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Wakacje z inwestycjami

P
rzez okres wakacyjny w 
gminie Trzebnica działo 
się, i dzieje nadal, bardzo 

dużo. Pojawiają się nowe inwe-
stycje, trwa budowa innych. I to 

nie tylko na terenie miasta, ale 
także na wioskach. Nowe place 
zabaw, chodniki, świetlice, dro-
gi, remonty szkół – wszystko to 
realizowane w sposób systema-

tyczny i ciągły. Każdego roku 
bowiem w gminie powstaje ok. 
80 nowych inwestycji. Oznacza 
to, że gmina jest samorządem 
z bardzo dużym potencjałem 

i możliwościami. O tym, co 
udało się zrobić w wakacje, w 
dzisiejszym numerze Panora-
my Trzebnickiej.    str. 10-15

HaRmoNogRam    wywozu  odpadów  wielkogabarytowych

o stRefie 
ekoNomiczNej 

w tRzebNicy
Burmistrz spotkał się 

z przedstawicielami Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(LSSE).
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Będzie ścieżka 
RoweRowa 

w tRzebNicy?
Plan jest taki, by prowadziła 

dawną trasą kolejki wąskotoro-
wej.
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kolejNe 
odkrycia 

w bazylice
Swoje tajemnice odsłania tym 

razem remontowana posadzka.
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* masa¿ klasyczny twarzy 15 z³  * masa¿ klasyczny twarzy 15 z³  

* masa¿ leczniczy czêœciowy  20 z³  * masa¿ leczniczy stóp  25 z³  
* masa¿ leczniczy ca³ego cia³a  90 z³  * masa¿ leczniczy ca³ego krêgos³upa  35 z³  

* masa¿ relaksacyjny ca³ego cia³a  60 z³  * masa¿ relaksacyjny czêœciowy  35 z³  

* masa¿ bañk¹ chiñsk¹ (wspomagaj¹cy odchudzanie ) ca³ego cia³a   70 z³  

* masa¿ bañk¹ chiñsk¹ (wspomagaj¹cy odchudzanie ) czêœciowy   40 z³  

* masa¿ limfatyczny - wybrane partie cia³a   40 z³  
* masa¿ gor¹cymi kamieniami - ca³e cia³o  120 z³  

* masa¿ gor¹cymi kamieniami - wybrane partie cia³a  55 z³  

-
*DERMIKA HIALIQ EXPERT
*DERMIKA ILLUMI SKIN

Mówią wieki
 Wśród licznych rodzinnych 
pamiątek wielu trzebniczan 
przechowuje niezwykle urokli-
we pocztówki. Z nich spoglądają 
na nas ludzie, którzy pływają na 
kajakach, wędrują po Lesie Buko-
wym, odpoczywają na leżakach, 
czekają na bliskich w kawiarni, 
zmierzają w stronę Bazyliki św. 
Jadwigi, odwiedzają sklepy w 
uliczkach nieopodal Rynku. Tę-
sknotę za tymi czasami przez lata 
potęgował widok niszczejących 
chodników, braku placów zabaw, 
zaniedbanych terenów rekreacyj-
nych. Właściwie każdy z obsza-
rów, zarówno w zakresie edu-
kacji, ochrony zdrowia, rozwoju 
kultury i sportu, nakładów na in-
frastrukturę drogową był obsza-
rem do zagospodarowania, kiedy 
w 2006 roku obejmowałem funk-
cję Burmistrza Gminy Trzebnica. 
Dziś, spacerując po współczesnej 
Trzebnicy perspektywa nostal-
giczna ma zupełnie nowy cha-
rakter. Przeszłość powraca nadal 
jako bogactwo wspomnień, tra-
dycji i historii, która nas wszyst-
kich kształtuje, ale nowe kierunki 
wyznacza przyszłość. Trzebnicki 
Park Wodny ZDRÓJ, Stadion 
Miejski FAIR PLAY ARENA, 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzeb-

n i-
c y , 

z a 
c h w i l ę 

Szkoła Mu-
zyczna stają się 

nowymi wizytówkami miasta i 
gminy, podobnie jak wyremon-
towane drogi, chodniki, zrewi-
talizowany Rynek, czy tereny 
rekreacyjne w Lesie Bukowym. 
Dynamikę tych zmian określa 
konsekwentnie realizowane ha-
sło promocyjne naszej gminy: 
„Bogactwo historii, potencjał 
przyszłości”.

Lekcja historii
 Owo bogactwo historii ma jed-
nak jeszcze kilka dodatkowych 
kontekstów. Oprócz tego już 
wspomnieniowego, nostalgiczne-
go, ma przede wszystkim charak-
ter dydaktyczny, o którym nam 
współczesnym zdarza się jednak 
zapominać. Przeszłość uczy nas 
pokory wobec czasu. Nie jest to 
jednak ten rodzaj pokory, który 
paraliżuje i wprawia człowieka w 
bezczynność. Wydaje się, że to co 
mówią do nas wieki, jest zachętą 
do tego, by z większą uwagą i sta-
rannością współtworzyć współ-
czesność, która jest nam dana. 
Do takich refleksji skłoniły mnie 
ostanie odkrycia archeologiczne, 
które przeprowadzono w Bazyli-
ce św. Jadwigi i których miałem 
zaszczyt być świadkiem. 
Codzienność w gminie Trzeb-
nica jest w tej chwili bardzo 

dynamiczna, liczne inwestycje, 
które realizujemy, sprawiają, 
że czasu jest naprawdę bardzo 
mało. Jednak historia sama się o 
siebie dopomniała w tym roku. 
Po raz pierwszy w marcu, kiedy 
to w pewne niedzielne popołu-
dnie silny wiatr przewrócił krzyż 
znajdujący się na sygnaturce na 
dachu kościoła. Pod nim ukryta 
była kapsuła czasu. Znaleźliśmy 
w niej odcisk pieczęci, monety i 
przede wszystkim dokumenty, 
które tak wiele mogą nam powie-
dzieć. Po raz drugi zajrzeliśmy w 
przeszłość w lipcu, kiedy swoje 
tajemnicy odsłoniła nam – wy-
dawałoby się, że już tak dokład-
nie przebadana i opisana przez 
historyków – Bazylika św. Jadwi-
gi. Prace związane z remontem 
ogrzewania w bazylice wymagały 
zerwania posadzek, pod którymi 
kryły się krypty. W jednej z nich, 
w środku, znajdowała się trumna 
ze szczątkami księdza. Wskazy-
wały na to resztki sutanny, stuły 
oraz różańca. Historycy próbują 
ustalić teraz jego tożsamość. To 
jednak tylko jedna z kilku tajem-
nic przed którymi stanęliśmy w 

obliczu tych  historycznych od-
kryć. Ich poznanie z pewnością 
przyczyni się do lepszego zrozu-
mienia tamtych czasów.

Ocalić dla współczesności
Gmina Trzebnica od wielu już 
lat dba o dziedzictwo historycz-
ne związane z naszą gminą. Z 
ostatnich działań z pewnością 
należy wspomnieć o wsparciu, 
którego udzielamy Siostrom 
Boromeuszkom przeprowadza-
jącym remont dachu klasztoru. 
Kilkusetletni dach o powierzchni 
ok 1 ha wymaga natychmiasto-
wej renowacji, inaczej zagrożony 
będzie cały obiekt. Dużą inwe-
stycję, którą również poprzez 
dotacje celowe wspiera Gmina 
Trzebnica, przeprowadzają także 
księża Salwatorianie w Bazyli-
ce św. Jadwigi Śląskiej.  Tam, w 
związku z wymianą ogrzewa-
nia, trwa jednocześnie wymiana 
posadzki w nawach bocznych 
bazyliki. Ponadto prac remonto-
wych wymaga wspomniana już 
sygnaturka na jednej wież, pod 
którą znaleziono kapsułę czasu. I 
tym działaniom wsparcia finan-

sowego udziela Gmina Trzebni-
ca. Każdy z wspomnianych tu 
obiektów ma ogromną wartość 
historyczną. Ten fakt potwier-
dził ostatnio Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski przyznając 
im status Pomnika Historii. 
Obszar objęty statusem pomni-
ka historii obejmuje bazylikę, 
klasztor oraz tereny, na których 
znajdują się budynki pomocni-
cze. Zadecydowały o tym walory 
historyczne, artystyczne, mate-
rialne i niematerialne miejsca, a 
także autentyczność substancji 
zabytku. W uzasadnieniu do tej 
decyzji napisano również, że ze-
spół jest cennym dziełem sztuki 
romańskiej, gotyckiej i baroko-
wej, a jako mauzoleum Piastów 
Śląskich oraz sanktuarium św. 
Jadwigi Śląskiej ma szczególne 
znaczenie dla kultury i dziejów 
Polski. To szczególne wyróżnie-
nie. Nie tylko dla owych zabyt-
ków, ale i dla całego miasta. 
Przysłowiową „kropką nad i” 
w procesie ratowania zabytków 
w naszej gminie jest remont 
Szkoły Muzycznej, która mieści 
się w budynku dawnego uzdro-
wiska, a potem sanatorium. I 
choć szkoła będzie nowoczesną 
placówką, dostosowaną do wy-
mogów współczesnego świata, 
to jednak miejsce, w którym się 
znajduje, osadza ją w kontekście 
tradycji i historii miasta Trzeb-
nica. Również imię, które będę 
rekomendował – śp. Edmunda 

Kajdasza, wybitnego dyrygenta, 
chórmistrza i zarazem Honoro-
wego Obywatela Trzebnicy nada 
właściwy charakter i kierunek 
edukacyjny trzebnickiej Szkole 
Muzycznej. 
 W ostatnich dniach podpi-
sałem Akt Założycielski dla tej 
placówki, który prezentujemy 
Państwu poniżej. To kolejny krok 
w kierunku utworzenia placów-
ki, wcześniej podpisałem poro-
zumienie z ministrem Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Bog-
danem Zdrojewskim umożliwia-
jące uruchomienie nowej placów-
ki edukacyjnej w roku szkolnym 
2014/2015. W kontekście tego, o 
czym tu napisałem, to dokumen-
ty wielkiej wagi. Potwierdzają 
słuszność kierunku, który obra-
liśmy myśląc o rozwoju miasta i 
gminy – dbając o bogactwo prze-
szłości, odpowiadając na potrze-
by współczesności, możemy two-
rzyć przyszłość.

Burmistrz Gminy Trzebnica
Marek Długozima 
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▶ nic 

:

KROMAX

ul. Ks. W
. Bochenka

OLEJ  5W30 30 zł L

MOBIL 15W40 14 zł L

MOBIL 10W40 18 zł L

SUPEROL CC40 8 zł L

HIPOL GL4 80W90 10 zł L

HYDRAULICZNY HL46 7 zł L

PŁYN DO CHŁODNIC-37  5 zł L

FILTRY: OLEJU, POWIETRZA, PALIWA

KOSMETYKI 

DO   MYJNI 
SAMOCHODOWYCH

 piana aktywna
 szampon
 wosk
 proszek do prania tapicerki
 cleaner do plastików
 środek do czyszczenia plandek

ZAPRASZAMY 
myjnie do współpracy

PROMOCJA
tylko u NAS

Ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej

 Na mocy porozumienia Bur-
mistrza Gminy Trzebnica Pana 
Marka Długozimy podpisanego 
w 2012 roku z samorządowcami 
z sąsiednich jednostek samorzą-
du terytorialnego, zlecone zosta-
ło opracowanie projektu ścieżki 
rowerowej trasą dawnej kolejki 
wąskotorowej, która łączyła bę-
dzie wykonane już trasy rowe-
rowe: „urwaną w polu” ścieżkę 
przy obecnej drodze krajowej nr 
5 w Wysokim Kościele ze ścieżką 
rowerową wybudowaną przez Po-
wiat Milicki. Tym samym projek-
towana nowa ścieżka rowerowa 
przebiegała będzie przez teren 
gmin: Wisznia Mała, Trzebnica, 
Prusice, Żmigród i Milicz. Projek-
towana trasa rowerowa charakte-
ryzowała będzie się jednakowy-
mi parametrami technicznymi 
i jednakowym oznakowaniem. 
Przebiegała będzie ona po tra-
sie na której do początku lat 90-
tych ubiegłego wieku poruszała 
się trzebnicka kolej wąskotorowa 
oraz po innych atrakcyjnych tu-
rystycznie terenach. Przyjrzyjmy 
się zatem przebiegowi omawianej 
trasy rowerowej w Gminie Trzeb-
nica. 
 Planując przebieg trasy rowe-
rowej przez Gminę Trzebnica kie-
rowaliśmy się zasadą, aby uniknąć 
przebiegu trasy przy ruchliwych 
i niebezpiecznych drogach pu-
blicznych (jak ma to miejsce w 
przypadku trasy rowerowej prze-
biegającej obok drogi krajowej nr 
5 z Psar do Wysokiego Kościo-
ła) na rzecz przebiegu trasy przy 
atrakcjach turystycznych i punk-
tach widokowych. Z tego wzglę-
du początek ścieżki rowerowej w 
Gminie Trzebnica zaplanowany 
został przy lesie pomiędzy Mach-
nicami, Będkowem i Raszowem 
(z piękną panoramą Wrocławia). 
Na tym odcinku trasa rowerowa 
przebiegała będzie drogami po-
lnymi, z których korzysta głów-
nie ciężki sprzęt rolniczy. Aby 
uniknąć dewastacji ścieżki przez 
sprzęt rolniczy na omawianym 
odcinku zaprojektowano powsta-
nie drogi transportu rolnego, któ-
ra umożliwi bezpieczne korzysta-
nie z trasy rowerowej zarówno 
przez rowerzystów, jak i przez 

sprzęt rolniczy. Droga transpor-
tu rolnego przebiegała będzie od 
początku trasy w Gminie Trzeb-
nica (las przy Będkowie) w dwóch 
kierunkach:   przez Będkowo do 
ul. Wrocławskiej w Trzebnicy 
oraz przez drogi polne w sąsiedz-
twie Raszowa do ul. Oleśnickiej 
w Trzebnicy. Tym samym rowe-

rzysta jadący z Wrocławia będzie 
mógł wybrać jedną z dwóch al-
ternatywnych tras dzięki którym 
zwiedzi Kaplicę Św. Jadwigi na 
Kaplicznym Wzgórzu (z panora-
mą miasta) lub odwiedzi zrewita-
lizowane ścieżki Lasu Bukowego. 
Projektowana droga transportu 
rolnego, po której przebiegała 

będzie trasa rowerowa będzie 
miała długość 4,6 km i szerokości 
3,5 metra (dodatkowo pobocza o 
szerokości 0,75 m). Nawierzchnia 
drogi wykonana zostanie z asfal-
tu. Przebieg ścieżki rowerowej w 
mieście Trzebnica zaplanowany 
został przez ulice: Wrocławską, 
Armii Krajowej, Korczaka i Leśną 
(aby umożliwić turystom zwie-
dzenie zrewitalizowanych byłych 
terenów uzdrowiskowych oraz 
Trzebnickiego Parku Wodnego). 
W tym miejscu rowerzyści będą 
mogli wybrać jedną z alternatyw-
nych tras. Pierwsza z nich poprzez 
ulice 3-go Maja i Harcerską łączy-
ła będzie się z trasą przebiegającą 
przez Raszów i kończącą się na 
ul. Oleśnickiej. Ta odnoga oma-
wianej ścieżki rowerowej umoż-
liwiała będzie poprzez ścieżkę 
rowerową przy ul. Czereśniowej 
zwiedzenie średniowiecznej Ro-
tundy Pięciu Stołów oraz skorzy-
stania z punktu widokowego na 
Winnej Górze z piękną panora-
mą Trzebnicy. Stojąc na skrzy-
żowaniu szlaków rowerowych 
przy ul. Leśnej rowerzyści będą 
mieli również możliwość wybo-
ru drugiej alternatywnej trasy 
prowadzącej przez ul. 1- go Maja, 
Wrocławską (z pętlą przy Dworcu 
Kolejowym dla rowerzystów, któ-
rzy zdecydują się przyjechać do 
Trzebnicy szynobusem z Wrocła-
wia). Przy ul. Wrocławskiej rowe-
rzyści będą mogli zapoznać się z 
historią Trzebnickiej Kolejki Wą-
skotorowej. W pobliżu pomnika 
Armii Radzieckiej wybudowana 
zostanie bowiem ekspozycja ko-
lejki wąskotorowej prezentująca 
fragment trakcji wąskotorowej, 
jej historyczny tabor oraz tabli-
cę z opisem historii Trzebnic-
kiej Kolejki Wąskotorowej. Z 
tego miejsca ścieżka rowerowa 
przebiegała będzie trasą dawnej 
kolejki wąskotorowej nasypem 
pomiędzy Parkiem Solidarności 
a kompleksem boisk Orlik, ulicą 
Grunwaldzką, ulicą Jana Pawła 
II (możliwość zwiedzenia Mię-
dzynarodowego Sanktuarium 
Świętej Jadwigi Śląskiej), ulicą 
Piwniczną, Milicką, Siostry Hilgi 
Brzoski, Prusicką, następnie po-
przez Nowy Dwór do Brzykowa w 
kierunku Pawłowa Trzebnickiego 
(Gmina Prusice). Taki przebieg 
ścieżki rowerowej pozwoli tury-
stom na zapoznanie się z najważ-
niejszymi atrakcjami turystycz-
nymi Trzebnicy. Łączna długość 
ścieżki rowerowej w Gminie 
Trzebnica (poza drogą transportu 
rolnego, przez którą przebiegała 
będzie trasa rowerowa) wyniesie 

Dobiegają końca prace związane z wykonaniem 
dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej trasą 
dawnej kolejki wąskotorowej w gminie Trzebnica. 
Jest to właściwy moment do przedstawienia miesz-
kańcom naszej gminy założeń projektowych pla-
nowanej trasy rowerowej. 

▶	 Burmistrz	Marek	Długozima	oraz	sekretarz	Daniel	Buczak	rozmawiają	z	napotkanym	rowerzystą	na	temat	pomysłu	utworzenia	
ścieżki	rowerowej	biegnącej	dawną	trasą	kolejki	wąskotorowej.	

