Jean Simmons, 
Charlton Heston, Carroll Baker

 12.05 Cztereh pancerni i pies - serial 
wojenny, Polska

 13.25 Brzydula - serial obyczajowy
 16.10 Czy leci z nami pilot? - kome-

dia, USA 1980, reż. Jim Abrahams, 
David Zucker, Jerry Zucker, wyk. 
Robert Hays, Julie Hagerty, Kareem 
Abdul - Jabbar, Lloyd Bridges, Peter 
Graves, Leslie Nielsen

 18.00 Wygraj randkę - komedia, USA 
2004, reż. Robert Luketic, wyk. 
Kate Bosworth, Topher Grace, 
Josh Duhamel, Nathan Lane, 
Sean Hayes

 20.00 Posejdon - fi lm katastrofi czny, 
USA 2006, reż. Wolfgang Peter-
sen, wyk. Josh Lucas, Kurt Russell, 
Jacinda Barrett, Richard Drey-
fuss, Emmy Rossum, Kevin Dillon, 
Andre Braugher

 22.10 Revolution - serial
 23.10 Piękny umysł - fi lm obyczajowy, 

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

 1.55 Sekrety Magii 
 4.00 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Dyżur
 6.30 No problem!
 7.00 Rodzinny ogród
 7.30 Niezwykłe iluzje - serial dok.
 8.00 Tajemnice Biblii - serial
 9.05 Wojciech Cejrowski. Boso
 10.05 Mój przyjaciel Marsjanin - fi lm 

familijny, USA 1999
 12.00 Barbie: Akademia Księżniczek 

- fi lm anim.
 13.50 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Jaś i Małgosia - baśń
 15.05 Ści(ą) gany - komedia, USA, 

Niemcy 1998, reż. Pat Proft, wyk. 
Leslie Nielsen, Richard Crenna, 
Kelly Le Brock, Sandra Bernhard, 
Michael York, Melinda McGraw

 16.55 Krokodyl Dundee - przygo-
dowy, Australia 1986, reż. Peter 
Faiman, wyk. Paul Hogan, Linda 
Kozlowski, John Meillon

 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Król Skorpion 2: Narodziny 

wojownika - fi lm przygodowy, 
Niemcy, RPA, USA 2008, reż. 
Russell Mulcahy, wyk. Michael 
Copon, Simon Quarterman

 22.15 Spartakus: Wojna potępionych 
- serial

 0.40 Odlotowcy - komedia, USA 
1994, reż. Michael Lehmann, 
wyk. Adam Sandler, Brendan Fra-
ser, Steve Buscemi

 2.35 Kręcimy z gwiazdami
 3.30 Taki jest świat

 8.00 Wiadomości
 8.05 Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.35 Sąsiad na widelcu - magazyn 

kulinarny
 9.30 Attenborough. 60 lat wśród 

dzikiej przyrody, cz. 2. Pozna-
wanie świata natury - serial

 10.30 Moda na sukces (5979) - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości, Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Tajemnice życia jeleni - fi lm dok.
 13.50 Jaka to melodia?
 14.20 Galeria (161) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Polska non stop - magazyn 

reporterów 
 15.30 Okrasa łamie przepisy - maga-

zyn kulinarny
 16.00 Drużyna A - serial
 16.50 Jaka to melodia?
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2590) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 Kronika 25 lecia
 20.20  Czarna komedia - spektakl tea-

tralny
 21.30 Audycje Komitetów Wybor-

czych
 22.00 Downton Abbey, Wielka Bry-

tania
 23.05 Film fabularny
 0.50 Drużyna A - serial
 1.45 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 2.40 Józef Glemp. Kapłaństwo 

i wierność - cykl dok.
 2.55 Klan (2590) - telenowela
 3.25 Naszaarmia.pl - magazyn
 3.50 Prawdziwy chłopak z ferajny 

- fi lm dok.
 4.40 Zagadkowa Jedynka - teleturniej

7.20 Wiedźmin - serial 8.25 Kathle-
en Ferrier - fi lm dok. 9.35 Ucieczka z ki-
na „Wolność” - fi lm obyczajowy 11.15 
Kasztelanka - fi lm TVP 12.30 Poniedzia-
łek z piosenką 13.40 Przyjaciel - fi lm TVP 
14.15 Ucieczka z  kina „Wolność” - fi lm 
obyczajowy 16.00 Hala odlotów - talk 
- show 17.00 Kathleen Ferrier - fi lm dok. 
18.10 Goniec - dramat 20.00 Informacje 
kulturalne 20.20 Intermission - komedio-
dramat 22.15 Studio Kultura - Filmy Car-
losa Saury - Mrożony peppermint - fi lm 
obyczajowy 0.00 Teoria widzenia - felie-
ton 0.15 Videogalerie THE02 - magazyn 
kulturalny 1.10 The Cure - Hurricane Fe-
stival - koncert 2.15 Informacje kulturalne

7.25 Podróżnik - Jaipur (71) 7.50 Na 
wschód od Timszel - fi lm dok. 9.00 Mar-
szałek Piłsudski (6) - serial 10.00 Dzi-
ka Polska - serial dok. 10.35 Makłowicz 
w podróży 11.10 Kochać czy nienawidzić 
- fi lm dok. 12.05 „Czerwone Maki” Gwi-
dona Boruckiego - reportaż 12.40 Cafe 
Historia 13.05 Nieposłuszeństwo - Aristi-
des de Sousa Mendes - fi lm biografi czny, 
Francja, reż. Joël Santoni 15.00 Było, nie 
minęło - . 15.35 Ex Libris (173) - magazyn 
15.55 Sensacje XX wieku - cykl dok. 17.00 
Marszałek Piłsudski (7) - serial 18.05 
Kalendarium historyczne - Zapomnia-
ny generał Tadeusz Jordan Rozwadow-
ski - fi lm dok. 19.05 Dziennik telewizyjny 
- 19.5.1989 19.45 Koło historii.Posadów 
- zapomniana walka partyzancka - de-
bata 20.25 Spór o historię - Jurgielt 21.05 
Flesz historii (182) 21.25 Było, nie minęło 
22.00 Sensacje XX wieku - Bitwa o Anglię 
- cykl dok. 22.30 Sensacje XX wieku 
- Dieppe - cykl dok. 23.15 Polonia rediviva 
- fi lm dok. 1.05 Krajobraz po bitwie - dra-
mat 2.50 Zakończenie dnia 

7.07 Lekkoatletyczna Diamond League 
9.07 Magazyn Polska 2014 11.07 Piłka 
nożna Liga rosyjska 13.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 13.07 MotoGP Motocy-
klowe MŚ 2014 15.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 15.07 Magazyn Cafe Futbol 
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 
MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 19.00 
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Ko-
szykówka Tauron Basket Liga 21.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 21.07 Magazyn 
IAAF World Athletics 22.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 22.07 Magazyn Atleci 
22.45 Polsat Sport News Sportowe pod-
sumowanie dnia 23.00 Piłka nożna Mecz 
towarzyski 0.00 Polsat Sport News Spor-
towe podsumowanie dnia 

8.00 Sportowa niedziela 8.30 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA Rzym - FINAŁ 10.15 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Ka-
nada - Szwecja 12.20 Droga do Brazylii 
(9) - magazyn piłkarski, Wielka Brytania 
12.50 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 
Rosja - Niemcy 14.55 Droga do Brazy-
lii 15.30 Piłka nożna - Mecz towarzyski. 
Niemcy - Polska 17.35 4 - 4 - 2 - magazyn 
piłkarski 18.00 4 - 4 - 2 - magazyn pił-
karski 18.35 Festiwal fi lmów Sportowych 
19.05 Zwarcie - . - magazyn 19.40 Hokej 
na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Łotwa - Bia-
łoruś 22.25 Droga do Brazylii 23.00 Spor-
towy Wieczór 23.25 PN - Liga mistrzów 
1.20 Zakończenie dnia 

8.30 Sporty Motorowe. Weekend w spor-
tach motorowych 8.45 ŁUCZNICTWO. 
PŚ, Szanghaj Etap 1. 9.15 Kolarstwo. Tour 
of California Etap 8. 10.30 Kolarstwo. 
Giro d’Italia Etap 9. 12.00 Tenis. Turniej 
ATP, Duesseldorf 19.00 Tenis. Odliczanie 
do Roland Garros 19.15 Eurogole 19.45 
Brazilmania 20.00 Piłka nożna. Mistrzo-
stwa Europy U - 17, Malta Półfi nał 21.00 
Pro wrestling. Tydzień z  WWE 21.30 Pro 
wrestling. Vintage Collection 22.30 Jeź-
dziectwo. Magazyn wyścigów konnych 
Louisville 22.50 Watts 23.05 Piłka nożna. 
Mistrzostwa Europy U - 17, Malta Półfi nał 
0.30 Eurogole 1.00 Brazilmania 1.15 Tenis. 
Odliczanie do Roland Garros 

12.00 Regina Coeli 12.03 Informacje dnia 
12.20 By odnowić oblicze ziemi. - pro-
gram kulturalny 13.20 Koncert życzeń 
14.10 Życie Karola Wojtyły - fi lm 14.40 
Dla dobra dziecka 15.30 Mansa - fi l 15.50 
Pytasz i  wiesz 16.00 Informacje dnia 
16.10 Wspomnienia z  Wilna 16.30 Ty-
dzień z  Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie. 
17.20 Słowo życia 17.25 Święty na każ-
dy dzień. - wspomnienie, 17.30 Repor-
taż dnia 18.00 Spotkanie Rodziny Radia 
20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Święty na każdy dzień 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Polski Punkt Widzenia 22.00 Rdza - fi lm 
fabularny 23.30 Salezjański Ośrodek Mi-
syjny - fi lm 23.55 Święty na każdy dzień 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest 
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOr-
macje 19.10 INFOrozmowa 19.25 INFO-
biznes 19.40 Pogoda 19.45 Serwis spor-
towy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 
20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Po-
goda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 
21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio 
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 
23.55 To jest temat - magazyn 0.20 Two-
je Info 0.50 Dziś wieczorem 1.05 Minęła 
20ta 1.37 Flesz - Serwis Info 

 5.40 M jak miłość (508) - serial
 6.35 Coś dla Ciebie - magazyn
 7.05 M jak miłość (509) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.45 Sztuka życia (75) - nowela dok.
 11.10 Barwy szczęścia (1129) - serial
 11.45 Na dobre i na złe (287) Na 

wszelki wypadek - serial
 12.50 Polacy w Rzymie i Watykanie 
 13.15 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Polacy na Mada-
gaskar 

 13.50 Baron24 (9) - Pijane kury 
- serial komediowy

 14.25 W poszukiwaniu zaginionych 
Majów - fi lm dok. 

 15.30 Panorama, Pogoda
 15.50 Zaginiona (3) - Matka - serial
 16.50 Rodzinka.pl (96) - Kuzyn Artur 

- serial komediowy
 17.20 Audycje Komitetów Wyborczych
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1129) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1130) - serial
 20.45 M jak miłość (1065) - serial
 21.40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Tomasz Lis na żywo
 22.55 Czy świat oszalał? - Izrael. 

atomowe tabu - fi lm dok.
 0.00 Porwanie w biały dzień - thril-

ler, Kanada, reż. Gary Yates, wyk. 
James van der Beek, Sarah Can-
ning, LeVar Burton

 1.35 Aida (4) - serial komediowy
 2.30 Izrael. atomowe tabu - fi lm dok. 
 3.35 Tomasz Lis na żywo
 4.35 Zakończenie programu

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny 
 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny 
 13.55 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport
 19.35 Rajd Egiptu 
 19.40 Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 21.30 Sama słodycz 
 22.30 Surowi rodzice - reality show 
 23.30 Agenci NCIS. Los Angeles 

- serial sensacyjny, USA 

 0.30 Kamufl aż II - serial sensacyjny
 1.30 Co za tydzień - magazyn 
 2.05 Uwaga! - program interwencyjny
 2.20 Sekrety Magii 
 3.40 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 8.55 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 MEGA HIT - Szklana pułapka 
4.0 - fi lm sensacyjny, USA, 
Wielka Brytania, 2006, reż. Len 
Wiseman, wyk. Bruce Willis, Cliff  
Curtis, Justin Long, Maggie Q, 
Timothy Olyphant 

  Internetowi superhakerzey 
umieszczają w swoim blogu plan 
zniszczenia naszej cywilizacji. 
Podchwytuje go bezwzględny 
złoczyńca, który postanawia 
wprowadzić go w czyn w ciągu 
trzech dni, doprowadzając tym 
samym do zagłady naszego 
świata… 

 22.50 Carandiru - dramat, Brazylia, 
2004, reż. Hector Babenco, wyk. 
Ailton Graca, Gero Camilo, Ivan de 
Almeida, Luiz Carlos Vasconcelos 

 1.50 Tajemnice losu
 5.00 Wstawaj! Gramy!

 6.00 Dekoratornia
 6.30 Doktor Oz radzi
 7.35 Tom & Jerry Kids 3
 8.05 Pup Named Scooby - Doo I, A
 8.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Prawdziwe uczucie
 13.00 Ślubna gorączka
 14.00 Daleko od noszy
 14.30 Kłamczuch
 15.30 Mistrz kuchni: Juniorzy
 16.30 Strażnik Teksasu
 17.30 Galileo Extra
 18.30 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
 19.00 Szczeniak zwany Scooby Doo
 19.30 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 20.00 Śmierć na 1000 sposobów
 20.30 Śmierć na 1000 sposobów
 21.00 Galileo
 22.00 Galileo
 23.00 Zagadki kryminalne
 0.00 Spadkobiercy
 1.00 I like it
 2.15 To był dzień
 3.00 Polska 2014 - magazyn siatkarski
 5.00 4MUSIC

 5.55 Męski Typ 2: Maciej Wisławski 
- talk show 

 6.25 Czerwony Orzeł - serial 
 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 9.40 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.45 Dwóch i pół - serial komediowy
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Bliźniaki - program sądowy
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Brzydula - serial obyczajowy
 16.25 Brzydula - serial obyczajowy
 16.55 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Bananowy doktor III - serial
 20.00 Skrzyżowanie - fi lm sensacyjny, 

USA 2003, reż. Peter Masterson, 
wyk. Neve Campbell, Billy Burke, 
Jake Busey, Charles Edwin Powell

 22.05 Kobra. Oddział specjalny 
- serial sensacyjny

 23.10 Pułapka - fi lm sensacyjny, USA 
2011, reż. Norma Bailey, wyk. 
Norma Bailey, Andrea Roth, 
Richard Burgi, Peter MacNeill, 
Linda Thorson

 1.00 Sekrety Magii 
 3.05 Druga strona medalu - talk show
 3.35 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Złotopolscy - telenowela
 6.55 Gliniarz i prokurator - serial
 7.55 Don Matteo - serial
 9.00 Gwiezdne wrota - serial
 10.00 Gliniarz i prokurator - serial
 11.00 Niania - serial
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 15.30 Niania - serial
 17.00 Gwiezdne wrota - serial
 18.00 Boso przez świat - serial dok.
 18.25 SpongeBob Kanciastoporty 

- serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 CSI. Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 20.55 CSI. Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 21.55 Arrow - serial
 22.55 Mad Max - film akcji, Australia 

1980, reż. George Miller, wyk. Mel 
Gibson, Joanne Samuel, Hugh 
Keays - Byrne, Steve Bisley

 2.35 Kręcimy z gwiazdami
 3.30 Taki jest świat - pod lupą
 4.15 Menu na miarę
 4.40 Z archiwum policji
 5.05 Menu na miarę
 5.30 Z archiwum policji

Poniedziałek, 19.05.2014

Niedziela, 18.05.2014

9.05 Bliskie spotkania trzeciego stop-
nia - fi lm science fi ction 11.40 Stopklatka 
- włącz kino - magazyn kulturalny 12.05 
Coco Chanel - fi lm biografi czny 14.15 Mę-
żowie i  żona - komedia 16.40 Stań przy 
mnie - fi lm familijny 18.30 Motylem je-
stem, czyli romans czterdziestolatka - ko-
media obyczajowa 20.15 La Bamba - fi lm 
biografi czny 22.30 Jackie Brown - fi lm kry-
minalny 1.35 Wichry namiętności - dramat 

14.45 Bogaci też płaczą 15.45 Express 
- informacje 16.05 Miłość potrzebna 
od zaraz - serial 16.40 Orzeł czy reszka? 
17.45 Express - informacje 18.05 Uster-
ka 18.40 Wojny magazynowe 19.45 Ex-
press - informacje 20.00 Wojny przewoź-
ników 20.30 Włoska robota - serial 21.00 
Na krawędzi życia - serial 21.30 PANIC 9 
- 1 - 1 - serial 22.30 Kossakowski. Szósty 
zmysł. Bałkany 23.00 Czysty zysk - serial 

8.00 Galileo 9.00 Simba 9.35 Przyjaciele 
z Kieszonkowa 9.55 Garfi eld Show 11.30 
Diabeł z  trzema złotymi włosami - fi lm 
familijny 13.20 Rumpelstiltskin - fi lm fa-
milijny 15.15 Ranczo nadziei - fi lm fami-
lijny 18.00 Mistrz kuchni: Juniorzy 19.00 
Jurajscy wojownicy 20.00 Włatcy móch 
21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 
Seks w  wielkim mieście 23.30 Chłopaki 
z Bristolu - komedia kryminalna

9.45 Genesis - fi lm dok. 11.20 Wszystko 
będzie dobrze - dramat 13.25 Zamknąć za 
sobą drzwi - fi lm sensacyjny 15.00 Sher-
lock Holmes - pociąg do Edynburga - fi lm 
przygodowy 16.10 Coco Chanel - fi lm bio-
grafi czny 18.25 Krzyżacy cz. I - fi lm histo-
ryczny 20.15 Kino z  historią: Geronimo 
- Amerykańska legenda - western 22.35 
La Bamba - fi lm biografi czny 0.50 Od 
zmierzchu do świtu - fi lm kryminalny 

14.45 Oszczędzanie na 1000 sposobów 
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 
17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informa-
cje 18.05 Wojny magazynowe 18.35 Wielkie 
przeprowadzki - serial 19.05 Komornik 19.45 
Express - informacje 20.05 Usterka 20.40 
Miłość potrzebna od zaraz - serial 21.10 
Świat bez fi kcji 21.45 Express - informacje 
22.00 Ostre cięcie 22.45 Bogaci też płaczą 
23.45 Wiem, co jem. Bosacka na tropie 

10.00 Mam talent - wersja amerykań-
ska 10.55 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC 
14.00 Otchłań namiętności 15.00 Rodzina 
zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00 
Nie igraj z aniołem 18.00 Mindfreak - ilu-
zjonista Criss Angel 18.30 Świat według 
Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 
21.35 Protonowa zagłada cz. 1 - dramat 
sci - fi  23.20 Krokodyl zabójca - horror 
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.30 Słownik polsko@polski 
 9.05 Co czytać? - magazyn o książkach
 9.30 Tajemnice życia jeleni - fi lm dok.
 10.30 Moda na sukces (5980) - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.05 Agrobiznes
 12.25 Pakujemy - Odnawialny karto-

nik - reportaż
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Madagaskar. Wyspa kameleo-

nów - fi lm dok.
 13.55 Jaka to melodia?
 14.30 Moda na sukces - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.10 Klan (2590) - telenowela
 15.40 Drużyna A - serial
 16.35 Program publicystyczny
 16.50 Jaka to melodia?
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.20 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2591) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 Kronika 25 lecia
 20.05 GOL T - Mobile Ekstraklasa 
 20.10 Pogoda
 20.25 Szczęki 3 - fi lm fabularny, USA, 

reż. Joe Alves, wyk. Dennis Quaid, 
Bess Armstrong, Simon MacCor-
kindale, Louis Gossett, Jr, John 
Putch

 22.15 Audycje Komitetów Wyborczych
 23.05 Po prostu - program publicy-

styczny
 23.35 Program publicystyczny
 23.55 W garniturach (1), USA 
 0.50 Drużyna A - serial
 1.45 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 2.40 Klan (2591) - telenowela
 3.10 Po prostu - program publicy-

styczny

7.00 Informacje kulturalne 7.25 Wiedź-
min Człowiek - pierwsze spotkanie - serial 
8.25 Lotnicy kosmonauci - fi lm dok. 9.35 
Cudze szczęście - fi lm obyczajowy 11.20 
Jańcio Wodnik - fi lm obyczajowy 13.10 
Klasyczny wtorek 13.45 Informacje kul-
turalne 14.15 Cudze szczęście - fi lm oby-
czajowy 16.00 Tygodnik Kulturalny 17.00 
Lotnicy kosmonauci - fi lm dok. 18.10 Fun-
dacja - komediodramat 20.20 Zbliżenie 
na… Gaela Garcię Bernala - Miasto ślep-
ców - thriller, Kanada 22.30 Studio Kul-
tura - Filmy Carlosa Saury 22.35 Filmy 
Carlosa Saury - Anna i wilki - dramat oby-
czajowy 0.25 Młoda Polska - Urodziny 
- fi lm kr.metr. 1.05Miłość - dramat 

7.25 Podróżnik - Orissa 7.55 Generał Pol-
skich Nadziei - Władysław Anders - doku-
ment 9.00 Marszałek Piłsudski (7) - serial 
10.05 Dzika Polska - serial dok. 10.35 Ma-
kłowicz w podróży - Niemcy. Żyzna Bade-
nia - magazyn kulinarny 11.10 Koło histo-
rii - debata 11.45 Spór o historię - Jurgielt 
12.25 Warownie pogranicznych szla-
ków - Czersk - felieton 12.45 Flesz histo-
rii 13.10 Polonia rediviva - fi lm dok. 15.00 
Było, nie minęło 15.30 Cafe Historia - pro-
gram publicystyczny 15.50 Sensacje XX 
wieku - Bitwa o  Anglię - cykl dok. 16.25 
Sensacje XX wieku - Dieppe - cykl dok. 
17.10 Marszałek Piłsudski (8) - serial 18.10 
Kalendarium historyczne - Generał Wła-
dysław Sikorski - fi lm dok. 19.00 Dziennik 
telewizyjny - 20.5.1989 19.45 Święty Gra-
al - fi lm dok. 20.30 Śmierć Psychiatry. Eu-
genika i totalitaryzm - fi lm dok. 21.00 Pol-
ska i świat z historią w tle - Olędrzy znad 
Bugu 21.25 Było, nie minęło 22.00 Sensa-
cje XX wieku - cykl dok. 23.05 Wielki bieg 
- dramat 1.00 Barbara Radziwiłłówna 
- dramat 2.35 Zakończenie dnia 

7.07 Magazyn Cafe Futbol 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Piłka nożna 
Mecz towarzyski 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Ręczna Superliga PGNiG 
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 
MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 15.00 
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Te-
nis ATP Masters Internationali BNL D’Italia 
Rzym 17.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 17.07 Koszykówka Tauron Basket 
Liga 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 
19.07 Magazyn ATP World Tour Uncove-
red 2014 19.45 Koszykówka Tauron Ba-
sket Liga 22.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 22.07 Magazyn Atleci 22.45 Polsat 
Sport News Sportowe podsumowanie 
dnia 23.00 Magazyn Polska 2014 

8.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 
Łotwa - Białoruś 10.05 Zwarcie - . - ma-
gazyn 10.40 Piłka nożna - Borussia Dort-
mund TV 11.45 Hokej na lodzie - MŚ Eli-
ty - Mińsk. Norwegia - Kanada 14.15 4 
- 4 - 2 - magazyn piłkarski 14.40 4 - 4 
- 2 - magazyn piłkarski 15.20 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA Rzym - FINAŁ 17.00 Ho-
kej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Norwe-
gia - Kanada 19.05 Pełnosprawni 19.40 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Rosja 
- Białoruś 22.25 Droga do Brazylii 23.00 
Sportowy Wieczór 23.15 GOL T - Mobi-
le Ekstraklasa - magazyn 23.25 PN - Liga 
mistrzów 1.15 Zakończenie dnia 

8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 9. 9.00 
Eurogole 9.30 Brazilmania 9.45 Tenis. 
Turniej ATP, Duesseldorf 11.45 Tenis. Odli-
czanie do Roland Garros 12.00 Tenis. Tur-
niej ATP, Duesseldorf 13.00 Tenis. Turniej 
ATP, Duesseldorf 14.30 Kolarstwo. Giro 
d’Italia Etap 10. 17.30 Tenis. Turniej ATP, 
Duesseldorf 18.00 Tenis. Turniej ATP, Du-
esseldorf 19.00 Tenis. Odliczanie do Ro-
land Garros 19.15 Żużel. Elitserien 21.00 
Rajdy Samochodowe. ERC od środka 
21.30 Wyścigi samochodowe. Wielka 
Brytania 22.00 Eurogole 22.30 Brazilma-
nia 22.45 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 10. 
0.00 Żużel. Elitserien 1.15 Tenis. Odlicza-
nie do Roland Garros 

14.05 Rdza - fi lm fabularny USA (2009), 
15.35 Z  piwnicy studenckiej na świat 
- fi lm 15.50 Pytasz i  wiesz 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Kalejdoskop młodych. 
16.40 Aktualności akademickie WSKSiM 
w  Toruniu 16.45 Elvis - fi lm 17.00 Aro-
matyczne inspiracje. 17.20 Słowo życia 
17.25 Święty na każdy dzień 17.30 Re-
portaż dnia 18.00 Regina Coeli 18.05 In-
formacje dnia 18.15 Rozmowy niedokoń-
czone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30 
Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Maria Magdalena - fi lm fabularny 23.25 
Święty na każdy dzień 23.30 Tragedia 
Puszczy Białowieskiej - Świerk - fi lm 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest 
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOr-
macje 19.10 INFOrozmowa 19.25 INFO-
biznes 19.40 Pogoda 19.45 Serwis spor-
towy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 
20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Po-
goda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 
21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio 
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 
23.55 To jest temat - magazyn 0.20 Two-
je Info 0.50 Dziś wieczorem 1.05 Minęła 
20ta 1.37 Flesz - Serwis Info 

 5.40 M jak miłość (509) - serial
 6.35 Kościół nie jest wyspą - reportaż
 7.05 M jak miłość (510) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Barwy szczęścia (1130) - serial
 11.45 Na dobre i na złe (288) Kom-

plikacje - serial
 12.45 Makłowicz w podróży Słowa-

cja „Za miedzą” - magazyn kuli-
narny

 13.20 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Recykling 

 13.50 Baron24 (10) - Zdrada - serial 
komediowy

 14.30 Kabaretowy Klub Dwójki - Sny 
- widowisko rozrywkowe

 15.30 Panorama, Pogoda
 15.50 M jak miłość (1065) - serial
 16.50 Rodzinka.pl (97) - Historie 

samochodowe - serial 
 17.20 Audycje Komitetów Wyborczych
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1130) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1131) - serial
 20.40 M jak miłość (1066) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.50 Świat bez fi kcji - Ukryta for-

tuna Putina - fi lm dok. 
 0.00 Na linii strzału (31) - serial sen-

sacyjny, USA 
 0.55 Wiadomości z drugiej ręki (9) 

- serial
 1.25 Wiadomości z drugiej ręki (10) 

- serial
 1.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
 3.00 Ukryta fortuna Putina - fi lm dok. 
 4.05 Na linii strzału (31) - serial 
 4.50 Zakończenie programu

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny 
 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 13.55 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport
 19.35 Rajd Egiptu 
 19.40 Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny

 21.30 Prawo Agaty - serial obyczajowy 
 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.30 Superwizjer - magazyn reporte-

rów 
 0.05 Na językach - magazyn 
 1.05 Terminator. Kroniki Sary Con-

nor - serial 
 2.05 Uwaga! - program interwencyjny
 2.20 Sekrety Magii 
 3.40 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Hell’s Kitchen - Piekielna 

Kuchnia

 21.35 Dla niej wszystko - dramat 
kryminalny, USA, 2010, reż. Paul 
Haggis, wyk. Russell Crowe, Buie 
Michael, Elizabeth Banks, Liam 
Neeson, Olivia Wilde

  John Brennan, wykładowca 
języka angielskiego w college’u, 
wiedzie stateczne życie z żoną 
Larą, która udanie łączy ambi-
cje zawodowe z obowiązkami 
rodzinnymi. Pewnego dnia ich 
spokojny świat wali się w gruzy. 