▶	 Projekt	wiaty	przystankowej	przy	ścieżce	rowerowej.
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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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18,6 km. Na terenach zabudowa-
nych oraz poza miejscowościa-
mi ścieżka rowerowa wykonana 
zostanie z betonu asfaltowego, 
na terenie miasta Trzebnica jako 
warstwę ścieralną przewidziano 
również użycie kostki betonowej, 
natomiast na terenach leśnych 
ścieżka rowerowa wykonana 
zostanie z mieszanki żwirowej 
stabilizowanej cementem.  W 
miejscach gdzie pozwalają na to 
warunki terenowe zostały za-
projektowane odcinki ścieżek 
rowerowych o szerokości 2 me-
trów (oraz 0,5 metra pobocza). 
W miejscach, gdzie warunki te-
renowe nie pozwalają na wyzna-
czenie nowych tras rowerowych, 
ścieżkę rowerową poprowadzono 
po istniejących chodnikach lub 
ulicach uzupełniając je o nowe 
oznakowanie pionowe i poziome. 
W miejscach po których trasa 
rowerowa przebiegała będzie po 
chodnikach, ich nawierzchnia zo-
stanie poszerzona, tak aby można 
było przeprowadzić na nich ruch 
rowerowy oraz pieszy. Trasa ro-
werowa szlakiem dawnej kolejki 
wąskotorowej wyposażona zosta-
nie w niezbędną infrastrukturę 
turystyczną. Będą ją między in-
nymi stanowiły tzw. PIT STOPY, 
czyli miejsca odpoczynku wypo-
sażone w tablicę informacyjną (z 
mapą trasy), wiatę, ławki, stolik, 
stojaki na rowery oraz kosze na 
śmieci.  
 Szacowany koszt wykonania 
ścieżki rowerowej trasą dawnej 
kolejki wąskotorowej w Gminie 
Trzebnica wyniesie około 8,5 mln 

złotych. Z powodu znaczących 
kosztów budowy ścieżki rowe-
rowej samorządowcy- sygnata-
riusze porozumienia zabiegają o 
wpisanie omawianego projektu 
na listę indykatywną Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020. Pozwoliłoby to na 
szybkie pozyskanie niezbędnego 
dofinansowania z pominięciem 
długotrwałej i niepewnej pro-
cedury konkursowej. Burmistrz 
Gminy Trzebnica podjął również 
starania mające na celu powsta-
nie ścieżki rowerowej pomiędzy 
Trzebnicą a Obornikami Śląski-
mi. Propozycja takiego projektu 
zgłoszona została bowiem przez 
Gminę Trzebnica do listy zadań, 
które będą mogły ubiegać się o do-
finansowania z Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych- osob-
nej puli środków unijnych prze-
znaczonych dla dużych aglomera-
cji miejskich (zarówno Trzebnica, 
jak i Oborniki Śląskie objęte są 
Zintegrowanymi Inwestycjami 
Terytorialnymi Wrocławskiego 
Obszaru Funkcjonalnego).  Reali-
zacja omawianych projektów sta-
nowiła będzie kolejną ważną dla 
mieszkańców naszej gminy oraz 
regionu inwestycję turystyczno- 
rekreacyjną. Budowa bezpiecz-
nych ścieżek rowerowych pozwoli 
na zwiększenie atrakcyjności tu-
rystycznej Trzebnicy, stanowiła 
będzie również istotne udogod-
nienie komunikacyjne dla miesz-
kańców naszej gminy. 

Daniel Buczak
Sekretarz Gminy Trzebnica  

▶Mapa	trasy	rowerowej	biegnącej	po	terenie	gminy	Trzebnica.	
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Prace nad utworzeniem gminnej podstrefy ekonomicznej 

 Środowe spotkanie było kon-
sekwencją niedawnego spotkania 
Burmistrza Gminy Trzebnica z 
Prezesem Zarządu Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Rafałem Jurkowlańcem, na któ-
rym wyrażono obustronną wolę 
podjęcia współpracy mającej na 
celu powstanie w Trzebnicy pod-
strefy specjalnej strefy ekono-
micznej. 
 Burmistrz Gminy Trzebnica 
zabiega o utworzenie w Trzebnicy 
strefy aktywności gospodarczej w 
celu rozwoju przedsiębiorczości 
oraz utworzenia nowych miejsc 
pracy. Niebawem zaistnieją ku 
temu dogodne warunki, dzięki 
budowie drogi szybkiego ruchu 
S5, która dzięki staraniom bur-
mistrza powstanie w bezpośred-
nim sąsiedztwie Trzebnicy. Natu-
ralną konsekwencją utworzenia 
drogi ekspresowej pomiędzy 
Trzebnicą a Wrocławiem będzie 
bowiem zwiększenie atrakcyjno-
ści Trzebnicy dla potencjalnych 
inwestorów tworzących znaczną 
liczbę miejsc pracy.  
 Środowe spotkanie z przed-
stawicielami Legnickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej miało 
na celu zapoznanie się z ofertą 
Trzebnicy „na miejscu”. Obecni 
na spotkaniu pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Trzebnicy przedsta-
wili szczegółowe informacje na 
temat nieruchomości, które na 
mocy nowego Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy 
Trzebnica przeznaczone zostały 
pod działalność inwestycyjną. 
Omówione zostały między in-
nymi kwestie wielkości terenów 
inwestycyjnych, ich skomuniko-

wania drogami publicznymi oraz 
odległości od niezbędnych me-
diów i infrastruktury komunal-
nej (prąd, gaz, woda, kanaliza-
cja). Omówione zostały również 
kolejne etapy dalszej współpracy. 
Wizytujący nasze miasto przed-
stawiciele Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej bardzo po-
zytywnie wypowiadali się o ofer-
cie Trzebnicy, która po wybudo-
waniu drogi S5 stanowić będzie 
atrakcyjną lokalizację dla poten-
cjalnych inwestorów.     
 - W związku z planowanym 
utworzeniem w Trzebnicy pod-

strefy Specjalnej Strefy Ekono-
micznej już dzisiaj spotykam 
się z zainteresowaniem poten-
cjalnych inwestorów, którzy po-
szukują atrakcyjnych lokalizacji 
pod budowę swoich zakładów. 
Utworzenie w Trzebnicy strefy 
aktywności gospodarczej o któ-
rą konsekwentnie zabiegam, w 
sposób znaczący przyczyni się do 
powstania nowych miejsc pracy i 
polepszenia koniunktury gospo-
darczej naszej gminy oraz zwięk-
szenia jej dochodów- powiedział 
burmistrz Marek Długozima.
                       [jot]

▶	 Od	 lewej:	 Katarzyna	 Styperek	 –	 wy-
dział	 architektury	 i	 urbanistyki,	 Daniel	
Buczak	–	sekretarz	gminy	Trzebnica,	Ma-
rek	Długozima	–	burmistrz	Gminy	Trzeb-
nica,	Radosław	Kreczmański	–	menadżer	
ds.	 inwestycji	 LSSE,	 Lidia	 Czechowska	
–	 dyrektor	 działu	 infrastruktury	 i	 inwe-
stycji,	Jakub	Szurkawski	–	naczelnik	wy-
działu	promocji,	Andrzej	Podsiadło	–	na-
czelnik	 wydziału	 geodezji	 i	 gospodarki	
nieruchomościami.

Burmistrz zaprosił do Trzebnicy na robocze spotkanie 
Lidię Czechowską, dyrektora działu infrastruktury i in-
westycji oraz Radosława Kreczmańskiego, menadżera ds. 
inwestycji LSSE. 
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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

SebaStian HawryliSzyn

 Hala, która ma powstać do roku 
2017, będzie jednym z najnowo-
cześniejszych i największych tego 

typu obiektów w regionie. Poza 
zajęciami wychowania fizyczne-
go dla dzieci uczęszczających do 
Szkoły Podstawowej nr 2, będą 
się w niej także odbywały wido-
wiska sportowe i kulturalno-roz-
rywkowe. Obiekt posiadać będzie 
miejsca na widowni dla 1000 
osób, zaplecze szatniowo-sani-
tarne, strefę wypoczynkowo-re-
kreacyjną oraz pełnowymiarowe 
boisko z możliwością rozgrywa-
nia turniejów o randze krajowej 
i międzynarodowej. Hala będzie 
w pełni dostosowana do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
 - Mająca powstać hala bę-
dzie doskonałym uzupełnieniem 
oferty sportowo-edukacyjnej, 
jaką Gmina Trzebnica zapewnia 
swoim mieszkańcom. Mamy już 
nowoczesny basen, piękny sta-
dion, ścieżki biegowe, teraz czas 
na obiekt sportowo–widowisko-
wy na miarę XXI wieku, który 

powstanie w bliskim sąsiedztwie 
nowej Szkoły Podstawowej nr 2 
i pozwoli dzieciom z tej szkoły  
rozwijać sportowe pasje, i stawiać 
pierwsze kroki na drodze sporto-
wych karier. Wszystko to w myśl 
jednego z głównych haseł pro-
mocyjnych „Trzebnica-Gmina 
Wspierająca Sport” - powiedział 
burmistrz Marek Długozima.

Prace nad nową halą sportowo-widowiskową
Trwają prace związane z realizacją nowej hali 
sportowo-widowiskowej w Trzebnicy. Burmistrz 
Marek Długozima podpisał umowę na wykonanie 
projektu z Wojciechem Wawrzyniakiem z firmy 
„MODULO – Architektoniczna Pracownia Projektowa”.  
Nowa hala stanie przy Szkole Podstawowej nr 2. 

Samorząd                   ◀

▶Podpisanie	umowy	na	wykonanie	projektu	(	zdj.	obok).	Pozostałe	obrazy	to	wizualizacja	nowej	hali	sportowo-widowiskowej.	
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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)

SPRZEDAŻ

RATALNA
NA CAŁY 

ASORTYMENT

R E K L A M A

SebaStian HawryliSzyn 

Część I

Zadanie I - Roboty ogólnobudow-
lane i instalacyjne, w tym między 
innymi: dobudowa wejścia głów-
nego, modernizacja sali „Retro”, 
sali wielofunkcyjnej i sceny oraz 
budynku głównego. Wykonanie 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
instalacji LAN, instalacji elek-
trycznej, zagospodarowanie tere-
nu TCKiS. 

Zadanie II - Termomodernizacja, 
w tym między innymi: roboty 
ogólnobudowlane, instalacja sys-
temu wentylacji mechanicznej, 
modernizacja kotłowni – wymia-
na kotła olejowego na gazowy, 
wymiana grzejników, moderni-
zacja instalacji ciepłej wody użyt-
kowej.
Firma, która prowadzić będzie 
prace w ramach tych zadań to 
- AK Budownictwo i Konserwa-
cja Sp. z o.o. z Wrocławia, któ-
ra złożyła cenę ofertową brutto 
6 887 671,29 zł.

Część II

Zadanie III - Dostawa i montaż 
nowego zestawu foteli kinowych, 
w tym: foteli kinowych – 315 szt. 
oraz strapontenów – 12 szt. Fir-

ma odpowiedzialna za tę część to 
Megan Seating Sp. z o.o. z Dąbro-
wy Chełmińskiej - 287 118,90 zł.

Część III

Zadanie IV - Dostawa i montaż 
technologii sceny, w tym: me-
chanizmu kurtyny głównej, kon-
strukcji oświetleniowej stałej, sys-
temu sterowania z okablowaniem 
oraz kurtyny głównej tekstylnej. 
Odpowiedzialna za to zadanie 
będzie firma Tuchler Polska Sp. 
z o.o. z Warszawy, która złożyła 
ofertę w wysokości 313 281,00 zł.
 - Cieszy mnie bardzo fakt, że 
dzięki tej inwestycji Gmina 
Trzebnica zyska kolejne miejsce, 
które spełniać będzie najwyż-
sze normy, zapewniające udaną 
rozrywkę oraz komfortowe spę-
dzanie czasu wolnego dla na-
szych mieszkańców. Nowoczesne 
Centrum Kultury i Sportu z salą 
kinową prosto z najnowocześniej-
szych multipleksów będzie się do 
tego idealnie nadawać – powie-
dział burmistrz Marek Długozi-
ma i dodał: – Przewiduję, że koszt 
całej inwestycji zamknie się w 
kwocie 7.500.000,00 zł (siedem i 
pół miliona złotych). 
Planowany termin zakończe-
nia prac przewidywany jest na 
30.06.2015 r.

Podpisanie umowy na modernizację TCKIS - Ośrodka Kultury

20 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na remont Trzebnic-
kiego Centrum Kultury i Sportu. Przebudowa TCKiS została podzielona na trzy części, w ramach których występo-
wać będą konkretne zadania. Firmy zgłaszające się do przetargu mogły przedstawić swoje oferty dotyczące całości lub 
osobnych części.

Samorząd                   ◀

▶ Obecny	widok	Trzebnickiego	Centrum	Kultury	i	Sportu	z	lotu	ptaka.	

▶	 W	podpisaniu	umowy	wzięli	udział:	burmistrz	Marek	Długozima,	p.o.	dyr.	TCKiS	Agnieszka	Pawlaczek,	naczelnik	wydziału	TI	Zbigniew	Zarzeczny,	jego	zastępca	Zbigniew	Mroziński		oraz	przedstawiciele	wykonawcy.
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beton bez VAT 
    to nie to samo co 
beton bez WAD 

KUPUJ ROZSĄDNIE

SebaStian HawryliSzyn

 W skład prowadzonych prac 
mają wchodzić: budowa boisk 
wielofunkcyjnych z nawierzch-
ni poliuretanowej, utwardzenie 
kostką terenu wokół boisk, za-
montowanie ogrodzenia oraz 
wyposażenia. W skład wyposa-
żenia wchodzić będą: słupki do 
siatkówki, siatka z linką stalową i 
antenkami, bramki do piłki ręcz-
nej, tablice do koszykówki wraz z 

obręczą oraz z siatką z łańcucha, a 
także słupek do koszykówki.
- Kolejne dwie miejscowości na-
szej gminy zyskają dostęp do 
nowoczesnego, w pełni wyposa-
żonego boiska. Ta inwestycja, jak 
i poprzednie przetargi na boiska 
w sołectwach gminy Trzebnica, 
pokazuje jak dobrze realizujemy 
strategię zrównoważonego roz-
woju terenów wiejskich. Wciąż 
powstają też nowe place zabaw 
oraz świetlice. Wszystko po to, by 
zapewnić komfortowe warunki 
dla prawidłowego rozwoju, edu-
kacji, ale też zabawy, dzieci i mło-
dzieży mieszkającej w Trzebnicy 
oraz sołectwach – podsumował 

burmistrz Marek Długozima.
 Sołtys Ligoty Tadeusz Jaku-
bowski także nie krył radości z 
nowej inwestycji. - W imieniu 
własnym, jak też mieszkańców 
w Ligoty chciałbym podzięko-
wać burmistrzowi za dotrzymane 
słowo odnośnie budowy boiska 
wielofunkcyjnego w naszej miej-
scowości.  Zdaję sobie sprawę, 
że w naszej gminie jest 41 wio-
sek,  każda z nich ma potrzeby i 
trzeba czasami trochę poczekać 
na swoją kolej. Jednak warto być 
cierpliwym - podkreśla sołtys. - 
Nasi mieszkańcy są wyrozumiali 
i wiedzą, że kwestia projektów 
i dokumentacji wymaga czasu. 
Dziś podpisaliśmy dokument na 
budowę, więc inwestycja wkrótce 
ruszy. Mamy też nadzieję, że nie-
długo obok tego boiska powsta-
nie piękna świetlica. To również 
obiecał nam burmistrz. Dzięki 
nowym inwestycjom Ligota bę-
dzie jeszcze piękniejsza - reasu-
muje.

Powstaną dwa nowe boiska 
wielofunkcyjne w gminie Trzebnica

Samorząd                   ◀

Burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na wyko-
nanie boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Ligota 
oraz Biedaszków Wielki.  Prace przeprowadzi firma Bud-
mel – Korty Boiska Sportowe, Tadeusz Molus z Trzebnicy. 
Będą to kolejne boiska wielofunkcyjne w gminie Trzebni-
ca, obecnie podobne projekty powstają w Szczytkowicach 
oraz w Brzykowie.

▶	 Podobne	boiska,	jak	to	w	Szczytkowicach,	powstaną	w	Ligocie	oraz	Biedaszkowie	Wielkim.	

▶	 Podpisanie	umowy.	Od	lewej:	Andrzej	Janik,	sołtys	Biedaszkowa	Wielkiego,	Tadeusz	Jakubowski,	sołtys	Ligoty,	burmistrz	Marek	
Długozima,	Tadeusz	Molus	Firma	Budmel	oraz	Stanisław	Koszałko,	pracownik	Wydziału	Techniczo-Inwestycyjnego.
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▶Wewnątrz		budynku	trwają	prace	na	klatce	schodowej	oraz	na	korytarzach,	gdzie	kładzione	są	antypoślizgowe	kafelki.	Większość	klas	oraz	sala	koncertowa	mają	już	podłogi	i	drzwi.	Pomieszczenia	te	są	w	pełni	
pomalowane	i	oczekują	na	umeblowanie	oraz	instrumenty.	Prace	prowadzone	są	także	na	pierwszym	piętrze	budynku,	gdzie	uczyć	się	będą	uczniowie	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	2.	Wynika	to	z	wcześniejszych	usta-
leń,	bowiem	zwiększy	się	liczba	klas	pierwszych.	Na	prawym	zdjęciu	Ryszard	Siwik,	kierownik	budowy	z	ramienia	Urzędu	Miejskiego	kontroluje	prace.	

Czas wakacji to dla wielu okres wypoczynku. Nie dla wszystkich. Wakacje to także najlepszy moment na wykonanie remontu czy moder-
nizacji, jak ma to miejsce w szkołach i przedszkolach. Dla gminy Trzebnica to również czas kolejnych zadań i to niejednokrotnie wielo-
milionowych. Powstają więc nowe place zabaw, drogi, chodniki. Zostają wprowadzone do realizacji kolejne projekty. I nie tylko na terenie 
miasta, ale także na wioskach. Łącznie bowiem w czasie każdego roku budżetowego gmina Trzebnica realizuje ponad 80 różnego rodzaju  
inwestycji. Wiele z nich kontynuujemy, wiele rozpoczynamy. Staram się rozkładać je równomiernie – zarówno na Trzebnicę, jak też na 
wioski. Wszystko to dla mieszkańców i ich potrzeb. A są one ogromne. Zawsze staram się wsłuchiwać w głosy trzebniczan, bo to właśnie 
one mnie inspirują do działania. A, jak widać, dzieje się wiele. Uważam, że jesteśmy jedną z niewielu gmin w skali kraju, która tak prężnie 

się rozwija i w której tak wiele się dzieje. Dlatego zachęcam do obejrzenia poniższej fotorelacji, która najlepiej obrazuje dynamikę zmian i mnogość realizowanych przez nas zadań 
inwestycyjnych.              
   Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica

Wakacyjne inwestycje w Gminie Trzebnica

Wokół Szkoły Muzycznej 

▶	 Trwają	prace	wykończeniowe	w	nowo	powstającej	Szkole	Muzycznej.	Ostatnim	szlifom	podlega	elewacja.	
Wkrótce	szkoła	zostanie	oddana	do	użytku.	

▶Burmistrz	Marek	Długozima	wraz	z	sekretarzem	Danielem	Buczakiem	 i	 Jakubem	Szurkawskim,	na-
czelnikiem	wydziału	promocji	rozmawiają	o	postępie	prac	z		Zygmuntem	Maleszką,	właścicielem	Za-
kładu	Stolarskiego	z	Dobroszyc.	
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▶	 W	piwnicy	trwają	prace	związane	z	wykończeniem	sali	perkusji	oraz	 innych	pomieszczeń	użytkowych,	w	
tym	magazynu.		Łazienki	są	obecnie	wyposażane	w	białą	armaturę,	w	każdej	z	sal	zamontowano	również	lampy	
oraz	gniazda	elektryczne	i	internetowe.	

▶	Dyrektor	ZS	w	Ujeźdźcu	Wielkim	Mariusz	Szkaradziński	pokazuje	burmistrzowi	dotychczas	wyko-
nane	prace	remontowe.	Co	więc	wykonano?	Odremontowane	zostały	schody,	przy	wejściu	głównym	
zamontowano	antypoślizgowe	płytki.	Na	parterze,	w	trzech	najbardziej	zniszczonych	klasach	położo-
ne	zostaną	nowe	podłogi.	Wszystkie	pomieszczenia	klasowe,	również	gabinet	dyrektora,	sekretariat	i	
przyszkolna	świetlica,	zostaną	pomalowane,	a	na	drugim	pietrze	dodatkowo	odświeżony	zostanie	ko-
rytarz.	Podobnie	jak	elewacja	budynku.	

▶	 Przed	budynkiem	wykonywane	są	roboty	związane	z	doprowadzeniem	wody	do	przebudowywanej	fontan-
ny,	poszerzane	są	równie	miejsca	parkingowe.	Warto	także	wspomnieć	o	iluminacji	świetlnej.	Lampy	maj	być	na	
przedniej	fasadzie	budynku,	a	jej	częścią	mają	być	obecnie	wykonywane	loggie.	

▶	 W	Gimnazjum	nr	1	im.	Henryka	Brodatego	kontynuowany	jest	remont,	który	został	zapoczątko-
wany	jeszcze	w	ubiegłym	roku.	Odnowione	zostaną	kolejne	sale,	a	na	ścianach	biegnących	wzdłuż	
korytarz	położony	zostanie	specjalny	grys	odporny	na	ścieranie.	Naprawione	zostanie	również	okno	
na	poddaszu,	obok	sali	służącej	do	nauki	języka	angielskiego.	Wymienione	także	zostaną	uszkodzo-
ne	drzwi.		Na	zdj.	dyrektor		Elżbieta	Nowak.	

Dzieci odpoczywają - szkoły pięknieją 
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▶	 Ujeździec	 Mały.	 Niedawno	 burmistrz	 Marek	 Długozima	 podpisał	 umowę	 na	 budowę	
świetlicy	wiejskiej	w	 tej	miejscowości.	 Inwestycję	 poprowadzi	 firma	 PPHU	 EKSPORT-IM-
PORT	Władysław	Skiba	 z	Milicza.	W	 zakres	prowadzonych	prac	wchodzić	 roboty	przygo-
towawcze,	 roboty	ziemne,	wykonanie	prac	budowlanych,	montaż	 instalacji	elektrycznej	 i	
wodno-kanalizacyjnej,	budowa	sanitariatów	oraz	ich	wyposażenie,	osadzenie	okien	i	drzwi,	
docieplenie	budynku	oraz	roboty	wykończeniowe.	W	nowej	świetlicy	znajdziemy	takie	po-
mieszczenia	jak:	szatnię,	kuchnię,	salę	spotkań	o	metrażu	116	m2,	toalety,	pomieszczenie	
gospodarcze,	a	także	hol	i	wiatrołap.	Powierzchnia	inwestycji	to	łącznie	ponad	170	m2.	Soł-
tys	Teresa	Niechwiej	koordynuje	postęp	prac	na	placu	budowy.	

Co się dzieje na wioskach?

▶	 W	 starym	 skrzydle	 Przedszkola	Nr	 2	 im.	 Polskiej	 Niezapominajki,	 trwają	 prace	 związane	 z	
demontażem	 starej	 instalacji	 elektrycznej	w	wybranych	 pomieszczeniach	 i	montażem	 nowej,	
odnowione	zostaną	także	korytarze.	Na	ściany	położona	została	specjalna	gładź	wyrównująca,	
w	wybranych	 salach	wymienione	 zostaną	 grzejniki,	 zdarto	 stare	podłogi,	 naprawie	podlegnie	
również	klatka	schodowa.	Na	zdj.	dyrektor	placówki	Agnieszka	Paleczek-Oświęcimska	nadzoruje	
remont.	 ▶ Szczytkowice.	Zakończyły	się	prace	przy	budowie	boiska	ćwiczebnego	Straży	Pożarnej	oraz	

placu	zabaw.	Oficjalne	otwarcie	nastąpi	podczas	dożynek	gminnych,	które	już	wkrótce	odbędą	
się	w	tej	miejscowości.	Prace	wykonała	firma	Budmel	-	Korty,	Boiska	Sportowe	Tadeusz	Molus	z	
Trzebnicy.		Na	zdjęciu	sołtys	Marta	Piasecka	pokazuje	burmistrzowi	Markowi	Długozimie	pięk-
nie	ukończone	inwestycje.	

▶	 Brzyków.	Pełną	parą	idą	prace	przy	budowie	boiska	wielofunkcyjnego.	Umowę	w	tej	sprawie	burmistrz	
podpisał	na	początku	lipca.	Jak	widać	roboty	szybko	posuwają	się	naprzód,	a	sołtys	Tadeusz	Cepiel	na	bieżąco	
sprawdza	postępy	prac,	które	prowadzi	firma	Budmel-Korty	Boiska	Sportowe,	Tadeusz	Molus	z	Trzebnicy.	W	
zakres	prac	wchodzą:		budowa	boiska	z	nawierzchnią	poliuretanową,	utwardzenie	kostką	terenu	wokół	boiska,	
ogrodzenie	oraz	wyposażenie	w	odpowiednie	elementy.	Boisko	wyposażone	zostanie	w	słupki	do	siatkówki,	
siatkę	z	linką	stalową	i	antenkami,	bramki	do	piłki	ręcznej,	tablice	do	koszykówki	wraz	z	obręczami	oraz	siatką	
z	łańcucha,	a	także	słupki	do	tych	tablic.	
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▶ Komorówko.	Remont	świetlicy	wiejskiej	prowadzi	firma	ZHU	BUD-WES	Józef	Wesołowski	z	Mili-
cza.	Odremontowane	zostanie	wnętrze	świetlicy,	przeprowadzona	zostanie	wymiana	okien	i	drzwi,	
położony	zostanie	nowy	tynk,	ściany	zaś	będą	odmalowane.	Remontowi	podlegną	również	sanitaria-
ty,	powstanie	nowa	instalacja	wodnokanalizacyjna.	Dzięki	tej	inwestycji	mieszkańcy	kolejnej	gmin-
nej	miejscowości	będą	mogli	korzystać	z	nowej	świetlicy	i	wspólnie	się	integrować.

▶	 Marcinowo.	Prace	związane	z	budową	placu	zabaw	dobiegają	końca.	Przetarg	na	realizację	
tej	inwestycji	wygrało	Przedsiębiorstwo	Wielobranżowe	Apis	J.	Oziębło	z	Jarosława	za	kwotę	
76	807	 zł.	 	Najmłodsi	mieszkańcy	 zyskali	więc	miejsce,	 gdzie	w	komfortowych	warunkach	
będą	mogli	spędzać	czas.	Dzieci	będą	teraz	mogły	korzystać	m.in.	z	równoważni,	pomostów,	
drabinek,	huśtawek,	ścianki	sprawnościowej	oraz	bujaków.	

▶ Taczów	Wielki.	Stosowna	umowa	na	budowę	placu	zabaw	w	tej	miejscowości		została	podpisana	
przez	burmistrza	Marka	Długozimę	1	sierpnia	w	Urzędzie	Miejskim	w	Trzebnicy.	Prace	budowlane	
wykona	firma	Free	Kids	 s.c.	A.	Gąsiorek,	 Z.	Adruszewski	 z	 Trzęsawic.	W	 skład	prowadzonych	prac	
wchodzić	będzie	korytowanie,	wysypanie	bezpiecznej	nawierzchni,	montaż	urządzeń	zabawowych	
oraz	elementów	małej	architektury	takich	jak	ławki,	a	także	wykonanie	ogrodzenia.	Plac	zbaw	ma	
być	gotowy	do	23	sierpnia,	kiedy	to	planowane	jest	jego	uroczyste	otwarcie	wraz	ze	świetlicą	pod-
czas	zabawy	dla	dzieci	na	zakończenie	lata.	Na	zdj.	burmistrz	Marek	Długozima	z	sołtys	Renatą	Bisi-
kiewicz.	

Trzebnica - miasto, w którym wre praca 

▶ Trwają	prace	związane	z	budową	parkingu	przy	cmentarzu	komunalnym.	W	projekcie	zaplanowano	
24	nowe	miejsca.	Plac	 zostanie	wyłożony	kostką	brukową.	Na	parking	wjechać	będzie	można	od	ul.	
Spokojnej	oraz	Obornickiej,	wyjazd	natomiast	będzie	tylko	na	ul.	Obornicką.	Inwestycję	wykona	firma	
PUB	BRUKPOL	s.c	ze	Strzelec	Wielkich.	30	grudnia	ubiegłego	roku	burmistrz	Gminy	Trzebnica	oraz	Adam	
Kluczyk	-	Współwłaściciel	PUB	BRUKPOL	podpisali	umowę	na	realizację	parkingu.	Wykonanie	inwesty-
cji	przyczyni	się	do	zmniejszenia	problemu	z	parkowaniem	przy	cmentarzu,	który	nasila	się	w	czasie	
pogrzebów	oraz	w	okresach	świątecznych.
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• nowy lokal
• DoDatkowe miejSca
• nowa atrakcyjna cena 
      przy zapisie dziecka

▶ Ulica	Wrocławska.	 Jak	widać,	 prace	 idą	pełną	parą.	 Po	 zdemontowaniu	 chodników	 i	wybraniu	
ziemi	 z	 nasypu,	 przygotowywany	 jest	 teren	 do	 budowy	muru	 oporowego.	Wcześniej	wykonawca	
przeprowadził	wycinkę	drzew	uniemożliwiających	przeprowadzenie	remontu.	Prace	prowadzi	firma	
Gembiak-Mikstacki	sp.	j.	z	Krotoszyna.	Zakończenie	inwestycji	planowane	jest	na	15	września.	Prze-
budowa	zakłada	wykonanie	jezdni	oraz	zatoczki	postojowej	z	nawierzchnią	z	kostki	betonowej,	wraz	
z	budową	muru	oporowego	oraz	przebudową	oświetlenia	drogowego.

▶	 Ul.	Teatralna	w	Trzebnicy	nabiera	ostatecznego	wyglądu.	Prace	wykonuje	Firma	Gembiak&Misktac-
ki	z	Krotoszyna.	Do	tej	pory	na	wspomnianej	ulicy	położono	instalacje	wodno-kanalizacyjnena	odcinku	
od	ul.	Polnej	do	ul.	Wojska	Polskiego.	Zakończyły	się	także	prace	związane	z	układaniem	chodników.		
Zainstalowano	także	nowe	lampy	z	energooszczędnym	oświetleniem.	Wkrótce	prace	na	tej	ulicy	do-
biegną	końca.	

▶	 21	lipca	w	Urzędzie	Miejskim	w	Trzebnicy	burmistrz	Marek	Długozima	podpisał	umowę	na	wy-
konanie	kanalizacji	sanitarnej	dla	nowo	powstającego	osiedla	na	ulicy	Czereśniowej	oraz	na	budo-
wę	kanalizacji	w	miejscowości	Nowy	Dwór.	 Inwestycja	 ta	 powstaje	w	 ramach	unijnego	programu	
Infrastruktura	i	Środowisko.	Prace	prowadzi	Przedsiębiorstwo	Instalacyjne	SYSTEM	PLUS	Mirosława	
Gajdy	z	Ujeźdźca	Małego.	Firma	ta	bowiem		zaproponowała	najkorzystniejszą		cenę	ofertową	brutto	
865	850,77	zł	na	zadanie	I	oraz	235	023,10	na	zadanie	drugie.	Inwestycje	mają	zakończyć	się	do	31	
marca	2015	roku.

▶ W	Parku	Solidarności	trwają	prace	związane	z	osadzaniem	nowych	żelbetonowych	obiektów	ska-
teingowych.	Prace	prowadzi	firma	Krzak	z	Trzebnicy.	Wcześniej	wykonano	demontaż	starych	urządzeń	
oraz	nawierzchni	z	kostki	betonowej,	wykonano	roboty	ziemne,	utwardzono	nawierzchnię	poprzez	po-
łożenie	płyty	jezdnej	o	ściśle	określonej	specyfikacji.	Roboty	nadzoruje	firma	MPG	s.c.	Paweł	Głyda,	
Monika	Fogel-Głyda,	pochodząca	z	Łagiewnik	Nowych,	która	dostarczyła	gotowe	prefabrykaty.	Warto	
dodać,	że	nowe	urządzenia	nie	będą	tak	głośne	podczas	użytkowania,	jak	wcześniejsze,	wykonane	ze	
sklejki.	 Przebudowa	skateparku	 została	 zainicjowana	podczas	 zeszłorocznego	 spotkanie	burmistrza	
Marka	 Długozimy	 z	 młodzieżą,	 której	 reprezentanci	 zaproponowali	 realizowane	 obecnie	 pomysły	
zmian	w	skateparku	.Prace	przy	budowie	nowego	skateparku	mają	się	zakończyć	do	końca	sierpnia.

Trzebnica - miasto, w którym wre praca 
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▶	 Przy	Przedszkolu	nr	2	 im.	Polskiej	Niezapominajki	powstał	w	czasie	wakacji	nowy	plac	zabaw.	
Przypadł	dzieciom	do	gustu.	Jest	kolorowy,	atrakcyjny,	posiada	wiele	ciekawostek	i	atrakcji.	Wszyst-
kie	zamontowane	urządzenia	spełniają	standardy	bezpieczeństwa.		Obecnie	przedszkole	to	posia-
da	dwa	nowoczesne	place	dla	dzieci.	Na	zdj.	burmistrz	z	dyrektorką	placówki	Agnieszką	Paleczek
-Oświęcimską	oraz	jej	zastępcą	Katarzyną	Stępień.	

▶	 W	poniedziałek	14	 lipca	w	Urzędzie	Miejskim	w	Trzebnicy	burmistrz	Marek	Długozima	podpisał	
umowę	na	budowę	placu	zabaw	przy	Przedszkolu	nr	1	im.	Krasnala	Hałabały.	Inwestycje	prowadzi	fir-
ma	Free	Kids	s.c.	A.	Gąsiorek,	Z.	Adruszewski	z	Trzęsawic.	Realizacja	tej	inwestycji	jest	współfinanso-
wana	przez	fundację	Golden	Tulip	państwa	Trawińskich.	Mający	powstać	plac	zabaw	będzie	jednym	z	
nowocześniejszych	w	Gminie	Trzebnica,	 jego	 różne	elementy	dostosowane	będą	do	potrzeb	przed-
szkolaków	w	różnym	wieku.	 I	 tak	powstaną	wydzielone	strefy	dla	najmłodszych,	dla	maluchów,	dla	
starszaków,	a	także	strefa	edukacyjna	oraz	mini	boisko.	W	projekcie	zadbano	również	o	miejsce	pik-
nikowe	oraz	o	scenę.	 Już	we	wrześniu	bieżącego	roku	dzieci	będą	mogły	korzystać	z	nowego	placu	
zabaw.

▶Plac	Pionierów	zyskał	odświeżony	wygląd,	dzięki	renowacji	placu	zabaw	przeprowadzonej	przez	Free	Kids	s.c.	z	Zawoni	oraz	zakończonemu	remontowi	fontanny,	za	który	odpowiadała	firma	KAMAX	z	Leszna.	W	
zakres	prowadzonych	przy	fontannie	prac	wchodziło:	uśnięcie	starej	izolacji,	uzupełnienie	ubytków	po	starych	reflektorach	i	kablach,	ułożenie	płytek	kamiennych	na	dnie	i	ścianach	fontanny,	montaż	4	sztuk	nowych	
reflektorów	LED	oraz	dysz	płaszczowych.	Łączna	wartość	inwestycji	wyniosła	76	373,16	zł	brutto.	W	ramach	zadania	związanego	z	renowacją	placu	zabaw,	wykonane	zostały:	demontaż	starych	urządzeń	zabawowych	
oraz	wyposażenia	dodatkowego,	montaż	nowych,	w	tym	–	zestawu	sprawnościowego,	modelu	wozu	strażackiego,	piaskownicy,	huśtawek	wahadłowych	i	wagonowych,	karuzeli	typu	pająk,	bujaka	sprężynowego	i	innych.	
Całość	Placu	Pionierów	jest	kolejnym	punktem	w	przestrzeni	Trzebnicy,	gdzie	w	komfortowych	warunkach	można	odpocząć	w	klimatycznym	miejscu,	a	relaks	znajdą	tu	zarówno	starsi	jak	i	młodsi	mieszkańcy.	
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 Gminna karta Trzebnicka Ro-
dzina 3+ świetnie się przyjęła. Te-
raz dodatkowo rząd wprowadza 
ogólnopolską Kartę Dużej Rodzi-
ny, z której można korzystać też w 
innych miastach. Tańsze bilety na 
wydarzenia kulturalne, wystawy, 
muzea, przejazdy komunikacją pu-
bliczną, a nawet wakacje. Wnioski 
o nią można było składać już od 16 
czerwca.

 Ogólnopolska Karta Dużej Ro-
dziny to system zniżek dla rodzin 
wielodzietnych. Od 16 czerwca 
każda rodzina z co najmniej trój-
ką dzieci na utrzymaniu, mogła w 
swojej gminie złożyć wniosek o wy-
danie karty. Pierwsze z nich były 
wydawane już w lipcu.

 - Karta Dużej Rodziny realnie 
pomoże rodzinom wielodzietnym 
w codziennym życiu: dostępie do 
kultury, aktywnego wypoczynku, 
ale także obniży ich wydatki na ży-
cie. Szacujemy, że ze zniżek będzie 
mogło skorzystać nawet 3,4 mln 
osób, w tym ponad 2 mln dzieci 
- mówi Władysław Kosiniak-Ka-
mysz, minister pracy i polityki spo-
łecznej. 

 Liczba instytucji i firm, które 
zaoferują zniżki rodzinom syste-
matycznie się powiększa. Wkrótce 
pełną listę będzie można znaleźć 
na stronie www.rodzina.gov.pl. 
Wszystkie miejsca oferujące zniżki 
będą opatrzone logo „Tu honoruje-
my Kartę Dużej Rodziny”. 

 Karta Dużej Rodziny przy-
znawana jest każdemu członkowi 
rodziny, także rodzinom zastęp-

czym i rodzinnym domom dziec-
ka. Rodzicom karta wydawana jest 
dożywotnio, dzieciom do ukoń-
czenia 18 lub 25 lat w przypadku 
kontynuowania nauki. Osoby nie-
pełnosprawne otrzymają kartę na 
czas trwania orzeczenia o niepeł-
nosprawności. Karta przyznawana 
jest bezpłatnie i bez względu na do-
chód. 

 Ogólnopolska Karta Dużej Ro-
dziny jest uzupełnieniem lokalnych 
kart, które przyznają gminy swoim 
mieszkańcom. Do tej pory na karty 
dla dużych rodzin zdecydowało się 
200 gmin w Polsce.