 0.10 Sześć żon i jeden pogrzeb 
- komedia, USA, 2008, reż. Howard 
Michael Gould, wyk. Tim Allen, Andie 
MacDowell, Chris Klein, Edward 
Herrmann, Elisha Cuthbert, Jenna 
Dewan - Tatum, Jenna Elfman, Paz 
Vega, Barbara Barrie 

 2.25 Tajemnice losu
 5.00 Wstawaj! Gramy!

 6.00 Daleko od noszy
 6.30 Doktor Oz radzi
 7.35 Tom & Jerry Kids 3
 8.05 Szczeniak zwany Scooby Doo
 8.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Prawdziwe uczucie
 13.00 Czysta chata
 14.00 Daleko od noszy
 14.30 Kłamczuch
 15.30 Mistrz kuchni: Juniorzy
 16.30 Strażnik Teksasu
 17.30 Galileo Extra
 18.30 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
 19.00 Szczeniak zwany Scooby Doo
 19.30 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 20.00 STOP Drogówka
 21.00 Zagadki kryminalne
 22.00 Chłopaki z Bristolu - komedia 

kryminalna, USA, 2006 
 23.55 Spadkobiercy
 0.55 Interwencja
 1.15 Interwencja
 1.35 Interwencja
 1.55 To był dzień
 3.00 Cafe Futbol
 5.00 4MUSIC

 5.40 W - 11 Wydział Śledczy - pro-
gram kryminalny

 6.25 Czerwony Orzeł - serial
 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.40 Bliźniaki - program sądowy
 9.40 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Mieszkanie za seks - program 

sądowy
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Brzydula - serial obyczajowy
 16.25 Brzydula - serial obyczajowy
 16.55 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Bananowy doktor III - serial
 20.00 Czysta gra - fi lm sensacyjny, 

USA 1995, reż. Andrew Sipes, 
wyk. William Baldwin, Cindy 
Crawford, Steven Berkoff , Chri-
stopher McDonald, Salma Hayek

 22.00 Pamiętniki wampirów - serial 
grozy, USA

 22.55 Oddział Delta II - fi lm sensa-
cyjny, USA 1990, reż. Aaron Nor-
ris, wyk. Chuck Norris, Billy Drago, 
John P. Ryan, Richard Jaeckel, 
Begonia Plaza

 1.15 Cztereh pancerni i pies - serial 
wojenny, Polska

 2.35 Sekrety Magii

 5.50 Złotopolscy - telenowela
 6.50 Gliniarz i prokurator - serial
 7.50 Don Matteo - serial
 9.00 Gwiezdne wrota - serial
 10.00 Gliniarz i prokurator - serial
 11.00 Niania - serial
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 15.30 Niania - serial
 17.00 Gwiezdne wrota - serial
 18.00 Boso przez świat - serial dok.
 18.25 SpongeBob Kanciastoporty 

- serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Ucieczka z Alcatraz - thriller, 

USA 1979, reż. Don Siegel, wyk. 
Clint Eastwood, Patrick McGoo-
han, Roberts Blossom, Jack Thi-
beau

 22.15 CSI. Kryminalne zagadki Las 
Vegas - serial

 23.10 Spartakus: Wojna potępionych 
- serial

 0.15 Mała Brytania - serial
 1.35 Rodzinny ogród
 1.55 Taki jest świat
 2.50 Muzyczne życzenia
 3.30 Dyżur
 4.00 JRG w akcji
 4.30 Menu na miarę
 5.00 Z archiwum policji
 5.05 Menu na miarę
 5.30 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.30 Amerykanin w PRL - u - fi lm dok.
 9.30 Madagaskar. Wyspa kameleo-

nów - fi lm dok.
 10.30 Moda na sukces - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.05 Agrobiznes
 12.20 Magazyn Rolniczy
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Tajemnice trzmieli. - fi lm dok.
 13.55 Jaka to melodia?
 14.30 Moda na sukces - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Polska non stop - magazyn 

reporterów 
 15.30 Klan (2591) - telenowela
 15.55 Drużyna A - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2592) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 Kronika 25 lecia
 20.10 Pogoda
 20.15 Piąty Stadion - Brazylia 
 20.25 Rolnik szuka żony
 21.20 Na pierwszym planie - Eurowy-

bory - debata przedwyborcza
 22.20 Audycje Komitetów Wyborczych
 23.00 Bez odwrotu - fi lm akcji, USA, 

reż. Corey Yuean, wyk. Kurt 
McKinney, Jean - Claude Van 
Damme, Kathie Sileno, Ron Pohnel

 0.45 Chicago Fire (18) - serial
 1.40 Drużyna A - serial
 2.40 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 3.35 Klan (2592) - telenowela
 4.05 W garniturach (1), USA 
 4.55 Zakończenie dnia

7.20 Wiedźmin - serial 8.25 Kręć! Jak 
kochasz to kręć! - fi lm dok. 9.30 Gra-
cze - fi lm sensacyjny 11.25 Wyliczan-
ka - fi lm kr.metr 12.05 Teoria widzenia 
- felieton 12.20 Młoda Kultura - Sikora 
- Proniuk Duo - koncert 12.55 Trzy mły-
ny - Młyn nad Kamionną - serial 14.05 
Gracze - fi lm sensacyjny 16.00 Wyda-
rzenie aktualne 16.30 Co Ty wiesz o na-
uce? - rozmowa 17.00 Kręć! Jak kochasz 
to kręć! - fi lm dok. 18.00 Stromboli, zie-
mia Bogów - dramat 20.00 Informacje 
kulturalne 20.20 Erratum - dramat 22.05 
Studio Kultura - Filmy Carlosa Saury 22.10 
Kuzynka Angelica - fi lm obyczajowy 0.10 
Studio Kultura - Maciej Cuske 

7.30 Podróżnik - Malakka 8.00 …na bez-
drożach tożsamości Chaco - fi lm dok. 
9.00 Marszałek Piłsudski (8) - serial 10.00 
Dzika Polska - serial dok. 10.35 Makło-
wicz w podróży - Izrael 11.10 Święty Gra-
al - fi lm dok. 11.55 Stanisław - król, fi lozof 
- cykl dok. 12.45 Polska i świat z historią 
w  tle 13.10 Wielki bieg - dramat 15.00 
Było, nie minęło 15.30 Flesz historii (182) 
15.55 Sensacje XX wieku - cykl dok. 17.00 
Nicolas Le Floch - Człowiek z  ołowiem 
w  brzuchu część 1 - serial 18.00 Kalen-
darium historyczne - Powstania śląskie 
- cykl dok. 18.40 Powtórka z historii - Jan 
III Sobieski 19.10 Dziennik telewizyjny 
- 21.5.1989 19.50 Izabela Katolicka - fi lm 
dok. 20.55 Jak Tykocin zdobywano - re-
portaż 21.15 Ex Libris (174) - magazyn 
21.30 Było, nie minęło 22.00 Sensacje XX 
wieku - cykl dok. 23.05 Szmuglerzy - fi lm 
dok. 0.05 Stacja Osowa - fi lm dok. 0.35 
Krótki kurs historii PZPR - fi lm dok. 1.20 
Dorożkarz nr 13 - fi lm obyczajowy 2.35 
Niewidzialni drukarze - fi lm dok. 3.15 Za-
kończenie dnia 

7.07 Magazyn Polska 2014 9.07 Tenis ATP 
Masters Internationali BNL D’Italia Rzym 
11.07 Żużel Elite League 13.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 13.07 Piłka nożna Mecz 
towarzyski 15.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 15.07 Magazyn Cafe Futbol 17.00 
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Ko-
szykówka Tauron Basket Liga 19.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn 
Atleci 19.45 Koszykówka Tauron Basket 
Liga 22.00 Polsat Sport News Sport Flash 
22.07 Piłka nożna Magazyn ligi rosyjskiej 
22.45 Polsat Sport News Sportowe pod-
sumowanie dnia 23.00 Lekkoatletyczna 
Diamond League 0.00 Polsat Sport News 
Sportowe podsumowanie dnia 0.15 Lek-
koatletyczna Diamond League 

8.00 Liga Mistrzów - LM . FC Barcelona 
- Atletico Madryt 10.05 Festiwal fi lmów 
sportowych 10.40 Liga Mistrzów - LM 
. PSG Paryż - Chelsea Londyn 11.40 Li-
ga Mistrzów - LM . PSG Paryż - Chelsea 
Londyn 12.45 Hokej na lodzie - MŚ Elity 
- Mińsk. Rosja - Białoruś 13.45 Hokej na 
lodzie - MŚ Elity - Mińsk. Rosja - Białoruś 
14.55 Liga Mistrzów - LM rewanż: Chel-
sea Londyn - PSG 17.00 Liga Mistrzów 
- LM rewanż: Borussia Dortmund - Re-
al Madryt 19.05 Piłka nożna - Borussia 
Dortmund TV 20.15 Liga Mistrzów - FI-
NAŁ. Borussia Dortmund - Bayern Mo-
nachium, Wielka Brytania 22.20 Piąty sta-
dion 22.30 Pełnosprawni 23.00 Sportowy 
Wieczór 23.25 PN - Liga mistrzów

8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 10. 9.45 
Tenis. Turniej ATP, Duesseldorf 11.45 Te-
nis. Odliczanie do Roland Garros 12.00 
Tenis. Turniej ATP, Duesseldorf 14.30 Ko-
larstwo. Giro d’Italia Etap 11. 17.30 Tenis. 
Turniej ATP, Duesseldorf 19.00 Piłka noż-
na. Mistrzostwa Europy U - 17, Malta Finał 
20.45 Tenis. Odliczanie do Roland Garros 
21.00 Kampus 21.35 Jeździectwo. Ro-
lex Grand Slam, Badminton, Anglia 22.35 
Jeździectwo. FEI Nations Cup, La Baule, 
Francja 22.50 Jeździectwo. Magazyn Ri-
ders Club 22.55 Golf. PGA European Tour, 
Open de Espana, Hiszpania 23.25 Golf 
Club 23.30 Magazyn. Lucia S Selection 
23.35 Yacht Club 23.40 Wednesday Se-
lection 23.50 Kolarstwo. Giro d’Italia 

12.00 Regina Coeli 12.03 Informacje dnia 
12.20 Gość Oczekiwany - Zofi a Kossak 
- teatr 14.05 Maria Magdalena - fi lm 
fabularny 15.25 Święty na każdy dzień 
15.30 Mój brat Papież - wywiad z siostrą 
Ojca Świętego Franciszka 15.50 Pytasz 
i  wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Na 
zdrowie 16.30 Bioetyczny detektyw - fi lm 
16.50 Święty na każdy dzień 17.00 Po 
stronie prawdy 18.00 Regina Coeli 18.05 
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedo-
kończone 19.25 Święty na każdy dzień 
19.30 Program dla dzieci 20.00 Informa-
cje dnia 20.20 Różaniec 20.50 - felieton 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Księga Ruth. Podróż wiary - fi lm fabular-
ny 23.30 25 lecie Centrum Ochotników 
Krzyża - fi lm

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest 
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.45 PRZYSTA-
NEK BRUKSELA 19.37 INFObiznes 19.57 
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 
Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Twoja 
Sprawa - magazyn 21.40 Studio LOTTO 
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Pa-
norama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia 
na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 23.55 
To jest temat - magazyn 0.20 Twoje In-
fo 0.50 Dziś wieczorem 1.05 Minęła 20ta 
1.37 Flesz - Serwis Info 1.45 Serwis Info 
2.00 Panorama Dnia 2.53 Pogoda 

 5.40 M jak miłość (510) - serial
 6.35 Rozmowa z Józefem Henem 

- reportaż
 7.05 M jak miłość (511) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Barwy szczęścia (1131) - serial
 11.45 Na dobre i na złe (289) Nieod-

party apetyt - serial
 12.50 Makłowicz w podróży Słowa-

cja „Na wschód” - magazyn 
kulinarny

 13.20 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Szafi r 

 13.55 Baron24 (11) „Apetyt na 
ogórki” - serial komediowy

 14.30 Płocka Noc Kabaretowa 2013. 
Deszcz meteorów - program 
rozrywkowy

 15.30 Panorama, Pogoda
 15.50 M jak miłość (1066) - serial
 16.50 Rodzinka.pl (98) - Ludwik 

żelazne ramię - serial
 17.20 Audycje Komitetów Wyborczych
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1131) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1132) - serial
 20.40 Na dobre i na złe (560) - Na 

przekór - serial
 21.45 Witaj w domu, panie Jenkins 

- komedia, USA, reż. Malcolm 
D. Lee, wyk. Martin Lawrence, 
James Earl Jones, Margaret Avery, 
Joy Bryant

 23.50 Reporter Polski - magazyn
 0.35 Zagadki umysłu (13) ost. - serial 
 1.30 Gangsterskie Tokio - fi lm dok. 

reż. Calder Greenwood
 2.20 Reporter Polski - magazyn
 3.00 Pogoda na piątek (23) - serial
 3.50 Zakończenie dnia

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny 
 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 13.55 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport
 19.35 Rajd Egiptu 
 19.40 Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwen-

cyjny
 20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 21.30 Bitwa o dom

 22.30 Star Trek - fi lm S - F, Niemcy, 
USA 2009, reż. J.J. Abrams, wyk. 
Chris Pine, Zachary Quinto, Leo-
nard Nimoy, Eric Bana, Bruce 
Greenwood, Karl Urban, Zoe 
Saldana, Simon Pegg, Ben Cross, 
Winona Ryder, Chris Hemsworth

 1.05 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy 

 2.05 Uwaga! - program interwencyjny
 2.20 Sekrety Magii 
 3.40 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.20 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.35 TOP CHEF

 22.20 Skorumpowani - fi lm sensa-
cyjny, Polska, 2008, reż. Jarosław 
Żamojda, wyk. Beata Ściba-
kówna, Olga Bołądź, Jan Englert, 
Jerzy Trela, Krzysztof Wakuliński

  Miejscem akcji jest niewielkie mia-
steczko, gdzie miejscowy gang-
ster Cygaro zamierza podmienić 
narkotyki na zlecenie polityka 
Apostoła. Przybyli na miejsce 
rosyjscy gangsterzy mordują syna 
czołowego biznesmena, mece-
nasa sportu - Burzyńskiego. Siostra 
zabitego, bardzo atrakcyjna dwu-
dziestokilkuletnia brunetka Patry-
cja, narażając własne życie wkrada 
się do miejscowego światka prze-
stępczego i rozpoczyna poszuki-
wania zabójcy na własną rękę. 

 1.00 Zagubieni w raju - komedia, 
USA, 1994, reż. George Gallo

 3.15 Tajemnice losu

 6.00 Daleko od noszy
 6.30 Doktor Oz radzi
 7.35 Tom & Jerry Kids 3 
 8.05 Szczeniak zwany Scooby Doo
 8.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Prawdziwe uczucie
 13.00 Czysta chata
 14.00 Daleko od noszy
 14.30 Kłamczuch
 15.30 Mistrz kuchni: Juniorzy
 16.30 Strażnik Teksasu
 17.30 Galileo Extra
 18.30 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
 19.00 Szczeniak zwany Scooby Doo
 19.30 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 20.00 Rocky V - dramat, USA, 1990, 

reż. John G. Avildsen, wyk. Mere-
dith Burgess, Burt Young, Saga 
Stallone, Sylvester Stallone, Talia 
Shire, Tommy Morrison

 22.10 Oblicze strachu - thriller sen-
sacyjny, USA, 2005, reż. Bryan 
Goeres, wyk. Rick Schroder, Abel 
Folk, Ana María Montero, Eric 
Balfour, Marta Nieto, Paulina Gál-
vez, Rachael E. Stevens 

 0.15 Jak zostać milionerem
 1.35 Interwencja
 1.55 To był dzień
 3.00 4MUSIC
 4.00 mała Czarna
 5.00 4MUSIC

 5.05 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.25 Czerwony Orzeł - serial 
 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.40 Mieszkanie za seks - program 

sądowy
 9.40 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Zakochana para - program 

sądowy
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Brzydula - serial obyczajowy
 16.55 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Bananowy doktor III - serial
 20.00 Piękny umysł - fi lm obyczajowy, 

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

 22.45 Kamufl aż - serial sensacyjny
 23.45 Czterej bracia - fi lm sensacyjny, 

USA 2005, reż. John Singleton, 
wyk. Mark Wahlberg, Tyrese 
Gibson, Garrett Hedlund, André 
Benjamin, Terrence Howard, Josh 
Charles, Sofi a Vergara, Fionnula 
Flanagan, Chiwetel Ejiofor

 2.00 Fringe. Na granicy swiatów 
- serial

 5.50 Złotopolscy - telenowela
 6.50 Gliniarz i prokurator - serial
 7.50 Don Matteo - serial
 9.00 Gwiezdne wrota - serial
 10.00 Gliniarz i prokurator - serial
 11.00 Niania - serial
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 15.30 Niania - serial
 17.00 Gwiezdne wrota - serial
 18.00 Boso przez świat - serial dok.
 18.25 SpongeBob Kanciastoporty 

- serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Krokodyl Dundee II - fi lm przy-

godowy, Australia, USA 1988, reż. 
John Cornell, wyk. Paul Hogan, 
Linda Kozlowski, John Meillon

 22.15 CSI. Kryminalne zagadki Las 
Vegas - serial

 23.10 Spartakus: Wojna potępionych 
- serial

 0.30 Przepraszam, czy tu biją? 
- komedia, Polska 1976, reż. Marek 
Piwowski, wyk. Jerzy Kulej, Jan 
Szczepański, Zdzisław Rychter

 2.15 Dyżur
 2.55 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.15 Menu na miarę
 4.40 Z archiwum policji
 5.05 Menu na miarę
 5.30 Z archiwum policji

Środa, 21.05.2014

Wtorek, 20.05.2014

6.00 Wieczór - dramat 8.30 Czarowny 
kwiecień - fi lm kostiumowy 10.20 Klasa 
- dramat 12.50 Stań przy mnie - fi lm fami-
lijny 14.35 Krzyżacy cz. I - fi lm historyczny 
16.25 Motylem jestem, czyli romans czter-
dziestolatka - komedia obyczajowa 18.10 
A właśnie, że tak! - komedia 20.15 Wieczór 
kawalerski: Wirus - fi lm sensacyjny 22.00 
Od zmierzchu do świtu - fi lm kryminalny 
0.05 Zły Mikołaj - czarna komedia

15.45 Express - informacje 16.05 Kar-
toteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express 
- informacje 18.05 Wojny magazyno-
we 18.35 Wielkie przeprowadzki - serial 
19.05 Komornik 19.45 Express - infor-
macje 20.05 Uwaga! po Uwadze 20.45 
Luksusowe zachcianki 21.45 Express - in-
formacje 22.00 Michniewicz. Inny Świat 
22.30 Taboo - serial 23.30 Panny młode 
na gigancie - serial 0.30 Ostre cięcie

8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 
Mam talent - wersja amerykańska 11.00 
Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC 14.00 Ot-
chłań namiętności 15.00 Rodzina zastęp-
cza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00 Nie 
igraj z aniołem 18.00 Mindfreak - iluzjoni-
sta Criss Angel 18.30 Świat według Bun-
dych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 
21.00 Rude Tube 21.35 Protonowa zagłada 
cz. 2 - dramat s - f 23.20 Rocky V - dramat 

8.00 Wszystko będzie dobrze - dramat 
10.05 Mila księżycowego światła - dra-
mat 12.30 Czarowny kwiecień - fi lm ko-
stiumowy 14.20 Chłopi cz. 1 - fi lm oby-
czajowy 16.05 Geronimo - Amerykańska 
legenda - western 18.30 Robinson Crusoe 
- fi lm przygodowy 20.15 Śmiech na sali 
20.15 Cztery pokoje - komedia 22.15 Wi-
rus - fi lm sensacyjny 0.05 Zakochany bez 
pamięci - komediodramat

15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 
17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 
18.05 Wojny magazynowe 18.35 Wielkie 
przeprowadzki - serial 19.05 Drogowi pira-
ci 19.45 Express - informacje 20.05 Uwaga! 
po Uwadze 20.45 Domówka 21.15 Ideal-
na niania…bez sekretów 21.45 Express - in-
formacje 22.00 Kossakowski. Szósty zmysł. 
Bałkany 22.30 Grzechy Ameryki 23.30 Su-
perwizjer 0.00 Orzeł czy reszka?

10.00 Mam talent - wersja amerykań-
ska 11.00 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC 
14.00 Otchłań namiętności 15.00 Rodzina 
zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00 
Nie igraj z aniołem 18.00 Mindfreak - ilu-
zjonista Criss Angel 18.30 Świat według 
Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 
21.30 Seks w wielkim mieście 23.30 Sca-
recrow - horror 1.10 1000 złych uczynków 
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.30 Niespokojne umysły - cykl dok.
 8.50 My Wy Oni - magazyn
 9.30 Tajemnice trzmieli. - fi lm dok.
 10.30 Moda na sukces - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.05 Agrobiznes
 12.25 Smaki polskie - Wszystko 

o mące - magazyn kulinarny
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Planeta wróbli. - fi lm dok.
 13.55 Jaka to melodia?
 14.30 Moda na sukces - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Polska non stop - magazyn 

reporterów 
 15.30 Klan (2592) - telenowela
 15.55 Drużyna A - serial
 16.50 Jaka to melodia?
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2593) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.10 Kronika 25 lecia
 20.10 Pogoda
 20.30 Ojciec Mateusz (145) - Pokole-

nie - serial
 21.25 Sprawa dla reportera
 22.25 Audycje Komitetów Wyborczych
 22.55 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 

- Złe miejsce - fi lm dok.
 0.05 Niesamowici Bracia Bloom 

- fi lm sensacyjny, USA, reż. Rian 
Johnson, wyk. Rachel Weisz, 
Adrien Brody, Rinko Kikuchi, Mark 
Ruff alo

 2.00 Drużyna A - serial
 2.55 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 3.40 Klan (2593) - telenowela

7.00 Informacje kulturalne 7.25 Wiedź-
min Okruch lodu - serial 8.25 Kamien-
na cisza - fi lm dok. 9.35 Złote runo - ko-
media 11.10 Rysa - dramat 12.50 Muzyka 
świata w czwartek 13.55 Informacje kul-
turalne 14.20 Złote runo - komedia 16.00 
Studio Kultura - Jak się pięknie zaanga-
żować? 16.35 Sztuka czytania 17.20 Ka-
mienna cisza - fi lm dok. 18.20 Szop, Szop, 
Szop, Szopę - fi lm anim. 18.30 From the 
Green Hill - fi lm anim. 18.50 Wędrujący 
cień - fi lm TVP 20.20 Hala odlotów - talk 
- show 21.15 Podróż na wschód - Wyspa 
- fi lm fabularny 23.20 Filmy Carlosa Sau-
ry - Nakarmić kruki - dramat obyczajowy 
1.25 Hala odlotów - talk - show 

7.30 Podróżnik - Życie i Śmierć w Puri 7.55 
Świat od świtu do zmierzchu - cykl dok. 
9.00 Nicolas Le Floch - Człowiek z  oło-
wiem w  brzuchu część 1 - serial 10.00 
Dzika Polska - My z  Czerwonego Bagna 
- serial dok. 10.35 Makłowicz w  podró-
ży - Luksemburg - Belgia - Niemcy 11.10 
Izabela Katolicka - fi lm dok. 12.05 Skarby 
opactwa w Krzeszowie - fi lm dok. 12.40 
Ex Libris (174) - magazyn 12.55 Szmugle-
rzy - fi lm dok. 14.00 Stacja Osowa - fi lm 
dok. 14.35 Krótki kurs historii PZPR - fi lm 
dok. 15.10 Było, nie minęło 15.40 Cafe 
Historia 16.00 Sensacje XX wieku - cykl 
dok. 17.00 Nicolas Le Floch - Człowiek 
z  ołowiem w  brzuchu - serial 18.05 Ka-
lendarium historyczne 19.20 Dziennik te-
lewizyjny - 22.5.1989 20.00 Cała praw-
da o… (9) - Nicolas Sarkozy 21.05 Polska 
i świat z historią w tle 21.25 Było, nie mi-
nęło 22.00 Sensacje XX wieku - cykl dok. 
23.10 Szerokie tory - reportaż 23.40 Za-
pomniany generał Tadeusz Jordan Roz-
wadowski 0.45 Ostoja - fi lm dok. 1.25 
Trójka hultajska - fi lm obyczajowy

7.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 9.00 
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Tenis 
ATP Masters Internationali BNL D’Italia 
Rzym 11.07 Lekkoatletyczna Diamond Le-
ague 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 
13.07 Ręczna Superliga PGNiG 15.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 15.07 Koszy-
kówka Tauron Basket Liga 17.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 17.07 Magazyn 
Cafe Futbol 18.45 Koszykówka Tauron 
Basket Liga 21.00 Magazyn Polska 2014 
22.45 Polsat Sport News Sportowe pod-
sumowanie dnia 23.00 Formuła 1 GP Mo-
nako 0.00 Polsat Sport News Sportowe 
podsumowanie dnia 0.15 Formuła 1 GP 
Monako 1.00 Polsat Sport News Sporto-
we podsumowanie dnia 

8.00 Liga Mistrzów - LM rewanż: Bo-
russia Dortmund - Real Madryt 10.05 Peł-
nosprawni 10.40 Liga Mistrzów - LM re-
wanż. Bayern Monachium - Manchester 
United 11.40 Liga Mistrzów - LM rewanż. 
Bayern Monachium - Manchester United 
12.45 Liga Mistrzów - LM rewanż: Atleti-
co Madryt - FC Barcelona 13.45 Liga Mi-
strzów - LM rewanż: Atletico Madryt - FC 
Barcelona 14.50 Hokej na lodzie - MŚ Elity 
- Mińsk. 17.15 Hokej na lodzie - MŚ Elity 
- Mińsk. 18.25 Drużyna Górskiego 18.50 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 21.15 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 22.30 
13 Cracovia Maraton 23.00 Sportowy 
Wieczór 23.25 PN - Liga mistrzów 1.15 
Zakończenie dnia 

8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 11. 9.30 
Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U  - 17, 
Malta Finał 10.30 Piłka nożna. Mistrzo-
stwa Europy U  - 17, Malta Finał 10.45 
Tenis. Turniej ATP, Duesseldorf 11.45 Te-
nis. Odliczanie do Roland Garros 12.00 
Tenis. Turniej ATP, Duesseldorf Ćwierćfi -
nały 13.00 Tenis. Turniej ATP, Duesseldorf 
Ćwierćfi nały 14.30 Kolarstwo. Giro d’Italia 
12. etap. jazda na czas 17.30 Tenis. Tur-
niej ATP, Duesseldorf Ćwierćfi nały 19.00 
Tenis. Odliczanie do Roland Garros 19.15 
Tenis. Turniej ATP, Duesseldorf Ćwierćfi na-
ły 20.15 Piłka nożna. Liga Mistrzów kobiet 
Finał 22.30 Sporty walki. Fight Club 0.30 
Kolarstwo. Giro d’Italia 12. etap 1.15 Tenis. 
Odliczanie do Roland Garros 

12.00 Regina Coeli 12.03 Informacje dnia 
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Chłopcy 
z  Namugongo - fi lm 14.00 Księga Ruth. 
Podróż wiary - fi lm fabularny 15.35 Prze-
gląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 
15.40 Słowo życia 15.45 Święty na każdy 
dzień 15.50 Pytasz i wiesz. 16.00 Informa-
cje dnia 16.10 Z wędką nad wodę w Pol-
skę i Świat 16.45 W służbie Sercu Jezuso-
wemu - ks. Sebastian Pelczar - fi lm 17.30 
Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedo-
kończone 19.25 Święty na każdy dzień 
19.30 Program edukacyjny dla dzieci - Czy 
znacie taki zawód? ogrodnik, 20.00 In-
formacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Głos 
Polski 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Infor-
macje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 
22.00 Dzieje apostolskie cz. 4 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest 
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOr-
macje 19.10 INFOrozmowa 19.25 INFO-
biznes 19.40 Pogoda 19.45 Serwis spor-
towy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 
20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Po-
goda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 
21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio 
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 
Panorama Dnia 22.30 Jan Pospieszalski. 
Bliżej 23.20 Z dnia na dzień 23.50 Sporto-
wy Wieczór 0.05 To jest temat - magazyn 
0.35 Twoje Info 1.05 Dziś wieczorem 1.20 
Minęła 20ta 1.52 Flesz - Serwis Info 

 6.05 M jak miłość (511) - serial
 7.05 M jak miłość (512) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.15 Barwy szczęścia (1132) - serial
 11.45 Na dobre i na złe (290) Nie 

wszystko da się kupić - serial
 12.50 Makłowicz w podróży - Sło-

wacja „Kraina wina”
 13.20 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Cyganie morza 
 13.55 Baron24 (12) - Teściowa 

w sieci - serial komediowy
 14.35 Postaw na milion - teleturniej
 15.30 Panorama, Pogoda
 15.50 Na dobre i na złe (560) - Na 

przekór - serial
 16.50 Rodzinka.pl (99) „Święty 

Walenty” - serial komediowy
 17.20 Audycje Komitetów Wyborczych
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Tylko Ty! (23) - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1132) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1133) - serial
 20.40 Na sygnale (1) - Dług - serial 
 21.10 Na sygnale (2) - Ratujcie 

mojego tatę - serial
 21.45 Hawana - miasto utracone 

- melodramat, USA, reż. Andy 
Garcia, wyk. Andy Garcia, Ines 
Sastre, Nestor Carbonell, Dustin 
Hoff man, Enrique Murciano

 0.15 Witaj w domu, panie Jenkins 
- komedia, USA

 2.20 Hawana - miasto utracone 
- melodramat, USA

 4.50 Art Noc. Cassandra Wilson 
w Warszawie - koncert

 5.40 Zakończenie dnia

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny 
 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 13.55 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport
 19.35 Rajd Egiptu 
 19.40 Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 21.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 

 22.30 Stosunki międzymiastowe 
- komedia, USA 2010, reż. Nanette 
Burstein, wyk. Drew Barrymore, 
Justin Long, Charlie Day, Jason 
Sudeikis, Christina Applegate

 0.35 Superwizjer - magazyn reporte-
rów 

 1.10 Uwaga! - program interwencyjny
 1.25 Sekrety Magii 
 2.45 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.20 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Zdrady
 21.05 Przyjaciółki
 22.05 To nie koniec świata!

 23.05 Chyba kocham swoją żonę 
- komedia romantyczna, USA, 
2006, reż. Chris Rock, wyk. Chris 
Rock, Kerry Washington, Gina Torres

  Richard Cooper ma wszystko: 
wspaniałą karierę, urzekającą 
żonę i kochające dzieci. Jest tylko 
jeden problem - nigdy w życiu 
nie był tak znudzony monotonią 
swojej egzystencji. Dotychcza-
sowe fantazje o innej kobiecie 
wydawały się błahostką. Teraz 
u jego drzwi pojawił się poważny 
problem, a na imię mu Nikki. Sek-
sowna przyjaciółka z przeszłości 
rozpoczyna grę w kotka i myszkę, 
która pozwoli Richardowi docenić 
to, co naprawdę liczy się w życiu… 

 1.00 Zakończenie programu 

 6.00 Daleko od noszy
 6.30 Doktor Oz radzi
 7.35 Tom & Jerry Kids 3
 8.05 Szczeniak zwany Scooby Doo
 8.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Prawdziwe uczucie
 13.00 Czysta chata
 14.00 Daleko od noszy
 14.30 Kłamczuch
 15.30 Mistrz kuchni: Juniorzy
 16.30 Strażnik Teksasu
 17.30 Galileo Extra
 18.30 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
 19.00 Szczeniak zwany Scooby Doo
 19.30 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 20.00 System - thriller, USA, 1995, reż. 

Irwin Winkler, wyk. Dennis Miller, 
Diane Baker, Ken Howard, Jeremy 
Northam, Sandra Bullock

  Angela Bennett jest ekspertem od 
komputerów i oprogramowania. 
Pewnego dnia otrzymuje od swo-
jego znajomego plik z nowym, 
nieznanym wcześniej wirusem, 
który stara się rozpracować. Pro-
gram ten okazuje się być jednak 
nie tym, no co wygląda, a życie 
Angeli znajduje się w niebezpie-
czeństwie.

 22.30 Scarecrow - horror, Kanada, 
USA, 2013 

 0.15 Interwencja

 5.05 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.25 Czerwony Orzeł - serial 
 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.40 Zakochana para - program 

sądowy
 9.40 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Bohater - program sądowy
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Brzydula - serial obyczajowy
 16.55 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Bananowy doktor III - serial
 20.00 Loteria - komedia, USA 2010, 

reż. Erik White, wyk. Bow Wow, 
Brandon T. Jackson, Loretta 
Devine, Ice Cube

 22.10 The Following - serial sensa-
cyjny, USA

 23.10 Ludzie koty - horror, USA 1982, 
reż. Paul Schrader, wyk. Nastassja 
Kinski, Malcolm McDowell, John 
Heard, Annette O’Toole, Ruby 
Dee, Ed Begley Jr.

 1.35 Sekrety Magii 
 3.40 Druga strona medalu - talk show

 5.50 Złotopolscy - telenowela
 6.50 Gliniarz i prokurator - serial
 7.50 Don Matteo - serial
 9.00 Gwiezdne wrota - serial
 10.00 Gliniarz i prokurator - serial
 11.00 Niania - serial
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 15.30 Niania - serial
 17.00 Gwiezdne wrota - serial
 18.00 Boso przez świat - serial dok.
 18.25 SpongeBob Kanciastoporty 

- serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Boski żigolo - komedia, USA 

1999, reż. Mike Mitchell, wyk. 
Rob Schneider, William Forsythe, 
Eddie Griffi  n

 21.50 American Summer - komedia, 
USA 2011, reż. J.B. Rogers, wyk. 
Efren Ramirez, Matthew Lillard, 
Brett Davern, Rachelle Lefevre

 23.45 Dzieci kukurydzy 7: Objawie-
nie - horror, USA 2002, reż. Guy 
Magar, wyk. Claudette Mink, Kyle 
Cassie, Michael Ironside

 1.30 Kręcimy z gwiazdami
 2.40 JRG w akcji
 3.15 Dyżur
 3.40 JRG w akcji
 4.00 Taki jest świat
 4.40 Z archiwum policji
 5.05 Menu na miarę
 5.30 Z archiwum policji

 7.45 ZUS dla Ciebie
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.08 Polityka przy kawie
 8.25 Słodkie życie - sitcom
 8.55 Okrasa łamie przepisy 
 9.30 Planeta wróbli. - fi lm dok.
 10.25 Galeria (161) - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Rolnik szuka żony
 13.50 Jaka to melodia?
 14.25 Moda na sukces - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Polska non stop - magazyn 

reporterów 
 15.30 Klan - telenowela
 15.55 Sprawa dla reportera
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Galeria (162) - serial
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 Kronika 25 lecia
 20.10 Pogoda
 20.30 Dziewczyna z indyjskim szma-

ragdem (3) - serial
 21.30 Audycje Komitetów Wyborczych
 22.00 Straszny fi lm 3 - komedia, 

USA, reż. David Zucker, wyk. 
Anna Faris, Charlie Sheen, Denise 
Richard

 23.35 Anatomia prawdy (4) - serial 
 0.25 Wszystko co chcielibyście wie-

dzieć o Parlamencie Europejskim
 0.55 Galeria (162) - serial
 1.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 2.25 Notacje - Gen. Stefan Bałuk, 

Małpi gaj” - cykl dok.
 2.40 Piła 7 - fi lm fabularny, USA, 

reż. Kevin Greutert, wyk. Sean 
Patrick Flanery, Tobin Bell, Tanedra 
Howard, Shauna MacDonald

7.20 Wiedźmin Calanthe - serial 8.25 
Mały lalkarz - fi lm dok. 9.35 Wakacje 
w  Amsterdamie - fi lm obyczajowy 11.20 
Sędziowie - spektakl teatralny 12.35 Pią-
tek z  baletem - Siddharta - balet 14.30 
Wakacje w Amsterdamie - fi lm obyczajo-
wy 16.10 Studio Kultura - Rozmowy 16.35 
Teoria widzenia - felieton 16.55 Mały lal-
karz - fi lm dok. 18.05 Obywatel Piszczyk 
- komedia 20.00 Informacje kulturalne 
20.20 Kino jest sztuką - Oczy bez twa-
rzy - dramat 22.05 Tygodnik Kulturalny 
22.55 Filmy Carlosa Saury - Mama ma sto 
lat - dramat obyczajowy 0.50 Informa-
cje kulturalne 1.15 Made in Polska - AB-
RADAB i GUTEK - koncert 

7.30 Podróżnik - New Delhi 7.55 Apoka-
lipsa bez granic - fi lm dok. 9.05 Nicolas 
Le Floch - Człowiek z ołowiem w brzuchu 
- serial 10.10 Dzika Polska - Ryś bez rys 
- serial dok. 10.40 Makłowicz w podróży 
- Izrael - Tel Awiw 11.20 Cała prawda o… 
(9) - Nicolas Sarkozy 12.25 Pre Mortem 
- dokument 13.05 Koło historii 13.45 Spór 
o  historię 14.25 Szerokie tory - repor-
taż 15.00 Było, nie minęło 15.30 Ex Libris 
15.50 Sensacje XX wieku - cykl dok. 17.00 
Nicolas Le Floch - Tajemnica ulicy Zakon-
ników, cz. 1 - serial 18.00 Kalendarium hi-
storyczne - fi lm dok. 19.00 Dziennik te-
lewizyjny - 23.5.1989 19.45 Cała prawda 
o… (4) - Collin Powell - cykl dok. 20.50 Ex 
Libris (174) - magazyn 21.05 Cafe Historia 
- program publicystyczny 21.25 Było, nie 
minęło - . 21.55 Sensacje XX wieku - Pre-
zydent dziękuje - cykl dok. 22.30 Sensacje 
XX wieku - No pasaran - cykl dok. 23.05 
Szerokie tory - Nocna Moskwa - reportaż 
23.35 Nieznane Katastrofy (7) - Rządów-
ka 73 - magazyn 0.10 Aniołki (11) - cykl 
dok. 0.35 Odebrali mu miłość - fi lm dok. 