(ewe)

Info: 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej

W sprawie ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny mogą Państwo py-
tać, dzwoniąc na numer:  071 388 
81 70 Grzegorz Król, koordynator 
programu Trzebnicka Rodzina 
3+, Urząd Miejski w Trzebnicy, II 
piętro, pokój 96. Tu także należy 
składać wnioski o kartę. Wnio-
ski można pobrać ze strony www.
trzebnica.pl w zakładce Dla Miesz-
kańca. Poniżej lista najczęściej za-
dawanych pytań.
Komu przysługuje Karta Dużej 
Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana 
jest rodzinie, która utrzymuje przy-
najmniej trójkę dzieci. Dotyczy to 
także rodzin zastępczych oraz ro-

dzinnych domów dziecka. Karta 
przyznawana jest każdemu człon-
kowi rodziny. Dochód rodziny nie 
jest kryterium przyznania karty. 
Na jak długo przyznawana jest 
Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana 
jest dzieciom do ukończenia 18. lub 
25. roku życia, jeśli uczą się jesz-
cze w szkole lub studiują. Rodzice 
mogą korzystać z karty dożywot-
nio. Osobom niepełnosprawnym 
karta wydawana jest na czas obo-
wiązywania orzeczenia o niepełno-
sprawności.
Jak wygląda Karta Dużej Rodzi-
ny?
Karta Dużej Rodziny posiada je-

den, ogólnopolski wzór. Ma wy-
miary 54x85,6 mm (takie, jak 
np. karta płatnicza lub kredyto-
wa). Karta jest spersonalizowana. 
Oznacza to, że znajduje się na niej 
imię i nazwisko oraz numer PESEL 
jej posiadacza. Dodatkowo podana 
jest data ważności karty, jej numer, 
skrót „KDR” pisany alfabetem Bra-
ille’a oraz elementy zabezpieczające 
przez jej podrobieniem. 
Jak i gdzie należy się zgłosić po 
kartę?
Aby ją otrzymać należy złożyć 
wniosek w gminie odpowiadającej 
miejscu zamieszkania. W urzędzie 
gminy będzie podana informacja o 
instytucjach, które zajmują się wy-

dawaniem karty – tam należy zło-
żyć wniosek. Wniosek, w imieniu 
rodziny, może złożyć każdy pełno-
letni jej członek. 
Kiedy mogę złożyć wniosek o wy-
danie karty?
Od 16 czerwca br. rodziny mogą 
składać wnioski. 
Czy Karta Dużej Rodziny wyda-
wana jest bezpłatnie?
Tak, Karta Dużej Rodziny wyda-
wana jest bezpłatnie, każdej osobie 
zgłoszonej we wniosku.
Jakie zniżki przysługują posiada-
czom karty?
Karta Dużej Rodziny uprawnia do 
zniżek, które oferowane są zarów-
no przez instytucje państwowe, 
jak i firmy prywatne. Lista miejsc 
i wysokość zniżek dostępna będzie 
tutaj: rodzina.gov.pl. Lista będzie 

aktualizowana na bieżąco.
Czym różni się ogólnopolska Kar-
ta Dużej Rodziny od tej lokalnej?
Ogólnopolska Karty Dużej Rodzi-
ny upoważnia do korzystania ze 
zniżek na terenie całego kraju, a nie 
tylko w obrębie gminy. 
Czy zniżki z tytułu posiadania 
ogólnopolskiej Karty Dużej Ro-
dziny anulują zniżki, które przy-
sługują z tytułu posiadania lokal-
nej Karty Dużej Rodziny?
Nie. Ogólnopolska Karta Dużej 
Rodziny jest uzupełnieniem zni-
żek, do których uprawnia lokalna 
Karta Dużej Rodziny. Karta jest 
również uzupełnieniem zniżek, 
które do tej pory przysługują rodzi-
nom, np. w komunikacji krajowej, 
czy instytucjach kultury.
Czy rodzinom, w których znajdują 
się osoby niepełnosprawne przy-
sługują dodatkowe zniżki?
Zniżki, do których uprawnia Karta 
Dużej Rodziny, przysługują każde-
mu członkowi rodziny, w jednako-
wym wymiarze.  Może się jednak 
zdarzyć, że instytucja lub firma, 
która oferuje zniżki, będzie chciała 
przyznać dodatkową ulgę osobom 
niepełnosprawnym.
Czy rodzicom, którzy nie są w 
związku małżeńskim lub są po 
rozwodzie przysługują takie same 
prawa korzystania z karty?
Rodzice mogą korzystać z przy-
wilejów, jakie daje Karta Dużej 
Rodziny bez względu na to, czy są 
małżeństwem. Z karty korzystać 
mogą także małżonkowie rodzi-
ców.  
Jak korzystać z Karty Dużej Ro-
dziny?
Miejsca, w których przysługują 
zniżki oznaczone są specjalnym 
znakiem „Tu honorujemy Kartę 
Dużej Rodziny”. Aby skorzystać 
ze zniżki należy w punkcie zakupu 
biletu wstępu okazać kartę. Z karty 
każdy jej posiadacz może korzystać 
w dowolnym czasie. Oznacza to, że 
aby skorzystać z karty nie trzeba 
być całą rodziną w jednym miejscu.  
Co zrobić w przypadku zgubienia 
karty?
Aby otrzymać duplikat karty na-
leży się zgłosić do urzędu gminy. 
Duplikat karty wydawany jest za 
opłatą 8,71 zł.

Dla dużych rodzin w całej Polsce

Karta Dużej Rodziny pytania i odpowiedzi

Społeczeństwo        ◀
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R E K L A M A

SebaStian HawryliSzyn

 Prace prowadzić będzie firma 
Heilit Woerner  z Wrocławia, która 
złożyła najkorzystniejszą ofertę w 
wysokości 665.174,08 zł.
 - Dzisiejsze podpisanie umowy 
jest kolejnym etapem realizowania 
obietnicy złożonej mieszkańcom 
Kuźniczyska, która dotyczyła po-
wstania drogi łączącej ich miejsco-
wość z Pęciszowem – powiedział 
burmistrz Marek Długozima. – 
Droga ta będzie kolejnym elemen-
tem współpracy z Gminą Zawonia. 
Docelowo przebiegać będzie tamtę-
dy jeden z etapów „Korony Kocich 
Gór”- wyścigu kolarskiego, który 
łączy obie gminy. Cieszę się także, 
że dzięki naszej pracy kolejne so-
łectwa, takie jak właśnie Kuźniczy-
sko, Głuchów Górny czy Ujeździec 
Mały zyskują drogi, które ułatwią 
codzienne funkcjonowanie miesz-
kańco – dodał.

 W zakres zamówienia wchodzi 
wykonanie: zadanie nr I - przebu-
dowa drogi gminnej między Kuź-
niczyskiem a Pęciszowem; zadanie 
nr II - przebudowa drogi gminnej 
w Kuźniczysku; zadanie nr III - 
budowa zjazdu z drogi krajowej na 
drogę gminną w miejscowości Ko-
bylice. W skład prowadzonych prac 
wchodzić będzie między innymi 
wykonanie robót przygotowaw-
czych, rozbiórkowych i ziemnych, 
takich jak - odtworzenia rowów, 
przepustu pod koroną drogi, na-
wierzchni jezdni, mijanek i zjaz-
dów, poboczy z kamienia łamane-
go; umocnienia skarp i dna rowu, 
robót wykończeniowych.
 - Te drogi będą dla nas wielkim 
ułatwieniem – mówi Krzysztof 
Lewczak, wieloletni mieszkaniec 
Kuźniczyska – nie tylko dla miesz-
kańców, ale także dla służb takich 
jak straż czy pogotowie, przez co 
nasza wioska stanie się bezpiecz-
niejsza – zakończył.
 - Oczekiwaliśmy na tę drogę 
od dłuższego czasu, cieszę się, że 
burmistrz Marek Długozima do-

strzegł nasz problem, że moje jak i 
wszystkich mieszkańców starania 
znalazły realne odzwierciedlenie 
dzisiaj, w chwili otwarcia ofert –ł 

powiedział Zbigniew Pasiecznik 
radny Rady Miejskiej w Trzebnicy 
(prywatnie mąż pani sołtys Gra-
żyny Pasiecznik) – mająca powstać 

droga to ułatwienie również dla 
mieszkańców Pęciszowa, którzy 
uczęszczają do naszego kościoła 
czy też szkoły – zakończył. 

Oczekiwana droga nabiera realnych kształtów
We wtorek 19 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Trzeb-
nicy burmistrz Marek Długozima podpisał umowę na 
wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 
między Kuźniczyskiem a Pęciszowem”. Prace będą po-
dzielone na trzy zadania: zadanie nr I - przebudowa drogi 
gminnej między Kuźniczyskiem a Pęciszowem; zadanie nr 
II - przebudowa drogi gminnej w Kuźniczysku; zadanie nr 
III - budowa zjazdu z drogi krajowej na drogę gminną w 
miejscowości Kobylice. 

Samorząd                   ◀
▶	 Od	lewej:	skarbnik	Barbara	Krokowska,	burmistrz	Marek	Długozima,		właściciel	firmy	Heilit	Woerner	oraz	Zbigniew	Mroziński	z	
wydziału	TI.		

▶	 Droga	gminna	między	Kuźniczyskiem	a	Pęciszowem,	która	wkrótce	zostanie	wyremontowana.	
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 - Do tej pory mieszkańcy uli-
cy Henryka Brodatego oraz ulicy 
Piwnicznej mieli duży problem z 
przemieszczaniem się na drugą 
stronę drogi. Najbliższe bowiem 
przejście znajduje się dopiero 
przy ul. Milickiej, idąc w stronę 
targowiska. Teraz – dzięki dobrej 
współpracy z dyrektorem Lochem 
- to się na szczęście zmieni- tak 
uzasadniał ten pomysł burmistrz. 
 Sam dyrektor DSDiK sprawę 

rond oraz przejścia drogowego 
na ulicy H. Brodatego komen-
tował tak: - Bardzo się cieszę, że 
wraz z gminą możemy wykonać 
kolejne zadania, mające na celu 
usprawnienie organizacji ruchu 
w mieście. Zależy nam na tym, by 
stosowane rozwiązania jak najle-
piej służyły uczestnikom ruchu 
drogowego. Podczas wizji lokalnej 
stwierdzono, że droga spełnia wy-
magane normy widoczności i pasy 
mogą być przez nią poprowadzo-
ne. By przejście mogło powstać, 
burmistrz zobowiązał się także do 
wybudowania odcinka chodnika po drugiej stronie ulicy H. Broda-

tego. Mające powstać przejście oraz 
ronda zwiększą bezpieczeństwo 
oraz znacząco usprawnią ruch na 

terenie Trzebnicy.                      [seb] 

Bezpieczne przejście na ul. Brodatego
W środę odbyła się wizja lokalna, która miała na celu usta-
lenie możliwie najdogodniejszej lokalizacji przejścia dla 
pieszych na ulicy H. Brodatego. O wybudowanie przejścia 
od dawna zabiegał burmistrz Marek Długozima, który 
podczas ostatniego spotkania z dyrektorem Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei Leszkiem Lochem na temat utworze-
nia w Trzebnicy rond, poruszył również tę kwestię. 

Samorząd                   ◀

▶	 Na	ulicy	H.	Brodatego	ma	się	pojawić	przejście	dla	pieszych,	które	zwiększy	bezpieczeństwo	i	ułatwi	dostanie	się	na	drugą	stronę,	
tej	ruchliwej	drogi.	

SebaStian HawryliSzyn

 W piątek 1 sierpnia w Urzę-
dzie Miejskim w Trzebnicy bur-
mistrz Marek Długozima podpisał 
umowę, na mocy której zostanie 
wsparty remont Zakładu Opiekuń-
czo-Leczniczego dla Dorosłych, 
prowadzonego przez Centrum 
pod wezwaniem Świętej Jadwigi 
Śląskiej w Trzebnicy. W ramach 
umowy przekazane zostanie 15 tys. 
złotych na wymianę instalacji wod-
nej i wykonanie przyłącza do pralni 
zakładowej.
 - Trzebnicki ZOL jest bardzo 
potrzebnym zakładem, gdzie po-
moc mogą znaleźć ludzie w jesieni 
swego wieku, ale także ci schoro-
wani czy po wypadkach. Odnajdu-

ją tam dobrą opiekę oraz namiastkę 
prawdziwego domu i ciepła rodzin-
nego – powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima i dodał: - Ważnym 
jest, by wspierać w ramach swoich 
możliwości funkcjonowanie tego 
centrum, co tą umową właśnie czy-
nimy, bo liczy się dla nas tak samo 
dobro młodych i samodzielnych 
osób, jak i tych mieszkańców, któ-
rzy potrzebują nieustannej opie-
ki. Taką opiekę znajdują właśnie 
w Trzebnickim Zakładzie Opieki 
Leczniczej. 
 Umowa została podpisana z 
dyrektor zakładu siostrą Grażyną 
Czernecką, która również nie kry-
ła swej radości: – Liczy się dla nas 
każda pomoc, a to dofinansowanie 
pozwoli nam na przeprowadzenie 
planowanego remontu. Dziękuję 
panu burmistrzowi za dobre serce 
i pozytywne spojrzenie na naszą 
sprawę – podsumowała siostra 
Grażyna Czarnecka. 

Dotacja dla Trzebnickiego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

▶	 Podpisanie	umowy.	Od	lewej	-	skarbnik	Barbara	Krokowska,	burmistrz	Marek	Długozima	oraz	siostra	Grażyna	Czarnecka.	

Samorząd                   ◀
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R E K L A M A

 Jak zapewnił mieszkańców 
burmistrz Marek Długozima, 
mają oni jego pełne poparcie. W 
najbliższym czasie rozpoczną się 
prace projektowe, a już we wrze-
śniu odbędzie się kolejne spotka-
nie burmistrza z mieszkańcami 
tego podwórka, by zaprezento-
wać im i omówić przygotowany 
projekt przebudowy wspólnej 
przestrzeni. Projekt zostanie sfi-
nansowany z budżetu Gminy 
Trzebnica.

 Wspomniane podwórko zaj-
muje dość dużą powierzchnię 
i jest wspólne dla licznej grupy 
mieszkańców okolicznych blo-
ków i kamienic, którzy chcieliby 
zmienić wygląd swojej najbliższej 
okolicy. - Głównym problemem 

jest brak oświetlenia, co powodu-
je, że wieczorami i nocą przesia-
dują tam różne osoby spożywają-
ce alkohol. Zachowują się głośno 
i wulgarnie, do tego załatwiają 
swoje potrzeby fizjologiczne. – 
mówi jeden z uczestników spo-
tkania. Mieszkańcy chcieliby tak-
że, aby utwardzić powierzchnię i 
wyznaczyć miejsca parkingowe 
oraz zadbać o zieleń, zamonto-
wać elementy małej architektury, 
jak np. ławki, wyznaczyć boisko 

sportowe oraz plac zabaw dla 
dzieci.
 - Trzebnica pięknieje i dy-
namicznie się rozwija. Te pozy-
tywne zmiany inspirują kolejne 
osoby, instytucje, wspólnoty do 
podjęcia działań i zadbania o 
swoje najbliższe otoczenie. In-
tegracja mieszkańców i ich chęć 
działania, to przejaw dojrzałej 
demokracji i społeczeństwa oby-
watelskiego. Z całą mocą popie-
ram takie oddolne inicjatywy. Z 
zaangażowaniem i otwartością 
odpowiedziałem na zaproszenie 
mieszkańców – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima. I do-
dał: – Ostatnio w głosowaniu w 
ramach budżetu obywatelskiego, 
w którym udział wzięła imponu-
jąca liczba blisko 4 tysięcy miesz-
kańców naszej gminy, zwyciężyła 
podobna propozycja – remont 
podwórka przy ul. Daszyńskiego, 
Kościelnej i Sienkiewicza. Jestem 
przekonany, że budowa deptaka 
i utworzenie ładnego, przyjem-
nego miejsca spowodowało, że 
trzebniczanie również po drugiej 
stronie swoich mieszkań chcą 
mieć zadbaną przestrzeń.

Remont kolejnego podwórka
Mieszkańcy kamienic i bloków przy Rynku, ul. Daszyń-
skiego i Głowackiego podjęli inicjatywę, by zmienić wygląd 
wspólnego podwórka i zwiększyć poziom bezpieczeństwa. 
Zwrócili się do burmistrza Marka Długozimy z prośbą o 
spotkanie. Odbyło się ono 26 lipca.

Samorząd                   ◀

▶	 Podczas	spotkania	burmistrz	Marek	Długozima	zapewnił	mieszkańców,	że	ich	propozycje	odnośnie	remontu	podwórka	zostaną	
uwzględnione	w	projekcie.

 Obszar objęty statusem pomni-
ka historii obejmuje Bazylikę pod 
wezwaniem św. Bartłomieja Apo-
stoła i św. Jadwigi, klasztor oraz 
tereny, na których znajdują się bu-
dynki pomocnicze. Zespół dawne-
go opactwa cysterek został uznany 
za Pomnik Historii ze względu na 
„wartości historyczne i artystyczne, 
materialne i niematerialne, a także 
autentyczność substancji zabytku” 
- czytamy w dokumencie podpi-
sanym przez prezydenta. Ponadto 
„zespół jest cennym dziełem sztuki 
romańskiej, gotyckiej i barokowej, 
a jako mauzoleum Piastów Śląskich 
oraz sanktuarium św. Jadwigi Ślą-
skiej ma szczególne znaczenie dla 

kultury i dziejów Polski”. 
 Pomnik Historii jest jedną z 
czterech form ochrony zabytków. 
Uznanie obiektu za Pomnik Hi-
storii oznacza nadanie danemu 
zabytkowi lub parkowi kulturowe-
mu szczególnej rangi ze względu 
na jego wartość dla kultury naro-
dowej. To wyróżnienie Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej przyznał 
blisko 60 zabytkom w kraju. Taki 
status mają np.: zespół klaszto-
ru oo. paulinów na Jasnej Górze, 
gnieźnieńska archikatedra, a na 
Dolnym Śląsku są to m.in.: zespół 
dawnego opactwa w Krzeszowie, 
twierdza w Srebrnej Górze czy 
Hala Stulecia we Wrocławiu. Teraz 
do tego prestiżowego grona dołą-
czyła Trzebnica.  
 Przypomnijmy - w tej chwili 
trwają prace remontowe związane z 

wymianą ogrzewania i posadzki w 
nawach bocznych bazyliki, ponad-
to w trakcie odbudowy jest dach 
klasztoru sióstr boromeuszek.
 Prace wkroczyły już w III etap 
remontu. Siostry przyznają, że stan 
dachu jest katastrofalny. - Musimy 
zwiększyć tempo prac, by można 
było nadal udostępniać klasztor 
pielgrzymom i zwiedzającym, by 
organizować w nim spotkania kul-
turalno-naukowe, by móc nadal 
prowadzić w nim działalność me-
dyczną, opiekuńczą i charytatyw-
ną, rekolekcje, świetlicę i inne dzie-
ła będące kontynuacją miłosiernej 
posługi św. Jadwigi Śląskiej - pa-
tronki i współfundatorki naszego 
klasztoru - przyznaje s. Krzysztofa, 
ekonomka generalna boromeuszek 
trzebnickich w rozmowie udzielo-

nej KAI.
 - Ogromnie się cieszę z tego 
sukcesu. Od wielu lat siostry bo-
romeuszki współpracują z gminą 
Trzebnica, która należy do Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Gmin 
Cysterskich. Równie dobrze ukła-
da się współpraca z księżmi sal-
watorianami. Pomnik Historii to 
wspaniałe wyróżnienie, które pod-
nosi nie tylko prestiż miejsca, ale 
i prestiż całego miasta. Zarówno 
klasztor, jak i bazylika wymagają 
tego szczególnego wsparcia. W jed-
nym i drugim obiekcie trwają w tej 
chwili remonty na ogromną skalę, 
m.in. wymiana posadzki w nawach 
bocznych bazyliki i remont prawie 
1 ha powierzchni dachu. Cieszę 
się, że również Gmina Trzebnica 
w trosce o to wyjątkowe dziedzic-

two narodowe ma swój ogromny 
udział. Trzeba jednak dodać, i fakt 
ten wzbudza szczególną radość, 
że współpraca ta wykracza dalece 
poza kwestie finansowe – mówi 
burmistrz Marek Długozima i 
dodaje na koniec: Dzięki wymie-
nionym wcześniej wspólnym dzia-
łaniom przyczyniliśmy się jako 
gmina do uzyskania przez trzeb-
nicką bazylikę i klasztor statusu 
Pomnika Historii. Jestem dumny, 
że dzięki temu do barwnej historii 
dziejów naszego miasta dołożyli-
śmy kolejną cegiełkę. 
 W tej chwili w Urzędzie Miej-
skim w Trzebnicy trwają prace na d 
planem gospodarki niskoemisyjnej 
dla gminy. Powstaje on w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych Wrocławskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Wpisanie na tę 
listę obiektów należących do Zgro-
madzenia Sióstr Boromeuszek i 
księży salwatorianów stwarza moż-
liwość dodatkowego ubiegania się o 
dofinansowanie ze środków unij-
nych i krajowych na lata 2014-2020.
 Od czerwca 2011 roku działa 
Fundacja dla Ratowania Klasztoru 
Świętej Jadwigi „By Służyć”. Odsy-
łamy Państwa na stronę fundacji, 
gdzie można odnaleźć informacje 
na temat możliwości udzielenia po-
mocy siostrom boromeuszkom:
 www.ocalicbysluzyc.pl.

(ewe)

Prezydent podarował Trzebnicy Pomnik Historii!
Prezydent RP Bronisław Komorowski w lipcu pod-
pisał rozporządzenie, na mocy którego zespół daw-
nego opactwa cysterek w Trzebnicy został uznany 
za Pomnik Historii. Co to oznacza? Z pewnością 
podnosi rangę i prestiż miejsca, ale i miasta Trzeb-
nica! Jednocześnie rosną szanse na zdobycie dota-
cji dla trwających właśnie remontów. 

Społeczeństwo        ◀
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17 października w Trzebnicy zo-
stanie otwarta szkoła muzycz-
na I stopnia. W związku z tym 
wydarzeniem planowany jest 
wasz wspólny koncert. Czy mo-
żecie zdradzić szczegóły tego 
projektu?

Paweł Hendrich: Na początku 
wspomnę o pomyśle na ten pro-
jekt. Nieprzypadkowo nazywa 
się on Avatar, ponieważ chodzi 
o wcielanie się jednej postaci w 
drugą. W tym wypadku nasza 
praca dążyła w tę stronę, bym w 
możliwie jak najbogatszy sposób 
zsamplował dźwięki skrzypiec 
Adama i przygotował odpowied-
nie oprogramowanie, które w 
czasie rzeczywistym dopasowuje 
się do tego, co gra Adam. Mamy 
więc awatara jego postaci, który 
poprzez komputer imituje jego 
grę. Ten proces dzieje się także 
w drugą stronę, ponieważ Adam 
też reaguje na to, co wychodzi z 
komputera. Robi się z tego nie-
skończona pętla pomiędzy Ada-
mem a komputerem i na tej bazie 
powstaje nasz projekt.
Adam Bałdych: Bazuje on na in-
terakcji komputera ze skrzypca-
mi. Myślę, że cały pomysł dobrze  
wpasowuje się w otwarcie szkoły 
muzycznej. Jest nawiązaniem do 
muzyki poważnej, do czegoś, co 
jest niezwykle klasyczne, czyli re-
citalu skrzypcowego. Jest to for-
ma znana od wieków, a zarazem 
najprostsza możliwa forma kon-
certowania, czyli występ muzyka 
solo. Postanowiliśmy z Pawłem 
połączyć nasze siły i pokazać wy-
stęp skrzypiec solo, które impro-
wizują, ale którym towarzyszy 

komputer teoretycznie używający 
moich dźwięków, ale nagranych 
przez Pawła. Oczywiście kom-
puter działa w specjalny, zapro-
gramowany przez Pawła sposób. 
Natomiast słuchacz, który będzie 
słuchał tego projektu, będzie miał 
wrażenie, że obcuje z jednym in-
strumentem – skrzypcami, ale 
które nagle zaczynają grać całą 
paletą różnych dźwięków, któ-
rych nie dałoby się zagrać w jed-
nym momencie przez skrzypka. 
Przy połączeniu skrzypiec z kom-
puterem można zrobić całą orkie-
strę różnych dźwięków i kolorów 
w jednym momencie i to tak na-
prawdę jest to, co chcieliśmy z 
Pawłem zrobić, czyli pokazać, że 
w XXI wieku komputer może w 
taki bardzo ludzki sposób uzu-
pełnić te rzeczy, których instru-
mentalista solista nie byłby w sta-
nie zrobić, i te dwa światy – elek-
troniki i instrumentu znanego od 
wieków – mogą się po prostu ze 
sobą przenikać.
Paweł: Adam poruszył tu bar-
dzo ważną kwestię humanizacji 
komputera i podniesienie go do 
rangi instrumentu, co nam się 
wydaje zupełnie oczywiste, ale 
być może nie wszystkim odbior-
com muzyki. Można nauczyć tak 
mechaniczną rzecz jak kompu-
ter tworzyć gesty zupełnie ludz-
kie i muzyczne. I faktycznie, ta 
brzmieniowość pomiędzy kom-
puterem a skrzypcami podczas 
koncertu będzie zacierana. Oczy-
wiście czasami robimy kontrast, 
ale w wielu fragmentach trudno 
będzie stwierdzić, co jest kom-
puterem, a co partią skrzypiec. 
Dzięki temu, tak jak Adam wspo-
mniał, mamy zmultiplikowane 
brzmienie skrzypiec, choć, jak 
już to zostało powiedziane, każdy 
dźwięk oryginalnie wychodził ze 

skrzypiec Adama.
Przypomina mi się pewna aneg-
dota związana z Adamem. Swe-
go czasu Robert Jagodziński 
nie rozpoznał Twoich skrzypiec 
w utworze „Balboo” na płycie 
Piotra Żaczka, myśląc, że to solo 
gitarowe.

Adam: (śmiech) To jest właśnie 
to, że tak naprawdę ja ze swojego 
punktu widzenia chcąc uciec od 
takiej klasycznej definicji skrzy-
piec, którą poznawałem w szkole 
muzycznej i wobec której się bun-
towałem, postanowiłem słuchać 
zupełnie innych instrumentów i 
próbować sprawić, aby skrzypce 
zabrzmiały kompletnie inaczej, 
niż ta forma tego instrumentu, do 
którego jesteśmy przyzwyczaje-
ni. Miałem wrażenie, że skrzyp-
ce zasługują na to, by odświeżyć 
ich wizerunek i pokazać, że tak 
naprawdę mogą zagrać zupełnie 
inne rzeczy i wpasowywać się w 
zupełnie inne style i w nich się 
też poruszać pomimo swojego 
bardzo klasycznego wizerunku. 
Później, w miarę dojrzewania, 
zacząłem rozumieć, że tak na-
prawdę piękno tego instrumen-
tu polega na tym, że ma swoje 
brzmienie, już wyznaczone, ale w 
morzu technik można odnaleźć 
coś, co jest jeszcze nie odkryte. 
Z Pawłem w tym projekcie pró-
bujemy pokazać inne możliwości 
dla tego instrumentu. Pomimo 
tego, że będzie słychać to kla-
syczne brzmienie instrumentu, to 
dźwięki i frazy, które popłyną, i 
styczność świata jazzowego i kla-
sycznego sprawią, że na tej sce-
nie zabrzmią rzeczy, których nie 
spodziewamy się nawet my, bo 
improwizacja gra tu główną rolę. 
Tak naprawdę ta muzyka two-
rzona jest w czasie rzeczywistym 

i tu cały plus komputera to fakt, 
że on się do tego dopasowuje. To 
nie są dźwięki zamknięte w jakieś 
ramy. Jeśli poczujemy, że miejsce, 

w którym gramy, zainspiruje nas 
do ciszy, szmerów, to dokładnie 
to samo będzie robił komputer, 
a jeśli nagle wyzwoli się energia, 
w której będziemy chcieli „dać 
czadu” i skrzypce rozbić o ścianę, 
to myślę, że komputer wyda po-
dobny dźwięk. Może procesor się 
przepali, może być rockandrollo-
wo (śmiech).
Zapowiada się fantastycznie 
(śmiech). Na czym polega wy-
jątkowość tego projektu, łączą-
cego klasykę z jazzem? Jaką do-
strzegasz relację między tymi 
gatunkami?

Adam: W tym projekcie fajne jest 
też to, że pomimo iż tworzymy 
w swoich nurtach, to słuchali-
śmy wielu podobnych rzeczy, jak 
choćby muzyki rockowej, metalo-
wej. To sprawia, że podchodzimy 
do „swoich” gatunków z otwar-
tością, nie mamy problemu w łą-
czeniu tych rzeczy i rozumiemy, 
że dzisiejsza muzyka poważna i 
jazzowa potrzebują się przenikać, 
potrzebują wzajemnych relacji i 
mogą od siebie korzystać. Nawet 
mówi się, że muzyka jazzowa jest 
współczesną formą muzyki po-
ważnej. Myślę, że te światy będą 
się coraz bardziej do siebie zbli-
żać, bo jazz ma to nieokrzesanie, 
energię, spontaniczność, impro-
wizację, a muzyka poważna z ko-
lei poszukuje nowych kolorów i 
brzmień. To nasza pierwsza próba 
połączenia tych dwóch światów, 
ale mamy też mnóstwo kolejnych 
pomysłów, więc to zaczątek cze-
goś naprawdę fajnego.

Nie mogę nie zapytać o Two-
je zdanie na temat otwarcia 
szkoły muzycznej w Trzebnicy 
w oparciu o własne, niekoniecz-
nie miłe doświadczenie z taką 
placówką.

Adam: Myślę, że szkoły jako in-
stytucje są potrzebne, jeśli oczy-
wiście zbiorą się tam ludzie, 
którzy mają otwarte głowy na 
to, żeby uczyć w jak najbardziej 
profesjonalny sposób, ale też do-
strzegać przemianę świata i mu-
zyki, która odbywa się na naszych 
oczach. Ja miałem to szczęście, 
że wyleciałem ze szkoły muzycz-
nej, chwilę później skończyłem 
akademię muzyczną i dostałem 
stypendium Berklee College of 
Music. Znalazłem się w sytuacji, 
w której nie było to do końca 
rozumiane, a musiałem wierzyć 
w swoje marzenia, musiałem za 
nimi podążać nawet za taką cenę. 
Mój przykład pokazuje, że naj-
ważniejsza jest ciężka praca, wia-
ra w swoje siły i jeszcze raz ciężka 
praca. Wtedy nic nam nie po-
psuje miejsca, do którego mamy 
dotrzeć. Natomiast zdążyłem 
przez tych kilka lat uzyskać wie-
le wiedzy, bez której dzisiaj bym 
się nie obył, robiąc to, co robię. 
Nie mogę powiedzieć, że szkoła 
mi nie pomogła. Wydaje mi się, 
że dzisiaj, z perspektywy lat, jest 
to dla mnie epizod, który był cie-
kawy w moim życiu i jeszcze bar-
dziej zmotywował mnie do tego, 
by się zbuntować i znaleźć swoją 
własną drogę. Wierzę, że nową 
szkołę muzyczną, która otwiera 
się w Trzebnicy, będą tworzyć lu-
dzie, którzy oprócz wiedzy chcą 
też zarażać młodych ludzi pasją. 
I to jest piękne, że powstają takie 
placówki, ponieważ to sprawi, że 
środowisko muzyczne w Trzeb-
nicy będzie się bardziej rozwijać, 
będzie więcej ludzi, którzy będą 
tu grać i z tą wiedzą – mam na-
dzieję – wychodzić do świata.
A miałeś już okazję pozwiedzać 
Trzebnicę?

Adam: Tak, jeździliśmy już na 
rowerach z Asią i Pawłem (Hen-
drichami – przyp. aut.). Kilka 
lat temu grałem też tu koncert z 
zespołem Up To Date w ramach 
Jazzu nad Odrą. Jest tu pięknie, 
Trzebnica i jej okolice bardzo in-
spirują. Zdarzało mi się nawet, że 
jadąc z Gorzowa, z którego po-
chodzę, do Krakowa, wybierałem 
specjalnie takie drogi, żeby zaha-
czyć o ten rejon. Miło będzie tutaj 
zagrać.

Dziękuję za rozmowę. 

Patrycja  Król

Szkoła muzyczna coraz bliżej
Już wkrótce w Trzebnicy zostanie otwarta szko-
ła muzyczna. Tej historycznej chwili będą towa-
rzyszyły liczne wydarzenia artystyczne. Mocno 
zaangażowany w realizację oprawy muzycznej jest 
trzebniczanin Paweł Hendrich, który wraz ze zna-
nym skrzypkiem Adamem Bałdychem przygoto-
wuje na tę okazję wspólny projekt. 12 lipca mia-
łam przyjemność towarzyszyć muzykom podczas 
próby przed koncertem, a po jej zakończeniu obaj 
udzielili mi wywiadu.

Nota bio:

Paweł Hendrich – urodził się 21 
kwietnia 1979 we Wrocławiu. W 
roku 1998 podjął naukę kompo-
zycji u Jerzego Filca. Ukończył 
studia magisterskie na Wydziale 
Inżynieryjno-Ekonomicznym 
Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Jest także absolwen-
tem Wydziału Kompozycji, Dy-
rygentury, Teorii Muzyki i Mu-
zykoterapii Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu w klasie kompo-
zycji Grażyny Pstrokońskiej-Na-
wratil (dyplom z wyróżnieniem). 
Na przełomie 2005 i 2006 prze-
bywał w Hochschule für Musik w 
Kolonii w ramach programu sty-
pendialnego Socrates-Erasmus, 
gdzie studiował kompozycję w 
klasie Yorka Höllera. W latach 
2004-2008 był stypendystą Mi-
nistra Kultury, otrzymywał także 

stypendium Miasta Wrocławia 
oraz stypendium Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. W roku 
2007 został objęty przez Europej-
skie Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego 4-letnim Progra-
mem Promocji 13 Kompozyto-
rów. W roku 2010 został uhonoro-
wany członkostwem w Akademii 
Młodych Uczonych i Artystów. 
Od roku 2008 jest zatrudniony 
w Akademii Muzycznej im. K. 
Lipińskiego we Wrocławiu na sta-
nowisku asystenta. W roku 2012 
otrzymał stopień doktora w dzie-
dzinie sztuki muzycznej.
Jest laureatem wielu nagród, 
m.in. w 2005 – III nagrody za 
Anepigraph na małą orkiestrę 
(2005) na Międzynarodowym 
Konkursie Kompozytorskim or-
ganizowanym przez Fundację im. 
Franza Josefa Reinla w Wiedniu. 
W roku 2009 jego utwór Metaso-

lidus I na orkiestrę symfoniczną 
został nominowany, jako jeden 
z siedmiu, do Nagrody Mediów 
Publicznych OPUS (konkurs nie 
został rozstrzygnięty).
(źródło: www.hendrich.pl)

Adam Bałdych - W wieku 16 lat 
okrzyknięty „cudownym dziec-
kiem” szybko zaczyna koncerto-
wać z wybitnymi muzykami pol-
skimi i amerykańskimi w Polsce, 
Niemczech, Serbii, Indonezji, Wę-
grzech, Hiszpanii, Francji, Anglii 
i USA. Europejskim debiutem, 
który otworzył przed Bałdychem 
najważniejsze sceny kontynentu 
jest nagrana dla prestiżowej wy-
twórni ACT MUSIC płyta „Ima-
ginary Room”. Album wyprodu-
kowany został wraz z Siggim Lo-
chem i Nilsem Landgrenem oraz 
nagrany z czołówką europejskiej 

sceny jazzowej (Lars Danielsson, 
Jacob Karlzon, Verneri Pohjo-
la, Morten Lund, Marius Neset). 
Płyta staje się bestsellerem wy-
twórni, a Adam zapraszany jest 
na największe festiwale jazzowe 
Europy jak Montreux Jazz Festi-
val w Szwajcarii czy London Jazz 
Festival w Anglii.
Bałdych nazywany jest „najbar-
dziej rozwiniętym technicznie 
skrzypkiem naszych czasów”, 
ale oprócz niesamowitej wir-
tuozerii ceniony jest za orygi-
nalne brzmienie i kompozycje. 
Ważnym momentem w karierze 
muzyka był pobyt w Nowym Jor-
ku, gdzie współpracuje z młodą 
sceną jazzową, grywa w legen-
darnych klubach, dojrzewa ar-
tystycznie i zyskuje niesamowite 
recenzje od amerykańskich ma-
gazynów. To właśnie tam, ociera-
jąc się o niezliczoną ilość kultur 

i brzmień – „odnajduje siebie” 
- jak sam mówi. W jego muzy-
ce czuć słowiańską melancholię, 
przestrzeń, ale również siłę, ży-
wioł i temperaturę; czuć polski 
rodowód. Często porównywany 
do największych - Urbaniaka, 
Wieniawskiego. Sam o swoich 
inspiracjach mówi: Rachmani-
now, Radiohead, polska muzyka 
ludowa oraz współczesna muzyka 
poważna. Bałdych wciąż poszu-
kuje, czego efektem są projekty z 
przedstawicielami wielu gatun-
ków muzycznych. Wyrzucony ze 
szkoły muzycznej za niepopraw-
ne zachowanie i jazzowe aspira-
cje parę lat później zdobywa sty-
pendium w prestiżowym Berklee 
College of Music oraz kończy 
Akademię Muzyczną w Katowi-
cach z wyróżnieniem.
(źródło: https://www.facebook.
com/AdamBaldychMusic/info)

Społeczeństwo        ◀

▶	 Paweł	Hendrich

▶	 Adam	Bałdych
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 20 sierpnia burmistrz Gmi-
ny Trzebnica Marek Długozima 
podpisał koleją ważną umowę, 
dotyczącą jednej z największych 
i historycznych inwestycji, jaką 
jest budowa Szkoły Muzycznej w 
Trzebnicy. 
Na mocy umowy zakupionych 
i dostarczonych zostanie 89 no-
wych instrumentów. W szkole 

czekają już pianina i fortepian.
 Wykonawcą umowy jest firma 
Marek Ostrowski Sp. j. z Wrocła-
wia. Dostawa nowych instrumen-
tów przewidziana jest najpóźniej 
na dzień 25 sierpnia. Równolegle 
trwają ostatnie prace wykończe-
niowe wewnątrz i na zewnątrz 
budynku Szkoły Muzycznej, w 
salach ustawiono już pianina i 

fortepian. Niebawem także zo-
staną dostarczone meble i pozo-
stałe wyposażenie nowych klas i 
pomieszczeń do nauki gry na in-
strumentach. Pierwszy rok w no-
wej Szkole Muzycznej w Trzebni-
cy rozpocznie blisko 100 uczniów. 