7.07 Piłka nożna Liga ukraińska 9.00 
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Te-
nis ATP 250 Nicea 11.07 Magazyn Pol-
ska 2014 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Tenis ATP 250 Nicea 15.00 
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Ko-
szykówka Tauron Basket Liga 17.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 17.07 Formu-
ła 1 GP Monako 19.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 19.07 Magazyn Atleci 19.45 
Koszykówka Tauron Basket Liga 22.00 
Polsat Sport News Sport Flash 22.07 Ma-
gazyn ATP World Tour Uncovered 2014 
22.45 Polsat Sport News Sportowe pod-
sumowanie dnia 23.00 Siatkówka Liga 
Światowa 1.00 Polsat Sport News Spor-
towe podsumowanie dnia 

8.00 Liga Mistrzów - LM . Atletico Madryt 
- Chelsea Londyn 10.05 Futbol w  szpo-
nach pieniądza 10.45 Liga Mistrzów - LM 
. Real Madryt - Bayern Monachium 12.50 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 13.50 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 14.55 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 15.50 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 17.00 
Królowa Królowej sportu 17.45 Stadion 
w Spale ma patrona 18.15 Hokej na lodzie 
- MŚ Elity - Mińsk. 19.50 Hokej na lodzie 
- MŚ Elity - Mińsk. 20.20 Hokej na lodzie 
- MŚ Elity - Mińsk. 22.15 Piąty stadion 
22.30 Magazyn piłkarski 23.00 Sporto-
wy Wieczór 23.25 Liga Mistrzów - FINAŁ. 
Borussia Dortmund - Bayern Monachium, 
Wielka Brytania 1.25 Zakończenie dnia 

8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia 12. etap. jaz-
da na czas 9.30 Piłka nożna. Liga Mi-
strzów kobiet Finał 10.45 Tenis. Turniej 
ATP, Duesseldorf Ćwierćfi nały 11.45 Tenis. 
Odliczanie do Roland Garros 12.00 Tenis. 
Turniej ATP, Duesseldorf Półfi nał 13.00 Te-
nis. Turniej ATP, Duesseldorf Półfi nał 14.00 
Kolarstwo. Giro d’Italia 12. etap. jazda na 
czas 14.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 13. 
17.30 Tenis. Turniej ATP, Duesseldorf Półfi -
nał 18.45 Tenis. Odliczanie do Roland Gar-
ros 19.00 Żużel. Speedway Best Pairs Cup, 
Toruń 22.00 Strongman. Liga Mistrzów, 
Niemcy 23.00 Jeździectwo. FEI Nations 
Cup, Rzym, Włochy 0.00 Kolarstwo. Giro 
d’Italia Etap 13. 1.15 Tenis. Odliczanie do 
Roland Garros 

13.25 Ludzie drogi - fi lm 14.00 Dzieje 
apostolskie cz. 4 - fi lm 14.55 Święty na 
każdy dzień 15.00 Koronka do Miłosier-
dzia Bożego 15.20 To jest piękny świat 
- opera Nowa w  Bydgoszczy 15.45 Sło-
wo życia 15.50 Pytasz i  wiesz 16.00 In-
formacje dnia 16.10 Siódmy sakrament 
16.40 Moja Mongolia - fi lm 17.00 Jazda 
próbna 17.30 Reportaż dnia 18.00 Regi-
na Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 We-
sterplatte Młodych 18.55 Przegląd katoli-
ckiego tygodnika „Niedziela” 19.00 Warto 
zauważyć… W mijającym tygodniu 19.30 
Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Wyznanie - fi lm fabularny 23.25 Święty 
na każdy dzień 23.30 Ja głuchy - fi lm 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest 
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOr-
macje 19.10 INFOrozmowa 19.25 INFO-
biznes 19.40 Pogoda 19.45 Serwis spor-
towy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Forum 
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 
21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Kod 
dostępu - program publicystyczny 21.40 
Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama 
Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.50 Pogo-
da 23.00 Z dnia na dzień 23.35 Sportowy 
Wieczór 23.55 To jest temat - magazyn 
0.20 Twoje Info 0.50 Dziś wieczorem 1.05 
Forum 1.37 Flesz - Serwis Info

 6.10 M jak miłość (512 - 513) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Barwy szczęścia (1133) - serial
 11.40 Na dobre i na złe (291) - serial
 12.45 Wielkie ucieczki zwierzaków (6) 

- serial dok. 
 13.10 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Wanilia 
 13.45 Reporter Polski - magazyn
 14.30 Płocka Noc Kabaretowa 2012 

Jestem Gwiazdą! 
 15.30 Panorama, Pogoda
 15.50 Na sygnale (1) Dług - serial 

fabularyzowany TVP
 16.15 Na sygnale (2) Ratujcie mojego 

tatę - serial fabularyzowany TVP
 16.50 Rodzinka.pl (100) „Razem 

i osobno” - serial komediowy
 17.20 Audycje Komitetów Wyborczych
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Tylko Ty! (24) - teleturniej
 19.30 Barwy szczęścia (1133) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1134) - serial
 20.40 Baron24 (19) - Hot - dog - serial
 21.10 Baron24 (20) - Gwiazdka 

w przewodniku - serial
 21.45 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 23.05 Tylko dla dorosłych - program 

satyryczny
 23.25 Piąty Stadion - Brazylia 
 23.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 

- s. XII (15) - serial sensacyjny
 0.25 Hooligans - dramat obycza-

jowy, USA, Wielka Brytania, reż. 
Lexi Alexander, wyk. Elijah Wood, 
Charlie Hunnam, Claire Forlani, 
Marc Warren

 2.25 Pitbull (22) - serial policyjny TVP
 3.20 Kryminalne zagadki Las Vegas 

- s. XII (15) - serial sensacyjny
 4.10 Zakończenie dnia

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program krymi-

nalny 
 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 13.55 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport
 19.35 Rajd Egiptu 
 19.40 Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Transformers III - fi lm przygo-
dowy, USA 2011, reż. Michael Bay, 
wyk. Shia LaBeouf, Rosie Hun-
tington - Whiteley, Josh Duha-
mel, John Turturro, Tyrese Gibson, 
Patrick Dempsey, Frances McDor-
mand, John Malkovich

 23.10 Robocop II - fi lm sensacyjny, 
USA 1990, reż. Irvin Kershner, 
wyk. Peter Weller, Nancy Allen, 
Dan O’Herlihy, Belinda Bauer, Tom 
Noonan, John Glover

 1.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 2.35 Uwaga! - program interwencyjny
 2.50 Sekrety Magii 
 4.10 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Taniec z Gwiazdami

 22.00 Underworld: Bunt Lykanów 
- fi lm fantasy, USA, Nowa Zelan-
dia, 2009, reż. Patrick Tatopoulos, 
wyk. Kate Beckinsale, Michael 
Sheen, Bill Nighy, Kevin Grevioux

  W czasach wczesnego średnio-
wiecza, młody Lykan o imieniu 
Lucian wyłania się jako potężny 
przywódca, który gromadzi i jed-
noczy wilkołaki, aby powstały 
przeciwko Viktorowi, okrutnemu 
królowi wampirów, który uczy-
nił z nich niewolników. W walce 
przeciwko armii Handlarzy Śmier-
cią i o wolność dla Lykanów, do 
Luciana dołącza jego sekretna 
kochanka Sonja, by razem z nim 
zmienić historię… 

 0.00 Czas zapłaty - fi lm przygodowy, 
Kanada, 1997, reż. Richard Martin

 2.30 Tajemnice losu

 6.00 Daleko od noszy
 6.30 Doktor Oz radzi
 7.35 Tom & Jerry Kids 3 
 8.05 Szczeniak zwany Scooby Doo
 8.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 9.00 Galileo
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Prawdziwe uczucie
 13.00 Czysta chata
 14.00 Dekoratornia
 14.30 Kłamczuch
 15.30 Mistrz kuchni: Juniorzy
 16.30 Strażnik Teksasu
 17.30 Galileo
 18.30 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
 19.00 Szczeniak zwany Scooby Doo
 19.30 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 20.00 Klient - thriller, USA, 1994, reż. 

Joel Schumacher, wyk. Susan 
Sarandon, Tommy Lee Jones, Par-
ker Mary - Louise, Ossie Davis

  Młody chłopak jest świadkiem 
samobójstwa prawnika, który 
przed śmiercią ujawnia mu miej-
sce, w którym jego klient zakopał 
zwłoki swojej ofi ary.

 22.30 STOP Drogówka
 23.30 CSI. Kryminalne zagadki Miami
 0.30 Studenckie praktyki 
 3.00 4MUSIC
 4.00 mała Czarna
 5.00 4MUSIC

 5.55 Męski Typ: Jerzy Iwaszkiewicz 
- talk show

 6.25 Czerwony Orzeł - serial
 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.40 Bohater - program sądowy
 9.40 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 W obronie życia - program 

sądowy
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Brzydula - serial obyczajowy
 16.55 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Bananowy doktor III - serial
 20.00 Przygoda na Alasce - fi lm przy-

godowy, USA 1995, reż. Fraser 
Heston, wyk. Thora Birch, Vincent 
Kartheiser, Dirk Benedict

 22.25 Nie tylko taniec - komedia, USA 
2009, reż. Damien Dante Way-
ans, wyk. Shoshana Bush, Damon 
Wyans Jr, Essence Atkins

 0.05 The Following - serial sensacyjny
 1.05 Kosmiczni kowboje - fi lm S - F, 

USA 2000, reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, Tommy Lee 
Jones, Donald Sutherland, James 
Garner, James Cromwell, Marcia 
Gay Harden, William Devane

 3.45 Sekrety Magii

 5.50 Rodzinny ogród
 6.20 Złotopolscy - telenowela
 6.55 Gliniarz i prokurator - serial
 7.50 Don Matteo - serial
 9.05 Gwiezdne wrota - serial
 10.00 Gliniarz i prokurator - serial
 11.00 Niania - serial
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 15.30 Niania - serial
 17.00 Gwiezdne wrota - serial
 18.00 Boso przez świat - serial dok.
 18.25 SpongeBob Kanciastoporty 

- serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Ostateczna rozgrywka - fi lm 

akcji, Kanada 2004, reż. Sidney J. 
Furie, wyk. Dolph Lundgren, Polly 
Shannon, Donald Burda

 22.00 6 - ty dzień - fi lm akcji, USA 
2000, reż. Roger Spottiswoode, 
wyk. Arnold Schwarzenegger, 
Michael Rapaport, Robert Duvall, 
Tony Goldwyn

 0.25 Ucieczka z Alcatraz - thriller, 
USA 1979, reż. Don Siegel, wyk. 
Clint Eastwood, Patrick McGoo-
han, Roberts Blossom, Jack Thi-
beau

 3.00 JRG w akcj
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.15 Menu na miarę
 4.30 Z archiwum policji
 5.05 Menu na miarę

Piątek, 23.05.2014

Czwartek, 22.05.2014

6.00 Krzyżacy cz. I - fi lm historyczny 8.00 
Tess - fi lm kostiumowy 11.15 Pokój Marvina 
- dramat 13.10 A właśnie, że tak! - komedia 
15.10 Nad Niemnem cz. 1 - fi lm obyczajo-
wy 16.50 Deklaracja nieśmiertelności - fi lm 
dok. 17.35 Rozważna i  romantyczna - ko-
media romantyczna 20.15 Kino jest kobietą 
20.15 Czas przemian - kostiumowy 22.35 
Cztery pokoje - komedia 0.35 Pani Parker 
i krąg jej przyjaciół - fi lm biografi czny 

14.45 Oszczędzanie na 1000 sposobów 
15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 
17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 
18.05 Wojny magazynowe 18.35 Wielkie 
przeprowadzki - serial 19.05 Drogowi piraci 
19.45 Express - informacje 20.05 Michnie-
wicz. Inny Świat 20.40 Wojny magazynowe 
21.45 Express - informacje 22.00 Cela - inne 
22.30 PANIC 9 - 1 - 1 - serial 23.30 Gordon 
Ramsay za kratami - serial 

10.00 Mam talent 11.00 Jak oni śpiewają 
13.00 4MUSIC 14.00 Otchłań namiętno-
ści 15.00 Rodzina zastępcza 16.00 Praw-
dziwe uczucie 17.00 Nie igraj z  aniołem 
18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 
18.30 Świat według Bundych 19.00 Straż-
nik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Rude Tu-
be 21.30 Jezus - teorie spisku - fi lm dok. 
22.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły Ame-
ryką Łacińską 23.30 Gniazdo os - dramat 

6.00 Chłopi cz. 1 - Boryna - fi lm obyczajo-
wy 7.55 Niedźwiadek - fi lm przygodowy 
9.50 Trzej królowie - komedia 11.50 Mi-
la księżycowego światła - dramat 14.05 
Tootsie - komedia 16.30 Robinson Cru-
soe - fi lm przygodowy 18.10 Jak za daw-
nych czasów - komedia 20.10 Nowa kro-
nika fi lmowa - Odcinek 6”, reportaż 20.15 
Iluzjonista - fi lm kostiumowy 22.30 Czas 
przemian - fi lm kostiumowy 

17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informa-
cje 18.05 Wojny magazynowe 18.35 Wiel-
kie przeprowadzki - serial 19.05 Drogowi 
piraci 19.45 Express - informacje 20.00 
Ostre cięcie 20.45 Rosyjskie laleczki 21.15 
Rosyjskie laleczki 21.45 Express - informa-
cje 22.00 Usterka 22.30 Miłość potrzebna 
od zaraz - serial 23.00 Naked News. Un-
covered! - serial 23.30 Czerwona dzielni-
ca - serial 0.00 Kulisy porno biznesu - serial 

10.00 Mistrz kuchni. Gordon Ramsay 
11.00 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC 
14.00 Otchłań namiętności 15.00 Rodzina 
zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00 
Nie igraj z aniołem 18.00 Mindfreak - ilu-
zjonista Criss Angel 18.30 Świat według 
Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 
21.35 Wszystkie chwyty dozwolone - fi lm 
akcji 23.30 Moce ciemności - horror 
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 7.25 Rok w ogrodzie
 7.50 Dzień dobry w sobotę 
 8.15 Naszaarmia.pl - magazyn
 8.55 Wszystko co chcielibyście wie-

dzieć o Parlamencie Europej-
skim - magazyn ekonomiczny

 9.25 Czterej pancerni i pies (20) 
- Brama - serial

 10.25 Pogotowie rachunkowe - rea-
lity show

 11.20 Weekendowy magazyn fi lmowy
 11.45 Jak to działa - magazyn
 12.15 Słodkie życie - Konkury 

- sitcom
 12.50 Okrasa łamie przepisy
 13.25 Jaka to melodia?
 14.00 Dziewczyna z indyjskim szma-

ragdem (3) - serial
 15.05 Góra czarownic - fi lm science 

fi ction, USA, reż. Andy Fickman, 
wyk. Dwayne Johnson, AnnaSop-
hia Robb, Alexander Ludwig

 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Ojciec Mateusz (145) - serial
 18.30 Ranczo (103) - Nie rzucaj 

ziemi, skąd twój ród - serial
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 GOL T - Mobile Ekstraklasa 
 20.10 Pogoda
 20.15 Piąty Stadion - Głosy 
 20.20 Liga Mistrzów - FINAŁ. Real 

Madryt - Atletico Madryt
 23.05 Piła 7 - fi lm fabularny, USA, 

reż. Kevin Greutert, wyk. Sean 
Patrick Flanery, Tobin Bell, Tanedra 
Howard, Shauna MacDonald

 0.35 Wszystko co chcielibyście wie-
dzieć o Parlamencie Europej-
skim - magazyn ekonomiczny

 1.10 Rajska jabłoń - fi lm obyczajowy, 
Polska, reż. Barbara Sass, wyk. 
Izabela Drobotowicz - Orkisz, 
Ewa Kasprzyk, Marta Klubowicz, 
Piotr Bajor, Krzysztof Kolberger, 
Mariusz Dmochowski, Iga Cem-
brzyńska, Jan Englert

 3.05 Straszny fi lm 3 - komedia, USA, 
reż. David Zucker

7.00 Informacje kulturalne 7.25 Wiedź-
min - serial 8.25 Bo oszalałem dla niej 
- komediodramat 10.20 Wydarzenie ak-
tualne 10.55 Informacje kulturalne 11.25 
Dźwig - fi lm obyczajowy 12.35 Człowiek 
na linie - fi lm dok. 14.20 W Polskę idzie-
my… czyli jubileusz Wiesława Gołasa, cz. 
1  15.30 3 x Wajda - Wyrok na Francisz-
ka Kłosa - dramat wojenny 17.15 Sztuka 
czytania 17.50 Rozmowy 18.35 The Blues 
- Historia Bluesa „Diabelski ogień” 4 - se-
rial dok. 20.20 Podać rękę diabłu - dra-
mat  22.20 Jacques Loussier na Avo Ses-
sion - koncert 23.30 Hala odlotów - talk 
- show 0.25 Dama kameliowa - melodra-
mat 2.30 Podać rękę diabłu - dramat  

7.30 Podróżnik - Langkawi 7.55 Sonda 
- magazyn 8.30 Cafe Historia - program 
publicystyczny 9.00 Ostatni Bej Bałka-
nów (1) - serial 10.40 Koło historii 11.25 
Cała prawda o… (4) - Collin Powell - cykl 
dok. 12.30 Bamberska pieśń, poznańskie 
kuranty 13.25 Dzika Polska - serial dok. 
14.00 Szerokie tory - reportaż 14.25 Bi-
twa pod Fuengirolą - reportaż 15.00 Dzie-
je Kultury Polskiej 16.05 Flesz historii (182) 
16.25 Encyklopedia II wojny światowej  
- cykl dok. 17.00 Ostatni Bej Bałkanów (2) 
Synowie orła, lata 1916 - 24 - serial 18.40 
Kalendarium historyczne - Zaproszenie 
- Walońskie marzenia 19.10 Dziennik te-
lewizyjny - 24.5.1989 19.50 Bohater na-
szych czasów - fi lm dok. 20.20 Dziewczy-
na szuka miłości - fi lm obyczajowy 21.45 
Honor generała - fi lm dok. 22.55 Ency-
klopedia II wojny światowej - Zwycięzcy 
i pokonani, cz. 1 - cykl dok. 23.35 Dom (6) 
- Nosić swoją skórę 1.25 Cała prawda o… 
(7) - Hosni Mubarak - cykl dok. 2.35 Ca-
ła prawda o… (8) - Jacques Chirac - cykl 
dok. 3.35 Zakończenie dnia 

7.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 9.00 
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Siat-
kówka Liga Światowa 11.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 11.07 Siatkówka Li-
ga Światowa 13.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 13.07 Siatkówka Liga Świa-
towa 15.00 Siatkówka Turniej Eliminacyj-
ny do ME kobiet 18.00 Siatkówka Liga 
Światowa 20.00 Siatkówka Liga Świato-
wa 22.00 Polsat Sport News Sport Flash 
22.07 Magazyn Futbol Mundial 22.45 
Polsat Sport News Sportowe podsumo-
wanie dnia 23.00 Formuła 1 GP Monako 
0.00 Polsat Sport News Sportowe podsu-
mowanie dnia 0.15 Magazyn ATP World 
Tour Uncovered 2014 1.00 Polsat Sport 
News Sportowe podsumowanie dnia 

8.00 Liga Mistrzów - LM rewanż: Bo-
russia Dortmund - Real Madryt 9.00 Li-
ga Mistrzów - LM rewanż: Borussia 
Dortmund - Real Madryt 10.05 Maga-
zyn piłkarski 10.40 Liga Mistrzów - LM 
rewanż: Chelsea Londyn - PSG 10.40 Li-
ga Mistrzów - LM rewanż: Chelsea Lon-
dyn - PSG 12.45 Pełnosprawni 13.15 Mój 
najcenniejszy medal 13.35 Hokej na lo-
dzie - MŚ Elity - Mińsk. 16.15 Liga Mi-
strzów - przed Finałem 17.35 Hokej na 
lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 20.20 Hokej na 
lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 22.15 Piąty sta-
dion 22.25 Droga do Rio 23.00 Sportowy 
Wieczór 23.10 GOL T - Mobile Ekstraklasa 
- magazyn 23.25 Hokej na lodzie - MŚ Eli-
ty - Mińsk. 1.15 Zakończenie dnia 

 8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 13. 9.30 
Żużel. Speedway Best Pairs Cup, Toruń 
10.45 Tenis. Turniej ATP, Duesseldorf Pół-
fi nał 11.45 Tenis. Odliczanie do Roland 
Garros 12.00 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 
13. 12.45 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 14.  
13.45 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 14.  
15.45 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 14.  
16.45 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 14.  
17.30 Sporty Motorowe. Shell Eco - mara-
thon 18.00 Tenis. Turniej ATP, Duesseldorf 
Finał 19.30 Tenis. Turniej WTA, Norymber-
ga, Niemcy Finał 20.45 Tenis. Odliczanie 
do Roland Garros 21.00 Sporty walki. Su-
perkombat, World Grand Prix Series 0.00 
Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 14. 1.45 Tenis. 
Odliczanie do Roland Garros 

10.00 Informacje dnia 10.15 Myśląc Oj-
czyzna 10.35 Polski Punkt Widzenia 11.00 
Kropelka radości 12.00 Regina Coeli 12.03 
Informacje dnia 12.20 Warto zauważyć… 
W mijającym tygodniu 12.50 Jazda prób-
na - program rozrywkowy 13.20 Siód-
my sakrament 13.50 Słowo życia - roz-
ważanie Ewangelii dnia 14.00 Wyznanie 
- fi lm fabularny USA 15.25 Święty na 
każdy dzień 15.30 Powrót do Domu Ojca 
- program religijny 16.00 XVI Pielgrzym-
ka Młodych Słuchaczy Radia Maryja na 
Jasną Górę 21.20 Informacje dnia 21.40 
Polski Punkt Widzenia 22.00 W imię bra-
ta - fi lm fabularny 23.35 Święty na każ-
dy dzień 23.40 Kto o nic nie prosi, niczego 
nie dostaje (Rynias - rekolekcje z o. Janem 
Mikrutem CSsR) 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.05 Serwis Info weekend 17.15 
Teleexpress Extra 17.30 Puls Polski - ma-
gazyn 18.00 Studio Wschód - magazyn 
18.30 Kapitalny program - magazyn eko-
nomiczny 18.55 INFOrmacje 19.10 Ser-
wis sportowy 19.15 Pogoda 19.20 Rów-
no - ważni 19.53 Dziś wieczorem 20.08 
Minęła 20ta 20.43 Flesz - Serwis Info 
20.50 Pogoda 21.00 Serwis Info week-
end 21.10 Pogoda 21.15 INFO Newsroom 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.52 Panorama Dnia 22.50 Po-
goda 23.00 Z dnia na dzień 23.35 Sporto-
wy Wieczór 23.50 INFO Newsroom 0.20 
Dziś wieczorem 0.35 Minęła 20ta 

 5.50 Okazja (17) - Urodziny Wieśka 
- serial

 6.25 Okazja (18) - Niemoralna pro-
pozycja - serial

 7.00 M jak miłość (1065) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Droga do Brazylii
 11.45 Barwy szczęścia (1130) - serial
 12.20 Barwy szczęścia (1131) - serial
 12.50 Barwy szczęścia (1132) - serial
 13.25 Polacy w Rzymie i Watykanie 
 14.00 Familiada, (2123) - teleturniej
 14.40 Baron24 (19) - Hot - dog - serial 

komediowy
 15.10 Baron24 (20) - Gwiazdka 

w przewodniku - serial kome-
diowy

 15.40 Słowo na niedzielę
 15.50 Stawka większa niż życie (16) 

- Akcja „Liść dębu” - serial
 16.55 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 17.25 Na sygnale (18) - serial fabulary-

zowany TVP
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.55 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 The Voice of Poland IV seria 

- Live
 22.20 Hooligans - dramat obycza-

jowy, USA, Wielka Brytania, reż. 
Lexi Alexander, wyk. Elijah Wood, 
Charlie Hunnam, Claire Forlani, 
Marc Warren

 0.10 Piąty Stadion - Głosy 
 0.25 L. U. C. i Motion Trio - koncert
 1.50 Mrzonka - komedia, USA, reż. 

John C. Walsh, wyk. Martin 
Donovan, Marie Louise Parker, 
Kevin Carrol

 3.35 Zew wolności - dramat, Francja, 
Australia, USA 

 5.45 Zakończenie dnia

 5.35 Uwaga! - program interwencyjny
 5.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Kobieta na krańcu świata 

- program podróżniczo - roz-
rywkowy

 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 

obyczajowy 
 12.50 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 13.50 Project Runway 
 14.50 Lekarze - serial obyczajowy 
 15.55 Surowi rodzice - reality show 
 16.55 Bitwa o dom
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 X Factor - program rozrywkowy

 21.50 Footloose - fi lm obyczajowy, 
USA 2011, reż. Craig Brewer, wyk. 
Kenny Wormald, Andie MacDo-
well, Dennis Quaid, Julianne 
Hough, Miles Teller

 0.10 Gatunek II - fi lm S - F, USA 1998, 
reż. Peter Medak, wyk. Michael 
Madsen, Natasha Henstridge, 
Marg Helgenberger, Mykelti Wil-
liamson, George Dzundza, James 
Cromwell, Justin Lazard 

 2.10 Uwaga! - program interwencyjny
 2.25 Sekrety Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Dragons: Defenders of Berk
 8.45 Co nowego u Scooby’ego?
 9.45 Scooby Doo i Brygada Detek-

tywów
 10.10 Ewa gotuje
 10.45 Dawno temu w trawie - fi lm anim.
 12.45 Jaś Fasola
 13.15 Tylko Muzyka. Must be the 

Music
 15.15 Taniec z Gwiazdami
 17.15 Hell’s Kitchen - Piekielna 

Kuchnia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 Duże dzieci - komedia, USA, 
2010, reż. Dennis Dugan, wyk. 
Adam Sandler, Chris Rock, David 
Spade, Maria Bello, Rob Schnei-
der, Salma Hayek 

  To, że człowiek się starzeje, wcale 
nie oznacza, że tym samym 
dorośleje! Supergwiazdy komedii: 
Adam Sandler, Kevin James, Chris 
Rock, David Spade i Rob Schne-
ider dają niesamowity i przeza-
bawny popis swoich talentów, 
wcielając sie w role przyjaciół 
z dzieciństwa, którzy spotykają 
się po latach, by powspominać 
stare dobre czasy. 

 22.05 Za linią wroga - dramat 
wojenny, USA, 2001, reż. John 
Moore, wyk. Owen Wilson, Olek 
Krupa, Gene Hackman

 0.15 Lawina - thriller, USA, 2002, reż. 
Doug Campbell wyk. Gabrielle 
Carteris, Jack Wagner, JJ Snyder

 2.45 Tajemnice losu

 6.00 Benny Hill
 6.45 Przyjaciele z Kieszonkowa
 8.00 Czarodziejki
 9.00 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
 10.00 To niemożliwe
 11.00 Galileo
 12.00 Przygody Merlina
 13.00 STOP Drogówka
 14.00 Jaś Fasola
 14.40 Randka obowiązkowa - kome-

dia romantyczna, USA, 2002, 
reż. Cherry Norris, wyk. Lau-
ren Sinclair, Paul Satterfi eld, Eric 
Gustavson 

 16.40 System - thriller, USA, 1995, reż. 
Irwin Winkler, wyk. Dennis Miller, 
Diane Baker, Jeremy Northam, 
Ken Howard, Sandra Bullock

 19.00 Galileo
 20.00 Cyberatak, cz. 1 - fi lm fabularny, 

USA, 2012 
 22.00 CSI. Kryminalne zagadki Miami
 23.00 Łowcy wampirów - horror, USA, 

1998, reż. John Carpenter, wyk. 
James Woods, Daniel Baldwin, Ian 
Thomas, Schell Maximilian, Sheryl 
Lee 

 1.20 Nieugięci - dramat kryminalny, 
USA, 1996, reż. Lee Tamahori, 
wyk. Melanie Griffi  th, Nick Nolte 

 3.35 4MUSIC
 4.35 mała Czarna
 5.00 4MUSIC

 5.45 Szymon Majewski Show - pro-
gram rozrywkowy

 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Dwóch i pół - serial komediowy
 9.25 Zaklinaczka duchów - serial
 10.25 Złoty chłopak - serial
 11.25 Przygoda na Alasce - fi lm przy-

godowy, USA 1995, reż. Fraser 
Heston, wyk. Thora Birch, Vincent 
Kartheiser, Dirk Benedict, Charl-
ton Heston, Duncan Fraser

 13.40 Usta Usta - serial obyczajowy
 14.40 Bananowy doktor III - serial
 15.40 Czterej pancerni i pies - serial 

wojenny, Polska
 17.00 Brzydula - serial obyczajowy
 19.30 Billy Madison - komedia, USA 

1995, reż. Tamra Davis, wyk. 
Adam Sandler, Darren McGavin, 
Bridgette Wilson - Sampras, Brad-
ley Whitford, Josh Mostel

 21.20 Kosmiczni kowboje - fi lm S - F, 
USA 2000, reż. Clint Eastwood, 
wyk. Clint Eastwood, Tommy Lee 
Jones, Donald Sutherland, James 
Garner, James Cromwell, Marcia 
Gay Harden, William Devane,

 0.00 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

 2.45 Sekrety Magii 

 6.00 Dyżur
 6.30 W blasku fl eszy
 7.00 Taki jest świat
 7.55 Niezwykłe iluzje - serial dok.
 8.55 Flintstonowie - serial
 10.00 Fineasz i Ferb - serial
 12.00 Przygody Kubusia Puchatka 

- fi lm anim.
 13.40 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Czerwony Kapturek 
- baśń, Niemcy 2012

 15.00 Alex Rider. Misja Stormb-
reaker - fi lm familijny, Niemcy, 
USA, Wielka Brytania 2006, reż. 
Geoff rey Sax, wyk. Alex Pettyfer, 
Ewan McGregor, Bill Nighy

 17.00 Smokiem i mieczem - fi lm przy-
godowy, Luksemburg, Niemcy, 
Wielka Brytania, USA 2004, wyk. 
James Purefoy, Patrick Swayze

 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Kariera Nikosia Dyzmy - kome-

dia, Polska 2002, reż. Jacek Brom-
ski, wyk. Cezary Pazura, Anna 
Przybylska, Ewa Kasprzyk

 22.10 Potępiony - fi lm akcji, USA 
2007, reż. Scott Wiper, wyk. Steve 
Austin, Vinnie Jones

 0.35 Piątek trzynastego VII: Nowa 
krew - horror, USA 1988, reż. 
John Carl Buechler, wyk. Kevin 
Spirtas, Lar Park - Lincoln

 2.25 Taki jest świat
 3.05 Kręcimy z gwiazdami
 3.40 JRG w akcji

 5.35 Bulionerzy (21 - 22) - serial
 6.30 My Wy Oni - magazyn
 7.00 Program katolicki
 8.00 Tydzień
 8.20 Świat się kręci - the best of
 8.45 Ziarno - magazyn
 9.25 Droga do Brazylii
 9.55 Msza Święta
 12.20 Między ziemią a niebem
 12.35 Biegajmy razem - magazyn
 12.50 Magiczne drzewo (4) - serial
 13.30 Wszystko co chcielibyście wie-

dzieć o Parlamencie Europej-
skim - magazyn ekonomiczny

 14.00 OPOLE! Kocham Cię! - felieton
 14.20 Pogotowie rachunkowe - rea-

lity show
 15.15 Piłka nożna - T - Mobile Eks-

traklasa. Legia Warszawa 
- Ruch Chorzów

 16.20 Teleexpress
 16.30 Piłka nożna - T - Mobile Eks-

traklasa. Legia Warszawa 
- Ruch Chorzów

 17.30 Nie ma jak u Mamy - koncert 
z okazji Dnia Matki

 18.25 Jaka to melodia?
 19.00 Słodkie życie - Casting - sitcom
 19.30 Wiadomości, Sport
 19.50 Wyścigi samochodowe 

- Volkswagen Castrol Cup 
 20.04 Piąty Stadion - Zmiany 
 20.05 Ranczo (104) - Wielkie otwar-

cie - serial
 20.55 Program publicystyczny
 22.10 Zakazany owoc - komedia 

romantyczna, USA, reż. Edward 
Norton, wyk. Edward Norton, 
Jenna Elfman, Ben Stiller, Anne 
Bancroft