[kas]

Szkoła Muzyczna coraz bliżej

Zamówione instrumenty:  nazwa Ilość

1. Flet poprzeczny Jupiter JFL-509S  2 szt.
2. Flet poprzeczny Yamaha YFL-271 4 szt.
3. Klarnet Nuvo  1 szt.
4. Klarnet Bb Buffet Crampon B12  1 szt.
5. Klarnet Eb John Packer JP123  2 szt.
6. Saksofon altowy Trevor James 371A 6 szt.
7. Waltornia pojedyncza F John Packer JP162  3 szt.
8. Trąbka pocket Roy Benson PT-101S  4 szt.
9. Trąbka Yamaha YTR-2330S 1 szt.
10. Skrzypce Hoefner AS-060V 1/16 2 szt.
11. Skrzypce Hoefner AS-060V 1/8  4 szt.
12. Skrzypce Hoefner AS-060V 1/4 8 szt.
13. Skrzypce Hoefner AS-060V 1/2 4 szt.
14. Wiolonczela Strunal 4/15 rozmiar 1/4 1 szt.
15. Wiolonczela Strunal 4/15 rozmiar 1/2  3 szt.
16. Wiolonczela Strunal 4/15 rozmiar 3/4 2 szt.
17. Wiolonczela Strunal 4/15 rozmiar 4/4  2 szt.
18. Gitara klasyczna Strunal 381 Schoenbach EKO 3/4  2 szt.
19. Gitaraczna Strunal 381 Schoenbach EKO 7/8  9 szt.
20. Gitara klasyczna Strunal 381 Schoenbach EKO 4/4 4 szt.
21. Harfa Roth&Junius RJCH-34NB Celtic Lever 1 szt.
22. Akordeon guzikowy Hohner Nova II 48 4 szt.
23. Akordeon guzikowy Weltmeister Romance 603 2 szt.
24. Boomwhakers (bum bum rurki) zestaw klasowy l 1 zest.
25. Zestaw instrum. perkus. Rohema Percussion Orff 1 zest.
26.  Dzwonki chromatyczne 27-tonowe MatMax 15 szt.
27. Pulpit na nuty STIM P02 18 szt.

▶	 Burmistrz	Marek	Długozima	i	sekretarz	Daniel	Buczak	byli	obec-
ni	podczas	dostarczania	pierwszych	instrumentów	do	powstającej	
Szkoły	Muzycznej	w	Trzebnicy.

▶	 Podpisanie	umowy	przez	burmistrza	Marka	Długozimę	oraz	Marka	Ostrowskiego,	w	
obecności	skarbnik	Barbary	Krokowskiej	i	zastępy	naczelnika	wydziału	techniczno-in-
westycyjnego	Zbigniewa	Mrozińskiego.

▶	 W	 Szkole	Muzycznej	 znajdują	 się	 już	 pianina	 i	 fortepian.	
Niebawem	dostarczone	zostaną	pozostałe	instrumenty.



22 

 - Jestem zachwycona tegorocz-
nym forum. Co roku bowiem mile 
zaskakuje. I zawsze po jego zakoń-
czeniu czuję niedosyt – mówi Julia, 
która kolejny raz uczestniczyła w 
spotkaniu młodzieży. - Atmosferę 
tego miejsca tworzą ludzie - życzli-
wi, dobrzy, pomagający, słuchający. 
W codziennym, zabieganym ży-
ciu jest o to trudno. W następnym 
roku także pojadę do Dobroszyc, 
bo takie spotkania ładują moje 
akumulatory na kolejne 12 mie-
sięcy.  Księża, koledzy, koleżanki 
z całej niemal Polski są cudowni, 
a spotkanie z Bogiem niezwykłe – 
podkreśla.
 Jak twierdzi ks. Łukasz 
Anioł, jeden ze współorgani-
zatorów, takie właśnie forum 
ma być – niezwykłe i nieza-
pomniane. Spotykają się na 
nim ludzie z całej Polski. Do Ca-
ritasu w Dobroszycach, zwanego 
przez młodzież polskim Hogwar-
tem, przyjeżdżają gimnazjaliści, 
licealiści, studenci.  - Największa 
jednak praca czeka tę młodzież 
po spotkaniu. To właśnie wtedy 
będzie miała miejsce konfrontacja 
z życiem. Nasze tegoroczne hasło 
mówi, że warto walczyć, nie pod-
dawać się, a ci, którzy otworzyli się 
na działanie Boga są niezniszczal-
ni – wyjaśnia ks. Łukasz. - Każdy 
z nas jest bowiem powołany i wła-
śnie to trzeba w sobie kultywować 
– podkreśla.
 W tym roku Forum Młodzieży 
odbyło się po raz 21. I od samego 
początku odbywało się w Dobro-
szycach, za wyjątkiem jednego, 
które miało miejsce w Trzebnicy. 
Cała idea takich spotkań narodziła 
się na jednej z pielgrzymek na Ja-
sną Górę. - Młodzi ludzie zgroma-
dzeni wokół salwatorianów chcieli 
czegoś więcej niż kilkudniowa 
pielgrzymka i to tylko raz w roku. 
Wówczas na apel ten odpowiedział 
elbląski duchowny Mieczysław Ty-
lutki, obecnie proboszcz parafii. 
Pierwsze Salwatoriańskie Forum 
Młodych odbyło się w 1994 roku. 
Jednak nowoczesną formę z róż-
norodnymi warsztatami oraz spo-
tkaniami z ciekawymi ludźmi na-
brało w 2010 roku – opowiada ks. 
Łukasz.
 Szybko okazało się to ciekawą 
formą wakacyjnego spędzania 
czasu. Oprócz typowej formy re-
kolekcyjnej, nabrało młodzieżo-
wego kolorytu. Z każdym rokiem 
przybywało chętnych i trzeba było 
przeorganizować forum. Pojawili 
się animatorzy, opiekunowie grup 
oraz wychowawcy. Powstały także 
kursy dla animatorów, które orga-
nizowane są w Trzebnicy. To wła-
śnie na nich księża przekazują swo-
je doświadczenia i tak formują, by 
ci stali się wkrótce liderami grupy.
- Gdy mamy młodych ludzi do 
pomocy, my księża, mamy wię-
cej czasu na organizację kolejnego 

spotkania. I nie jest to praca łatwa. 
Przygotowania do forum zaczynają 
się zaraz po zakończeniu poprzed-
niego - podkreśla ks. Anioł.
I ten model się sprawdza. Każde 
forum jest inne. Ma zupełnie inne 
hasło, przesła- nie. Tworzą je 
tak naprawdę sami uczestni-
cy. Poddają pod rozwagę  
p o m y s ł y, wychodzą z 
ciekawy- mi propo-
zycjami. To oni 
b o - w i e m 
t wo - r z ą 
k li- mat 

na spotkaniu. Stroną logistyczno
-organizacyjną zajmują się księża. 
W Trzebnicy – ks. Łukasz Anioł 
oraz ks. Maciej Szeszko.  Spoty-
kają się, rozmawiają, przekonują, 
zapraszają i szukają sponsorów. 
I jak sami mówią, ludzie chcą się 
dzielić. Jedni dają środki pieniężne, 
inni dofinansują koncert, jeszcze 
inni dostarczą produkty, warzy-
wa, owoce itp. - Nie ukrywamy, że 
to duże przedsięwzięcie. Dlatego 
ważna jest dla nas każda pomoc. 
My ze swojej strony staramy się re-
klamować wszystkich tych, którzy 
nam pomagają. Oczywiście gminę 
Trzebnicę również. Wielkie ukłony 
dla burmistrza Marka Długozimy, 
bo zawsze nas wysłucha i wspiera – 
podkreśla ks. Anioł.
Warto dodać, że w tym roku po raz 
pierwszy wprowadzono darmową 
aplikację na telefon pn. „Jesteś bo-
ski”

[apj]

Jestem boski!
FORuM  MłODYCH  W  DOBROSZYCACH

Ponad 300 osób spotkało się na 21. Forum Młodych w 
Dobroszycach na początku lipca. W niezwykłych bu-
dynkach Caritasu stworzyli wspólnotę, z hasłem prze-
wodnim „Jesteś boski”. Była żarliwa modlitwa, ciekawe 
warsztaty, niezapomniane rozmowy o życiu i interesujące 
koncerty. 10 dni minęło błyskawicznie...

religia                           ◀

Co sądzą o 21FM młodzi 
ludzie, o tym świadec-
twa poniżej.

Nie dostałam się na wymarzone 
studia, na drugie studia dla od-
miany też się nie dostałam, kum-
pel miał wypadek (jak się później 
okazało śmiertelny), miałam 
trudne rozmowy z rodzicami, 
pojawiły się pierwsze problemy 
z moim chłopakiem, a na koniec 
podczas grania w piłkarzyki pękł 
mi telefon. Dramat! Tragedia! Ja 
przyjeżdżam na forum, staram 
się jak mogę, jestem animato-
rem, poświęcam czas Bogu, a On 
mi się tak odwdzięcza?!
Tak! Odwdzięczył mi się! Dosta-
łam 15643 razy tyle, ile dałam z 
siebie. Spędziłam ten czas z 300 
cudownymi osobami. Przy każ-
dej możliwej okazji Bóg pokazy-
wał mi życiowe wzorce. Dziękuję 
wszystkim, którzy pokazali mi 
jak żyć.

Agata

Jak powiedział ks. Kamil w swo-
im kazaniu – czas forum to czas 
zrywania z wszystkimi złymi 
przywiązaniami. Może jeszcze w 
to wszystko do końca nie wierzę, 

ale mam solidną podstawę i 
chęć zmiany swojego życia 

na lepsze. Dlatego cieszę 
się i ogromnie dziękuję za 
każde doświadczenie, jakie 

mnie na tym forum spotkało.
Renia

Bóg o mnie zawalczył i wygrał 
tę walkę! Na koniec dodam, że 
dziękuję wszystkim, którzy - nie 
przez przypadek - pojawili się 
w moim życiu, głosząc mi Je-
dyną Prawdę, jaką jest Bóg. 
Dziękuję Tym, którzy podczas Fo-
rum wspierali mnie, rozmawiali, 
przytulali, dziękuję Temu, u któ-
rego mogłam się wyspowiadać, 
dziękuję Bogu, że dał mi Was 
wszystkich na mojej drodze. Je-
steście Boscy. I ja też już wiem, że 
jestem boska.

Ewa

I choć jestem już w Warszawie, z 
syndromem „Na rączki" u naszej 
Córci, z syndromem uśmiecha-
nia się odruchowo do każdej 
przechodzącej osoby (u mnie) i 
muszę walczyć, żeby przypadko-
wym przechodniom na ulicy nie 
powiedzieć „Jesteś kochany",  i 
żeby w kościele nie złapać za rękę 
stojącej obok staruszki w czasie 
modlitwy Ojcze nasz, to wiem, 
że ten sam Pan Jezus jest też tu-
taj, a ta wdzięczność i radość z 
forumowego czasu będzie  owo-
cowała jeszcze długo. Po prostu 
dziękuję .

Zuza

▶	 Atmosfera	w	Dobroszycach	-	jak	co	roku,	była	wspaniała.	

▶	 Wszystkie	 przygotowane	 przez	 organizatorów	warsztaty	 cieszyły	 się	 ogromnym	
zainteresowaniem.	

▶	 Jak	mówić	nie	ruszając	ustami?	Jak	się	okazało,	nie	jest	to	takie	proste.	

▶	W	tym	roku	po	raz	pierwszy	zorganizowano	warsztaty	wojskowe.	

▶	Zdj.	na	górze	-	 jeden	ze	współorgani-
zatorów	ks.	Łukasz	Anioł.	Zdj.	na	dole	-	w	
Dobroszycach,	podczas	nabożeństwa.	

▶	 Na	 forum	nie	brakowało	śpiewu	oraz	muzyki.	Wszystko	 to	za	sprawą	uzdolnionej	
młodzieży.	
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SebaStian HawryliSzyn

 Akcja „Podaruj Rower” kolarzy 
z Kolarskiego Klubu Sportowego 
Trzebnica nabiera rozmachu. – Jest 
coraz więcej chętnych darczyńców, 
którzy przekazują swoje rowery dla 
potrzebujących – mówią pomysło-
dawcy akcji: Roman Węglarski i 
Bogdan Zieliński. - Cieszy nas, że 
kolejne dzieci otrzymują impuls do 
działania, dając im rowery staramy 
się wpływać na ich zdrowy rozwój, 
mamy również cichą nadzieję, że 
w ten sposób kreujemy przyszłe 
gwiazdy kolarstwa – dodają.
Jedną z takich rodzin, która otrzy-

mała pomoc od kolarzy jest wielo-
dzietna rodzina ze Skarszyna. – Z 
tego miejsca chciałbym bardzo po-
dziękować Romanowi i Bogdano-
wi, za to, że kiedy tylko wspomnia-
łem im o sprawie tej konkretnej 
rodziny i zapotrzebowaniu na ro-
wery, od razu wzięli się do działa-
nia, czego efektem jest przekazanie 
4 odnowionych sztuk – mówi Jan 
Janusiewicz, radny ze Skarszyna. 
Jak się później okazało, zapał dzieci 
do jazdy był tak duży, że na swoich 
nowych jednośladach wzięli udział 
w II Trzebnickim Kryterium Ko-
larskim. Patryk, Dominik, Karol 
i Krystian dojechali zgodnie do 

mety, a zwycięstwo w swojej kate-
gorii wiekowej w wyścigu na 1500 
metrów odniósł Dominik, wygry-
wając kask i okazały puchar. – Ser-
ce rośnie, gdy widzi się jak te dzieci 
jeżdżą na rowerach, że to wszystko, 
co robimy - ma sens. Od początku 
widzieliśmy, ile to dla nich znaczy, 
że rowery trafiły w dobre ręce, bo 
chłopcy nie potrafili się z nimi roz-
stać. Właśnie dla takich chwil to 
robimy  - mówi Roman Węglarski, 
a Bogdan Zieliński dodaje:  – To 
praca z młodzieżą daje największe 
efekty, tym bardziej z taką, która o 
tych rowerach marzy, a nie może 
pozwolić sobie na ich zakup. Trzeb-

nica powoli staje się mekką kolar-
stwa, będzie tu przecież od przy-
szłego roku wyścig „Korona Kocich 
Gór”, jest Rodzinne Kryterium 
Kolarskie, dzięki wsparciu gminy 
Trzebnica jesteśmy my, ukierun-
kowani na pracę z młodzieżą, bu-
dowaniu w nich sportowej pasji. 
Dlatego z tego miejsca chcieliby-
śmy wszystkim ludziom dobrej 
woli, wespół zaangażowanym w 
sprawę podziękować, za dobre ser-
ce, za przekazywanie rowerów czy 
jak panu Pawłowi Szleng - za ich 
naprawę. 
 Akcja trwa, zachęcamy do prze-
kazywania nam rowerów, my w ra-

zie potrzeby je odnowimy i przeka-
żemy dzieciom. Powodujmy razem 
uśmiech na twarzy dzieci, budujmy 
sportową Trzebnicę! – zakończyli 
Roman Węglarski i Bogdan  Zie-
liński.
 Oprócz rodziny ze Skarszy-
na rowery otrzymała rodzina ze 
Świątnik oraz kolejni potrzebu-
jący. Łącznie kolarze Gminnego 
Kolarskiego Klubu Sportowego 
Trzebnica przekazali już ponad 30 
rowerów, ale wciąż nie brakuje im 
zapału do działania. Wszystkich 
zachęcamy do wzięcia udziału w 
akcji – szczegóły znajdziecie na 
plakacie!

Ty też podaruj rower!

▶	 Kolejne	rowery	trafiły	do	dzieci.	Tym	razem	do	wielodzietnej	rodziny	ze	Skarszyna.	 ▶	 Odnowione	jednoślady	trafiły	także	do	dzieci	ze	Świątnik.	
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Na zaproszenie burmistrza, w 
środę 30 lipca w Urzędzie Miej-
skim w Trzebnicy odbyło się 
spotkanie z rodzicami rodzin 3+ 
i tymi, którzy są zainteresowa-
ni tematyką szczepień dzieci. W 
spotkaniu uczestniczyli również 
prezes Trzebnickiego Centrum 
Medycznego ZDRÓJ Anna Imiel-
ska i dr Anna Kowalik, pediatra, 
lekarz neonatolog, a także pra-
cownicy przychodni. Dr Kowa-
lik wygłosiła prelekcję na temat 
szczepień. Co to są szczepienia, 
co wchodzi w skład szczepień, 
jakie mamy rodzaje szczepionek 
i kilka faktów o tym, czym są 
szczepionki przeciw meningo-
kokom i pneumokokom – to tyl-
ko niektóre z zagadnień podjęte 
podczas spotkania. 
 Szczepienia przeciw menin-
gokokom i pneumokokom w 
Polsce nie są na liście szczepień 
obowiązkowych, choć w wielu 
krajach Unii Europejskiej wcho-
dzą one w zakres obowiązkowej 
i co ważne bezpłatnej podstawy 
ochrony. 

 - Decyzja o szczepieniach, 
także tych dodatkowych należy 
tylko do rodziców. My możemy 
jedynie pomóc, eliminując z pro-
cesu decyzyjnego istotny aspekt 
finansowy. Dlatego poprzez naszą 
Fundację Golden Tulip wsparli-
śmy finansowo program gminny 
„Trzebnicka Rodzina 3+”. Chcie-
libyśmy, by rodzice mogli podjąć 
decyzję o szczepieniu z myślą wy-
łącznie o dzieciach, nie martwiąc 
się, że miesięczny budżet rodziny 
zostanie uszczuplony o kilkaset 
złotych – mówi Katarzyna Tra-
wińska, założycielka Fundacji 
Golden Tulip. 
 - W trosce o zdrowie małych 
mieszkańców gminy Trzebnica 
podjąłem decyzję o nawiązaniu 
współpracy z Fundacją Golden 
Tulip. Cieszę się, że razem po raz 
kolejny będziemy mogli wesprzeć 
projekt przygotowany z myślą o 
wsparciu rodzin mieszkających 
w naszej gminie. Mamy już no-
woczesną pracownię multime-
dialną do nauki języków obcych 
w Szkole Podstawowej nr 2, którą 
ufundowała organizacja państwa 
Trawińskich. Przed nami prace 
nad wspaniałym placem zabaw 
w Przedszkolu nr 1 w Trzebnicy, 
który również będzie współfinan-

sowany przez fundację. I teraz 
pojawia się pomoc przy dofinan-
sowaniu szczepień – dodaje bur-
mistrz Marek Długozima.

Kto, kiedy i gdzie?
 Z dofinansowania do szcze-
pień przeciwko meningokokom i 
pneumokokom mogą skorzystać 

dzieci w wieku do 24 miesięcy, 
które posiadają kartę Trzebnicka 
Rodzina 3+. Przeciwko menin-
gokokom będą mogły być szcze-
pione dzieci od 12 do 24 miesią-
ca (jedna dawka), a przeciwko 
pneumokokom od  2 do 24 mie-
siąca (cztery dawki). Aby zaszcze-
pić dziecko i skorzystać z dofi-
nansowania trzeba udać się do 
Trzebnickiego Centrum Medycz-
nego ZDRÓJ przy ul. Kościelnej 
10. Rodzice powinni się umówić/
zarejestrować na wizytę do leka-
rza, a także mieć przy sobie 2 do-
kumenty lub - jeśli przynależą do 
innej przychodni -  3.
Potrzebne będą:
•	 Karta Trzebnicka Rodzina 3+
•	 Zgoda na szczepienie / formu-

larz dostępny w przychodni. 
Rodziny 3+ otrzymały go 
także wraz z listem zapra-
szającym na szczepienia. 