 0.30 Przebłysk geniuszu - dramat, 
USA, Kanada, reż. Marc Abra-
ham, wyk. Greg Kinnear, Tim 
Eddis, Warren Belle

 2.35 Downton Abbey, Wielka Bry-
tania

 3.35 Girl Guide - komedia sensacyjna, 
Polska

8.30 Wyrok na Franciszka Kłosa - dra-
mat wojenny 10.15 Informacje kulturalne 
10.35 Transport z raju - dramat 12.30 Co 
Ty wiesz o nauce? - rozmowa 12.50 The 
Blues - Historia Bluesa - serial dok. 14.30 
Hala odlotów - talk - show 15.25 Renee 
Fleming i  Filharmonicy Berlińscy 16.35 
Tygodnik Kulturalny 17.35 Niedziela z… 
Kayah - Zielony karnawał - Kayah 19.05 
Kayah i  Cesaria Evora 19.50 Muzyczna 
Jedynka - Nawet deszcz 20.00 Operacja 
Samum - fi lm sensacyjny 21.45 Brukow-
ce - fi lm dok. 23.15 Szop, Szop, Szop, Szo-
pę - fi lm anim. 23.30 From the Green Hill 
- fi lm anim. 23.45 Co Ty wiesz o nauce? 
- rozmowa 0.05 Cyrk Columbia - dramat 

7.30 Podróżnik - Penang 7.55 Zawód. 
Prymas Polski - fi lm dok. 9.00 Ostatni Bej 
Bałkanów (2) - serial 10.40 Dzieje Kultury 
Polskiej  11.45 Cała prawda o… (8) - Jac-
ques Chirac - cykl dok. 12.55 Saga prasta-
rej puszczy - fi lm dok. 13.55 Wielka Gra 
- teleturniej 15.00 Serce matki - dramat 
16.30 Encyklopedia II wojny światowej 
- Zwycięzcy i  pokonani, cz. 1 - cykl dok. 
17.05 Ostatni Bej Bałkanów (3) Czerwony 
towarzysz, lata 1924 - 1943 - serial 18.45 
Kalendarium historyczne - Bez komenta-
rza - Makary Sieradzki - współpracow-
nik Witolda Pileckiego - cykl dok. 19.05 
Dziennik telewizyjny - 25.5.1989 19.45 
Legenda 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty 
AK - fi lm dok. 20.40 Ex Libris (174) - ma-
gazyn 20.55 Jest sprawa - komedia 22.35 
Encyklopedia II wojny światowej - Skaza-
ni, cz. 1 - cykl dok. 23.15 Dom (7) - Zaża-
lenie do Pana Boga - serial 1.05 Tu byłem 
- fi lm dok. 2.10 Między prawdą a wyob-
raźnią - fi lm dok. 3.15 Zakończenie dnia 

7.07 Magazyn Polska 2014 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka 
Liga Światowa 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Tenis WTA Strasbourg 
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 
Koszykówka Tauron Basket Liga 15.00 
Polsat Sport News Sport Flash 15.30 Wy-
ścigi Rallycrossowe MŚ 17.30 Siatkówka 
Turniej Eliminacyjny do ME kobiet 19.00 
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Ma-
gazyn golfowy 19.45 Koszykówka Tau-
ron Basket Liga 22.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 22.07 Magazyn Atleci 22.45 
Polsat Sport News Sportowe podsumo-
wanie dnia 23.00 Siatkówka Liga Świa-
towa 1.00 Polsat Sport News Sportowe 
podsumowanie dnia 

8.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 
10.05 Droga do Rio 10.40 Hokej na lo-
dzie - MŚ Elity - Mińsk. 12.45 Stadion 
w  Spale ma patrona 13.15 Złote trans-
misje - MŚ w pn. ‘ 74 - Polska - Brazylia, 
Niemcy 15.10 GOL T - Mobile Ekstraklasa 
- magazyn 15.20 Hokej na lodzie - MŚ Eli-
ty - Mińsk. mecz o 3 miejsce 18.05 Dzień 
na wyścigach - Weekend Francuski 19.05 
MŚ w  rajdach samochodowych - Rajd 
Argentyny 19.15 Droga do Brazylii 19.50 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. FINAŁ 
22.50 Piąty stadion 23.00 Sportowa nie-
dziela 23.25 Żużel - Nice Polska Liga. PGE 
Marma Rzeszów - GKM Grudziądz 1.20 
Zakończenie dnia 

8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 14. 9.15 
FIA WTCC. Salzburg, Austria Kwalifi kacje 
9.45 FIA WTCC. Salzburg, Austria 9. run-
da 10.45 Tenis. Odliczanie do Roland Gar-
ros 11.00 Tenis. French Open, Paryż, Fran-
cja 14.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 15. 
17.30 Tenis. French Open, Paryż, Francja 
21.00 Tenis. Gem, set i  Mats 21.30 FIA 
WTCC. Salzburg, Austria 10. runda 22.30 
Wyścigi samochodowe. World Series by 
Renault, Monaco, Monako 23.00 Super-
bike. MŚ, Donington, Wielka Brytania Wy-
ścig 1. 23.45 Superbike. MŚ, Donington, 
Wielka Brytania 0.30 Superbike. MŚ, Do-
nington, Wielka Brytania Wyścig 2. 1.15 
Sporty Motorowe. Weekend w  sportach 
motorowych 

12.30 By odnowić oblicze ziemi. - pro-
gram kulturalny 13.30 Ziemia Święta - re-
portaż 14.00 Podróż apostolska papieża 
Franciszka do Ziemi Świętej 15.00 Ingres 
JE Ks. Bpa Tadeusza Pikusa 15.30 Podróż 
apostolska papieża Franciszka do Ziemi 
Świętej 16.15 Tajne archiwum Watykanu 
- fi lm 16.45 Podróż apostolska papieża 
Franciszka do Ziemi Świętej 19.00 Ziemia 
Święta - ziemia bez chrześcijan 19.30 Je-
zus Królestwo bez granic (odc. 4) 20.00 
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 
Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 
21.20 Informacje dnia 21.40 Vatican ma-
gazine - watykańska kronika wydarzeń  
22.10 Jak My to widzimy - program publi-
cystyczny z Chicago 22.40 Powrót do do-
mu - fi lm fabularny

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.25 Teleexpress Ex-
tra 16.40 Puls Polski - magazyn 17.05 Ser-
wis Info weekend 17.25 Pogoda 17.30 
Puls Polski - magazyn 18.00 Konfronta-
cje - magazyn 18.30 Sąsiedzi 18.55 IN-
FOrmacje 19.10 Serwis sportowy 19.15 
Pogoda 19.20 Pożyteczni.pl 19.53 Dziś 
wieczorem 20.08 Minęła 20ta 20.23 
Flesz - Serwis Info 20.30 Pogoda 20.40 
BEZ RETUSZU 21.40 Studio LOTTO 21.48 
Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama 
Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień 
23.35 Sportowa niedziela 23.55 Konfron-
tacje - magazyn 0.25 Prawdę mówiąc 
- magazyn 0.50 Sąsiedzi 1.20 Panorama 
Dnia 2.18 Pogoda 2.30 Bez retuszu 

 7.15 M jak miłość (1066) - serial
 8.10 Barwy szczęścia (1133) - serial
 8.40 Barwy szczęścia (1134) - serial
 9.15 Magazyn kulturalny - magazyn 

kulturalno - społeczny
 9.50 Wędrówka kontynentów 

- Azja. góry i lądy (3) - serial 
 10.55 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat 
 11.35 Makłowicz w podróży Luk-

semburg - Belgia - Niemcy
 12.15 Gwiazdy w południe - Zawie-

szeni na drzewie - komedia, 
Francja, reż. Serge Korber, wyk. 
Louis de Funes, Olivier de Funes, 
Geraldine Chaplin

 14.00 Familiada
 14.40 The Voice of Poland IV seria 

- Live
 16.30 Na dobre i na złe (560) - Na 

przekór - serial
 17.25 Na sygnale (19) - serial fabulary-

zowany TVP
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 20.05 XV Festiwal Kabaretowy 

w Koszalinie 2009 - Kabaret TV
 21.10 Indiana Jones i ostatnia kru-

cjata - fi lm przygodowy, USA, 
reż. Stven Spielberg, wyk. Harri-
son Ford, Sean Connery, Alison 
Doody, River Phoenix

 23.20 Kocham Kino - magazyn fi l-
mowy - Międzynarodowy Festi-
wal Filmowy w Cannes 

 23.50 Magazyn kulturalny - magazyn
 0.15 Piąty Stadion - Zmiany 
 0.30 Zew wolności - dramat, Francja, 

Australia, USA 
 2.45 Pograbek - fi lm obyczajowy, Pol-

ska, reż. Jan Jakub Kolski, wyk. 
Grażyna Błęcka - Kolska, Mariusz 
Saniternik, Franciszek Pieczka, 
Elżbieta Dębska, Tadeusz Szym-
ków, Lech Gwit, Ewa Kamas

 4.05 Zakończenie dnia

 5.35 Uwaga! - program interwencyjny
 5.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Maja w ogrodzie - magazyn 

ogrodniczy 
 8.25 Akademia ogrodnika - maga-

zyn ogrodniczy 
 8.30 Dzień dobry TVN - magazyn 
 10.55 Co za tydzień - magazyn 
 11.20 Sama słodycz 
 12.15 Prawo Agaty - serial obyczajowy 
 13.10 X Factor - program rozrywkowy
 14.55 Transformers III - fi lm przygo-

dowy, USA 2011, reż. Michael Bay, 
wyk. Shia LaBeouf, Rosie Hun-
tington - Whiteley, Josh Duha-
mel, John Turturro, Tyrese Gibson, 
Patrick Dempsey, Frances McDor-
mand, John Malkovich

 18.00 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy 

 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 Lekarze - serial obyczajowy 
 21.00 Project Runway 
 22.10 Na językach - magazyn 

 23.10 15 minut - fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy 2001, reż. John Herzfeld, 
wyk. Robert De Niro, Edward 
Burns, Kelsey Grammer, Avery 
Brooks, Melina Kanarkedes, Oleg 
Taktarow, Charlize Theron, Kim 
Cattrall

 1.35 Uwaga! - program interwencyjny
 1.50 Sekrety Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.30 Scooby Doo i Brygada Detek-

tywów
 8.00 Dragons: Defenders of Berk
 8.30 Dawno temu w trawie - fi lm 

anim., USA, 1998
 10.35 Asterix podbija Amerykę - fi lm 

anim., Francja, Niemcy, USA
 12.05 Duże dzieci - komedia, USA, 

2010, reż. Dennis Dugan, wyk. 
Adam Sandler, Chris Rock, Maya 
Rudolph, Rob Schneider, Salma 
Hayek 

 14.10 TOP CHEF
 15.50 Niejaki Joe - komedia, USA, 

2001, reż. John Pasquin
 17.50 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 FINAŁ - Tylko Muzyka. Must be 

the Music

 22.40 Za trzy dni zginiesz - horror, 
Austria, 2006, reż. Andreas Procha-
ska, wyk. Julia Rosa, Laurence Rupp, 
Michael Steinocher, Sabrina Reiter

  W Ebensee trwa zakończenie 
roku szkolnego. Wśród tego-
rocznych maturzystów jest Nina 
i jej chłopak Martin, którzy wraz 
z Clemensem, jego ukochaną 
oraz Moną stanowią nierozłączną 
paczkę od wczesnych lat dzieciń-
stwa. Cała piątka otrzymuje SMS 
- a z groźbą, że w ciągu trzech 
dni umrą.  

 0.55 Magazyn sportowy
 2.55 Tajemnice losu
 5.00 Wstawaj! Gramy!

 6.00 Mega Chichot
 6.30 Dekoratornia
 7.00 Czarodziejki
 8.00 Przygody Merlina
 9.00 Marsz dinozaurów - fi lm dok. 

2011, reż. Matthew Thompson
 11.00 Galileo
 12.00 To niemożliwe
 13.00 Dekoratornia
 13.30 Frank i dżungla
 14.35 Osobliwi ulubieńcy
 15.35 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
 16.35 Mega Chichot
 17.15 Lawina - thriller, USA, 1994, reż. 

Paul Shapiro, wyk. David Has-
selhoff , Deanna Milligan, Michael 
Gross, Myles Ferguson 

 19.00 Galileo
 20.00 Cyberatak, cz. 2 - fi lm fabularny, 

USA, 2012 
 22.00 V.I.P. - fi lm sensacyjny, Belgia, 

Francja, Polska, 1991, reż. Juliusz 
Machulski, wyk. Alina Janowska, 
Beata Tyszkiewicz, Jan Peszek, 
Krzysztof Majchrzak, Wojciech 
Malajkat 

 0.25 Zagadki kryminalne
 1.25 STOP Drogówka
 2.30 Dekoratornia
 3.00 4MUSIC
 4.00 mała Czarna
 5.00 4MUSIC

 5.10 Szymon Majewski Show 
 6.25 Mango - Telezakupy
 8.30 Północ - północny zachód 

- fi lm sensacyjny, USA 1959, 
reż. Alfred Hitchcock, wyk. Cary 
Grant, Eva Marie Saint, James 
Mason, Leo G. Carroll, Martin 
Landau, Jessie Royce Landis

 11.15 Czterej pancerni i pies - serial 
wojenny, Polska

 12.30 Brzydula - serial obyczajowy
 15.15 Spokojnie, to tylko awaria 

- komedia, USA 1982, reż. Ken 
Finkleman, wyk. Robert Hays, 
Julie Hagerty, Lloyd Bridges, Chad 
Everett, Peter Graves

 17.00 Billy Madison - komedia, USA 
1995, reż. Tamra Davis, wyk. 
Adam Sandler, Darren McGavin, 
Bridgette Wilson - Sampras

 18.55 Kobra. Oddział specjalny 
- serial sensacyjny

 20.00 Matrix Rewolucje - fi lm S - F, 
USA 2003, reż. Lana Wachowski, 
Andy Wachowski, wyk. Keanu 
Reeves, Carrie - Anne Moss, Lau-
rence Fishburne, Hugo Weaving

 22.40 Revolution - serial
 23.45 Piątek trzynastego - horror, 

USA 2009, reż. Marcus Nispel, 
wyk. Jared Padalecki, Danielle 
Panabaker, Amanda Righetti

 1.50 Sekrety Magii 
 3.55 W roli głównej - Ilona Łep-

kowska, cz. 2 - talk show

 6.00 Dyżur
 6.30 No problem!
 7.00 Niezwykłe iluzje - serial dok.
 8.00 Tajemnice Biblii - serial
 9.00 Wojciech Cejrowski. Boso 
 10.00 Alex Rider: Misja Stormb-

reaker - fi lm familijny, Niemcy
 11.45 Śpiąca królewna - fi lm anim.
 13.35 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Jorinde i Joringel 
- baśń, Niemcy 2011

 14.45 Tajemnica Rajskiego Wzgórza 
- fi lm familijny, Australia, Francja

 16.45 Krokodyl Dundee II - fi lm przy-
godowy, Australia, USA 1988, reż. 
John Cornell, wyk. Paul Hogan, 
Linda Kozlowski, John Meillon

 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Company of heroes. Oddział 

bohaterów - fi lm akcji, USA 
2013, reż. Don Michael Paul, wyk. 
Tom Sizemore, Vinnie Jones, Neal 
McDonough, Jürgen Prochnow

 22.10 Spartakus: Wojna potępionych 
- serial

 0.40 Boski żigolo - komedia, USA 
1999, reż. Mike Mitchell, wyk. 
Rob Schneider, William Forsythe, 
Eddie Griffi  n

 2.25 Kręcimy z gwiazdami
 3.15 Taki jest świat
 3.50 JRG w akcji
 4.15 Menu na miarę
 4.30 Z archiwum policji
 5.05 Menu na miarę

Niedziela, 25.05.2014

Sobota, 24.05.2014

6.00 Marzenia do spełnienia - kome-
dia, Francja, Niemcy  7.50 Czarodziejskie 
buty Jimmyego - komedia  9.55 Jak za 
dawnych czasów - komedia 12.05 Nad 
Niemnem - fi lm obyczajowy 13.45 Mię-
dzy słowami - komedia 15.45 Rozważ-
na i  romantyczna - komedia romantycz-
na 18.20 Komedia małżeńska - komedia 
obyczajowa 20.15 Fan - fi lm sensacyjny 
22.35 VI Batalion - fi lm wojenny 

15.45 Express - informacje  16.05 Woj-
ny magazynowe 17.10 Domówka 17.45 
Express - informacje  18.05 Wojny prze-
woźników 18.40 Luksusowe zachcianki 
19.45 Express - informacje  20.00 Czy-
sty zysk - serial 21.00 Awantura o wese-
le 22.00 Panny młode na gigancie - serial 
23.00 Kulisy porno biznesu - serial 23.30 
Sekrety striptizerek - serial 0.00 Miłość 
potrzebna od zaraz - serial 

11.05 Tuż przed tragedią 12.05 Mistrz 
kuchni: Juniorzy 13.05 Obcy wewnątrz 
nas 14.05 Zaklinacz psów 15.05 Juraj-
scy wojownicy 16.05 Mindfreak - iluzjo-
nista Criss Angel 17.05 Obcy wewnątrz 
nas 18.05 Marsz dinozaurów - fi lm dok. 
20.00 Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 
Zbrodnie, które wstrząsnęły Ameryką 
Łacińską 22.30 Tuż przed tragedią 23.30 
Klient - thriller 2.00 Ostatnia szansa 

6.00 Trzej królowie - komedia 8.05 Sher-
lock Holmes i tajna broń - fi lm przygodowy 
9.30 Jak za dawnych czasów - komedia 
11.35 Robinson Crusoe - fi lm przygodowy 
13.25 Tootsie - komedia 15.45 Iluzjonista 
- fi lm kostiumowy 17.45 Mamuśka - dra-
mat 20.15 Roxanne - komedia 22.35 Fan 
- fi lm sensacyjny 0.55 VI Batalion - fi lm 
wojenny 3.25 Złe i  gorsze - komediodra-
mat 5.20 Zakończenie programu 

14.45 Awantura o  wesele 15.45 Express 
- informacje  16.05 Miłość potrzebna 
od zaraz - serial 16.40 Orzeł czy reszka? 
17.45 Express - informacje  18.05 Usterka 
18.40 Wojny magazynowe 19.45 Express 
- informacje  20.00 Wojny przewoźni-
ków 20.30 Włoska robota - serial 21.00 
Na krawędzi życia - serial 21.30 PANIC 9 
- 1 - 1 - serial 22.30 Kossakowski. Szósty 
zmysł. Bałkany 23.00 Czysty zysk - serial 

6.00 Rodzina zastępcza 7.00 Mindfreak 
- iluzjonista Criss Angel 8.00 Galileo 9.00 
Simba 9.30 Garfi eld Show 10.55 Rumpel-
sztyk - fi lm anim. 12.45 Deszczowa wróżka 
- fi lm anim. 14.50 List dla króla - fi lm familij-
ny 17.00 Zaklinacz psów 18.00 Mistrz kuch-
ni: Juniorzy 19.00 Jezus - teorie spisku - fi lm 
dok. 20.00 Włatcy móch 21.00 Śmierć na 
1000 sposobów 21.30 Seks w wielkim mie-
ście 23.20 Komando Foki atakuje - fi lm akcji
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.25 Opole Kocham Cię
 8.50 Program katolicki
 9.50 Rolnik szuka żony
 10.45 Moda na sukces (5983) - serial
 11.25 Świat się kręci - the best of
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Skorpion. Drapieżca o ośmiu 

odnóżach - fi lm dok.
 13.50 Jaka to melodia?
 14.20 Galeria (162) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Polska non stop - magazyn 

reporterów 
 15.30 Okrasa łamie przepisy - maga-

zyn kulinarny
 16.00 Drużyna A (9) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2594) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.20 Piąty Stadion - Akredytacja 
 20.30 Teatr Telewizji - Lekkomyślna 

siostra, reż. Agnieszka Glińska, 
wyk. Wiesława Niemyska, Patry-
cja Soliman, Paweł Paprocki, Piotr 
Grabowski, Krzysztof Stelmaszyk, 
Ewa Konstancja Bułhak

 22.05 Downton Abbey - serial
 23.10 Droga do raju - fi lm fabularny, 

Polska, reż. Gerwazy Reguła, wyk. 
Ilona Ostrowska, Przemysław 
Sadowski, Aleksandra Woźniak

 0.50 Drużyna A (9) - serial
 1.50 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 2.45 Andrzej Strumiłło. Boeuf Stro-

gonow czyli śmierć Lenina 
 3.00 Klan (2594) - telenowela
 3.25 Naszaarmia.pl - magazyn
 3.50 Hermafrodyta. Kobieta czy 

mężczyzna? - fi lm dok.

7.20 Wiedźmin - serial 8.20 Elisabeth 
Schwarzkopf - fi lm dok. 9.30 Kaci tak-
że umierają - dramat 12.00 Poniedzia-
łek z piosenką 13.05 W domu - fi lm TVP 
14.00 Warszawa - fi lm obyczajowy 16.00 
Hala odlotów - talk - show 17.00 Elisa-
beth Schwarzkopf - fi lm dok. 18.10 Lekcje 
pana Kuki - fi lm obyczajowy 20.00 Infor-
macje kulturalne 20.20 Poważny człowiek 
- komediodramat  22.10 Teoria widze-
nia - felieton 22.25 Videogalerie - THE 02 
- magazyn kulturalny 23.20 Simply Red. 
A Starry Night - koncert 0.25 Sztuka czy-
tania 1.05 Informacje kulturalne 1.25 Pa-
norama kina światowego - Poważny czło-
wiek - komediodramat

7.30 Podróżnik - Kolory Malezji - Kuala 
Lumpur 7.55 Matka 24h - fi lm dok. 9.00 
Nicolas Le Floch - Tajemnica ulicy Zakon-
ników, cz. 1 - serial 10.00 Dzika Polska 
- U  klempy na imieninach - serial 10.35 
Makłowicz w  podróży - Środkowa Dal-
macja 11.15 Legenda 27 Wołyńskiej Dy-
wizji Piechoty AK - fi lm dok. 12.05 Sny 
stracone, sny odzyskane - fi lm dok. 12.40 
Cafe Historia 13.00 Królowa chmur - fi lm 
TVP 14.25 Mama - fi lm dok. 15.00 Było, 
nie minęło 15.35 Ex Libris 15.50 Sensa-
cje XX wieku  - cykl dok. 17.00 Nicolas Le 
Floch - Tajemnica ulicy Zakonników, cz. 2 
- serial 18.05 Kalendarium historyczne 
- W  pogardzie i  chwale - Wojciech Kor-
fanty - dokument 19.00 Dziennik telewi-
zyjny - 26.5.1985 19.45 Koło historii. Za-
mach na Pierackiego - debata 20.20 Spór 
o historię 21.00 Flesz historii (183) 21.25 
Było, nie minęło 22.00 Sensacje XX wieku  
- cykl dok. 23.10 Legenda 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK - fi lm dok. 0.10 Dzie-
ci Zamojszczyzny - fi lm dok. 1.00 Niemcy 
- fi lm dok. 1.40 Serce matki - dramat 

7.07 Siatkówka Turniej Eliminacyjny do 
ME kobiet 9.07 Magazyn Polska 2014 
11.07 Siatkówka Turniej Eliminacyjny do 
ME kobiet 13.07 Siatkówka Liga Świato-
wa 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 
15.07 Koszykówka Tauron Basket Liga 
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 
Wyścigi Rallycrossowe MŚ 19.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn 
ATP World Tour Uncovered 2014 19.45 
Koszykówka Tauron Basket Liga 22.00 
Polsat Sport News Sport Flash 22.07 Ma-
gazyn IAAF World Athletics 22.45 Polsat 
Sport News Sportowe podsumowanie 
dnia 23.00 Magazyn Cafe Futbol 0.00 
Polsat Sport News Sportowe podsumo-
wanie dnia 0.15 Magazyn Cafe Futbol 

8.00 Sportowa niedziela 8.25 Droga do 
Brazylii 9.00 Liga Mistrzów - FINAŁ. Real 
Madryt - Atletico Madryt 11.15 Jak przy-
chodzi zbawienie 12.35 Stadion w Spale 
13.10 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 
mecz o  3 miejsce 15.15 Drużyna Gór-
skiego 15.40 Żużel - Nice Polska Liga. 
PGE Marma Rzeszów - GKM Grudziądz 
17.30 4 - 4 - 2 - magazyn piłkarski 18.45 
Liga Mistrzów - FINAŁ. Real Madryt - At-
letico Madryt 20.45 Magazyn piłkarski 
21.15 Piąty stadion 21.30 Legendy fut-
bolu 21.55 Filmy na podium 22.10 Le-
gendy futbolu 22.35 Legendy futbolu 
23.00 Sportowy Wieczór 23.25 Hokej na 
lodzie - MŚ Elity - Mińsk. FINAŁ 1.20 Za-
kończenie dnia 

8.30 Sporty Motorowe. Weekend 
w sportach motorowych 8.45 Kolarstwo. 
Giro d’Italia Etap 15. 9.30 Tenis. Pojedynek 
dnia 10.30 Tenis. Gem, set i  Mats 11.00 
Tenis. French Open, Paryż, Francja 13.00 
Tenis. French Open, Paryż, Francja 14.00 
Tenis. French Open, Paryż, Francja 16.00 
Tenis. French Open, Paryż, Francja 17.00 
Tenis. French Open, Paryż, Francja 19.00 
Tenis. French Open, Paryż, Francja 20.00 
Tenis. French Open, Paryż, Francja 20.30 
Tenis. Gem, set i  Mats 21.00  Eurogole 
21.15  Brazilmania 21.30 Watts 21.45 Jeź-
dziectwo. Magazyn wyścigów konnych 
22.00 Tenis. French Open, Paryż, Francja 
0.30 Tenis. Gem, set i Mats 1.00  Eurogole 
1.15  Brazilmania 

12.00 Podróż apostolska papieża Fran-
ciszka do Ziemi Świętej 12.15 Powrót do 
domu - fi lm fabularny 13.40 Śladami 
Mojżesza - fi lm dok. 14.30 Podróż apo-
stolska papieża Franciszka do Ziemi Świę-
tej 15.50 Pytasz i  wiesz 16.00 Petra Ta-
jemnicze miasto 16.20 Podróż apostolska 
papieża Franciszka do Ziemi Świętej 18.00 
Regina Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 
Jerash starożytne miasto - reportaż 18.30 
Podróż apostolska papieża Franciszka do 
Ziemi Świętej 19.30 Program dla dzie-
ci 20.00 Informacje dnia 20.20 Róża-
niec 20.50 Święty na każdy dzień 21.00 
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Trini-
ty Goodheart - fi lm fabularny USA (2011), 
(1h) 23.30 Chryste ratuj - fi lm dok. 23.55 
Święty na każdy dzień, 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest 
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOr-
macje 19.10 INFOrozmowa 19.25 INFO-
biznes 19.40 Pogoda 19.45 Serwis spor-
towy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 
20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Po-
goda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 
21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio 
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 
23.55 To jest temat - magazyn 0.20 Two-
je Info 0.50 Dziś wieczorem 1.05 Minęła 
20ta 1.37 Flesz - Serwis Info 

 5.40 M jak miłość (513) - serial
 6.35 Coś dla Ciebie - magazyn
 7.05 M jak miłość (514) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Sztuka życia (76) - nowela dok.
 11.15 Barwy szczęścia (1134) - serial
 11.50 Na dobre i na złe (292) Po zna-

jomości - serial
 12.55 Polacy w Rzymie i Watykanie 
 13.20 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat 
 13.55 Baron24 (13) - Jednoręki ban-

dyta - serial komediowy
 14.35 Kocia mama - fi lm dok.
 15.30 Panorama, Pogoda
 15.55 Zaginiona (4) - Raj - serial
 16.55 Rodzinka.pl (101) - Bez miesz-

kania - serial komediowy
 17.25 Rodzinka.pl (102) - Nawarzy-

łeś piwa, to teraz je pij - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Barwy szczęścia (1134) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1135) - serial
 20.40 M jak miłość (1067) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.45 Tomasz Lis na żywo
 22.50 Czy świat oszalał? - Prze-

rwany lot 447 - fi lm dok. 
 23.45 Piąty Stadion
 23.55 Żona z internetu - thriller, 

Kanada, reż. Curtis Crawford, 
wyk. Sydney Penny, Cameron 
Mathison, Cynthia Preston

 1.35 Aida (5) - serial komediowy
 2.35 Przerwany lot 447 - fi lm dok. 

reż. Paul O’Connor, Jane Preston
 3.35 Tomasz Lis na żywo
 4.35 Zakończenie dnia

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny 
 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny 
 13.55 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 21.30 Sama słodycz 
 22.30 Surowi rodzice - reality show 

 23.30 Agenci NCIS. Los Angeles 
- serial sensacyjny, USA 

 0.30 Kamufl aż II - serial sensacyjny
 1.30 Co za tydzień - magazyn 
 2.05 Uwaga! - program interwencyjny
 2.20 Sekrety Magii 
 3.40 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 MEGA HIT Hancock - fi lm fan-
tasy, USA, 2008, reż. Peter Berg, 
wyk. Will Smith, David Mattey, 
Eddie Marsan, Jae Head, Jason 
Bateman, Johnny Galecki

  Duża siła powinna iść w parze 
z odpowiedzialnością - i wiedzą 
o tym wszyscy - wszyscy oprócz 
Hancocka. Swoimi heroicznymi 
wyczynami, niezadowolony, ze 
wszystkimi skonfl iktowany, sarka-
styczny i nierozumiany Hancock 
mógłby ocalić wiele ludzkich ist-
nień, zawsze jednak, każda z jego 
akcji pozostawia straty, od których 
dosłownie opada szczęka. 

 22.00 G. I. Jane - fi lm akcji, USA, 1997, 
reż. Ridley Scott, wyk. Demi Moore, 
Viggo Mortensen, Anne Bancroft, 
Jason Beghe, Scott Wilson 

 0.40 Natalee Holloway - dramat kry-
minalny, USA, 2009

 2.35 Tajemnice losu

 6.00 Dekoratornia
 6.30 Doktor Oz radzi
 7.35 Tom & Jerry Kids 3 
 8.05 Szczeniak zwany Scooby Doo
 8.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Prawdziwe uczucie
 13.00 Ślubna gorączka
 14.00 Daleko od noszy
 14.30 Kłamczuch
 15.30 Mistrz kuchni: Juniorzy
 16.30 Strażnik Teksasu
 17.30 Galileo Extra
 18.30 Garfi eld Show
 18.45 Garfi eld Show 
 19.00 Szczeniak zwany Scooby Doo 
 19.30 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 20.00 Śmierć na 1000 sposobów
 20.30 Śmierć na 1000 sposobów
 21.00 Galileo
 22.00 Galileo
 23.00 Zagadki kryminalne
 0.00 Spadkobiercy
 1.00 I like it
 2.15 To był dzień
 3.05 Polska 2014 - magazyn siatkarski
 5.00 4MUSIC

 5.55 Męski Typ: Rafał Sonik - talk 
show

 6.25 Czerwony Orzeł - serial obycza-
jowy, Hiszpania

 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 9.40 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.45 Dwóch i pół - serial komediowy
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Brzydula - serial obyczajowy
 16.30 Brzydula - serial obyczajowy
 17.00 Lekarze - serial obyczajowy
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Bananowy doktor III - serial
 20.00 Zdobycz - fi lm sensacyjny, RPA, 

USA 2007, reż. Darrell Roodt, 
wyk. Bridget Moynahan, Peter 
Weller, Carly Schroeder, Jamie 
Bartlett, Conner Dowds

 21.50 Kobra. Oddział specjalny 
- serial sensacyjny

 22.55 Lina - fi lm sensacyjny, USA 1984, 
reż. Clint Eastwood, wyk. Clint 
Eastwood, Genevieve Bujold, Dan 
Hedaya, Alison Eastwood, Jenni-
fer Beck

 1.25 Sekrety Magii 
 3.30 W roli głównej - Janusz Gło-

wacki, cz. 1 - talk show

 5.50 Złotopolscy - telenowela
 6.50 Gliniarz i prokurator - serial
 7.50 Don Matteo - serial
 9.00 Gwiezdne wrota - serial
 10.00 Gliniarz i prokurator - serial
 11.00 Niania - serial
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 15.30 Niania - serial
 17.00 Gwiezdne wrota - serial
 18.00 Boso przez świat - serial dok.
 18.25 SpongeBob Kanciastoporty 

- serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 CSI. Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 20.55 CSI. Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 21.55 Krwawa wróżba - horror, USA 

2006, reż. Bowman Chuck, wyk. 
Chandra West, Lochlyn Munro, 
Jianna Ballard, Jesse Hutch, Steve 
Bacic

 23.50 Piątek trzynastego VII: Nowa 
krew - horror, USA 1988, reż. 
John Carl Buechler, wyk. Kevin 
Spirtas, Lar Park - Lincoln, Kane 
Hodder

 1.35 Kręcimy z gwiazdami
 2.40 Taki jest świat - pod lupą
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.15 Menu na miarę
 4.30 Z archiwum policji
 5.05 Menu na miarę

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.30 Słownik polsko@polski 
 9.05 Co czytać? - magazyn o książ-

kach
 9.30 Skorpion. Drapieżca o ośmiu 

odnóżach - fi lm dok.
 10.30 Moda na sukces (5984) - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Kraina pośród chmur
 13.50 Jaka to melodia?
 14.25 Moda na sukces (5985) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Polska non stop - magazyn 

reporterów 
 15.30 Klan (2594) - telenowela
 15.55 Drużyna A (10) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2595) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 GOL T - Mobile Ekstraklasa 
 20.20 Piąty Stadion - Bramki są dwie 
 20.30 Chicago Fire (19) - serial
 21.25 Szczęki 4 - Zemsta - fi lm fabu-

larny, USA, reż. Joseph Sargent, 
wyk. Lorraine Gary, Lance Guest, 
Mario Van Peebles

 23.05 Po prostu - program Tomasza 
Sekielskiego

 23.45 W garniturach (2) - serial 
 0.40 Drużyna A (10) - serial
 1.40 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 2.30 Klan (2595) - telenowela
 2.55 Po prostu - program Tomasza 

Sekielskiego
 3.40 Szczęki 4 - Zemsta - fi lm fabu-

larny, USA, reż. Joseph Sargent, 
wyk. Lorraine Gary, Lance Guest, 
Mario Van Peebles

7.00 Informacje kulturalne 7.25 Wiedźmin 
- serial 8.25 Filmy Bogdana Dziworskiego 
- Pięciobój nowoczesny 8.40 Dwubój kla-
syczny - fi lm dok. 9.10 Tylko Beatrycze 
- spektakl teatralny 11.30 Trochę wielkiej 
miłości - fi lm TVP 12.30 Klasyczny wto-
rek 13.05 Informacje kulturalne 13.30 La-
wa - dramat 16.00 Tygodnik Kulturalny 
17.00 Filmy Bogdana Dziworskiego - Pię-
ciobój nowoczesny 17.15 Dwubój klasycz-
ny - fi lm dok. 17.40 Życie jako śmiertel-
na choroba przenoszona drogą płciową 
- dramat obyczajowy 19.30 Bardzo starzy 
oboje - fi lm fabularny 20.20 Teatr Telewi-
zji - Wilki i owce  22.40 Motyl i skafander 
- fi lm biografi czny

7.30 Podróżnik - Tenango 7.55 Gene-
rał Polskich Nadziei - Władysław Anders  
9.05 Nicolas Le Floch - Tajemnica ulicy Za-
konników, cz. 2 - serial 10.05 Dzika Polska 
- serial dok. 10.40 Makłowicz w podróży 
- Chorwacja Osijek 11.15 Koło historii - de-
bata 11.55 Spór o historię - debata 12.35 
Flesz historii (183) 13.05 Jak to się robi 
- fi lm dok. 14.40 Polska z  bocznej drogi  
15.00 Było, nie minęło 15.30 Cafe Historia  
15.55 Sensacje XX wieku - cykl dok. 17.00 
Nicolas Le Floch - Duch z ulicy Royale cz. 
1 - serial 18.00 Jedna z żołnierskich dróg 
- fi lm dok. 18.50 Łowcy tajemnic 19.10 
Dziennik telewizyjny - 27.5.1989 19.50 
Pierwsza wojna światowa (1) 20.45 Ex Li-
bris (174) - magazyn 21.00 Polska i świat 
z historią w tle - Wołyń 2013 rebelia 21.25 
Było, nie minęło 21.50 Sensacje XX wie-
ku - cykl dok. 23.00 Dni chwały - dramat 
wojenny 1.20 Żona i  nie żona - dramat 
2.35 Rzeczpospolita Kooperatywna czyli 
rzecz o Edwardzie Abramowskim

7.07 Magazyn Cafe Futbol 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka 
Liga Światowa 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Piłka nożna Mecz to-
warzyski 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Siatkówka Liga Światowa 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 
Wyścigi Rallycrossowe MŚ 17.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 17.07 Koszyków-
ka Tauron Basket Liga 19.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 19.07 Magazyn golfo-
wy 21.00 Polsat Sport News Sport Flash 
21.07 Magazyn Polska 2014 22.45 Pol-
sat Sport News Sportowe podsumowanie 
dnia 23.00 Magazyn IAAF World Athletics 
0.00 Polsat Sport News Sportowe podsu-
mowanie dnia 0.15 Magazyn Atleci 

8.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk.  
9.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 
10.05 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 
12.15 Magazyn piłkarski FIFA 13.05 Hokej 
na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. FINAŁ 15.15 
4 - 4 - 2 - magazyn piłkarski 16.20 Liga 
Mistrzów - FINAŁ. Real Madryt - Atletico 
Madryt 17.20 Liga Mistrzów - FINAŁ. Re-
al Madryt - Atletico Madryt 18.35 Złote 
transmisje 20.30 Żużel - Nice Polska Liga. 
PGE Marma Rzeszów - GKM Grudziądz 
22.15 Piąty stadion 22.25 Droga do Bra-
zylii 23.00 Sportowy Wieczór 23.15 GOL 
T - Mobile Ekstraklasa - magazyn 23.25 
Liga Mistrzów - FINAŁ. Real Madryt - At-
letico Madryt 1.15 Zakończenie dnia 

8.30 Łucznictwo. PŚ, Medellin Etap 2. 
9.00  Eurogole 9.15  Brazilmania 9.30 
Tenis. Pojedynek dnia 10.30 Tenis. Gem, 
set i  Mats 11.00 Tenis. French Open, Pa-
ryż, Francja 14.30 Kolarstwo. Giro d’Italia 
Etap 16. 17.30 Tenis. French Open, Paryż, 
Francja 20.30 Tenis. Gem, set i Mats 21.00 
Żużel. Elitserien 22.00 Sporty Motorowe. 
Magazyn FIA WTCC 22.30 Wyścigi samo-
chodowe. World Series by Renault, Mo-
naco, Monako 23.00 Wyścigi samocho-
dowe. Porsche Supercup, Monako 23.30 
Wyścigi samochodowe. Blancpain Endu-
rance Series, Silverstone, Wielka Brytania 
0.30 Motocross. MŚ, Matterley Basin, 
Wielka Brytania 1.00 Wyścigi samocho-
dowe. Tropheo Abarth Europe, Salzburg

12.20 Koncert  13.55 Święty na każdy 
dzień 14.00 Trinity Goodheart - fi lm fa-
bularny 15.30 Biały ser dodatkiem zwa-
ny 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Kalejdoskop młodych. 16.40 
Aktualności akademickie WSKSiM w  To-
runiu 16.45 Nie cały umrę w waszych ser-
cach - fi lm 17.00 Aromatyczne inspira-
cje. - program poradnikowy 17.20 Słowo 
życia 17.25 Święty na każdy dzień 17.30 
Reportaż dnia 18.00 Regina Coeli 18.05 
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedo-
kończone. 19.25 Święty na każdy dzień 
19.30 Program dla dzieci 20.00 Infor-
macje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc 
Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Wi-
dzenia 22.00 Serce bohatera - fi lm fabu-
larny 23.45 Moje powołanie - fi lm 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest 
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOr-
macje 19.10 INFOrozmowa 19.25 INFO-
biznes 19.40 Pogoda 19.45 Serwis spor-
towy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 
20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Po-
goda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 
21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio 
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 
23.55 To jest temat - magazyn 0.20 Two-
je Info 0.50 Dziś wieczorem 1.05 Minęła 
20ta 1.37 Flesz - Serwis Info 

 5.40 M jak miłość (514) - serial
 6.35 Afryka - nowa ewangelizacja 
 7.05 M jak miłość (515) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.05 Barwy szczęścia (1135) - serial
 11.40 Na dobre i na złe (293) - Nie-

winne lekarstwo - serial
 12.45 Kocham Kino - magazyn fi l-

mowy Grażyny Torbickiej 
- Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy w Cannes 

 13.15 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Walki kogutów 

 13.50 Baron24 (14) - serial komediowy
 14.30 Kabaretowy Klub Dwójki 

- Czechy 
 15.30 Panorama, Pogoda
 15.55 M jak miłość (1067)  - serial
 16.55 Rodzinka.pl (103 - 104) - serial
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1135) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1136) - serial
 20.40 M jak miłość (1068) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.45 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.50 Świat bez fi kcji - Zew wolności 

- fi lm dokumentalny
 0.05 Piąty Stadion
 0.15 Na linii strzału (32) - serial sen-

sacyjny, USA 
 1.00 Wiadomości z drugiej ręki (11) 

- serial
 1.35 Wiadomości z drugiej ręki (12) 

- serial
 2.15 Magazyn Ekspresu Reporterów
 3.20 Zew wolności - fi lm dok. 
 4.45 Na linii strzału (32) - serial sen-

sacyjny, USA 
 5.30 Zakończenie dnia

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny 
 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 13.55 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 21.30 Prawo Agaty - serial obyczajowy 
 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.30 Superwizjer - magazyn reporte-

rów 
 0.05 Na językach - magazyn 

 1.05 Terminator. Kroniki Sary Connor 
- serial 

 2.05 Uwaga! - program interwencyjny
 2.20 Sekrety Magii 
 3.40 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Hell’s Kitchen - Piekielna 

Kuchnia

 21.35 Teoria chaosu - thriller sensa-
cyjny, Kanada, USA, Wielka Bry-
tania, 2005, reż. Tony Giglio, wyk. 
Jason Statham, Henry Czerny, 
Jessica Steen, Wesley Snipes 

  Podczas policyjnej obławy detek-
tyw Conners zabija porywa-
cza i jego zakładniczkę, która 
okazuje się córką ważnej osobi-
stości. Conners zostaje zawie-
szony w pełnieniu obowiązków 
zawodowych. Niedługo po tym 
zdarzeniu dochodzi do zuchwa-
łego napadu na bank, podczas 
którego grupa pod wodzą nie-
uchwytnego i nieobliczalnego 
złodzieja, Lorenza, bierze perso-
nel i klientów jako zakładników. 

 23.55 Jej pierwszy raz - dramat, USA, 
2009, reż. Nick Guthe,

 1.55 Tajemnice losu

 6.00 Daleko od noszy
 6.30 Doktor Oz radzi
 7.35 Tom & Jerry Kids 3 
 8.05 Szczeniak zwany Scooby Doo 
 8.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Prawdziwe uczucie
 13.00 Czysta chata
 14.00 Daleko od noszy
 14.30 Kłamczuch
 15.30 Mistrz kuchni: Juniorzy
 16.30 Strażnik Teksasu
 17.30 Galileo Extra
 18.30 Garfi eld Show 
 19.00 Szczeniak zwany Scooby Doo 
 19.30 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 20.00 STOP Drogówka
 21.00 Zagadki kryminalne
 22.00 Mucha 2 - horror, Wielka Bryta-

nia, Kanada, USA, 1989, reż. Chris 
Walas, wyk. Eric Stoltz, Frank C. 
Turner, Jeff  Goldblum, John Getz, 
Lee Richardson, Daphne Zuniga 

 0.10 Spadkobiercy
 1.15 Interwencja
 1.55 To był dzień
 3.00 Cafe Futbol 
 5.00 4MUSIC

TVN 7
 5.40 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 6.25 Czerwony Orzeł - serial 
 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 9.40 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Brzydula - serial obyczajowy
 17.00 Lekarze - serial obyczajowy
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Bananowy doktor III - serial
 20.00 Uśpieni - fi lm obyczajowy, USA 

1996, reż. Barry Levinson, wyk. 
Kevin Bacon, Robert De Niro, 
Dustin Hoff man, Jason Patric, 
Brad Pitt, Billy Crudup, Ron Eldard, 
Minnie Driver, Vittorio Gassman

 23.05 Pamiętniki wampirów - serial
 0.00 Słoneczny wojownik - fi lm 

przygodowy, USA 1986, reż. J. Lee 
Thompson, wyk. Chuck Norris, 
Louis Gossett Jr, Melody Ander-
son, Will Sampson, Sonny Lan-
dham, John Rhys - Davies, Ian 
Abercrombie

 2.15 Czterej pancerni i pies - serial 
wojenny, Polska

 3.35 Sekrety Magii 

5.50 Złotopolscy - telenowela
6.50 Gliniarz i prokurator - serial
7.50 Don Matteo - serial
9.00 Gwiezdne wrota - serial

10.00 Gliniarz i prokurator - serial
11.00 Niania - serial
12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
14.30 Kobieta w lustrze - telenowela
15.30 Niania - serial
17.00 Gwiezdne wrota - serial
18.00 Boso przez świat - serial dok.
18.25 SpongeBob Kanciastoporty 

- serial
19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
20.00 Urodzony zwycięzca - fi lm 

akcji, USA 2011, reż. Alex Rana-
rivelo, wyk. Joseph Cross, John 
Pyper - Ferguson, Brando Eaton

22.00 CSI. Kryminalne zagadki Las 
Vegas - serial

23.00 Spartakus: Wojna potępionych 
- serial

0.05 Mała Brytania - serial
1.35 Przepraszam, czy tu biją? 

- komedia, Polska 1976, reż. Marek 
Piwowski, wyk. Jerzy Kulej, Jan 
Szczepański, Zdzisław Rychter

3.10 Taki jest świat
3.50 Dyżur
4.15 JRG w akcji
4.40 Z archiwum policji
5.05 Menu na miarę
5.30 Z archiwum policji

Wtorek, 27.05.2014

Poniedziałek, 26.05.2014

6.00 Marzenia do spełnienia - komedia, 
Francja, Niemcy  7.50 Czarodziejskie buty 
Jimmyego - komedia  9.55 Cwał - komedia 
12.05 Tess - fi lm kostiumowy  15.20 Sher-
lock Holmes i tajna broń - fi lm przygodowy 
16.45 Królowa - fi lm biografi czny  18.45 
Krzyżacy cz. II - fi lm historyczny 20.15 Ki-
no z historią 20.15 Przepustka - fi lm histo-
ryczny 23.40 Pulp Fiction - thriller 2.45 Cop 
Land - fi lm kryminalny

17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - infor-
macje  18.05 Wojny magazynowe 18.35 
Wielkie przeprowadzki - serial 19.05 
Komornik 19.45 Express - informacje  
20.05 Usterka 20.40 Miłość potrzeb-
na od zaraz - serial 21.10 Świat bez fi kcji 
21.45 Express - informacje  22.00 Ostre 
cięcie 22.45 Orzeł czy reszka? 23.45 
Wiem, co jem. Bosacka na tropie 0.40 
Michniewicz. Inny Świat

10.00 Mam talent - wersja amerykań-
ska 10.50 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC 
14.00 Otchłań namiętności 15.00 Rodzina 
zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00 
Nie igraj z aniołem 18.00 Mindfreak - ilu-
zjonista Criss Angel 18.30 Świat według 
Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 
21.35 Cyberatak, cz. 1 - fi lm fabularny 
23.30 Czas zapłaty - fi lm przygodowy

6.00 Rajski kanion - western 7.10 Frankie 
- komedia romantyczna  9.15 Deklaracja 
nieśmiertelności - fi lm dok. 9.55 Mamuś-
ka - dramat 12.30 Akeelah i jej nauczyciel 
- dramat obyczajowy 14.40 Krzyżacy cz. 
II - fi lm historyczny 16.10 Roxanne - ko-
media 18.20 Komedia małżeńska - ko-
media obyczajowa 20.15 Wieczór kawa-
lerski 20.15 Ostatni skok - fi lm sensacyjny 
22.30 Cop Land - fi lm kryminalny

14.45 Oszczędzanie na 1000 sposobów 
15.45 Express - informacje  16.05 Kartote-
ka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - infor-
macje  18.05 Wojny magazynowe 18.35 
Wielkie przeprowadzki - serial 19.05 Ko-
mornik 19.45 Express - informacje  20.05 
Uwaga! po Uwadze 20.45 Luksusowe za-
chcianki 21.45 Express - informacje  22.00 
Michniewicz. Inny Świat 22.30 Taboo - se-
rial 23.30 Panny młode na gigancie - serial

10.00 Mam talent - wersja amerykań-
ska 10.55 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC 
14.00 Otchłań namiętności 15.00 Rodzina 
zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 17.00 
Nie igraj z aniołem 18.00 Mindfreak - ilu-
zjonista Criss Angel 18.30 Świat według 
Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 
Galileo 21.00 Rude Tube 21.35 Cyberatak, 
cz. 2 - fi lm fabularny, USA, 2012 23.35 Ro-
cky Balboa - dramat 
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.30 Urszula Dudziak. Życie jest 

piękne - fi lm dok.
 9.30 Kraina pośród chmur, Austria
 10.30 Moda na sukces (5985) - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.05 Agrobiznes
 12.20 Pakujemy - reportaż
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Białe lwice, cz. 1. Na przekór 

losowi - serial dok.
 13.55 Jaka to melodia?
 14.30 Moda na sukces - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Polska non stop - magazyn 

reporterów 
 15.30 Klan (2595) - telenowela
 15.55 Drużyna A (11) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2596) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.04 GOL T - Mobile Ekstraklasa 
 20.15 Piąty Stadion - Mowa ciała 
 20.20 Piłka nożna - T - Mobile Eks-

traklasa. Pogoń Szczecin 
- Legia Warszawa

 22.45 Chicago Fire (19) - serial
 23.35 Drużyna A (11) - serial
 0.35 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 1.25 Notacje - Lew Starowicz. 

Samotny żeglarz - cykl dok.
 1.40 Klan (2596) - telenowela
 2.10 Okrasa łamie przepisy - maga-

zyn kulinarny
 2.40 Rok w ogrodzie
 3.10 W garniturach (2), USA 
 4.00 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
 4.30 Zakończenie dnia

9.10 Kontrakt - fi lm obyczajowy 11.15 Bia-
ła gorączka - fi lm TVP 12.15 Teoria widzenia 
- felieton 12.30 Swinging with Sinatra Jarek 
Wist & Krzysztof Herdzin Big Band - kon-
cert 13.50 Kontrakt - fi lm obyczajowy 16.00 
Wydarzenie aktualne 16.30 Co Ty wiesz 
o  nauce? - rozmowa 17.00 Studio - Fil-
my Bogdana Dziworskiego 17.05 Olimpia-
da - fi lm dok. 17.20 Fechmistrz - fi lm dok. 
17.50 Spona - Komedia obyczajowa 19.30 
Dekalog 89 + - Street feeling - fi lm TVP 
20.00 Informacje kulturalne 20.20 Chrzest 
- dramat 22.00 Studio Kultura - Maciej Cus-
ke 22.05 Daleko od miasta - fi lm dok. 23.05 
Performance 23.50 Informacje kulturalne 
0.15 Jej droga - fi lm obyczajowy,

7.30 Podróżnik - Antigua 7.55 Zawód. 
Prymas Polski - fi lm dok. 9.00 Nicolas 
Le Floch - Kolacja żebraków, cz. 1 - se-
rial 10.00 Dzika Polska - serial dok. 10.40 
Makłowicz w podróży - Chorwacja 11.15 
Pierwsza wojna światowa (1) 12.05 Za-
mek w  Montresor 12.45 Warownie po-
granicznych szlaków - felieton 13.00 
Polska i  świat z  historią w  tle - Wołyń 
2013 rebelia 13.25 Dni, które stworzy-
ły historię - cykl dok. 15.00 Było, nie mi-
nęło 15.30 Flesz historii (183) 15.55 Sen-
sacje XX wieku - cykl dok. 17.00 Nicolas 
Le Floch - Duch z ulicy Royale cz. 2 - serial 
17.55 Kalendarium historyczne - Kardynał 
Stefan Wyszyński - fi lm dok. 18.55 Mak-
symilian Kolbe - fi lm dok. 19.15 Dzien-
nik telewizyjny - 28.5.1989 19.55 Pierw-
sza wojna światowa (2) Pierwsza wojna 
światowa 20.50 Polska i  świat z  historią 
w  tle 21.10 Ex Libris 21.25 Było, nie mi-
nęło 22.00 Sensacje XX wieku - cykl dok. 
23.20 Wycinanki Pana N. - fi lm dok. 0.25 
Sen o Morzach i Koloniach - fi lm dok. 1.10 
Dni chwały - dramat wojenny 

7.07 Magazyn Polska 2014 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka 
Liga Światowa 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Wyścigi Rallycrosso-
we MŚ 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Piłka nożna Mecz towarzy-
ski 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 
15.07 Magazyn Cafe Futbol 17.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 17.07 Koszyków-
ka Tauron Basket Liga 19.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 19.07 Siatkówka Liga 
Światowa 21.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 21.07 Magazyn IAAF World Athletics 
22.07 Magazyn Atleci 22.45 Polsat Sport 
News Sportowe podsumowanie dnia 
23.00 Magazyn golfowy 0.00 Polsat Sport 
News Sportowe podsumowanie dnia 

8.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk.  
9.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 
10.05 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 
12.15 Droga do Brazylii 13.05 Żużel - Nice 
Polska Liga. PGE Marma Rzeszów - GKM 
Grudziądz 15.00 Legendy futbolu 15.25 
Filmy na podium 15.40 Legendy futbolu 
16.05 Filmy na podium 16.30 Piłka noż-
na - Borussia Dortmund TV 17.00 Pił-
ka nożna - Borussia Dortmund TV 17.35 
Lance Armstrong 18.20 Złote transmisje 
20.15 Liga Mistrzów - FINAŁ. Real Ma-
dryt - Atletico Madryt 22.10 Piąty stadion 
22.30 Droga do Brazylii 23.00 Sportowy 
Wieczór 23.10 GOL T - Mobile Ekstrakla-
sa - magazyn 23.25 Złote transmisje 1.15 
Zakończenie dnia 

8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 16. 9.30 
Tenis. Pojedynek dnia 10.30 Tenis. Gem, 
set i  Mats 11.00 Tenis. French Open, Pa-
ryż, Francja 14.30 Kolarstwo. Giro d’Italia 
Etap 17. 17.30 Tenis. French Open, Paryż, 
Francja 20.30 Tenis. Gem, set i Mats 21.00 
Wednesday Selection 21.05 Jeździectwo. 
FEI Nations Cup, Rzym, Włochy 21.20 
Jeździectwo. Magazyn Riders Club 21.25 
Golf. Turniej z cyklu US PGA, Crowne Plaza 
Invitational, Forth Worth 22.25 Golf. PGA 
European Tour, BMW Championships, 
Anglia 22.55 Golf Club 23.00 Żeglarstwo. 
Extreme Sailing Series, Chiny 23.30 Yacht 
Club 23.35 Wednesday Selection 23.40 
Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 17. 0.15 Tenis. 
French Open, Paryż, Francja 

12.00 Regina Coeli 12.03 Informacje dnia 
12.20 Witajcie w  Grenadzie. Moje życie 
w  służbie choremu. - fi lm 12.50 Koncert 
poświęcony Józefowi Elsnerowi 14.00 
Serce bohatera - fi lm fabularny 14.25 No-
gami nie można się zbawić - fi lm 15.50 
Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Na zdrowie. - program poradnikowy 
16.30 Bioetyczny detektyw - fi lm 16.50 
Święty na każdy dzień 17.00 Po stronie 
prawdy 18.00 Regina Coeli 18.05 Infor-
macje dnia 18.15 Rozmowy niedokoń-
czone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30 
Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Felieton 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Polski Punkt Widzenia 22.00 Nasze dzi-
kie serca - fi lm fabularny 23.30 Tempera-
ment fl amenco

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest 
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.45 PRZYSTA-
NEK BRUKSELA 19.37 INFObiznes 19.57 
Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 20.44 
Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 
Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 Twoja 
Sprawa - magazyn 21.40 Studio LOTTO 
21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 Pa-
norama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia 
na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 23.55 
To jest temat - magazyn 0.20 Twoje In-
fo 0.50 Dziś wieczorem 1.05 Minęła 20ta 
1.37 Flesz - Serwis Info 1.45 Serwis Info 
2.00 Panorama Dnia 2.53 Pogoda 

 5.40 M jak miłość (515) - serial
 6.35 W słowach kilku o wydrze, 

bobrze i wilku - Wychowanie 
pasterskiego psa stróżującego 

 7.05 M jak miłość (516) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Barwy szczęścia (1136) - serial
 11.40 Na dobre i na złe (294) 

- Trudny zabieg - serial
 12.45 Makłowicz w podróży Luk-

semburg - Belgia - Niemcy
 13.20 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Maniok 
 13.55 Baron24 (15) - Potęga miłości 

- serial komediowy
 14.30 Płocka Noc Kabaretowa 2013 . 

Na ratunek 
 15.30 Panorama, Pogoda
 15.55 M jak miłość (1068)  - serial
 16.55 Rodzinka.pl (105) - Wakacje 

w Gdyni - serial komediowy
 17.25 Rodzinka.pl (106) - Nareszcie 

sami - serial komediowy
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1136) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1137) - serial
 20.40 Na dobre i na złe (561) - Po 

drugiej stronie - serial
 21.45 Tak to się teraz robi  - kome-

dia, USA, reż. Josh Gordon, Will 
Peck, wyk. Jennifer Aniston, Jason 
Bateman, Patrick Wilson, Jeff  
Goldblum

 23.35 Reporter Polski - magazyn
 0.15 Piąty Stadion
 0.25 Nowa (1) - serial
 1.20 Opiumowe zakładniczki - fi lm 

dok. reż. Jamie Doran
 2.20 Reporter Polski - magazyn
 3.00 Pogoda na piątek (24) - serial
 3.50 Zakończenie dnia

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny 
 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 13.55 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 21.30 Bitwa o dom

 22.35 Jądro Ziemi - fi lm katastrofi czny, 
USA, Wielka Brytania 2003, reż. 
Jon Amiel, wyk. Hilary Swank, 
Aaron Eckhart, Delroy Lindo, 
Stanley Tucci, D.J. Qualls, Richard 
Jenkins, Tcheky Karyo, Bruce Gre-
enwood, Alfre Woodard

 1.20 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy 

 2.20 Uwaga! - program interwencyjny
 2.35 Sekrety Magii 
 3.55 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.35 Sposób na blondynkę - kome-
dia romantyczna, USA, 1998, reż. 
Bobby Farrelly, Peter Farrelly, wyk. 
Cameron Diaz, Matt Dillon

  Niełatwo jest znaleźć sposób na 
blondynkę, zwłaszcza gdy jest 
ona - wbrew krążącym o niej 
dowcipom - nie tylko piękna, 
ale i wykształcona, inteligen-
tna i pełna nieodpartego uroku. 
Przekonuje się o tym Ted, bezna-
dziejnie zakochany w Mary, którą 
ostatni raz widział na balu matu-
ralnym trzynaście lat temu. 

 23.00 Poniedziałek - dramat sensa-
cyjny, Polska, 1998, reż. Witold 
Adamek, wyk. Bolec, Kinga Preis, 
Piersi Paweł Kukiz

 1.15 Psi kłopot - komedia, USA, 
2006, reż. Scott Caan, wyk. Lynn 
Collins, Giovanni Ribisi, Kevin Cor-
rigan, Mena Suvari, Scott Caan

 3.15 Tajemnice losu

 6.00 Daleko od noszy
 6.30 Doktor Oz radzi
 7.35 Tom & Jerry Kids 3 
 8.05 Szczeniak zwany Scooby Doo 
 8.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Prawdziwe uczucie
 13.00 Czysta chata
 14.00 Daleko od noszy
 14.30 Kłamczuch
 15.30 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
 16.30 Strażnik Teksasu
 17.30 Galileo Extra
 18.30 Garfi eld Show 
 18.45 Garfi eld Show
 19.00 Szczeniak zwany Scooby Doo 
 19.30 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 20.00 Rocky Balboa - dramat, USA, 

2006, reż. Sylvester Stallone, wyk. 
Antonio Tarver, Sylvester Stallone

 22.05 Wzgórza mają oczy 2 - horror, 
USA, 2007, reż. Martin Weisz, 
wyk. McMillian Michael, Alonso 
Daniella, Bailey Michael, Flex 
Alexander, Jacob Vargas, Jessica 
Stroup, Thompson Lee 

 0.00 Jak zostać milionerem
 1.15 Interwencja
 1.35 Interwencja
 1.55 To był dzień
 3.00 4MUSIC
 4.00 mała Czarna
 5.00 4MUSIC

 5.50 Męski Typ 2: Przemysław 
Saleta - talk show rozrywkowy

 6.25 Czerwony Orzeł - serial 
 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 9.40 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Brzydula - serial obyczajowy
 16.30 Brzydula - serial obyczajowy
 17.00 Lekarze - serial obyczajowy
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Bananowy doktor III - serial
 20.00 Apollo 13 - fi lm przygodowy, 

USA 1995, reż. Ron Howard, wyk. 
Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin 
Bacon, Gary Sinise, Ed Harris, Kat-
hleen Quinlan

 22.55 Kamufl aż - serial sensacyjny
 23.50 Półmrok - fi lm sensacyjny, USA 

1998, reż. Robert Benton, wyk. 
Paul Newman, Susan Sarandon, 
Gene Hackman, Reese Wither-
spoon, Stockard Channing, James 
Garner, Giancarlo Esposito, Liev 
Schreiber, M. Emmet Walsh

 1.50 Fringe. Na granicy światów 
- serial

 2.55 Sekrety Magii 

 5.50 Złotopolscy - telenowela
 6.50 Gliniarz i prokurator - serial
 7.50 Don Matteo - serial
 9.00 Gwiezdne wrota - serial
 10.00 Gliniarz i prokurator - serial
 11.00 Niania - serial
 12.00 Niania - serial
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 15.30 Niania - serial
 16.30 Niania - serial
 17.00 Gwiezdne wrota - serial
 18.00 Boso przez świat - serial dok.
 18.25 SpongeBob Kanciastoporty 

- serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Sezon na misia 3 - fi lm anim.
 21.30 CSI. Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 22.35 Spartakus: Wojna potępionych 

- serial
 23.50 American Summer - komedia, 

USA 2011, reż. J.B. Rogers, wyk. 
Efren Ramirez, Matthew Lillard, 
Brett Davern, Rachelle Lefevre

 1.50 W blasku fl eszy
 2.25 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.15 Menu na miarę
 4.30 Z archiwum policji
 5.05 Menu na miarę
 5.30 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.10 Polityka przy kawie
 8.30 Niespokojne umysły - cykl dok.
 8.50 My Wy Oni - magazyn
 9.30 Białe lwice, cz. 1. Na przekór 

losowi - serial dok.
 10.30 Moda na sukces - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.05 Agrobiznes
 12.25 Smaki polskie - Piersi z gęsi 

- magazyn kulinarny
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Białe lwice, cz. 2. Walka 

o przetrwanie - serial dok.
 13.55 Jaka to melodia?
 14.30 Moda na sukces - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Polska non stop - magazyn 

reporterów 
 15.30 Klan (2596) - telenowela
 15.55 Drużyna A (12) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2597) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.07 GOL T - Mobile Ekstraklasa 
 20.10 Pogoda
 20.20 Piąty Stadion - Zdrapki 
 20.30 Ojciec Mateusz (146) - Wesele 

- serial
 21.30 Sprawa dla reportera
 22.25 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 

- Wstydliwe sprawy za ścianą 
 23.30 Pomiędzy niebem a ziemią 

- dramat, USA, Francja, reż. Oliver 
Stone, wyk. Tommy Lee Jones, 
Hiep Thi Le, Joan Chen

 1.50 Drużyna A (12) - serial
 2.40 Klan (2597) - telenowela
 3.05 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 

- Wstydliwe sprawy za ścianą 
 4.05 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
 4.40 Zakończenie dnia

9.00 Kilka opowieści o  człowieku - fi lm 
dok. 9.35 Gracze - fi lm sensacyjny 11.30 
Terrarium - fi lm TVP 12.40 Muzyka świata 
w  czwartek 13.45 Informacje kulturalne 
14.10 Gracze - fi lm sensacyjny 16.00 Stu-
dio Kultura - Rozmowy 16.35 Sztuka czy-
tania 17.20 Studio - Filmy Bogdana Dzi-
worskiego 17.25 Wdech - wydech - fi lm 
dok. 17.55 Kilka opowieści o  człowieku 
- fi lm dok. 18.25 Śmierć w  środkowym 
pokoju - fi lm TVP 19.00 Doroczna Nagro-
da Ministra Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego - 2014 21.00 Hala odlotów - talk 
- show 21.50 Podróż na wschód - Admi-
rał - fi lm biografi czny 0.10 Hala odlotów 
- talk - show 1.00 Drzewa - horror 

7.25 Podróżnik - Chichicastenango (81) 
7.55 W imię ich matek - Historia Ireny Sen-
dlerowej - fi lm dok. 9.05 Nicolas Le Floch 
- Duch z  ulicy Royale cz. 2 - serial 10.00 
Dzika Polska - serial dok. 10.35 Makłowicz 
w podróży - Niemcy. 11.05 Pierwsza wojna 
światowa (2) 11.55 Tajemnice początków 
Polski 12.55 Ex Libris 13.15 Wycinanki Pa-
na N. - fi lm dok. 14.20 Niewidzialni druka-
rze - fi lm dok. 15.00 Było, nie minęło 15.30 
Cafe Historia 15.50 Sensacje XX wieku 
- cykl dok. 17.05 Nicolas Le Floch - Sprawa 
Nicolasa le Flocha, cz. 1 - serial 18.05 Kalen-
darium historyczne - Zwyczajna świętość 
- fi lm dok. 18.35 Maria Skłodowska - Cu-
rie - fi lm dok. 19.15 Dziennik telewizyjny 
- 29.5.1984 19.50 Pierwsza wojna świato-
wa (3) 20.50 Ex Libris 21.05 Polska i świat 
z historią w tle - Wołyń 2013 rebelia 21.25 
Było, nie minęło 22.00 Sensacje XX wieku 
- cykl dok. 23.10 Szerokie tory - reportaż 
23.45 Legenda 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty AK - fi lm dok. 0.45 Polki nad Londy-
nem - fi lm dok. 1.20 Złota maska - melo-
dramat 