 Jeśli rodzina jest zadeklarowa-
na w innej przychodni, rodzice 
powinni mieć ze sobą kartę szcze-
pień dziecka. 
 Koszt szczepień zostanie w 
50% pokryty z budżetu gminy i 
funduszy przekazanych przez or-
ganizację Golden Tulip, pozostałe 
50% pokrywają rodzice lub opie-
kunowie dzieci. 

Więcej informacji można uzyskać 
dzwoniąc na numery:
•	 071 312 05 10 rejestracja Trzeb-

nickie Centrum Medyczne 
ZDRÓJ

•	 071 388 81 70 Grzegorz Król 
koordynator programu 
Trzebnicka Rodzina 3+, 
Urząd Miejski w Trzebnicy, 
II piętro, pokój 96. 

 (ewe)

Patrycja Król

 Tradycyjnie już w programie 
Dożynek znajdą się konkursy na 
najpiękniejszy wieniec i kramik 
dożynkowy. Jak co roku, wybrani 
rolnicy z gminy Trzebnica zostaną 
uhonorowani odznakami  „Za-
służony dla Rolnictwa". Każdy, 
kto choć raz był na tym wspania-
łym święcie w naszej gminie wie, 
że ta impreza ma niepowtarzalny 
charakter. Cudownie przystrojone 
kramiki będą się uginały od cię-
żaru wymyślnych potraw i domo-
wych ciast. Nie zabraknie owoców 
i warzyw z tegorocznych zbiorów 
oraz lokalnych przysmaków: do-
mowych powideł czereśniowych, 
wiśniowych i pigwowych z Brzy-
kowa, przysmaków rycerskich z 
Taczowa Małego, potraw z ekolo-
gicznych dyni z dodatkiem lokal-
nych ziół z Brochocinia, jabłko-
wych szaleństw z Będkowa, a dla 
smakoszy ryb specjalne stoisko 
przygotuje Ligota. Różnorodne 
wypieki z pewnością każdy łasuch 
znajdzie przy kramiku z Konio-
wa, a pyszne paszteciki w kształ-

cie prosiaczków na pewno znajdą 
uznanie najmłodszych w kramiku 
Jaźwin. Nie zabraknie miodu z 
trzebnickich pasiek i domowych 
nalewek. Na kolorowych stoiskach 
każdy znajdzie mnóstwo pięknych 
wyrobów rękodzielniczych, a ca-
łość otaczać będzie cudowna at-
mosfera. Motywem przewodnim 
tegorocznych Dożynek będą mar-
chewki – nie zabraknie marchew-
kowego dżemu, pysznych mar-
chewkowych rogalików czy soku z 
marchwi dla najmłodszych w mar-

chewkowym kąciku. Mieszkańcy 
Szczytkowic już przygotowują się 
do tego wydarzenia, co widać na 
zdjęciu obok.
 Przede wszystkim jednak, 
podczas Dożynek nie zabraknie 
wiejskiego, pysznego chleba, któ-
ry tradycyjnie już ofiarowywany 
jest przez wszystkie delegacje z 41 
sołectw gminy Trzebnica podczas 
Mszy św. Dziękczynnej. Pięknym 

momentem jest też dzielenie się 
po nabożeństwie tymi chlebami – 
arcydziełami sztuki piekarniczej. 
Oprócz atrakcji dla podniebienia 
będzie również sporo rozrywki – 
wystąpi kapela Marciny, włoskie 
przeboje zaśpiewa Roberto Zuca-
ro, zabawę taneczną poprowadzi 
grupa Fokus, a gwiazdą wieczoru 
będzie zespół Blue Cafe! Tego nie 
można przegapić!

Dożynki tuż, tuż!
Gmina Trzebnica i Sołectwo Szczytkowice serdecznie 
zapraszają na coroczne święto plonów – Dożynki Gmin-
ne 2014, które odbędą się w niedzielę, 7 września, na bo-
isku w Szczytkowicach.

kultura                         ◀

▶	 Motywem	przewodnim	tegorocznych	dożynek	w	Szczytkowicach	będą	marchewki.	

▶	 Bardzo	ciekawy	wykład	wygłosiła	dr	
Anna	Kowalik.	

▶	 Na	spotkaniu	pojawili	się	rodzice	zainteresowani	szczepieniami.	

Tańsze szczepienia
Rodziny, które posiadają kartę Trzebnicka Rodzina 3+ 
mogą teraz skorzystać z dofinansowania do szczepień 
przeciw meningokokom i pneumokokom. Jest to możli-
we dzięki porozumieniu, które burmistrz Marek Długozi-
ma  podpisał z Fundacją Golden Tulip państwa Katarzyny i 
Artura Trawińskich. Kto, kiedy i gdzie może się zaszczepić?

zdrowie                         ◀

▶	 Prezes	Anna	Imielska	zapraszała	do	
skorzystania	z	oferty.	



25



26 

STRAŻ  MIEJSKA    
71 / 388 81 14

STRAŻ POŻARNA
71 / 312 07 88

POLICJA     
71 / 388 82 00

Złodziej królików
Policjanci z powiatu trzebnickie-
go bezpośrednio po zgłoszeniu 
ustalili i zatrzymali mężczyznę 
podejrzanego o kradzież 4 kró-
lików rasy belgijskiej. Wszyst-
kie skradzione zwierzęta zo-
stały odzyskane i powróciły do 
prawowitego właściciela. Podej-
rzany trafił do policyjnego aresztu.  
W niedzielę około godz. 9.00 
dyżurny trzebnickiej komendy 

otrzymał informację o kradzie-
ży 4 sztuk rasowych królików. Na 
miejsce zgłoszenia pojechali poli-
cjanci. Funkcjonariusze prewencji 
w rozmowie z poszkodowanym 
ustalili, że sprawca pod osłoną 
nocy wszedł na teren posesji, a 
następnie ukradł 4 króliki bel-
gijskie o łącznej wartości 480 zł.  
Policjanci w trakcie wykonywania 
dalszych czynności szybko usta-
lili podejrzanego. Okazał się nim 
35-letni mieszkaniec sąsiedniej 
wsi. W miejscu przebywania męż-
czyzny funkcjonariusze nie zastali 
żadnej osoby, ale przez okno za-
uważyli w jednym z pomieszczeń 
dwa króliki, które chodziły po 

pokoju. Widoczna była również 
trawa rozsypana na podłodze.  
W związku z tym policjanci po-
stanowili sprawdzić okolicę w 
celu odnalezienia poszukiwanego 
mężczyzny. W pewnej chwili za-
uważyli podejrzanego, który na 
widok radiowozu podjął ucieczkę 
w okolice pobliskiego stawu, gdzie 
usiłował schować się w zaroślach. 
Po krótkim pościgu 35-latek został 
zatrzymany. Mężczyzna przyznał 
się do kradzieży. Funkcjonariusze 
ustalili, że dwa z czterech skradzio-
nych królików zostały już sprzeda-
ne. 35-latek trafił do policyjnego 
aresztu. 

Niebezpieczny pitbull
W dniu 11 lipca o godzinie 20:25 
na prośbę dyżurnego KPP Trzeb-
nica, strażnicy udali się w rejon 
ul. Okulickiego gdzie spacerują-
ca rodzina została zaatakowana 
przez swobodnie biegającego psa 
rasy pitbull. Jak ustalono, pies ten 
był ze swoim właścicielem na spa-
cerze, właściciel założył psu smycz 
dopiero po zdarzeniu i oddalił się. 
W wyniku podjętych czynności 
strażnicy ustalili miejsce zamiesz-
kania i tożsamość właściciela psa 
– mężczyzna został ukarany man-
datem karnym za niezachowanie 
należytych środków ostrożności 
przy utrzymywaniu zwierzęcia.

Pobita przez znajomego
W poniedziałek, 14 lipca ok. godz. 
21.30 strażnicy otrzymali zgłosze-
nie o pobiciu kobiety na ul. Da-
szyńskiego. Na miejscu strażnicy 

zastali 20-latkę, która jako sprawcę 
pobicia wskazała swojego znajome-
go - mężczyznę (l.29). Kobieta  od-
mówiła przyjęcia pomocy medycz-
nej. Zarówno pokrzywdzona, jak i 
sprawca byli pod wpływem alko-
holu. Osoby zostały przewiezione 
do KPP Trzebnica celem przepro-
wadzenia dalszych czynności.

Awanturnicy w lokalu 
gastronomicznym
16 lipca ok. godz 11:40 do Stra-
ży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie 
od pracownic punktu gastrono-
micznego przy ul. Witosa. Poin-
formowały o dwóch nietrzeźwych 
mężczyznach awanturujących 
się z obsługą oraz spożywających 
wniesiony, mimo zakazu,  alkohol. 
Agresywni mężczyźni odmówili 
okazania dokumentów twierdząc, 
że ich nie posiadają. Nie podali 
także swoich danych personalnych. 
Strażnicy wezwali na miejsce patrol 
policji. Po przybyciu funkcjonariu-
szy mężczyźni okazali dokumenty. 
Za popełnione wykroczenia wobec 
mężczyzn skierowano wnioski o 
ukaranie przez trzebnicki sąd.

Pijana kobieta
 w klombie
W dniu 16 lipca o godzinie 20:45 
strażnicy otrzymali zgłoszenie o 
osobie leżącej przy drzewku szczę-
ścia na Rynku. Na miejscu zauwa-
żono młodą kobietę leżącą w klom-
bie przy drzewie.  Okazało się, że 
jest ona pod wpływem alkoholu. 
Obudzona zaczęła zachowywać 
się arogancko, publicznie używając 
wulgaryzmów i obraźliwych słów.  
Sprawę przekazano do Sądu Rejo-
nowego w Trzebnicy. Nietrzeźwą 
przekazano pod opiekę matki.

Libacja na rotundzie
W dniu 1 sierpnia o godzinie 15:30 
strażnicy otrzymali zgłoszenie od 
mieszkańca, o osobach spożywają-
cych alkohol przy tzw. Rotundzie. 
Na ulicy Czereśniowej zauważo-
no leżących dwóch mężczyzn i 
siedzącą przy nich kobietę. Obaj 
mężczyźni byli w stanie upojenia 
alkoholowego. Mężczyzn prze-
wieziono do KPP Trzebnica celem 
sprawdzenia i potwierdzenia da-
nych, a następnie przewieziono do 
miejsca zamieszkania, gdzie opiekę 

nad nimi przejęła rodzina. Wobec 
obu mężczyzn zostaną skierowane 
wnioski o ukaranie przez sąd.

Fałszywy alarm
W dniu 7 sierpnia, około godziny 
16:20 podczas patrolu miasta straż-
nicy zauważyli na ul. Czereśniowej w 
Trzebnicy roztrzęsioną i zapłakaną 
kobietę. Kobieta oświadczyła, że zo-
stawiła trójkę dzieci (w wieku 5-7 lat) 
pod opieką kuzynki ze względu na 
pilny wyjazd do lekarza, zaś po po-
wrocie do domu stwierdziła, że ani 
dzieci ani kuzynki nie ma w domu. 
Nie może również się z nią skontak-
tować. Kobieta oświadczyła, że o zda-
rzeniu poinformowała policję. Od 
kobiety wyczuwalna była woń alko-
holu. W porozumieniu z dyżurnym 
KPP Trzebnica rozpoczęto poszuki-
wania dzieci. Ze względu na fakt, że 
osoba mająca sprawować opiekę nad 
dziećmi zamieszkuje w gm. Zawonia, 
funkcjonariusze policji  udali się tam 
wspólnie z matką dzieci, natomiast 
patrole Straży Miejskiej udały się do 
miejscowości, w której zamieszkują 
dzieci. Tam  przystąpiono do prze-
szukania posesji i pobliskich terenów 
tj. oczka wodne, szamba oraz stodoły. 
Po około dwóch godzinach poszuki-
wań dzieci znaleziono na podwórzu 
u jednego z sąsiadów. Właściciel po-
sesji oświadczył, że dzieci bawią się w 
piaskownicy na posesji od około go-
dziny 12:00. O fakcie poinformowa-
no dyżurnego KPP Trzebnica, który 
na miejsce skierował patrol wraz z 

osobą zgłaszającą. Dalsze czynności 
w sprawie prowadzi KPP Trzebnica.

Potrącono dziewczynkę
W poniedziałek 8 sierpnia, o godz 
16:30 na prośbę dyżurnego KPP 
Trzebnica patrol Straży Miejskiej 
udał się do miejscowości Księgini-
ce, gdzie na ulicy Trzebnickiej do-
szło do potrącenia 14-letniej dziew-
czynki. Na polecenie dowódcy 
akcji zabezpieczono teren prowa-
dzonych działań przed dostępem 
osób postronnych oraz wprowa-
dzono ruch wahadłowy na drodze 
krajowej nr 15. Ofiara potrącenia 
została przetransportowana do 
szpitala we Wrocławiu. Po zakoń-
czeniu czynności na miejscu zda-
rzenia zabezpieczanie zakończono.

Pijani nieletni
6 sierpnia o godzinie 20:15 podczas 
patrolu rejonu służbowego otrzy-
mano zgłoszenie od operatora 
monitoringu miejskiego o osobach 
spożywających alkohol na terenie 
dworca PKP Trzebnica. We wska-
zanym miejscu zastano trzech nie-
letnich chłopców, z których dwóch 
zostało zarejestrowanych przez 
monitoring podczas spożywania 
alkoholu. Jeden z nieletnich chcąc 
uniknąć odpowiedzialności zbiegł, 
jednakże ustalono jego dane i po-
informowano o fakcie rodziców. 
Drugiego z nieletnich przekazano 
opiekunom.

Mistrzostwa strażaków 
w kolarstwie szosowym
 W połowie lipca, a dokładnie 13 
w niedzielę, w ramach drugiej edy-
cji Wyścigu o Koronę Kocich Gór 
wraz z II Międzynarodowym Wy-
ścigiem Kolarskim o Puchar Preze-
sa LGD Krainy Wzgórz Trzebnic-
kich w kategorii kobiet (elita) oraz 
o Puchar Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego w kategorii męż-
czyzn: elita i amatorów, odbyły się 
Mistrzostwa Polski Strażaków w 
kolarstwie szosowym. Strażacy, 
zarówno zawodowi, jak i ochotni-
cy rywalizowali na dwóch dystan-
sach: krótszym, około 47 kilome-
trów i dłuższym, ponad 70 km. Na 
starcie - w grupie amatorów - sta-
nęło niespełna czterdziestu straża-
ków, w tym Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej gen. 
brygadier Wiesław Leśniakiewicz i 
jego zastępca nadbryg. Marek Ko-
walski oraz, chyba najsłynniejszy 
obecnie strażak olimpijczyk, złoty 
medalista Zbigniew Bródka. 

PSP w Trzebnicy reprezentowa-
li: mł. asp. Radosław Maśkiewicz, 
sekc. Piotr Kuczkowski i str. Miłosz 
Borowski, którzy, jak większość 
strażaków, ścigali się na dłuższym 
z dystansów.
Organizatorem wyścigów była 

gmina Zawonia na czele z wójtem 
Robertem Borczykiem oraz pa-
tronującym imprezę burmistrzem 
gminy Trzebnica - Markiem Dłu-
gozimą. Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Trzebnicy, jako współorganizator, 
włączyła się do prac związanych z 
udziałem w zawodach strażaków. 
Między innymi w „miasteczku ko-
larskim” przygotowano miejsca dla 
strażaków – zawodników. Pojawił 
się namiot, w którym zgromadzo-

no sprzęt, rowery i wyposażenie 
serwisowe, stwarzając swoiste za-
plecze techniczne. A tuż obok sto-
łów i ław z poczęstunkiem stanął 
kontener sanitarny, w którym stra-
żacy po ukończeniu wyścigu chęt-
nie korzystali z kąpieli. Takiego 

komfortu zazdrościło strażakom 
wiele kolarskich ekip. W zabezpie-
czeniu imprezy brali udział stra-
żacy ochotnicy z jednostek OSP 
gminy Zawonia, wykonując kawał 
naprawdę solidnej roboty.
Trzebniccy strażacy przyjecha-
li mniej więcej w połowie stawki, 
plasując się za Komendantami 
Głównymi (najlepszy tylko siedem 
minut straty) i Zbigniewem Bród-
ką, który ostatecznie zajął czwarte 
miejsce. Warto zauważyć, że dwa 

pierwsze zdobyli strażacy ochot-
nicy, odpowiednio: Michał Buczek 
OSP Dobromierz i Michał Nawroc-
ki OSP Ostrów Wielkopolski.
Biorąc pod uwagę nastroje i arty-
kułowane na gorąco opinie uczest-
ników wyścigów, impreza i organi-
zatorzy odnieśli sukces, co pozwala 
sądzić, że ambitne plany na przy-
szły rok 
są jak najbardziej możliwe do zre-
alizowania. 

Duża plama oleju
W dniu 14 sierpnia ok godz. 09:06 
wezwano jednostki Straży Pożar-
nej do usunięcia dużej plamy oleju, 
ciągnącej się od ulicy Milickiej, po-
przez Bochenka, 1-go Maja, Armii 
Krajowej, aż do ulicy Korczaka. 
Plama miała długość około 2 kilo-
metrów i szerokość ok 0,5 m. Na 
prośbę oficera dyżurnego PSP w 
Trzebnicy wezwany patrol Straży 
Miejskiej udał się na ul. Milicką 
celem zabezpieczenia miejsca pro-
wadzenia działań. Strażacy  zu-
tylizowali rozlany olej napędowy. 
W związku ze znacznymi rozmia-
rami wycieku podjęto czynności 
zmierzające do ustalenia sprawcy 
zanieczyszczenia drogi. Okazało 

się, że wyciek nastąpił z pojazdu 
ciężarowego obsługującego jedną z 
inwestycji na terenie miasta. Skon-
taktowano się z właścicielem firmy, 
który oświadczył, że kierowca tego 
pojazdu znajduje się na terenie fir-
my. We wskazanym miejscu straż-
nicy zastali kierującego oraz pojazd 
z widocznymi śladami po wycieku 
oleju napędowego. Kierujący po-
jazdem został ukarany mandatem 
karnym za zanieczyszczenie drogi. 
Akcja trwała ok 1 godz. Udział w 
niej wzięło 7 strażaków i 2 jednost-
ki.