7.07 Magazyn Cafe Futbol 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Wyścigi Ral-
lycrossowe MŚ 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Piłka nożna Mecz to-
warzyski 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Koszykówka Tauron Basket 
Liga 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 
15.07 Piłka nożna Mecz towarzyski 17.00 
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Ma-
gazyn Futbol Mundial 18.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 18.07 Magazyn IAAF 
World Athletics 18.45 Koszykówka Tau-
ron Basket Liga 21.00 Magazyn Polska 
2014 22.45 Polsat Sport News Sportowe 
podsumowanie dnia 23.00 Magazyn gol-
fowy 0.00 Polsat Sport News Sportowe 
podsumowanie dnia 0.15 Magazyn Atleci 

8.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk.  
9.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 
10.00 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. 
11.05 Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk.  
12.15 Droga do Brazylii 13.05 Liga Mi-
strzów - FINAŁ. Real Madryt - Atletico 
Madryt 15.15 Magazyn pi łkarski 15.50 
Hokej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. mecz 
o  3 miejsce 16.50 Hokej na lodzie - MŚ 
Elity - Mińsk. mecz o 3 miejsce 17.30 Ho-
kej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. mecz o 3 
miejsce 18.20 Złote transmisje 20.15 Ho-
kej na lodzie - MŚ Elity - Mińsk. FINAŁ 
22.10 Piąty stadion 22.30 Jak to z futbo-
lem było 23.00 Sportowy Wieczór 23.10 
GOL T - Mobile Ekstraklasa - magazyn 
23.20 Złote transmisje 

8.30 Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 17. 9.30 
Tenis. Pojedynek dnia 10.30 Tenis. Gem, 
set i  Mats 11.00 Tenis. French Open, Pa-
ryż, Francja 12.00 Tenis. French Open, Pa-
ryż, Francja 13.00 Tenis. French Open, Pa-
ryż, Francja 14.30 Kolarstwo. Giro d’Italia 
Etap 18. 17.30 Tenis. French Open, Paryż, 
Francja 18.00 Tenis. French Open, Paryż, 
Francja 19.00 Tenis. French Open, Paryż, 
Francja 20.30 Tenis. Gem, set i Mats 21.00 
Tenis. Pojedynek dnia 22.00 Tenis. French 
Open, Paryż, Francja 21.00 Tenis. French 
Open, Paryż, Francja 23.00 Kolarstwo. Gi-
ro d’Italia Etap 18. 0.00 Sporty Motorowe. 
Magazyn FIA WTCC 0.30 Wyścigi samo-
chodowe. World Series by Renault, Mo-
naco, Monako 1.00 Tenis. Gem, set i Mats 

13.20 III Pielgrzymka Jana Pawła II do Czę-
stochowy 12 - 13 czerwca 1987  14.00 Nasze 
dzikie serca - fi lm fabularny 15.30 Święty na 
każdy dzień 15.40 Przegląd katolickiego ty-
godnika „Niedziela” 15.45 Słowo życia 15.50 
Pytasz i wiesz.  16.00 Informacje dnia 16.10 
Z wędką nad wodę w Polskę i Świat 16.45 
Słowo życia 16.50 Święty na każdy dzień 
16.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Nie-
dziela” 17.00 I Pielgrzymka Jana Pawła II do 
Częstochowy 4 - 6 czerwca 1979  17.30 Re-
portaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 Infor-
macje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 
19.30 Program edukacyjny dla dzieci 20.00 
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Głos 
Polski 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Infor-
macje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 
22.00 Trzeci Testament - Blaise Pascal (1974) 
- fi lm 22.55 Święty na każdy dzień 

6.00 Serwis Info, Pogoda, Serwis sporto-
wy co pół godziny 16.30 Puls Polski - ma-
gazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest 
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOr-
macje 19.10 INFOrozmowa 19.25 INFO-
biznes 19.40 Pogoda 19.45 Serwis spor-
towy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 
20ta 20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Po-
goda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 
21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio 
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.52 
Panorama Dnia 22.30 Jan Pospieszalski. 
Bliżej - program publicystyczny 23.20 
Z dnia na dzień 23.50 Sportowy Wieczór 
0.05 To jest temat - magazyn 0.35 Twoje 
Info 1.05 Dziś wieczorem 

 6.05 M jak miłość (516) - serial
 7.05 M jak miłość (517) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.15 Barwy szczęścia (1137) - serial
 11.45 Na dobre i na złe (295) - Odu-

rzeni - serial
 12.50 Makłowicz w podróży Luk-

semburg - Belgia - Niemcy. 
Luksemburg - miasto sto-
łeczne - magazyn kulinarny

 13.20 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Łódź 

 13.55 Baron24 (16) - Samochód 
w życiu mężczyzny - serial 
komediowy

 14.35 Postaw na milion - teleturniej
 15.30 Panorama, Pogoda
 15.50 Na dobre i na złe (561) - Po 

drugiej stronie - serial
 16.55 Rodzinka.pl (107) - Wyścigi 

- serial komediowy
 17.25 Rodzinka.pl (108) - Zazdrość 

- serial komediowy
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Tylko Ty! (25) - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1137) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1138) - serial
 20.40 Na sygnale (3) - Poród - serial 

fabularyzowany TVP
 21.05 Na sygnale (4) - Oświadczyny 

- serial fabularyzowany TVP
 21.40 Facet do towarzystwa - dra-

mat, USA, Wielka Brytania, reż. 
Paul Schrader, wyk. Woody Har-
relson, Kristin Scott Thomas, Lily 
Tomlin, Lauren Bacall, Willem 
Dafoe

 23.30 Piąty Stadion
 23.40 Tak to się teraz robi  - kome-

dia, USA, reż. Josh Gordon, Will 
Peck, wyk. Jennifer Aniston, Jason 
Bateman, Patrick Wilson, Jeff  
Goldblum

 1.30 Facet do towarzystwa - dra-
mat, USA, Wielka Brytania 

 3.30 Art Noć. „Republika marzeń” 
 4.30 Zakończenie dnia

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny 
 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 
 11.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 13.55 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.05 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.45 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 21.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 

 22.30 Licencja na miłość - komedia, 
Australia, USA 2007, reż. Ken 
Kwapis, wyk. Robin Williams, 
Mandy Moore, John Krasinski, 
Eric Christian Olsen, Christine Tay-
lor, Peter Strauss, Grace Zabriskie, 
Roxanne Hart

 0.20 Superwizjer - magazyn reporte-
rów 

 0.55 Uwaga! - program interwencyjny
 1.10 Sekrety Magii 
 2.30 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Dlaczego ja?
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Zdrady
 21.05 Przyjaciółki
 22.05 To nie koniec świata!

 23.05 Wojna państwa Rose - kome-
dia, USA, 1989, reż. Danny 
DeVito, wyk. Michael Douglas, 
Heather Fairfi eld, Kathleen Turner, 
Danny DeVito, Sean Astin

  Państwo Rose. Barbara i Olivier 
po dość długim okresie idealnego 
pożycia małżeńskiego, zaczynają 
zastanawiać, jak wyglądałoby 
ich życie osobno. Zaprzyjaźniony 
prawnik podsyca tę ciekawość, 
nie podejrzewając nawet, do 
czego może doprowadzić konfl ikt 
pomiędzy małżonkami…

 1.30 Tajemnice losu
 5.00 Wstawaj! Gramy!

 6.00 Daleko od noszy
 6.30 Doktor Oz radzi
 7.35 Tom & Jerry Kids 3
 8.05 Szczeniak zwany Scooby Doo 
 8.35 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Prawdziwe uczucie
 13.00 Czysta chata
 14.00 Daleko od noszy
 14.30 Kłamczuch
 15.30 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
 16.30 Strażnik Teksasu
 17.30 Galileo Extra
 18.30 Garfi eld Show 
 18.45 Garfi eld Show 
 19.00 Szczeniak zwany Scooby Doo 
 19.30 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 20.00 Elektra - fi lm fantasy, USA, 

2005, reż. Rob Bowman, wyk. 
Jennifer Garner, Natassia Malthe, 
Terence Stamp, Goran Visnjic, 
Kirsten Prout, Will Yun Lee, Cary 
- Hiroyuki Tagawa 

 22.00 Cena męstwa - fi lm wojenny, 
USA, 2005, reż. Bill Birrell, wyk. 
Mel Harris, William Sadler 

 23.55 Jak zostać milionerem
 1.15 Interwencja
 1.35 Interwencja
 1.55 To był dzień
 3.00 4MUSIC
 4.00 mała Czarna
 5.00 4MUSIC

 5.05 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.25 Czerwony Orzeł - serial obycza-
jowy, Hiszpania

 7.40 Sąd rodzinny - program sądowy
 8.40 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 9.40 Kobra. Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 10.45 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Brzydula - serial obyczajowy
 17.00 Lekarze - serial obyczajowy
 18.00 Zaklinaczka duchów - serial
 19.00 Bananowy doktor III - serial
 20.00 Kangur Jack - komedia, USA, 

Australia 2003, reż. David 
McNally, wyk. Jerry O’Connell, 
Anthony Anderson, Estella War-
ren, Christopher Walken, Marton 
Csokas, Dyan Cannon

 21.55 The Following - serial sensacyjny
 22.50 Mortal Kombat - fi lm S - F, USA 

1995, reż. Paul Anderson, wyk. 
Christopher Lambert, Robin Shou, 
Cary - Hiroyuki Tagawa, Linden 
Ashby, Talisa Soto

 0.55 Sekrety Magii 
 3.00 W roli głównej - Janusz Gło-

wacki, cz. 2 - talk show
 3.30 W roli głównej - Agata Passent 

- talk show

 5.50 Złotopolscy - telenowela
 6.50 Gliniarz i prokurator - serial
 7.50 Don Matteo - serial
 9.00 Gwiezdne wrota - serial
 10.00 Gliniarz i prokurator - serial
 11.00 Niania - serial
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 15.30 Niania - serial
 17.00 Gwiezdne wrota - serial
 18.00 Boso przez świat - serial dok.
 18.25 SpongeBob Kanciastoporty 

- serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 Jack i Jill - komedia, USA 2011, 

reż. Dennis Dugan, wyk. Adam 
Sandler, Katie Holmes, Elodie 
Tougne, Rohan Chand

 21.50 Kariera Nikosia Dyzmy - kome-
dia, Polska 2002, reż. Jacek Brom-
ski, wyk. Cezary Pazura, Anna 
Przybylska, Ewa Kasprzyk, Kata-
rzyna Figura, Andrzej Grabowski, 
Krzysztof Globisz, Krzysztof Pie-
czyński, Krzysztof Kowalewski

 0.00 Ostateczna rozgrywka - fi lm 
akcji, Kanada 2004, reż. Sidney J. 
Furie, wyk. Dolph Lundgren, Polly 
Shannon, Donald Burda

 2.00 Kręcimy z gwiazdami
 2.55 JRG w akcji
 3.15 Dyżur
 3.40 Taki jest świat
 4.15 Menu na miarę

Czwartek, 29.05.2014

Środa, 28.05.2014

6.00 Wszystko czego pragnę - komedia 
7.55 Szaleństwa panny Ewy - fi lm mło-
dzieżowy 9.55 Królowa - fi lm biografi cz-
ny  11.55 Rzeka życia - dramat obyczajowy 
14.25 Chłopi cz. 2 - Jagna - fi lm obyczajo-
wy 16.05 Yamakasi - Współcześni Samura-
jowie - fi lm sensacyjny 17.55 Ja wam poka-
żę! - komedia 20.15 Śmiech na sali 20.15 
Szarże - komedia 22.20 Wściekły - fi lm kry-
minalny 0.25 Czarna dalia - fi lm kryminalny

16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Ex-
press - informacje  18.05 Wojny magazy-
nowe 18.35 Wielkie przeprowadzki - serial 
19.05 Drogowi piraci 19.45 Express - infor-
macje  20.05 Uwaga! po Uwadze 20.45 
Oszczędzanie na 1000 sposobów 21.45 
Express - informacje  22.00 Kossakowski. 
Szósty zmysł. Ukraina - program obycza-
jowy 22.30 Grzechy Ameryki 23.30 Super-
wizjer 0.00 Orzeł czy reszka? 

9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Mam talent 
- wersja amerykańska 10.50 Jak oni śpie-
wają 13.00 4MUSIC 14.00 Otchłań na-
miętności 15.00 Rodzina zastępcza 16.00 
Prawdziwe uczucie 17.00 Nie igraj z anio-
łem 18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss 
Angel 18.30 Świat według Bundych 19.00 
Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 
Śmierć na 1000 sposobów 21.30 Seks 
w wielkim mieście 23.30 Szczury - horror

6.00 Deklaracja nieśmiertelności - fi lm 
dok. 6.45 Krzyżacy cz. II - fi lm historycz-
ny 8.25 Frankie - komedia romantyczna  
10.30 W  stronę morza - dramat 12.55 
Akeelah i jej nauczyciel - dramat obycza-
jowy 15.05 Nad Niemnem - fi lm obycza-
jowy 17.00 Jeden dzień w PRL - fi lm dok. 
18.15 Dowód - dramat 20.15 Kino jest ko-
bietą 20.15 Okruchy dnia - dramat kostiu-
mowy 22.55 Szarże - komedia 

14.45 Tajemnice otyłości 15.45 Express 
- informacje  16.05 Kartoteka 17.10 Blisko 
ludzi 17.45 Express - informacje  18.05 
Wojny magazynowe 18.35 Wielkie prze-
prowadzki - serial 19.05 Drogowi piraci 
19.45 Express - informacje  20.05 Mich-
niewicz. Inny Świat 20.40 Wojny magazy-
nowe 21.45 Express - informacje  22.00 
Cela 22.30 PANIC 9 - 1 - 1 - serial 23.30 
Gordon Ramsay za kratami - serial 

11.00 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC 
14.00 Otchłań namiętności 15.00 Rodzi-
na zastępcza 16.00 Prawdziwe uczucie 
17.00 Nie igraj z aniołem 18.00 Mindfre-
ak - iluzjonista Criss Angel 18.30 Świat 
według Bundych 19.00 Strażnik Teksasu 
20.00 Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 Je-
zus - teorie spisku 22.30 Zbrodnie, które 
wstrząsnęły Ameryką Łacińską 23.30 Nie-
ugięci - dramat kryminalny 



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 do 16:15
w sprawach lokalowych 
 w każdy pierwszy wtorek 
 miesiąca w godz. od 13 do 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 do 16

wydziały 
urzĘDu mIeJSkIeGo
wyDział 
TecHNiczNO-iNweSTycyJNy
 71 388 81 81 
 71 312 06 11, wew. 281
wyDział   GeODezJi 
i   GOSPODarKi 
NierUcHOMOŚciaMi
 71 388 81 54
 71 312 06 11, wew. 254
wyDział   arcHiTeKTUry 
i   UrBaNiSTyKi
 71 388 81 51 
 71 312 06 11, wew. 251
wyDział  OrGaNizacyJNy i 
SPraw   OBywaTelSKicH
 71 388 81 44 
 71 312 06 11, wew. 244
wyDział rOlNicTwa 
i OcHrONy ŚrODOwiSKa
 71 388 81 77 
 71 312 06 11, wew. 277
wyDział  FiNaNSOwy
 71 388 81 55, 
 71 312 06 11, wew. 255
DziałalNOŚĆ  GOSPODarcza
 71 388 81 36
 71 312 06 11, wew. 236
wyDział  PrOMOcJi
 71 388 81 13 
 71 312 06 11, wew. 402
UrzĄD  STaNU  cywilNeGO
 71 388 81 37 
 71 388 81 16 
 71 388 81 99
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
 71 312 09 47
BiBliOTeKa  MieJSKa 
 71 312 12 43
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

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. M. Konopnickiej 9

stomatologia zachowawcza

stomatologia dziecięca

protetyka

chirurgia

rejestracja tel. 607 817 491

OKUliSTa
 i PRACOWNIA OPTYCZNA

lek. med.

Maria Banaś-wojtowicz

S P e c j a l i S t a 
c H o r ó b 
o c z U 
i  o P t o M e t r y S ta 

TrzeBNica 
ul. H. Pobożnego 15/Xii
wejście od ulicy Milickiej
Rejestracja : 

71 387 22 67
607 40 58 47
pon. - pt. w godz. 13 - 19
www.okulistatrzebnica.pl

PełeN zaKreS BaDań 
O K U l i S T y c z N y c H 

oct - optyczna koherentna 
tomografia

Perymetria komputerowa

STOMaTOlOG

Trzebnica, ul. Prusicka 1

zofia i Bartłomiej 
Kaczmarzyk
pon./wt./czw. w godz. 8 - 20
śr./pt. w godz. 12 - 20

Pełen zakres usług 
stomatologicznych

tel. 71 312 15 10
 601 721 805

NeUrOlOG

lek. med. 

Monika Susz-Kołodyńska

Trzebnica

ul. Piaskowskiego 25

reJeSTracJa telefoniczna

 513 128 911

GaBiNeT USG

dr n. med. Tomasz Harań
Specjalista radiolog

Trzebnica, ul. Obornicka 41e
(koło stadionu) 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

weTeryNarz

lek. wet. 

ewa Okręglicka

ul. B. Głowackiego 16
trzebnica (naprzeciwko PZU)
Godziny przyjęć:
pon. / śr. / pt. 10 - 18
wt. / czw. 8 - 17
sob. 9 - 14

 tel. 601 061 222

weTeryNarz

gabinet weterynaryjny iaTrOS

lek. wet. Stanisław Dzimira
lek. wet. ewa Michalska

ul. 1 Maja 3 / TRZEBNICA
tel. 71/312 09 85, 601 76 29 57 
zaprasza:

Oferujemy badania diagnostycz-
ne, zabiegi profilaktyczne i lecz-
nicze, karmy i diety lecznicze, 
suplementy, diety oraz specjali-
styczne porady.

laryNGOlOG

lek. med. 

Piotr Kołodyński
Trzebnica 

ul. Piaskowskiego 25

rejestracja telefoniczna

503 014 969

PSycHODieTeTyK

mgr iwona Grzeżułkowska
psycholog, psychodietetyk

- leczenie nadwagi i otyłości
- indywidualnie dopasowane jadłospisy
- dieta w chorobach
- żywienie dzieci
- grupa wsparcia dla osób odchudzających się

Centrum Zdrowia eMViT
Trzebnica, ul. H. Pobożnego 24A
tel. 722-395-256
www.emvit.pl

OTOlaryNGOlOG

Praktyka Laryngologiczna

Dr nauk med. Piotr Pastuszek
Badania videoendoskopowe
Zabiegi operacyjne

- III migdał
- przegroda nosowa
- polipy nosa

Trzebnica ul. Kościuszki 10
(przychodnia)

Rejestracja tel. 607 09 99 00

PeDiaTra-NeONaTOlOG

praktyka 
pediatryczno-neonatologiczna

lek. med.  

anna Kowalik
pediatra specjalista neonatolog

WIzyTy DomoWe
zgłaszanie wizyt w godzinach
w godz. 9 - 18

tel. 698 441 394

PeDiaTra-alerGOlOG

anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologi

trzebnica  ul. kościuszki 10

środa od 16.00

po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym.

tel. 602 159 230

FONO  ceNTrUM 
   PrOTeTyKi SłUcHU

- APARATy SŁUCHOWE
- Profesjonalny dobór
- Bezpłatne badanie słuchu
- Raty, wypożyczenia
- Baterie, akcesoria

TrzeBNica ul. H. Pobożnego 13
  (wejście od ul. Milickiej)
Gabinet czynny
pon. – śr. 8 – 16.30
czw. – pt. 8 – 15.30

tel. 71 387 12 76

OKUliSTa
    w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

lek. dr anna Białek-Szymańska
  specjalista chorób oczu
dr przyjmuje: soboty 10 - 14
Trzebnica ul. Daszyńskiego 35
komputerowe badanie wzroku
mierzenie ciśnienia aplanatem
badanie dna oka
usuwanie ciał obcych
dobór soczewek kontaktowych
Czynny: pon. - pt. w godz. 10-18

reJeSTracJa tel. 601 754 974

aPTeKi
Dyżury nocne aptek:
w dniach 12-18 maja
apteka Pod Bazyliką
ul. Kościelna 6
w dniach 19-25 maja
apteka Przy ratuszu
ul. Obornicka 1
w dniach 26 maja-1 czerwca
apteka lege artis
ul. ks. Bochenka 49

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

DerMaTOlOG 
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 obowiązuje 
wcześniejsza rejestracja tel. 71 387 06 03 
pon. i czw. 13 - 18 / wt. i śr. 8 - 13

- wizyty prywatne / tel. 669 070 396
- prywatne zabiegi leczniczo - 
kosmetyczne (specjalistyczna pielęgna-
cja twarzy i stóp, usuwanie odcisków)

anna Binek tel. 726 162 805

STOMaTOlOG

dr n. med. 

Justyna Składnik 
specjalista stomatologii 
zachowawczej z endodoncją 

noWy GaBIneT
ul. św. Jadwigi 19 a Trzebnica  

czynne od poniedziałku do soboty

rejestracja telefoniczna

603 233 932

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 

tel.607636024, 713870938
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kaWaLerka(6) w Trzebnicy, Rynek, par-
ter, tv, internet. Cena 900+liczniki. Tel. 609 
088 871.
kaWaLerkĘ(6) w Trzebnicy 34 m2, 
wysoki parter. Tel. 663 810 769.
kaWaLerka 36,5m² w centrum Trzeb-
nicy przy deptaku tel. 790 558 208.
mIeSzkanIe(9) w Trzebnicy TANIO, 60 
m2, na III piętrze, po remoncie, w pełni 
wyposażona kuchnia. Tel. 690 439 024.
mIeSzkanIe(9) własnościowe, 42 m2, 
w Trzebnicy, przy ul. Wrocławskiej 5, z 
ogródkiem około 100 m2, po kapital-
nym remoncie. Tel. 601 410 040.
mIeSzkanIe(9) 3 pok. 52m² (blok, 
parter), w centrum Trzebnicy przy ul. 
Słonecznej 3. Lokal spółdzielczo wła-
snościowy z KW. Cena 178000 zł. do 
negocjacji. Tel. kontaktowy 501 155 
305 lub 505 052 510.
mIeSzkanIe(9) 54 m², 1 piętro, cen-
trum Trzebnicy, spółdzielczo – wła-
snościowe. Tel 732 891313.
mIeSzkanIe(8) Przestronne - 56 m², 
usytuowane na II piętrze bloku w 
spokojnej części Trzebnicy. Osiedle 
przy ul. Obornickiej. Nieruchomość 
złożona z: przedpokoju, łazienki, wc, 
kuchni, sypialni, pokoju dziecięcego i 
salonu z balkonem + piwnica. Miesz-
kanie jest umeblowane i wykończone, 
nie wymagające żadnych remontów. 
Mieszkanie wyposażone we własny 
piec ogrzewania centralnego i ciepłej 
wody użytkowej. Cena: 260.000 zł ; do 
negocjacji. Tel.694 421 748.
mIeSzkanIe(7) w Trzebnicy, 3 pokojo-
we na 2 piętrze koło rynku, 59,2m²,wy-
posażona kuchnia, osobno łazienka
-wc, piwnica, cena do uzgodnienia. Tel.  
506 657 952.
mIeSzkanIe(7) 4 pokojowe w Trzebni-
cy, 74 m², 1 piętro. Tel. 512 279 707.
mIeSzkanIe(6) w Trzebnicy, 2 pokojo-
we, 42 m2, cena 150 tys. do negocjacji, 
71 387 15 06.
mIeSzkanIe(6) 2 pokojowe, parter, w 
Trzebnicy, nowe budownictwo, sprze-
dam lub wynajmę 697 060 991.
mIeSzkanIe(5) 1-pokojowe w Miliczu, 
41m². W kuchni meble, łazienka nie-
dawno odnowiona. Stan bardzo dobry. 
Niski czynsz. Cena do uzgodnienia. Tel. 
502 360 865.
mIeSzkanIe(5) 34 m², kawalerka (prze-
robione na dwa pokoje), II piętro, okolice 
Rynku. Tel. 606 484 706.
mIeSzkanIe(4) na 3 piętrze, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, 98 m2, w Trzebnicy przy 
u. Św. Jadwigi. Tel. 607 565 297.
mIeSzkanIe(4) 2-pokojowe (39 m²) w 
centrum Trzebnicy, blisko Rynku. Pokój z 
aneksem kuchennym, sypialnia, ła-
zienka, przedpokój, pomieszczenie 
gospodarcze. Mieszkanie na 3 piętrze 
(bez windy), gotowe do zamieszkania, 
w budynku z 2009r, ogrzewanie piecem 
dwufunkcyjnym gazowym. Dobra lokaliza-
cja, blisko do sklepów, przychodni, pkp i pks. 
W cenie w pełni wyposażona kuchnia. Cena: 
175 tys. (do negocjacji). Tel: 512 360 506.
mIeSzkanIe(4) słoneczne 3 pokojowe w 
centrum Trzebnicy na 3 piętrze. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 511 908 050.
mIeSzkanIe(4) 38 m² w centrum Trzeb-
nicy, umeblowane. Tv, Internet, w atrak-
cyjnej cenie. Tel. 721 743 565.
mIeSzkanIe sprzedam lub zamienię 
własnościowe bez czynszowe 43m² 
plus działka własnościowa 31 arów. 
Węgrzynów, na mieszkanie w Trzeb-
nicy lub Obornikach Śląskich. Tel .784 
434 667.
mIeSzkanIe 2-pokojowe (43m²) z 
balkonem, w centrum Trzebnicy, po 
kapitalnym remoncie. (ul. Ks. Bochen-
ka). Do zamieszkania od zaraz. Tel. 664 
785 691.
mIeSzkanIe w centrum Trzebnicy 60 
m², po remoncie (nowoczesny styl), 
umeblowane, w pełni wyposażone 
(meble, dywany, lampy, zastawa ku-
chenna), tel. 667 901 157.
mIeSzkanIe 67m² w domu jednoro-
dzinnym w centrum Trzebnicy, cena 
275 tys., tel 502 826 516.
mIeSzkanIe 77 m² na IV piętrze, 3 
pokoje – wyremontowane, w centrum 
Trzebnicy, 260 tys. do negocacji, tel. 
667 672 204.
mIeSzkanIe o pow. 69,70 m², na par-
terze kamienicy, położone w Prusicach, 
centrum miasta. Mieszkanie składa się z 
pokojów: 22 m², 17 m² 15 m², przedpo-
koju, kuchni i łazienki. Mieszkanie po re-
moncie,  podłogi w pokojach - mozaika 
drewniana jesion, nowe okna, drewnia-
ne parapety. W wyposażeniu mieszka-
nia pozostają (w bardzo dobrym stanie) 
meble kuchenne, kuchenka elektrycz-
no-gazowa, lodówka, meble w przed-
pokoju. Do mieszkania przynależą dwa 
pomieszczenia gospodarcze, piwnica, 
wspólny ogródek na tyłach budynku. 
Kontakt pod nr tel. kom. 604 99 16 34.
mIeSzkanIe w Trzebnicy przy ul. 
Głowackiego o pow. 54 m², 2 pokoje 
(o pow. 19,5 m² i 11,3 m²) , łazienka  3,6 
m², kuchnia 6,8 m² , przedpokój 7,8 m², 
z balkonem zabudowanym + piwnica, 
tel. 667 100 949; 71 312 02 64.
mIeSzkanIe 4-pokojowe, po remon-
cie o pow. 72 m² w centrum Trzebnicy. 
Tel. 798 267 177.
mIeSzkanIe 43 m² i działkę 30-to 
arową w bardzo bliskiej odległości od 

granic Trzebnicy. Działka z widokiem 
na Ślężę. Na działce można się wybu-
dować po złożeniu w gminie planu 
zagospodarowania przestrzennego.  
Cena-proszę o kontakt. Tel 71 387 09 
88, 784 434 667.
Dom(9) 5 km od Trzebnicy w Komo-
rowie z budynkiem gospodarczym 
(działka 1500m2). 4 pokoje (ponad 
100m2). Więcej informacji allegro.pl. 
190 tys. tel. 603 393 684.”

Dom(8) w Wiszni Małej 200m2, lata 
90,działka 21arów+2 garaże i pomiesz-
czenie gospodarcze. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 606 322 944.
Dom(8) w Obornikach Śląskich 2009r. 
energooszczędny 119m², wykończony 
i urządzony (AGD, kuchnia, 2 łazien-
ki). Ogrzewanie: CO Gaz + Kominek 
szamotowy na drewno. Więcej zdjęć: 
www.sotal.pl/dom Cena 480 000 PLN. 
tel. 783 376 097.

Dom(7) + budynek gospodarczy 7 km 
od Trzebnicy. 200 tyś zł. Tel 603 393 
684. (już jest dopisz tylko cenę i zmie-
nić km).
Dom(9) w Brzykowie z lat 80-tych na dział-
ce 9 arów wraz z zabudowaniami gospo-
darczymi, oraz pole 1,44  hektara za do-
mem, w tym 1 hektar wiśni oraz maszyny 
do uprawy wiśni. Tel. 661 851 943.
Dom(5) TANIO dom i budynek gospo-
darczy, 5 km od Trzebnicy. Tel. 603 393 
684.
Dom z lokalem usługowym w cen-
trum Trzebnicy, ekstra lokalizacja, 310 
m², cena 989.000 zł, więcej informacji 
na vividdom.pl i pod nr 603 807 428.

Dom Księginice (Kobylice) nowy, dział-
ka 2020 m², dom 160 m², cicha okolica, 
piękne położenie, zbudowany z bdb. 
materiału do wykończenia. Cena 355 tys. 
zł. Trzebnica, nr tel. 794 538 784.
Dom w Trzebnicy, 4 pokoje, kuchnia, 
2 łazienki, ubikacje, taras, ogrzewanie 
elektryczne piec opałowy, centralne na 
węgiel, kominek. Działka 600 m². Dom 
gospodarczy z garażem, na piętrze 60 m² 
pomieszczenie do wykonania mieszka-
nia, doprowadzona woda, światło, domy 
ocieplone, tel. 694 627 900.
Dom na wsi, działka 1050m², do re-
montu, + budynek gospodarczy, tel. 
663 951 072.
WILLa(4) do sprzedania 1/2 willi, po-
wierzchnia mieszkalna 120,9 m²., cen-
trum Trzebnicy, blisko PKP, pomiesz-
czenia gospodarcze i garaż - 60 m²., na 
działce 437 m². Tel. 607 636 024.
GrunT(6) rolno - budowlany, 8,77 ha z 
opracowanym studium, atrakcyjna loka-
lizacja, 20 km od Wrocławia bezpośred-
nio przy drodze nr 5. Wrocław - Poznań, 
okolice Trzebnicy, blisko media, możli-
wość podziału. Cena: 80 tys. zł. Tel. 724 
139 552.
GrunT roLny 1,6 ha na działki bu-
dowlane w tym 2 działki budowlane po 
10,5 ara z warunkami zabudowy. Ujeź-
dziec Wielki. Tel. 668 30 21 27.
PoLe, grunt IV klasa 87 arów. Tel. 663 382 
932.
SaD w Droszowie o pow. 2 ha, altana, 
ogrodzony z drzewami owocowymi (wi-
śnie, czereśnie, porzeczki). Tel 669 351 078.
zIemIa rolna 3 ha w okolicy Pomianowic 
k. Zawoni. Szybko i tanio! Tel. 884 689 871.
DzIałka budowlana(9) w Czeszowie 14 
arów, obok Hotelu Niezły Młyn. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 783 364 224.
DzIałka(9) przy ul. Wiosennej w atrak-
cyjnym miejscu, cichym i spokojnym 
w Krynicznie, 12 arów, droga dojazdo-
wa, możliwość przyłączenia mediów, 
więcej informacji przy ul. Spacerowej 
23. Tel. 691 194 440, 880 221 094.
DzIałka(7) w Komorowie 9 arów, 
uzbrojona, posiada warunki zabudo-
wy, zalany fundament na dom + garaż 
130 m². Położona przy drodze asfalto-
wej, wjazd z obniżonym chodnikiem. 
W sąsiedztwie budowane jest osiedle 
domków jednorodzinnych, atrakcyjne 
położenie. Tel. 696 680 148.
DzIałka(6) budowlana o powierzchni 
15 arów, Gmina Wisznia Mała – Miennice. 
Tel 668 420 544.
DzIałka(4) budowlana z zabudowa-

niami, Ligota Trzebnicka, 5 arów, tel: 
605 277 387.
DzIałka 31 arów, 3 km od Trzebnicy. 
Tel. 784 434 667.
DzIałka budowlana w Skokowej 
1400 m2. Cena do uzgodnienia. Tel. 
609 280 480.
DzIałka siedliskowa w Trzebnicy z po-
zwoleniem na budowę o pow. 0,5 ha. Tel. 
669 351 078.      
DzIałka budowlana w Trzebnicy, 
o pow. 358m², na działce prąd, w uli-
cy woda, kanalizacja, wydane warunki 
zabudowy, mapka do celów projekto-
wych, tel. 663 342 744 (po godz.17.).
DzIałka Pilnie! Tanio! Budowlana 15 
arów z mediami w Wiszni Małej. Bar-
dzo dobry dojazd, ul. Szkolna, lub za-
mienię działkę na mieszkanie w Trzeb-
nicy do II piętra. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 785 410 362.
DzIałka budowlana w miejscowości 
Szczodre koło Długołęki. 3000 metrów 
kwadratowych, uzbrojona (prąd, woda) 
ładnie położona, w pobliżu las, staw i 
park. Blisko Wrocławia (10 minut drogi) 
oraz Długołęki (5 minut drogi). Na miej-
scu prywatny żłobek, a w Długołęce 
wszystkie szkoły (podstawówka, gim-
nazjum i liceum). Cena 200 000 zł do 
negocjacji,  tel. 693 332 646.
DzIałka budowlana 700 m² w Obor-
nikach Śl. Tel. 784 462 131.
DzIałka rolna w ok. Węgrzynowa, ogro-
dzona, 30 arów w połowie obsadzona 
drzewami owocowymi, tel. 71 387 13 98.
DzIałkI(9) 2 sztuki w Krynicznie po 12 
arów w atrakcyjnym miejscu. Tel. 880 
221 094, 691 194 440.
DzIałkI(4) budowlane w Komorowie z 
mediami, ładna okolica, ok. 0,12 ha każda, 
cena do uzgodnienia. Tel. 71/312 31 05.
DzIałkI budowlane, KOBYLICE , woda, 
prąd, kanalizacja. Tel. 695 243 494.
DzIałkI budowlane w Kałowicach koło 
Zawoni lub zamienię na mieszkanie. 695 
220 186.
DzIałkI(5) budowlane o powierzchni 11 
arów z wydaną decyzją na budowę w 
powiecie trzebnickim – Gmina Zawonia 
cena do uzgodnienia. Tel. 725 147 283  
lub 667 909 102.
DzIałkI(5) 3sztuki, budowlane, 2 po 15 
arów, jedna 25 arów, dużo zieleni, blisko 
szosy, Brochocin. Tel. 781 409 731.
LokaL usługowo-handlowy w cen-
trum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-, 
więcej informacji na vividdom.pl i pod nr 
603 807 428.

LokaL(4) użytkowy wydzierżawię lub 
sprzedam w centrum Trzebnicy, ul. Ks. 
Bochenka, 18 m2. Tel 509 074 300.
BuDynek(7) mieszkalny z halą produk-
cyjno-usługową na działce 0 ar, czę-
ściowo p. utwardzonej. Okolice Trzeb-
nicy. Tel 605 045 514.
Garaż(6) w Trzebnicy przy ulicy Ks. Bo-
chenka. Tel. 695 201 318.
Garaż(5) z płyty obornickiej o wym. 6 
m x 11 m. w Szczytkowicach. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 663 382 932.

mIeSzkanIe(9) małe w Trzebnicy lub 
najbliższych okolicach. Tel. 515 141 210.
mIeJSce PoSToJoWe(9) w garażu/
komórce dla motocykla w Trzebnicy 
(preferowana ul. Wałowa i okolice). Tel. 
693 221 881.
mIeSzkanIe(5) 2 pokojowe, ok 50m² w 
Trzebnicy. Tel. 661 159 994, 697 071 094.

mIeSzkanIe(8) własnościowe 53m² 
(2 pokojowe, osobna kuchnia, wc, ła-
zienka, piwnica, duży balkon, blok lata 
90) w centrum Trzebnicy ul. Św. Jadwi-
gi na większe 3 pokojowe z dopłatą. 
Tel.503 340 037.
mIeSzkanIe(6) własnościowe we Wro-
cławiu, media miejskie, pierwsze piętro, 
25 m2: pokój, kuchnia, łazienka, przy ul. 
Sudeckiej na mieszkanie w Trzebnicy. Tel. 
609 339 580.
mIeSzkanIe 2 pokojowe (w centrum 
Trzebnicy ul. Prusicka 1 na 2 piętrze w 
bloku) na większe 3 pokojowe, do re-
montu bez dopłaty. Tel. 668 371 516.

mIeSzkanIe (trzy pokoje, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój)w Trzebnicy przy 
ul. Bochenka z większego na mniej-
sze-dwupokojowe na parterze lub 
1piętrze z dopłatą również w Trzebni-
cy. Tel. 694 041 958.
mIeSzkanIe 37 m² przy ul. Żeromskie-
go w Trzebnicy na 3 piętrze na większe, 
z dopłatą. tel. 696 393 831.
mIeSzkanIe komunalne 42m² na I 
piętrze na mniejsze, tel. 502 826 516.
mIeSzkanIe Zamienię lub sprzedam 
mieszkanie 3-pokojowe 61 m2 z dopła-
tą na 2-pokojowe. Tel. 693 046 140.

mIeSzkanIe(9) w Trzebnicy 2-pokojowe. 
Tel. 503 820 716.
kaWaLerka(4) 32 m2, komfortowo 
wyposażona, ul Henryka Pobożnego 
w Trzebnicy, cena 900 zł/mc. Tel 504 
997 251.
mIeSzkanIe(7)  50 m² w domku jed-
norodzinnym z balkonem. Tel. 531 
676 805.
mIeSzkanIe(5) od zaraz mieszkanie 

w Trzebnicy 2 pokojowe na parterze 
z umeblowaną i wyposażoną kuchnią 
i łazienką oraz z wyjściem na ogród 
(możliwość grillowania, rozłożenia ba-
senu itp.). Tel. 502 616 533.
mIeSzkanIe(5) 3 pokojowe mieszka-
nie w centrum Trzebnicy. 59 m², wypo-
sażona kuchnia, podstawowe umeblo-
wanie, tel. 603 383 173.
mIeSzkanIe(5) 3-pokojowe w Trzebnicy 
w Rynku, na parterze. Tel. 693 332 646.
mIeSzkanIe(4) 48m², 2 pokojowe, 
umeblowane w Trzebnicy. 950 zł + 
opłaty. Od miesiąca maja br. Tel. 603 
153 963.
mIeSzkanIe w Zawoni 45 m², 600 zł 
+ rachunki. Tel. 784 989 227
mIeSzkanIe 54 m², 2 pokoje z balko-
nem od strony parku na pierwszym 
piętrze (nad Galerią Kwiatów) przy uli-
cy Bochenka 26, tel. 607 930 580.
mIeSzkanIe nowe w Trzebnicy ul. 
Korczaka (nowe osiedle Zdrój) na I pię-
trze, 47m², w pełni wyposażone (sprzęt 
AGD i meble). Tel 693 220 512.
mIeSzkanIe w centrum Trzebnicy 3 
pokojowe 60m² na 2 piętrze z komin-
kiem ,roletami antywłamaniowymi, 
kuchnia częściowo wyposażona oraz 
szafy wnękowe w pokojach. Tel. 788 
960 430.
mIeSzkanIe(3) Szukam w Trzebnicy. Tel. 
609 378 807.
LokaL (część lokalu) ok 6m² z moż-
liwością powiększenia przy ulicy św. 
Jadwigi (w solarium). Tel. 71 312 03 70, 
kom. 605 368 993.
LokaL usługowy, sprzedam lub wy-
dzierżawię 47 m² na osiedlu „Zdrój” w 
Trzebnicy. Tel. 608 697 330.
LokaL użytkowy, Trzebnica, tanio. Tel. 
535 885 885.
Garaż nr kontaktowy: 609 379 216.
PomIeSzczenIe GoSPoDarcze, 
magazynek, piwnica okolice Rynku. 
Trzebnica. Cena 300 zł, 609 088 871.

LokoaL, na pracownię artystyczną 
(toaleta, bieżąca wodą, prąd, ogrzewa-
nie) 100 zł mc. Najlepiej w Obornikach 
Śląskich. Tel. 783 376 097.

SPrzeDaWcóW(9) do sklepu meblo-
wego przy ul. Sułowskiej we Wrocła-
wiu/Psarach. Mile widziane doświad-
czenie w podobnej branży. Wymagana 
obsługa kasy fiskalnej oraz ogólna zna-
jomość prac biurowych. Tel. 71 714 24 
56, e mail: rzasa-meble@wp.pl” 
Praca FIzyczna(7) poszukuję mura-
rzy z doświadczeniem. Praca na terenie 
Wrocławia. Tel. 782 657 210.
eLekTryk(6) elektromechanik z 
Trzebnicy lub okolic, doświadczenie, 
instalacje elektryczne, układy stero-
wania,automatyka, prawo jazdy kat. 
B. Dyspozycyjność kontakt siudema@
interia.pl Tel. 601 766 545.
DoDaTkoWa(3) Wystarczy że jesteś 
pełnoletni i masz trochę wolnego cza-
su, a chcesz dorobić trochę gotówki to 
zadzwoń pod numer tel: 535-352-130 
lub napisz na adres mailowy; pryjmak@
wp.pl i umów się na spotkanie, a po-
mogę Ci spełnić Twoje marzenia. Praca 
lekka i przyjemna i nie jest to akwizy-
cja!!! Praca przy kosmetykach.
konSuLTanTka(2) Zostań konsultant-
ką MARIZA, bezpłatna rejestracja, dar-
mowy katalog, marża 30%, brak obo-
wiązku składania zamówień co miesiąc. 
e-mail: mariza.ula@wp.pl, www.mariza
-ula.webnode.com
Praca DoDaTkoWa firma zajmująca 
się działem odszkodowań, wynagro-
dzenie prowizyjne. Tel. 535 885 885.
SekreTarkĘ zatrudnię do biura na te-
renie Trzebnicy (mile widziana studentka 
studiów zaocznych). Zakres obowiązków: 
umawianie klientów zgodnie z kalenda-
rzem, sprawdzanie zdolności kredytowej 
klienta, obliczanie składek ubezpieczenio-
wych, obsługa faksu, podstawowa obsłu-
ga komputera. Oferujemy: pracę w miłej 
atmosferze, podstawę + prowizję, możli-
wość rozwoju. Osoby zainteresowane pro-
szone są o przesłanie CV wraz ze zdjęciem 
na adres mailowy: trzebnica.rekrutacja@
gmail.com

STyLISTka PaznokcI(9) Salon urody 
„ZDRÓJ” w Trzebnicy przy ul. Korczaka. Tel. 
608 697 330 lub 788 063 648.
oPIekunka(7) Podejmę pracę Uczci-
wa zorganizowana Pani podejmę każ-
dą pracę. Pracowałam w służbie zdro-
wia przez 25 lat, sprzątanie, opieka nad 
osobą starszą. Tel. 605 655 612.
oPIekunka(7) do dziecka lub osób 
starszych, we Wrocławiu, Trzebnicy, 
Obornikach Śląskich. Tel. 531 676 805.
oPIekunka(7) ŻŁOBKOWA poszukuje 
pracy w Trzebnicy. Chciałam powie-
dzieć że bardzo lubię dzieci oraz się 
nimi zajmować. Praca z dziećmi spra-
wia mi radość. Posiadam doświad-
czenie w opiece nad dziećmi. Jestem 
zainteresowana pracą w godzinach 
rannych na umowę o pracę: na pół eta-
tu lub cały etat. Tel.  667 131 413.
korePeTycJe(7) Studentka pomoże 
w lekcjach uczniom szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Tel. 697-936-979.
Pomoc aPTeczna(7) poszukuje pracy 
w Trzebnicy. 7-letni staż pracy w zawo-
dzie. Jestem zainteresowana pracą w 
godzinach rannych na umowę o pracę: 
na pół etatu lub na cały etat. Tel. 667 
131 413.
PraSoWanIe(6) profesjonalne koszul i 
inne z odbiorem i dowozem. Tel. 661 139 043.
korePeTycJe(6) z Matematyki, liceum, 

gimnazjum. Tel 603 548 603.
LekcJe śPIeWu(6) nauczycielka dyplo-
mowana muzyki udziela lekcji śpiewu, 
gry na skrzypcach i fortepianie, prowa-
dzi zajęcia z rytmiki i relaksującą i od-
stresowującą muzykoterapię. Tel. 509 
170 171.
Pomoc meDyczna(6) w gabinecie w 
Trzebnicy. Chętnie posprzątam gabi-
net. Jestem zainteresowana pracą w 
godzinach rannych na pół etatu lub 
cały etat. Będę wdzięczna Państwu za 
przyjęcie mnie do pracy. Bardzo proszę 
o kontakt: 667 131 413.
oPIekunka(5) Nauczycielka przed-
szkola zaopiekuje się dzieckiem w wie-
ku od 6 m-cy do 5 lat. Tel. 794 963 856.
Praca DoDaTkoWa(5) Młoda kobieta 
podejmie dodatkową pracę: sprzątanie 
mieszkań, biur, domów lub w sklepie 
mięsnym. Tel. 785 220 965. 
SPrząTanIe(5) mieszkań, domów, 
okien, kompleksowo. Jestem osobą od-
powiedzialną z dużym doświadczeniem. 
Tanio. Tel. 663 743 576.
kraWcoWa(4) Z dużym doświadcze-
niem. Tel. 781 982 605.
korePeTycJe z matematyki. Tel. 605 
463 106.
oPIeka naD DzIeckIem, do starszej 
osoby, sprzątanie itp. Tel. 725 080 038.
PracoWnIk BuDoWLany praca 
przy wykończeniu wnętrz, remon-
tach. Tel. 609 607 707.
oPIekunka zaopiekuję się osobą 
starszą lub dzieckiem w Trzebnicy, 
dla której zrobię  jedzenie, wyjście na 
spacer lub inne czynności, które będą 
potrzebne w danej chwili, wynagro-
dzenie pozostawiam dla zaintereso-
wanych, którzy ocenią moje zaanga-
żowanie i ofiarność pracy. Tel. 505 134 
023.
korePeTycJe Udzielam korepetycji 
z j. angielskiego, tel. 607 475 211.
Praca DoWoLna Kobieta na eme-
ryturze, w pełni zdrowa i sprawna po-
szukuje pracy i zaopiekuje się też dziec-
kiem. Tel. 695 588 722.
SPrzeDaWca szuka pracy na terenie 
Trzebnicy, tel. 797 253 276.
Praca DoryWcza Pan szuka pracy 
dorywczej w Trzebnicy lub okolicy, tel. 
693 598 581.
LoGISTyk Absolwent logistyki przyjmie 
pracę w ramach stażu, tel. 723 396 377.
SPrzeDaWca szuka pracy na tere-
nie Trzebnicy. Tel. 601 525 420 (branża 
odzieżowa). 
Tokarz z uprawnieniami CNC po-
dejmie pracę. Posiadam uprawnienia 
na wózki widłowe. Tel. 609 512 270. 
Proszę dzwonić po godz 15.
Praca FIzyczna mężczyzna, 36 lat, 
bez nałogów, wykształcenie technicz-
ne, kurs wózków widłowych, prawo 
jazdy, spawanie MAG 135, dobra zna-
jomość j. angielskiego, szuka pracy 
fizycznej na terenie powiatu trzebnic-
kiego lub wołowskiego. Kontakt: tel. 
783 835 181.
SPrzeDaWca szuka pracy na terenie 
Trzebnicy, tel. 601 525 420.
SPrzeDaWca szuka pracy na terenie 
Trzebnicy, tel. 797 253 276.
zaoPIekuJĘ SIĘ DzIeckIem tel. 601 
525 420.
SPrząTanIe domów, mieszkań, mycie 
okien, itp. Jestem odpowiedzialną i miłą 
osobą. Tel. 782 400 657.

oPeL(9) ASTRA II ROK 1999, 1598 cm3; 
(Moc 75 KM / 55 kW) - BENZYNA, ko-
lor - CZARNY METALIK, alufelgi, świa-
tła przeciwmgłowe, ABS, poduszki 
powietrzne, immobiliser centralny 
zamek,autoalarm, radio, wspomaga-
nie kierownicy, tapicerka welurowa. 
Auto sprawne, serwisowane na bieżą-
co, godne polecenia!!! Zapraszam do 
oglądania w Obornikach Śląskich. Tel. 
602 437 262.
auDI a4(9) 1.9 TDI 2000r., AUTOMAT 
273 tys. Km, -el. szyby i lusterka, pod-
grzewane siedzenia i lusterka, klimaty-
zacja, radio CD Sony. CENA: 10.000 zł.
Tel. 691 556 746.
auDI a3(9) attraction, 1998r., poj. 1.6 ben-
zyna, przebieg 185 000 km, czerwony, 
klimatyzacja, ABS, elektryczne szyby, 3 
drzwiowy, zadbany, I właściciel w kraju. 
Cena 9000 zł (do negocjacji). Tel 71 387 01 
87 lub 604 923 726.
cITroen XanTIa(9) KOMBI 1.9 TD 
1998 silnik w b. dobrym stanie. Za-
rejestrowany - na chodzie. Cena do 
uzgodnienia. Tel: 793 02 33 99 .
SamocHóD cIĘżaroWy LT(9) 6-ga-
rowy, o poj. 2,5 litra, skrzyniowiec z 
nową paką, dł. paki 3,8 m, 3-osobowa 
kabina, 1988 rok. Ubezpieczenie do 
końca grudnia, przegląd do końca 
października, możliwość przewozu 
1750 kg.  Cena 4000 zł. Tel. 691 194 440.
moTorynka(9) Cena 350 zł. Ujeździec 
Wielki. Tel. 668 302 127.
ForD(8) Fiesta 1,3 z klimatyzacją, pierw-
szy właściciel w Polsce + komplet opon 
letnich. Tel. 693 790 106 lub 691 887 997.
VW GoLF IV(8) 2001 rok, 2.3 benzyna, 
170 KM, przebieg 176 tys., czarny, na-
wigacja, climatronic, ksenony, spor-
towe zawieszenie, fotele Recaro, itp., 
stan idealny. Cena: 13 500 zł. Trzebnica. 
Tel. 665 938 440.
VoLkSWaGen(6) Transporter T3 rok 
prod. 1989, silnik 1.7 TDI. Stan dobry. Po re-
moncie blacharki i silnika. Tel. 600 905 862.
nISSan(6) Primera 2003r., limuzyna, 
1.8 benzyna, przebieg 163 000 km., full 
opcja: nawigacja, kamera cofania, peł-
na elektryka, itp., stan idealny, 12 800 zł. 
Trzebnica. Tel. 665 938 440.
BmW(6) 3 1998 r. model E36 - wszystkie 

oGłoSzenIa   DroBne
 nIerucHomoścI 

SPr ze Dam

BezPłaTne OGłOSzeNia DrOBNe przyjmujemy:
na kuponie ogłoszeniowym w sekretariacie Trzebnickiego centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12 

lub telefonicznie: 71 3120947 / 66 50 86 997 oraz  przez e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl

kuPIĘ

z amIe nIĘ

mam  Do  WynaJĘcIa

PoSzukuJĘ   Do   WynaJĘcIa

 Dam  PracĘ 

 Szukam  Pracy 

 moTo / BuDoWLane

SPr ze Dam

59



części blacharskie i mechaniczne, silnik 
2,5 TDS, stan bardzo dobry, niskie ceny. 
Trzebnica, Tel. 665 938 440.
FIaT(3) Tico rok prod. 1999, Cena 2200 zł. 
Tel. 665 280 739.
cITroen(2) Xantia 1. 8i, automat, rok 
prod. 1996, OC i przegląd ważny do 16 
grudnia 2014 roku, srebrny, stan bardzo 
dobry, sprawny, dodatkowo kpl  kół let-
nich. Cena 2400 zł. Tel. 71312 49 06, 665 
938 440.
BuS(4) Ford Transit rok produkcji 1998 
granatowy stan dobry ,oc, przegląd, cena 
4500. Tel. 600 516 080.
PrzyczePa(6) roln. wywrotkę SAN D-45 
sprawna, garażowana, podłoga meta-
lowa gładka -8900zł. PŁUG GRUDZIĄDZ 
-1500zł. Tel. 697 051 167.
cIąGnIk(8) 360-3P w bardzo dobrym 
stanie, nowe opony, akum, w 2006r 
kapitalny remont, zarej.opł OC. Cią-
gnik jest garażowany- 17000zł. PŁUG 
GRUDZIĄDZ -900zł. Tel. 697 051 167.
czĘścI(9) do VW Foxa 2007 rok, nowe 
siedzenia podgrzewane z czujnikiem 
antyalarmowym ( 3 komplety), całe 
wyposażenie środka samochodu . Tel. 
691 194 440.

SzyBy(9) do VW golf i innych samo-
chodów. Tel. 691 194 440.
DrzWI(9) do BMW E90 coupe sport, 
rok prod. 2007, drzwi kompletne lekko 
uszkodzone. Cena 300 zł. Tel. 691 194 440.
DrzWI(9) do VW Foxa, białe komplet-
ne. Cena 350 zł. Tel. 691 194 440.
BaGażnIk(8) samochodowy na rowe-
ry. Tel. 661 625 125.
rozruSznIkI(3) 2 sztuki i 2 alternatory 
do Forda fiesty. Cena 60 zł / szt. Tel. 665 
280 739.
FeLGI(8) z oponami 225/50 R17; Felgi: 
5x112 8JxH2 ET 55; Opony: 225/50 R17 
94W Dunlop. Preferowany odbiór oso-
bisty. Tel. 788 292 795 igoorr@poczta.fm
oPony(8) LETNIE 4szt. BARUM 185/65 
R14 używane jeden sezon. Stan ideal-
ny. Tel. 883 777 247.
oPony(7) letnie Goodyear 205/55/16 
w dobrym stanie wysokość bieżnika 
od 5-6 mm dot opon 0507.Opony są 
na felgach stalowych Honda Accord 
z 2007 roku. Wymiary felgi Rozmiar: 
6.5JJx16 Rozstaw śrub: 5x114.3 ET (od-
sadzenie): 55 CH (otwór centralny): 64 
Odpowiadam na e mail krzysztof.ko-
walczyk1980@hotmail.com
koła(7) 5 sztuk do fiata 126 P (opony 
letnie) 15 zł/szt. Tel. 697 730 903.
FeLGI komplet metalowych do Merce-
desa (5,5), Tel. 694 216 036. 
FeLGI ALUMINIOWE (siedemnastki), 
6,5 cala, rozmiar 112, do passata P6 / 
sharana lub galaxy, CENA 550 zł. Tel.  
505 838 073.
koła zimowe, felgi stalowe, 2 szt. 175 
x 65 x 14 120 zł. tel. 697 120 620.
oPony(3) zimowe Dunlop do samocho-
du terenowego 235/17 R 15, głębokość 
bieżnika 7 mm, 400 zł za 4 sztuki.  Tel 606 
597 711.
oPony(2) do ciężarówki roz. 295 x 80r 
22,5. Cena 250 zł / sztukę. Tel. 71 312 49 
06, 665 938 440.
oPony zimowe roz. 205/55 R16: 4 
sztuki. Tel. 794 579 228.
oPony zimowe 195/65 R15: 4 sztuki. Tel. 
794 579 228.
oPony motocyklowe i do skuterów, 
różne wymiary, cena 50 zł/szt., tel. 530 
920 663.
PIekarnIk(9) do zabudowy firmy 
Amica, stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia tel. 660 730 798

zamrażarka(9) do zabudowy firmy 
Amica, stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia tel. 660 730 798.

FonTanna(8) Mała domowa, pomp-
ka gratis,wys.21cm, szer14,5cm, waga 
2100 g. Tel. 605 113 822.

BorDer(8)  3 szt bardzo dobrej jakości, 
długość jednej szt to 5 mb, wysokość 
13,5 cm. Polecam - cena za 3 szt. 45zł. 
Tel. 605 113 822.

BorDer(8) 5 szt, bardzo dobrej jako-
ści- wyprodukowane w Polsce. Dłu-
gość 5 mb, wysokość 13,5 cm. Cena za 
5 szt 75 zł. Tel. 605 113 822.

BoJLer(8) 250 l, elektryczny,,3 fazowy,-
stary lecz nieużywany.Cena 150 zł. Tel 
606 322 944.
PuSTakI(7) budowlane (gazobeton) 
wym. 240x240x590, 48 sztuk. Tel. 887 
400 886.
GrzeJnIk(6) nowy łazienkowy firmy 
ZEHNDER model Cortina ZC-105-055. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 534 666 552.

GrzeJnIk(6) nowy łazienkowy firmy 
ZEHNDER model Cortina ZC-075-040 
(wym. 734x400). Cena do uzgodnienia. 
Tel. 534 666 552.

komInkI(6) wentylacyjne dachowe 
nowe. Tel. 534 666 552.

SzLIFIerka(6) Celma kątowa sieciowa 
czołowa do pracy na mokro 1800 Szlifierka 
kątowa czołowa PRAw 130 służy do obrób-
ki „na mokro” powierzchni wykonywanych 
z betonu, kamienia i materiałów ceramicz-
nych stosowanych w budownictwie. Na 
wyposażeniu podstawowym jest uchwyt 
szybkomocujący PUPc130 szlifierka jest 
nowa , nieużywana. polecam. Cena 800 zł. 
Tel. 693 280 780.

PoJemnIkI(6) 4 sztuki, po 1000 L po-
łączone węzłami i zaworami kulowymi 
oraz stojak. Tel. 661 851 943.
WkłaD komInkoWy(6) Nowy Maja 12 
kW lewy BS (szyby łączone bez szprosa). 
Możliwość podłączenia wkładu oraz wy-
konanie zabudowy wg indywidualnego 
projektu. Cena 2700zl. Tel. 693 280 780.

GrILL(5) (maskownica) przedni do Golfa 
4 Sprzedam, radio samochodowe GVC, 
radio samochodowe Panasonic, piłę 
spalinową Stil 0.28, przełącznik świateł i 
przełącznik kierunkowskazów do Golfa 
4, wzmacniany widelec trekowy do ro-
weru (koło 0.28) .Tel. 505 838 073.
STaL zBroJenIoWa(5) sprzedam, do 
odbioru własnego, tel. 603 383 173.
SIaTka oGroDzenIoWa(5) budow-
lana - sprzedam, ok 60 mb z demon-
tażu oraz słupki drewniane sosna, do 
montażu ogrodzenia, odbiór własny, 
tel. 603 383 173. 
BaGażnIk(5) samochodowy na rower, 3 
sztuki. Cena 200 zł / sztukę. Tel. 609 712 
403. 
HyDroFor(4) mało używany. Tel. 600 
516 080. 
Brama GarażoWa(4) uchylna o 
wym. 2,2 m wys. x 2,6 m szer. Cena 
700 zł. Tel. 781 982 605.
Brama GarażoWa(4) firmy Krispol, 
nieużywana, kolor jasny dąb, wym. 
Szer. 242 x wys. 224. Cena: 800 zł. Tel. 
505 195 016.
BeTonIarka(4) 250, w pełni sprawna. 
Rawicz. Tel. 784 627 695. 
kaBIna PrySznIcoWa(4) Aquaform, 
szklana półokrągła, otwierana, 80cm, 

kabina prysznicowa otwierana, 90cm, 
szkło przyciemniane, skrzydła drzwi we-
wnętrzne 10szt - różne, tarcza diamen-
towa ALFA, do cięcia ceramiki, rozmiar: 
200/25,4/22,2mm, tarcza diamentowa 
DSA, rozmiar: 180/2,2/5/22,2mm, szafa z 
drzwiami przesuwnymi, regały sklepowe, 
cena do negocjacji, odbiór w Trzebnicy. 
Tel. 693 653 700.
PIłĘ(3) do drzewa (krajzega), sprawna, 
stan bardzo dobry, prod. niemieckiej, 450 
zł. Tel 606 597 711.
komPreSor(3) trzycylindrowy kom-
pletny, stan bardzo dobry - 1050 zł. Tel 
606 597 711.
WInDa DekarSka(2) Tel. 663 382 932.
łaTy BuDoWLane(2) - 6/4, krótkie od-
cinki. Tel. 663 951 072.
SILnIk eLekTryczny 3-fazowy, 
370W, 2800 obr./min., drugi 180W, 
2800 obr./min. Cena: 70 zł za dwie 
sztuki. Tel.  607 050 846.

okno plastikowe dwuskrzydłowe o 
wym. 220 cm x 125 cm, Tel. 694 216 036.
cHLaPacze 4 szt., oryginalne volkswa-
gena, do golfa 3 / combi / sedana. CENA 
70 zł. Tel. 505 838 073.
STemPLe DreWnIane po budowie 
ok. 150-160 szt 4zł/szt. Tel. 693 280 747.
PIecyk kaFLoWy elektryczny, Tel. 
694 216 036. 

FoTeLIk(9) CHICCO sam. (0-13 kg) + 
stelaż (wózek) + baza (autofix) + para-
sol + folia p. deszczowa 350 zł. Fote-
lik wypinamy z bazy samochodowej 
- wpinamy w stelaż (wózek) i pomy-
kamy po mieście bez konieczności 
wyciągania śpiącego niemowlęcia z 
fotelika. POLECAM!!! Tel. 663 515 634.

roWer HoLenDerSkI(8) z silnikiem 
spalinowym. Tel. 607787998.

Wózek(7) nowy spacerowy Oskar czer-
wony. Tel. 664 133 343.
FoTeLIk(5) (nosidełko) MAXI-COSI 0-13 
kg, wkładka dla niemowląt, w cenie 
adaptery pasujące do wózków x-lander. 
Cena 220 zł. Tel. 605 113 822.

roWer GórSkI(4) FELT 600. Cena 
1500 zł. Tel. 796 013 299.
Wózek dziecięcy trzyfunkcyjny, gondo-
la, spacerówka, pokrowiec przeciwdesz-
czowy, kolor kremowy, na kołach pom-
powanych. Cena: 200 zł do negocjacji. 
Żmigród, tel. 888 794 989.
Wózek gondolę zieloną, cena 100 
zł i nosidełko czarne, cena 100 zł, do 
wózka firmy quinny speed cabrio, stan 
idealny. Tel. 663 277 000.

łaWa(9) z jasnej płyty. Stan bdb, mało 
używana. Wymiary: 90cmx58cm, wyso-
kość 44cm. Cena 50 zł, tel. 661 167 610.

komPLeT WyPoczynkoWy(9) (wer-
salka i dwa fotele), kolor ciemnonie-
bieski oraz leżankę młodzieżową w 
kolorze miodowym, mało używane. 
Tel 71 387 24 97 lub 795 433 644.

PoJemnIkI(9) nowe do segregacji o 
pojemności 120 L. Cena 150 zł/szt. 3 szt  
400 zł. Tel kontaktowy 501 480 000.

łóżko(9) Black Red & White “ADAM 3 
DL” - stan bdb, praktycznie nie używane. 
Kolor jasny brąz, ecru. Wymiary 188x66, 
po rozłożeniu 188x132. Posiada pojemnik 
na pościel. 100 zł. Tel. 602 880 583.

kocIĘTa(9) syberyjskie z rodowodem, 
rasa dla alergików. Informacje na stronę 
www.syberyjskie.eu, Tel. 730 791 858.
SzczenIĘTa(9) owczarka niemieckiego, 
po rodowodowych rodzicach użytko-
wych stróżująco-obronnych. Szczenięta 
są grubej kości, czarne podpalane, odro-
baczone i zaszczepione. Tel. 601 805 222.
HISTorIa FILozoFII(8) Twarda okładka, 
używana, ale w bardzo dobrym stanie, 
wydawnictwo PWN, Cena 40 zł, Tel. 783 
376 097.

zIemnIakI (8) denar , sadzeniaki w ilo-
ści 200 kg. Tel.71 387 14 06.
kury(8)  młode, do końca czerwca. Tel. 
602 303 471.
komoDa(8) mebel kolonialny z jedną 
szufladą, Cena 560 zł nie dotyczy kota, 
Tel. 783 376 097.

maSzynĘ(8) do pieczenia chleba - 
nowa. Cena do uzgodnienia. Więcej 
informacji pod numerem telefonu 
725248886.

STół(8) ogrodowy z parasolem + 4 
krzesła. Tel. 661 625 125.
zamrażarkĘ(8) Predom  Polar, uży-
wana (widoczne ślady użytkowania), 
w bardzo dobrym stanie – silnik su-
per sprawny, wys. 85 cm, szer.50 cm, 
głębokość 60 cm. Cena 200 zł. Tel. 603 
101 689. 
roLkI(8) OXELO, cena 110zł. Tel.693 790 
106.

comPuTer arT’S(8) czasopismo + CD. 
Numery: 22/2001, 56-59/2004, 61-69/ 
2005, 70-78/2006, 80-88/2007, 90-99 
/2008, 100-111 /2009, 128-129/2010, 
130-139/2011, 142, 145-146/2012. Cena 
za sztukę 5 zł, Cena za całość 100 zł 
(ok. 80 sztuk). Tel. 783 376 097.

kucHenka eLekTryczna(8) MORA  
51102. Kuchnia sprawna, używana. 
Cena 150zł. Trzebnica. Tel. 883 135 200.
DreWno oPałoWe(8) w workach 
raszlowych, cena: 7zł za worek. Przy 
większych ilościach możliwość nego-
cjacji ceny.  Tel. 601 750 241 lub 601 
140 098.
Wózek InWaLIDzkI(7) nowy, mało 
używany. Tel. 781 982 605.
TaPczan(7) 1-osobowy, młodzieżowy, 
kolor miodowy. Tel. 795 433 644 lub 71/ 
387 24 97
WerSaLka(7) + 2 pufy-krzesła, kolor 
ciemnoniebieski. Tel. 795 433 644 lub 
71/ 387 24 97
PraLka(7) Zanussi. Tel. 795 433 644 lub 
71/ 387 24 97.
kucHenka(7) gazowa 4-palnikowa z 
piekarnikiem. Tel. 795 433 644 lub 71/ 
387 24 97.
SToLIk(7) kuchenny składany + 3 tabo-
rety. Tel. 795 433 644 lub 71/ 387 24 97.
SToLIkI(7) pod telewizor, jasne drzewo, 
jasny popiel. Tel. 795 433 644 lub 71/ 
387 24 97.
komoDa(7), kolor ciemnoniebieski. Tel. 
795 433 644 lub 71/ 387 24 97.
SzaFkI(7) kuchenne + zlewozmywak 
1-komorowyz szafką. Tel. 795 433 644 
lub 71/ 387 24 97.
SPrzĘT kucHenny(7) drobny Tel. 795 
433 644 lub 71/ 387 24 97.
LekTury(7) na CD szkolnymi zemsta 
,balladyna ,szatan z siódmej klasy, w 
pustyni i w puszczy ,robinson crusoe, 
ania z zielonego wzgórza. 10 zł za szt. 
Tel. 692 942 363.
aParaT(6) Fujifilm s2980 w bardzo 
dobrym stanie, mało używany. Zoom 
optyczny. Cena  380 zł. Tel. 530 886 003.
BIurko(6) w kolorze wenge, masywne 
robione u stolarza pod zamówienie. 
Wymiary (160x70x76). Stan idealny, 
atrakcyjna cena. Tel. 534 666 552.

SzczenIĘTa(6) owczarka niemiec-
kiego  po rodzicach rodowodowych, 
użytkowych 601 805 222.
łóżka PoLoWe(6) sztuk 2. Tel. 661 625 
125.
DreWno(6) brzozowe z transportem, 
600 zł, przyczepa / gałęziówka 120 zł/m 
grubizna. Tel. 510 540 015.
TeLeWIzor(5) Philips, Sprzedam z pła-
skim kineskopem + oryginalną szafką 
pod TV, cena 200 zł, Tel 505 838 073.
LoDóWko-zamrażarka(5) Sprze-
dam, Whirpool (używana zaledwie 8 
m-cy), w bdb stanie, wys. 1.50 m, szer. 
60 cm, cena 500 zł. Tel 784029749.
PraLka(5) Zanussi, kuchenkę gazo-
wą, zlewozmywak jednokomorowy, 
lodówkę, stół pod TV, jasną komodę, 
ławę, wersalkę +2 fotele, stół kuchenny 
składany, ciemną szafę trzydrzwiową, 
karnisze metalowe 1.20 m - szt., szafki 
wiszące i stojące kuchenne. Tel 71 387 
24 97, 795 433 644.
PIekarnIk(5) elektryczny, stan bardzo 
dobry, bardzo mało używany, tanio. 
Tel. 514 399 495.
maSzyna Do PISanIa(4) elektryczna  
OLIMPIA. Tel. 796 013 299.
Wózek InWaLIDzkI(4) nowy z rucho-
mym oparciem, nieużywany, cena 480 
zł oraz schodołaz 2500 zł Tel. 698 206 
764.
koncenTraTor TLenu(4) Cena 1050 
zł. Tel. 698 206 764.
łóżko reHaBILITacyJne(4) hydrau-
liczne, wielofunkcyjne, łamane w 4 
pozycjach, z funkcją siedzącą, wysię-
gnik, sterowane pilotem, na kółkach 
hamowanych, barierki, cena 1250 zł 
Tel. 698 206 764.
meBLe(4) nowe typu kuchenne, kolor 
frontów: niebieski, boki - sosna, blat me-
blowy 3 metry, tel. 607 723 072, proszę 
dzwonić w dniach: poniedziałek, wtorek, 
środa i piątek w godz. 14:00 – 20:00.
oWczarkI nIemIeckIe(4) długowło-
se, 6-cio tygodniowe. Cena 350 zł / szt. 
Rawicz. Tel. 784 627 695.
SoFa(4) rozkładana, tanio, 2 osobowa, 
skóra ekologiczna, brązowa. Używana, 
50 zł tel. 603 327 709.
krzeSło(3) IKEA, białe, obrotowe do 
biurka w idealnym stanie. Tel. 609 280 480.
BIurko(3) jasne, w idealnym stanie. Tel. 
609 280 480.
FoTeLe(3) 2 sztuki – nowe, z obicia z 
materiału. Cena do uzgodnienia. Tel. 
609 280 480.
komPLeT WyPoczynkoWy(3) w ide-
alnym stanie, ze skóry, sofa i 2 fotele. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 609 280 480.
TermoLokI(3) firmy BABYLISS jak 
nowe. Cena 80 zł. Tel. 660 925 250.
krzeSło(2) biurowe cena 100 zł oraz 
biurko pod komputer cena 100 zł. Tel. 
535 091 637.
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SzTacHeTy drewniane na płot, zabej-
cowane, 200 sztuk, tel. 609 712 403.
łóżko sosnowe 1-osobowe z drabin-
ką, bez materaca, pod łóżkiem miejsce 
na zabawę, wym. 96 cm x 200 cm, wy-
sokość: 70 cm. Tel. 693 280 762.
WerSaLka NOWA rozkładana z Twar-
dogóry. Tel. 604 068 164; 71 315 03 73.
SoFa rozkłaDana TANIO! 2-osobo-
wa, materiał kratka zielona ok. 150 cm sze-
rokości. Używana, 50 zł. Tel. 501 384 855.
łóżko piętrowe, sosnowe z pojemni-
kami na pościel, + 2 materace, o wym. 
180 x 90. Cena 700 zł, tel. 607 574 424.
TeLeWIzor SHARP (nowy, używany 
tygodnie), 3 lata gwarancji, 32 cale, full 
HD + DVB, możliwość podłączenia in-
ternetu. CENA 850 zł. Tel. 505 838 073.
TeLeWIzor  Shiwaki  21 cali z pilotem. 
Telewizor z płaskim kineskopem + pi-
lot- 100 zł. Tel. 535 091 637.

BaTerIĘ zlewozmywakową i do umy-
walki. Tel. 694 216 036.
SzaFka szklana, stojąca, witrynowa 
oraz sofa trzyosobowa i dwa fotele, tel. 
784 462 131.
DrzeWko SzczĘścIa (grubosz) – 
duże 1 m wysokości, około 2 m w ob-
wodzie, cena do uzgodnienia. Tel. 502 
244 871.
orGany CASIO w bardzo dobrym sta-
nie, cena do negocjacji. Tel. 783 544 828.
SeGmenT orzech wysokość 2,3 m, 
długość 3,6 m, cena 250 zł, Ujeździec 
Wielki. Tel. 668 30 21 27.

łóżeczko(9) dziecięce, drewniane 
firmy Drewex 120x60cm na kółkach z 
hamulcami, opuszczany bok,3 pozio-
my wysokości, gratis materac grycza-
no-kokosowy, stan bdb-,cena 120zł.tel 
661-167-610

śLIzGaWka(9) ogrodowa dla dzieci w 
wieku 1-4 lat, wykonana z wysokiej ja-
kości materiału. Odporna na promienio-
wanie UV. Cena 60 PLN. Oborniki Śl. tel. 
667 587 778 

PIaSkoWnIcĘ(9) plastikową z pokrywą 
do ogrodu w kolorze granatowym. Tel. 71 
312 43 88.
PIaSkoWnIcĘ(9) plastikową z pokrywą 
do ogrodu w kształcie żółwia w kolorze 
zielonym. Tel. 71 312 43 88.
SToLIk(9) dziecięcy plastikowy w kolorze 
różowym. Cena 15 zł. Tel. 71 312 43 88.
krzeSełka(9) 4 sztuki, dziecięce, plasti-
kowe do ogrodu. Cena 5 zł / szt. Tel. 71 312 
43 88.
Wózeczek(9) – pchacz firmy fisher - 
price, stabilny, z melodią i możliwością 
umieszczenia lalki na siedzisku, bezpiecz-
nie umożliwia stawianie pierwszych kro-
ków. Stan bardzo dobry, Cena 40 zł. Tel. 
662 985 912.

HuśTaWka(9) firmy fisher - price- stan 
bardzo bobry, regulacja stopnia huśtania, 
melodia. Cena 50 zł. tel. 662 985 912. 

maTa Do zaBaWy(8) posiada interak-
tywne elementy cena 32 zł, tel. 783 
376 097.

kołDerka(7) Modna, wiosenna ko-
lekcja MINKY dla Maluszka. Kołderka 
70x100 (ocieplana watą o grubości 3 
cm lub 1 cm) +poduszka 36x25 (wy-
pełniona na płasko dla noworodka lub 
kulką silikonową). Różne wzory i kolory. 
Cena 100zł + przesyłka. Więcej infor-
macji na maila minky.miladyyy@wp.pl 
lub tel. po godz. 15.00 - Tel. 509 031 072

PrzeWIJak(6) niebieski,usztywniany na 
łóżeczko, stan bardzo dobry. Tel.605 113 822.

HuśTaWka(6) produkt polski, dla dzieci 
do 25 kg stan bardzo dobry cena 150 zł. 
Tel. 605 113 822.

noSIDełko(6) do przenoszenia dziec-
ka,regulowane paski,cena 20 zł. Tel 605 
113 822.

HuśTaWka(6) pokojowa rozkładana 
dla dziecka. Tel. 661 625 125.
PrzeWIJak(6) dla dziecka z wanienką. 
Tel. 661 625 125.
łóżeczko(5) dziecięce firmy GLUCK, 
solidne w pięknym kasztanowym wy-
barwieniu. Dodatkowo materac an-
tyalergiczny z pokrowcem na suwak 
umożliwiającym pranie. Polecam go-
rąco, łóżeczko jak nowe!!! okazja zapra-
szam!!! Cena 250 zł. Odbiór osobisty. Tel 
665 481 079.

łóżeczko(5) metalowe w kolorze zło-
tym, na sprężynach, wym. 130 x 60, na 
kółkach, z materacem. Tel. 603 368 183.
łóżko(5) dziecięce piętrowe drewnia-
ne IKEA, dwustronne, Łóżko jest spraw-
ne, niezniszczone. Wymiary łóżka: 
99x209 cm wys.116 cm ( wys.88 cm do 
ostatniego stopnia drabinki). Materac: 
90x200 cm. Pod łóżkiem dobry scho-
wek na zabawki, tel. 603 383 173.

BIurko(5) dziecięce kolor jesion, 
drzwiczki niebieskie, do kompletu łóż-
ko dziecięce IKEA drewniane oraz pół-
ka na książki. Można nabyć osobno lub 
w komplecie, tel. 603 383 173.
maTa eDukacyJna(5) cena 40 zł. Tel. 
603 283 075.

łóżeczko(5) dziecięce, drewniane z 
nowym materacem. Cena 170 zł. Tel. 609 
712 403.
Leżaczek(5) bujaczek KINDERKRAFT 
wibracje, muzyczka, pałąk z pluszowymi 
zabawkami cena 80 zł. Tel. 605 113 822.

karuzeLa(4) do łóżeczka dla chłopca z 
bateriami + chodzik niebieski, stan bar-
dzo dobry. Cena 50 zł. Tel. 660 925 250.
Wózek dziecięcy dla lalek, niebieski, mało 
używany, cena 100 zł. Tel. 693 79 01 06.
łóżeczko-kołySka z szufladą, 
drewniane, materac gratis. Kołyska 
obecnie zdemontowana. Stan (BDB-), 
cena 160 zł. Tel: 668 360 255.
łóżeczko - kolor miód z nadrukiem 
misia 120 na 60 plus materac kokos 
pianka oraz ochraniacz. Stan bardzo 
dobry. Cena 170 zł. Tel. 662 985 912.

FoTeLIk dmuchany / siedzisko dla 
dziecka od 6-m-ca ze stolikiem eduka-
cyjnym firmy COTOONS. Stolik można 
łatwo demontować. Stan idealny. Cena 
45 zł. Tel. 662 985 912.

oDTWarzacz kaSeT dla dziecka 
marki FISHER PRICE. Stan bardzo dobry. 
Bardzo prosty w obsłudze. POLECAM 
SERDECZNIE Cena: 30 zł. Tel. 690 439 
024 Trzebnica.

HuśTaWka na baterie dla dziecka 
marki FISHER PRICE. Huśta w dwóch 
kierunkach, dla dziecka od pierwszych 
dni życia do 2 lat. Stan bardzo dobry. 
POLECAM SERDECZNIE Cena: 150 zł. 
Tel. 690 439 024 Trzebnica.

BuJak urocza żyrafa, stabilne głębo-
kie siedzisko na kołach lub bujakach. 
Stan dobry (zdarta farba na kołach). 
Cena 50 zł tel. 662985912.

uBranIa(9) markowe  dla chłopca 
wzrost 152 cm: koszule, spodnie, swe-
try, bluzy, bluzki, katana dżinsowa. (od 
10 zł za szt). Tel. 693 280 762.

BuTy(9) damskie skórzane roz. 39, śred-
nia cena od 45 zł do 60 zł. Tel. 693 280 
762.

BuTy(9) damskie trekingowe BRONX 
numer 38, z prawdziwej skóry, używa-
ne kilka razy, Cena 70 zł. Tel. 783 376 097.

uBranka(9) dla dziewczynki, pajacyki 
pluszowe, śpioszki, sukieneczki - rozm. 55 
- 78 cm. Stan bardzo dobry. cena od 5 zł za 
sztukę. Tel. 662 985 912.
BuTy(8) damskie GINO ROSSI numer 38, 
NOWE nieużywane z prawdziwej skó-
ry, w bardzo modnym w tym sezonie 
kolorze miodowym. Cena 40 zł. Tel. 
783 376 097.

DoBok(8) do TAEKWON-DO oryginal-
ny + 3 pasy, rozm.140 cm cena 100 zł. 
Tel. 605 113 822.

kImono(8) firmy „Blitz” gruby materiał 
rozm.140 cm cena 50 zł. Tel. 605 113 822.

SuknIĘ śLuBną(7) w bardzo dobrym 
stanie wraz z bolerkiem, cena 300zł. O 
więcej informacji proszę o kontakt. Tel. 
725 248 886.

Duża Paka(6) ubrania w rozmiarze 104 
dla dziewczynki, 46 sztuk cena 130 zł, tel. 
602635569, w skład zestawu wchodzą: 
11 spodni (1 różowe dżinsowe, 2 różowe 
dresowe - jedne trochę zmechacone, 2 
beżowe, 4 granatowe dżinsowe, 1 fiole-
towe, 1 brązowe), 1 pidżama wrzosowa 
(góra i spodnie), 1 getry fioletowe, 1 su-
kienka dżinsowa (typ ogrodniczki, są małe 
plamy), 1 sukienka w kratę, 3 bluzy (w tym 
1 czerwona trochę zmechacona), 3 swe-
terki, 1 bolerko jasnoniebieskie z konikiem, 
7 - bluzki z krótkim rękawem (1 ma rozmiar 
116, ale pasuje raczej na 104), 12 szt +1 gra-
tis - bluzki z długim rękawem, (1 bluzeczka 
gratis bo ma dziurki w materiale), 3 rajsto-
py, 1 kalesonki, 1 czapka (kolor wrzosowy).

SuknIĘ śLuBną(6) rozm.36-38 kolor 
ecru; spódnica + gorset+ bolerko (welon 
i buty) Całość sukni bardzo ładna. Suknia 
zakupiona w salonie AGORA cena do ne-
gocjacji. Bardzo tanio . Polecam. Tel. 693 
871 264.
śPIWorkI(6) do sprzedania 2 szt, cena 
20 zł za szt. Tel. 605 113 822.

uBranka dla dzieci z polaru (roz.62)-15 
zł, zimowy (roz.74)-20zł, biały (roz.68)-30zł, 
kurtka Reserved (roz.74)-35zł, Tel.605 113 
822.

uBranIa(5) sprzedam ubrania dla 
dziewczynki na sezon wiosna - lato, 
wiek 2-9 lat cena od 5 zł za sztukę. 
Trzebnica. Tel.603 283 075.

SuknIĘ śLuBną(5) roz. 38, cena 250 zł 
(stan bardzo dobry). Tel.603 283 075.

akceSorIa DLa DzIecI 

SPr ze Dam

uBranIa 

SPr ze Dam
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uBranka(4) dla dziewczynki w roz-
miarze 56-62, cena od 6zł za sztukę. 
Ubrania są w bardzo dobrym stanie, 
polecam. Tel. 665 598 187, Trzebnica.

FuTerko(4) płaszczyk, sukieneczki, kur-
teczki (wiek 6-12 miesięcy) itd. Tel. 693 
790 106.

SukIeneczkĘ(4) (wiek 6-12 miesięcy) 
Tel. 693 790 106.

SukIenkĘ(4) dla dziewczynki na wzrost 
około 152-160 cm. Bardzo ładna ubrana 
dwa razy. Stan idealny doskonała na róż-
ne uroczystości. Tel. 692 942 363.
SuknIĘ śLuBną(3) rozmiar 36. Stan 
bardzo dobry. Biały miękki atłas. Góra  
wykończona koronką z białymi cekina-
mi. Podoba wstawka na dole sukni. W 
zestawie bolerko. Cena 1300 zł (możli-
wość negocjacji ceny). Tel. 605 061 812.

uBranka(3) dla maluszka od rozmiaru  56 
do 78 (ok. 1,5 roku) w tym śpioszki, pluszo-
we pajacyki, kurteczki, kombinezony, body, 
sukienki itp. Ubranka dla dziewczynki w sta-
nie bardzo dobrym. Tel. 662 985 912. 
SuknIĘ śLuBną białą - o rozmiarze 
34/36 na wzrost 170 cm. Do sukni gratis 
rękawiczki i welon. Jest jednoczęścio-
wa z zapięciem gorsetowym i szarfą na 
szyi. Skromna i wygodna. Kupiona w 
salonie. Cena: 500 zł. Tel: 512 360 506.
SuknIĘ śLuBną i dodatki tanio, tel. 
691 946 461.
BuTy narcIarSkIe Lange TEAM 8 
BLACK LB95160 size 26,5 (jeżdżone je-
den sezon). Tel. 693 332 660, po godz. 17.
kurTka skórzana, rozmiar M. Stan 
dobry, mało używana- 100 zł. Tel. 535 
091 637.

1 NOWY DWÓR (pętla) 6:06 6:58 7:36 8:16 9:04 10:00 11:25 12:15 13:07 13:48 14:30 15:12 16:00
2 SZPITAL (kierunek miasto) 6:08 7:00 7:38 8:18 9:06 10:02 11:27 12:17 13:09 13:50 14:32 15:14 16:02
3 BIEDRONKA (kierunek miasto) 6:10 7:02 7:40 8:20 9:08 10:04 11:29 12:19 13:11 13:52 14:34 15:16 16:04
4 TARG 6:12 7:04 7:42 8:22 9:10 10:06 11:31 12:21 13:13 13:54 14:36 15:18 16:06
5 PKS/URZĄD MIEJSKI 6:14 7:06 7:44 8:24 9:12 10:08 11:33 12:23 13:15 13:56 14:38 15:20 16:08
6 RYNEK/FONTANNA 6:16 7:08 7:46 8:26 9:14 10:10 11:35 12:25 13:17 13:58 14:40 15:22 16:10
7 STADION 6:18 7:10 7:48 8:28 9:16 10:12 11:37 12:27 13:19 14:00 14:42 15:24 16:12
8 INTERMARCHE 6:22 7:14 7:52 8:32 9:20 10:16 11:41 12:31 13:23 14:04 14:46 15:28 16:16
9 DWORZEC KOLEJOWY 6:24 7:16 7:54 8:34 9:22 10:18 11:43 12:33 13:25 14:06 14:48 15:30 16:18

10 WROCŁAWSKA 6:26 7:18 7:56 8:36 9:24 10:20 11:45 12:35 13:27 14:08 14:50 15:32 16:20
11 ARMII KRAJOWEJ 6:27 7:19 7:57 8:37 9:25 10:21 11:46 12:36 13:28 14:09 14:51 15:33 16:21
12 AQUAPARK N/Ż - - - - - - 11:47 12:37 13:29 14:10 14:52 15:34 16:22
13 PRZEDSZKOLE NR 1 6:28 7:20 7:58 8:38 9:26 10:22 11:48 12:38 13:30 14:11 14:53 15:35 16:23
14 BAR GWIAZDKA 6:30 7:22 8:00 8:40 9:28 10:24 11:50 12:40 13:32 14:13 14:55 15:37 16:25
15 RYNEK/KSIĘGARNIA 6:32 7:24 8:02 8:42 9:30 10:26 11:52 12:42 13:34 14:15 14:57 15:39 16:27
16 POLNA 6:34 7:26 8:04 8:44 9:32 10:28 11:54 12:44 13:36 14:17 14:59 15:41 16:29
17 SZKOŁA PODST. NR 3 6:36 7:28 8:06 8:46 9:34 10:30 11:56 12:46 13:38 14:19 15:01 15:43 16:31
18 PIWNICZNA/TARG 6:39 7:31 8:09 8:49 9:37 10:33 11:59 12:49 13:41 14:22 15:04 15:46 16:34
19 BIEDRONKA (kierunek szpital) 6:41 7:33 8:11 8:51 9:39 10:35 12:01 12:51 13:43 14:24 15:06 15:48 16:36
20 SZPITAL (kierunek Nowy Dwór) 6:43 7:34 8:13 8:53 9:41 10:37 12:03 12:53 13:45 14:26 15:08 15:50 16:38

P.T Dworce i przystanki Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8 Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13

komPLeT uBranek dla dziewczynki 
w wieku: 2 - 3 latka. W skład wchodzą 
m. in:  kurtka zimowa, 3 kurtki wiosen-
ne, 5 czapek, 11 bluzek  d. r., 1 bluza, 6 
sukienek, 6 par spodni, 2 pary butów 
sportowych, 3 pary kapci, 2 pary ba-
lerinek, 1 sandały + gratisy. POLECAM 
SERDECZNIE. Cena: 100 zł. Tel. 690 439 
024 Trzebnica.

uBranIa DzIecIĘce (chłopiec) 0 - 3 
lata, cena od 5 zł za sztukę. Ubrania w 
bardzo dobrym stanie. Telefon kontak-
towy 609 247 066.

uBranka po mojej córeczce. Spód-
niczki rozmiar: 9, 12, 18 miesięcy,  cena 
5 zł za sztukę, sukieneczki rozmiar: 74, 
80, 86, cena 10 zł za sztukę, spodnie 
ocieplane rozmiar: 9, 12, 18 miesiecy, 
cena 12 zł za sztukę, sweterki rozmiar: 
6-12 miesięcy, cena 12 zł. Ubranka są w 
bardzo dobrym stanie. Tel: 664785691.

koSIarkĘ(9) elektryczną do trawy. Tel. 
515 141 210.
Gruz(9) Przyjmę - Bzyków. Tel. 605 515 
028.
roLkI(5) dla dziecka nr. 27-28-29 oraz 
damskie nr. 39. Tel. 783 376 097.
koryTo kamIenne(4) do ogrodu. Tel. 
503 032 094.
SamocHóD(3) Syrena z lat 70- tych. Tel. 
663 388 533.
rzuTnIk „ANIA” wraz z bajkami. Tel. 
604 25 95 77.

kuPIĘ  / Szuk am
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UDzielę 
PrywaTNeJ 
POŻyczKi 

POD zaSTaw

Spłacę komornika
 i inne zobowiązania

Oddłużę, 
wyczyszczę BIK,

pomogę pozyskać 
kredyt bankowy

   tel. 791 740 344

Firma kaMyjka oferuje

Pranie i 
czySzczenie

dywanów,  wykładzin
tapicerki meblowej

 i  samochodowej
GRATIS: dojazd, odplamianie, 

odkurzanie, neutralizacja przykrych 
zapachów, usuwanie gumy do żucia, 

plasteliny itp.
Dodatkowo oferujemy specjalistyczne 

czyszczenie antyalergiczne z impregnacją 
antyalergenną (działanie do 6 miesięcy)!

tel. 603-232-261
www.kamyjka.pl

WyPożyczaLnIa 
maSzyn

i narzĘDzI 
BuDoWLanycH

----- ROBOT -----
rusztowania,

młoty wyburzeniowe,
 zagęszczarki, agregaty, 

drabiny i inne...
Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51

tel. 886 587 715
tel./fax 71 387 49 09
www.rent-robot.com

uSłuGI
k o P a r k o

łaDoWarka
Mecalac

tel. 605 331 903
Paweł madaliński

Skarszyn 48   Trzebnica

Miejsce
na Twoją

fiszkę 
reklamową

12,20 zł netto

15,00 zł brutto

Magiczna Kraina
MYDLARNIA
ul. SIeNKIewIcZa 3a

55-100 TrZebNIca
Glicerynowe mydełka na wagę, 
Sole i pudry do kąpieli, Mydełka 
marsylskie, syryjskie, Nawilżają-
ce kule, babeczki z masłem shea 
i kakaowym, pielęgnacja ciała, 
Świece Yankee Candle, olejki za-
pachowe, eteryczne

pn - pt 10 -17 sob 10- 13
Kosmetyki takich firm jak:

Organique, Lavea, Yankee Can-
dle, Bomb Cosmetics

cIĘcIe   WIercenIe 
BeTonóW   żeLBeTóW

rozBIórkI

tel.  600 056 413

Nowo Otwarty Punkt

KompleKsowe UsŁUGI poGRZeBowe
TRZEBNICA, ul. Daszyńskiego 13

• profesjonalizm  • szacunek  • estetyka  • powaga
 INFORMACJA - 24H  730 50 70 75

GWARANCJA NISKICH CEN
KAMIENIARSTWO - NAGROBKI   
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WWW.am-BeauTy.com.PL         FaceBook: am BeauTy 

SŁODKIE 
CO NIE CO
ręcznie robione lizaki, cukierki,
praliny, ciastka, kawa, herbata

Słodkie bUkiety: komunij-
ne, weselne, urodzinowo-imie-

ninowe, podziękowania dla 
rodziców oraz gości

nowośĆ! Lizaki z życzeniami! 

Trzebnica  ul.Kościelna 2
tel. 695 470 178

STUDIO URODY

OFerTa:

Pielęgnacja paznokci
Zabiegi kosmetyczne 
Przedłużanie rzęs metodą 1:1
Zabiegi na bazie firmy BIOLINE
  tel. 692 454 574

Steper empiryczny VACU  THERMAL
Bieżnia podciśnieniowa BODy SPACE
Rollmasaż - sprzęty te są maszynami do 
 ćwiczeń, dającymi efekt odchudzania
  i modelowania sylwetki
Fryzjer -  695 645 080 Dorota
Sprzedaż profesjonalnych kosmetyków

godziny otwarcia : 12-20   możliwość zapisów w godzinach od  9-21 

AM Beauty

www.am-beauty.com.pl         facebook: AM Beauty Studio Urody

TrzeBNica   ul. MilicKa 9  obok BODZIA

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 ParaPeTy 
ZEWNĘTRZNE
 i WEWNĘTRZNE
ProDucenT ceramIX

ul. MOSTOwa 12 a
 SZyMANóW

tel.     601 70 58 63
     71 / 387 81 90

ceramix@podokienniki-ceramix.pl
www.podokienniki-ceramix.pl

do 15 maja 2014 
do karnetu BieŻNia i STePer

GraTiS 2 rollmasaże

tel. 602 262 922 / 605 461 995

KONTaKT:

gwarancja cen producenta - autoryzowany przedstawiciel 
akcesoria, liquidy, grzałki, clearomizery, ładowarki, baterie, 
kartomizery...   
PromocJa WIoSenna  

LIQUID 10ml. 9,99 zł -  kupisz trzy czwarty dostaniesz GraTIS
GrzałkI  8,9 zł

sprowadzamy każdy towar z naszej strony www: bills.pl

zapraszamy codziennie w godz. 8-20 

OPrawa OBrazów
pracownia malarska

E.Z. Mroczek
tel. 71 387 06 27 /  512 301 887
trzebnica, ul. Prusicka 21

wejście od ul. M.Konopnickiej

www.mroczek.tr.pl   
e-mail: mroczek@tr.pl

kioSk BRICOMARCHE
rzUĆ Palenie!!!

u nas OPłaciSz SwOJe racHUNKi
PROWIZJA od 0,99 zł do 1,99 zł

e-palenie    

www.bills.pl

   
www.OSKAR GSM.pl

TeLeFony komórkoWe
cB raDIa . naWIGacJe

     skup . sprzedaż . akcesoria . serwis
pogwarancyjne naprawy telefonów komórkowych

Trzebnica 
ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45
kom. 511 511 011

PomaGamy 

osobom poszkodowanym  
w wypadkach oraz w innych 
problemach prawnych. 

SPraWDź 
czy przysługuje ci odszkodowanie.

obornicka 41B Trzebnica

535 885 885

NOWO OTWARTy

waRSZtat SaMoChoDowy
laKierNicTwO, odnowa lakieru      
BlacHarSTwO 
PrzeGlĄDy TecHNiczNe
MONTOwaNie SzyB samoch. 
aUTOSerwiS
MecHaNiKa
aUTO częŚci
POMOc DrOGOwa
aUTO złOM
SKUP aUT za GOTówKę
czySzczeNie TaPicerKi ODKUrzaczeM KarcHer

    dla stałych klientów raBaTy

tel. 516 815 011
797 282 584

Trzebnica
ul. 1 maja 3

(wjazd na teren”Chemikaz”)

SKLEP reNOVeT 

maTerIały 
BuDoWLane

U nas znajdziecie: styropian w cenie promocyjnej, wełnę 
mineralną, tynki, zaprawy klejące, farby wewnętrzne, 

zewnętrzne, mieszalnik kolorów, narzędzia budowlane 
i gospodarstwa domowego 

Szewce /  ul. Strzeszowska 10  /   tel. 784 641 911

DwUTyGODNiK SaMOrzĄDOwy GMiNy TrzeBNica

Nakład 15 000 egzemplarzy

wyDaJe: 

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

zeSPół reDaKcyJNy: 
Barbara Ulatowska, Patrycja Król, Edyta Bąk, 
Sebastian Hawryliszyn, Kinga Baumgart, 
Kamil Kwaśniak, Agata Stępień, Ewa Mie-
dzwiecka.

OPracOwaNie GraFiczNe: 
Aleksandra Latos

reKlaMa: Małgorzata Derecka 
e-mail: reklama.panorama.trzebnicka@wp.pl  
tel. 66 50 86 997

aDreS reDaKcJi:  TCKiS, ul. Prusicka 12,
tel. 71 312 09 47, wew. 43, dyżury redakcji: od 
poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

reDaKTOr PrOwaDzĄca: 
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz
e-mail: panorama.trzebnicka@wp.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
i charakter reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy so-
bie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tek-
stów bez naruszenia głównej myśli autora. 

zespół  muzyczny

TAN  DEM
   wesela
   zabawy
   imprezy 
   okolicznościowe

Paweł 
608 741 173
Józef  
691 804 655

www.tan-dem.cba.pl TANIO

cHceSz nI(e-) PaLIĆ ?
Przyjdź do sklepu z E-pap. elektronicznymi
ul. WIToSa 16 (Obok Urzędu Miasta / Stary Zegarmistrz)
Nie  Pal  PaPierOSów!      Szkodliwych, śmierdzących, dro-
gich!       Możesz zaoszczędzić nawet 400 zł miesięcznie!!!!   Koniec 
z kaszlem i przykrym zapachem!    W ofercie:

1) e-pap. od 69 zł         2) Baterie od 49 zł
3) Olejki od 9,90 zł (NOwe SMaKi!)
4) za zakup 9 (w dowolnym czasie) olejków 10-ty za 1 zł

POSTaw Na JaKOŚĆ! Nie KUPUJ cHińSzczyzNy!
Cały asortyment na stronie: www.esmokingworld.com

Jesteśmy już w Trzebnicy  !!!

Centrum  Ubezpieczeń

•Ubezpieczenia mieszkań i domów - do 50% zniżek!

•Ubezpieczenia samochodów – do 70% zniżek!
*specjalne zniżki dla Rolników!

•Ubezpieczenia majątku firm - do 30% zniżek!
Z A P R A S Z A M Y  - P R Z Y G O T U J E M Y   O F E R T Ę   D L A   C I E B I E

Trzebnica, ul. Obornicka 41B (obok sklepu rowerowego), otwarte: 9:00 – 17:00

71/ 312 99 99   697 951 272    D O J A Z D  DO   K L I E N T A   G R A T I S
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