Skutki silnych wiatrów
W pierwszych dniach sierpnia w 
wyniku silnych wiatrów, jednost-
ki Straży Pożarnej były wiele razy 
wzywane do usuwania połama-
nych konarów drzew w miejscowo-
ściach: Cerekwica, Domanowice, 
Małuszyn, Jaźwiny oraz w samym 
mieście Trzebnica na ulicy Polnej 
czy Obrońców Pokoju. Wichurom 
towarzyszyły duże opady deszczu, 
w wyniku których w Głuchowie 
Górnym została zalana posesja, a w 
Trzebnicy została zalana studzien-
ka kanalizacyjna na ulicy Obroń-
ców Pokoju. 
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 Gmina Trzebnica bierze udział 
w trzeciej edycji bezpłatnego 
konkursu Terra Flower Power 
na Najpiękniej Ukwiecone Mia-
sto w Polsce, rywalizując ze 117 
miejscowościami. Do wygrania są 
atrakcyjne i wartościowe produk-
ty firmy Terra. Aby znaleźć się w 
zwycięskiej trójce należy zebrać jak 
największą liczbę głosów, oddawa-
nych za pomocą aplikacji na porta-
lu społecznościowym – Facebook. 
Głosowanie trwa do 31 sierpnia. 
Trzebnica znajduje się obecnie na II 
miejscu! 
Jak informują organizatorzy, ce-
lem zmagań jest wyłonienie i na-
grodzenie miejscowości, która w 
tym roku stworzyła najpiękniejszą 
dekorację kwiatową swojej prze-
strzeni. Trzebnica posiada liczne 
konstrukcje kwiatowe w okolicy 
Rynku, deptaka na ul. Daszyńskie-
go, parkingu na placu Piłsudskiego 
oraz Stawów Trzebnickich, które 
uatrakcyjniają wizerunek miasta, 
tworząc jego estetyczną wizytów-

kę. Aby oddać głos na Trzebnicę 
konieczne jest posiadanie konta na 
Facebooku. Głosujemy tylko raz na 
dane miasto w ciągu trwania całe-
go konkursu.
Oto proste kroki głosowania:
1. Należy polubić fanpage Terra 

Flower pod adresem: Facebook.
com/inspirowani

2. Trzeba wejść w aplikację kon-
kursową – Terra Flower Power 
(w menu po lewej stronie)

3. Należy kliknąć „dalej” (na środ-
ku strony)

4. W wyskakującym okienku trze-
ba zaznaczyć możliwe do wy-
boru opcje lub kliknąć „anuluj”

5. Teraz wystarczy kliknąć „najpo-
pularniejsze”, wtedy Trzebnica 
pojawi się na samej górze

6. Należy najechać na okienko ze 
zdjęciem z Trzebnicy, w lewym 
górnym rogu pojawi się pole 
„głosuj” – należy w nie kliknąć

7. Powinno pojawić się okno z ko-
munikatem o oddanym głosie.

Rekrutacja

www.facebook.com/SloneczkoTrzebnica 

Zaplanuj przyszłość swojego Dziecka

PRZEDSZKOLE     
ŻŁOBEK 

100% zadowolonych rodziców 
 na pdst ankiety po zakończeniu roku przedszkolnego

R E K L A M A

Głosuj na ukwieconą  Trzebnicę!

▶ 	Trzebnica	walczy	o	tytuł	Najpiękniej	Ukwieconego	Miasta	w	Polsce.	Pomóżmy	jej	wygrać.	Na	zdj.	kwiatowa	aranżacja	na	deptaku.	

ul. leśna 5   trzebnica
tel. 71 312 14 38     
www.trzebnicazdroj.eu   
biuro@trzebnicazdroj.eu

Godziny otwarcia: 
baSen wewnętrzny

pn–pt od 7.00 do 22.00
sb–nd od 8.00 do 22.00
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 Wszystko dzięki przyznaniu 
naszemu krajowi praw do organi-
zacji tych zawodów. Centralnym 
miejscem wydarzenia będzie 
Wrocław. Trzebnica jest jedną z 
dwóch lokalizacji w sąsiedztwie 
stolicy województwa, gdzie pla-
nowane jest rozegranie zawodów 
o randze światowej. Dzięki temu 
już za dwa lata będziemy mogli 
gościć ścisłą światową czołówkę 
tej dyscypliny w naszym mieście. 
Możemy spodziewać się nawet 
około 200 biegaczy. 
 Pierwsze z planowanych spo-
tkań odbyło się już na trzeb-
nickim rynku, gdzie burmistrz 
Marek Długozima wraz z sekre-
tarzem Danielem Buczakiem, 
naczelnikiem wydziału promocji 
Jakubem Szurkawskim i dyrek-

tor TCKiS Agnieszką Pawlaczek 
rozmawiali z osobami odpowie-
dzialnymi za organizację w Pol-
sce Pucharu Świata w Biegach 
Na Orientację, zrzeszonymi we 
wrocławskim klubie WKS Śląsk 
Wrocław. Wraz z nimi do Trzeb-
nicy przyjechał Grzegorz Pyzałka 
– członek komitetu organizacyj-
nego World Games 2017. 
 Jednym z wielu argumentów 
przemawiających za wyborem 
Trzebnicy do współorganizacji 

wspomnianych zawodów było 
doświadczenie z roku 2012, kiedy 
po raz pierwszy przeprowadzili-
śmy sprawnie dwudniowe zawo-
dy w biegach na orientację – nocą 
po mieście oraz sztafetę po Lesie 
Bukowym. Kolejnym atutem jest 
doskonała do przeprowadzenia 
tego typu zawodów lokalizacja i 
różnorodny charakter zabudowy, 
a także powstała w ostatnich la-
tach infrastruktura i pozytywny 
klimat w dziedzinie organizacji 

spektakularnych wydarzeń spor-
towych.
 Burmistrz Marek Długozima  
powiedział: – Propozycja współ-
organizacji Pucharu Świata w Bie-
gach na Orientację jest kolejnym 
dowodem na to, że warto organi-
zować tak wiele przedsięwzięć, w 
tym także sportowych, jak to ro-
bimy konsekwentnie od kilku lat. 
Ta oferta dla Trzebnicy jest rów-
nież wielkim wyróżnieniem spo-
śród miast w całym kraju. Cieszę 

się, że organizatorzy dostrzegają 
nasze starania i zaangażowanie 
wkładane w rozwój sportu. My-
ślę, że już nie raz pokazaliśmy, że 
nie boimy się nowych wyzwań, 
dlatego jestem przekonany, że za 
2 lata będziemy mieli w Trzebnicy 
kolejne piękne, sportowe święto, 
a cały trzebnicki rynek wypełni 
się narodowymi flagami różnych 
państw oraz kibicami i zawodni-
kami z całego świata.
 Przypomnijmy. Biegi na orien-
tację są jedną z oficjalnych dys-
cyplin sportów nieolimpijskich, 
dlatego zawody odbywające się 
rok wcześniej będą mocno pro-
mowane przez organizatorów 
World Games, na czym wizerun-
kowo zyska również Trzebnica. 
W igrzyskach World Games cho-
dzi o to, żeby jak najbardziej wy-
promować daną dyscyplinę, by w 
następnych latach znalazła się w 
oficjalnym katalogu igrzysk olim-
pijskich. Dlatego federacje odpo-
wiedzialne za biegi na orientację 
w poszczególnych krajach zrobią 
wszystko, by zwrócić uwagę sze-
rokiej publiczności na tę dyscy-
plinę. Z roku na rok zyskuje ona 
nowych sympatyków, a w krajach 
skandynawskich jest na już tyle 
popularna, że relacje z przebiegu 
różnego rodzaju zawodów trans-
mitowane są na żywo w najważ-
niejszych programach telewizyj-
nych. 
 Wkrótce odbędą się koleje 
spotkania, które będą miały na 
celu uszczegółowienie zakresu 
zadań pomiędzy partnerami.

[Jas]

Biegi na orientację Puchar Świata w Trzebnicy
Współorganizacja Igrzysk 
Sportów Nieolimpijskich 
„World Games 2017” to 
dla Trzebnicy świetna wia-
domość, o której kilkakrot-
nie już informowaliśmy. 
Ale jest jeszcze jedna bar-
dzo dobra wiadomość – rok 
wcześniej – w 2016, Trzeb-
nica będzie jednym z trzech 
gospodarzy Pucharu Świata 
w Biegach Na Orientację!

Samorząd                   ◀

zyczenia. zyczenia.

„Wytrwałości, aby zmienić to, 
co zmienić można.  

Pogody ducha, aby pogodzić się z tym 
czego zmienić nie można.  

I mądrości, aby odróżnić jedno od drugiego.” 
- Marek Aureliusz 

Burmistrzowi 
Markowi Długozimie 

z okazji 
50. urodzin

wszystkiego najlepszego
życzy 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mateusz Stanisz  

Z okazji urodzin 
bukiet najwspanialszych życzeń: 
zdrowia, uśmiechu i szczęścia, 

radości każdego dnia 
oraz wszelkiej pomyślności

Burmistrzowi 
Markowi Długozimie 

życzą pracownicy 
Urzędu Miejskiego 

oraz podległych jednostek 
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Jest Pani jedną z młodszych 
kobiet sprawujących tę funkcję 
w sołectwach gminy Trzebnica. 
Skąd pomysł na bycie sołtysem?

- Kilka lat temu za zgodą po-
przedniego sołtysa zajęłam się 
działalnością kulturalną w naszej 
wiosce, organizowałam czas naj-
młodszym. Wszystko zaczęło się 
od wycieczki do gospodarstwa 
agroturystycznego, później były 
bale andrzejkowe i karnawało-
we, ludzie poznali mnie lepiej, 
zobaczyli, że jestem godna za-
ufania, czego konsekwencją było 
wysunięcie mojej kandydatury w 
wyborach na sołtysa wsi Węgrzy-
nów.
Podoba się Pani bycie sołtysem?

- To jest bardzo trudne, wymaga 
dużo poświęcenia i samozapar-
cia, gdyby jednak nie sprawiało 
mi to satysfakcji, to bym z tego 
zrezygnowała. Czasami trzeba 
mieszkańców „ciągnąć za uszy”, 
ale zrobiliśmy naprawdę wiele. Z 
funduszu sołeckiego zakupiliśmy 
materiały na wiatę grillową, którą 
własnoręcznie postawili panowie 
z naszej wioski, za co im bardzo 
dziękuję. Wybudowaliśmy tak-
że sami strefę bezpieczną dla 
powstałego placu zabaw, dzięki 
czemu oszczędziliśmy około 12 
tysięcy złotych.
Powie Pani coś więcej o nowym 
placu zabaw?

- Mamy wspaniałe nowe miej-
sce w sercu wioski, gdzie dzieci 
mogą się bezpiecznie bawić. W 
tym miejscu chciałabym bardzo 
podziękować panu burmistrzowi 
Markowi Długozimie, który wy-
słuchał moich próśb i wsparł na-
szą inicjatywę dofinansowaniem 
w wysokości 24 tysięcy złotych, 
dzięki czemu, łącznie z pieniędz-
mi z funduszu sołeckiego, ten 
plac zabaw mógł w ogóle zaistnieć 
w naszej świadomości.
Oficjalne otwarcie odbyło się 
w czasie pikniku kończącego II 
Rajd Trasą Kolejki Wąskotoro-
wej?

- Tak, i było wspaniale! Podob-
nie jak zeszłoroczna, tak i ta im-
preza była bardzo udana. Samą 
inicjatywę uważam za wzorowy 

pomysł, trzeba pamiętać o naszej 
historii, a ta kolejka idealnie się w 
tę pamięć wpisuje. Na tym wyda-
rzeniu z roku na rok zyskuje rów-
nież nasza miejscowość. Wielu 
ludzi dopiero podczas pierwsze-
go rajdu odkryło uroki naszego 
pięknego sołectwa.
Jakie atrakcje czekały na gości 
II Rajdu Trasą Kolejki Wąskoto-
rowej?

- Poza pięknymi widokami dla 
duszy, było też coś dla ciała. Po-
jawiły się nasze domowe wypieki, 
tak rozchwytywany w roku ubie-
głym jak i teraz chleb ze smalcem 
i ogórkiem, częstowałyśmy do-
mowym kompotem, odbywały 
się liczne atrakcje dla dzieci i za-
bawa z profesjonalnym didżejem. 
Jednak co najważniejsze, mam 
nadzieję że znów wszystkich ze-

branych urzekliśmy naszą gospo-
darnością i gościnnością.
Wracają do Węgrzynowa?

- Tak i coraz to więcej ludzi przy-
jeżdża, przybiega czy przychodzi 

na treningi do Węgrzynowa i na 
okoliczne tereny, doceniają to, co 
dała nam natura, a co sami stara-
my się rozwijać. Gmina zobowią-
zała się wyczyścić do końca szlak 
pozostały po kolejce wąskotoro-
wej, myślę, że gdy tak się stanie, 

to ilość osób odwiedzających nas, 
znacznie się zwiększy. Taka cieka-
wostka, że nasza wioska jest jedną 
z nielicznych, w której występuje 
typ zabudowy okolicznej, gdzie 
wszystkie zabudowania są usta-
wione w krąg wokół stawu. Także 
zapraszam nie tylko na kolejną 
edycję rajdu za rok, ale także, na 
co dzień, bo naprawdę w wido-
kach, ciszy i spokoju panującej u 
nas można się zakochać, a to, że 
jesteśmy na uboczu to plus, bo 
dzięki temu u nas czas wolniej 
płynie, można naprawdę się zre-
laksować.
Jak widzi Pani rozwój Węgrzy-
nowa?

- Małymi kroczkami i do przodu, 
tak jak robimy to teraz. W chwi-
li obecnej marzymy o świetlicy, 
może kiedyś nie będziemy mu-

sieli wynajmować sali, żeby zor-
ganizować imprezę andrzejkową. 
Cieszy mnie przede wszystkim 
zaangażowanie mieszkańców, 
życzyłabym sobie, by jeszcze zak-
tywowali się Ci, którzy na razie 

tylko patrzą, bo razem na pewno 
zrobimy więcej. Cieszy mnie, że 
wokół są ludzie, którzy podzielają 
mój entuzjazm, dlatego możemy 
reprezentować nasze sołectwo z 
kramikiem czy to na dożynkach, 
czy w tegorocznym debiucie na 
kiermaszu wielkanocnym. Do-
brze też jest mieć tak dobry kli-
mat do rozwoju z włodarzem 
gminy, który potrafi człowieka 
wysłuchać i który w ramach moż-
liwości każdemu chce pomóc.
Więc czego Pani życzyć? 

- Tej wytrwałości, o której wspo-
minałam na początku i tego, by 
tych chętnych ludzi do pomocy 
nie zabrakło, takich jak moja ku-
zynka Justyna, której za wszystko 
bardzo dziękuję. Życzę sobie tak-
że, by o Węgrzynowie robiło się 
coraz głośniej, a nasza mała oaza 

spokoju przyciągała kolejnych lu-
dzi chętnych poszerzyć grono na-
szych mieszkańców.

Rozmawiał 
Sebastian Hawryliszyn
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XVIII-wieczne pismo
 Datowany na 1728 rok doku-
ment dotyczy trwającej ponad rok 
budowy wieżyczki w jej obecnym 
kształcie. W jednym miejscu pa-
pier jest uszkodzony, przez co nie 
wiadomo skąd pochodził wyko-
nawca dzieła, David Härtel. Bu-
dowa sygnaturki przeprowadzo-
na była w związku z barokizacją 
kościoła, trwającą od końca XVII 
wieku do połowy wieku XVIII. 
Wcześniejszy, jeszcze średnio-
wieczny jej wizerunek, przed-
stawiony jest na pochodzącym z 
1653 r. obrazie,  znajdującym się 
w głównym ołtarzu w kaplicy św. 
Jadwigi, na którym św. Jadwiga 
trzyma kościół, którym jest nasza 
bazylika, w kształcie z początków 
XVIII wieku. W tego typu doku-
mentach często zawierano takie 
informacje, jak to, kto był wyko-
nawcą dzie+ła, a często odnoszo-
no się też do aktualnej sytuacji 
– np. kto był ksienią klasztoru, 
cesarzem, jaką wartość miało pół 
korca żyta i tym podobne - mówi 
ks. proboszcz Jerzy Olszówka. Do 
pism dołączono trzy monety, oraz 
woskowego agnuska, o którym 
pisaliśmy w poprzednim nume-
rze Panoramy Trzebnickiej.
 Treść najstarszego pisma znaj-
duje się w książce Alfreda Zinkle-
ra "Die Klosterkirche in Trebnitz", 
Wilh. Gottl. Korn Verlag Breslau 
1940, a odpis sporządzono 20 lip-
ca 1934 roku. Przetłumaczony na 
język polski przez pana Leszka 

Warzochę dokument przedstawia 
się następująco:
 „Roku 1727 dnia 20 lutego 
rozpoczęliśmy w imię Trójcy 
Przenajświętszej pracę przy bu-
dowie tego kościoła. Mistrzem 
ciesielskim był Hans Michael 
Freudenburk, mistrz ciesielski z 
Wrocławia, który jednak zmarł 
dnia 24 maja. Jego zięć jednak, 
mistrz rzemieślniczy Hans Georg 
Elsner kontynuował pracę, jako 
że był jego współpracownikiem. 

Hans Georg Elsner był również 
mistrzem ciesielskim miasta 
Wrocławia. Roku 1728 wieża zo-
stała ukończona, a dnia 13 marca 
z Bożą pomocą zamontowano na 
niej kulę. Wykonawcą tego dzieła 
był David Härtel z .... koło Wro-

cławia na majątku miejskim Oł-
bin. Jego pomocnikami byli Hans 
Türk i Bodfried Walter. Niech 
najwyższy Bóg sprawi, aby mogli 
oni w pełni dokończyć tego dzie-
ła. W obecnym czasie na całej zie-
mi w większości panował pokój. 
Jego Cesarska Mość Karol VI rzą-
dził dobrze i w sposób godny po-
chwały. Ksieni tutejszego klaszto-
ru nazywała się Sophia. Pół korca 
żyta według miary wrocławskiej 

było warte 24 grosze niemieckie. 
Z okazji ustawienia krzyża obec-
ni byli Christoph Förster i Johann 
Joseph Förster H. Org ... Mus.
Roku 1728 dnia 30 maja.”

110 lat później
 Kolejne prace na wieży prowa-
dzone były w 1839 roku, o czym 
traktuje kolejny dokument znale-
ziony w kapsule. Przeprowadzony 
wtedy został krótki remont sy-

gnaturki. Dzięki pomocy Doroty 
Kuśmirek-Wrzos udało się czę-
ściowo odczytać treść dokumen-
tu. Brzmi on tak:
 „5 października roku 1839 
wieczorem o godz. 7.45 przy oka-
zji generalnego remontu dachu 
kościoła parafialnego pw. Św. 
Bartłomieja wiatrowskaz i Krzyż 
zostały przez mistrza dekarskiego 
z Artlich Perersdorf z Wrocławia 

usunięte i ponownie umieszczo-
ne 12-stego <dnia> tego samego 
miesiąca i roku.
 W wymienionym roku pano-
wał  pobożny, i umiłowany <opie-
kun> narodu Fryderyk Wilhelm 
III, król pruski, patron biuletynu 
parafialnego <parafii> św. Bartło-
mieja: Fryderyk Wilhelm
Biskup<em> Wrocławia <był>: 
Leopold graf Siedlnicki
Przełożony<m> prowincji Św. Ja-

dwigi <był>: o. Merckel”
Następnie po lewej stronie 
wymieniony jest skład rady 
miejskiej w Trzebnicy z bur-
mistrzem na czele, rady pa-
rafialnej, a układ dokumentu 
jest bardzo podobny do tego 
z 24.08.1934. Wymieniona 
jest też na ostatniej stronie 
hierarchia kościoła pomocni-
czego pw. Św. Piotra i Pawła. 
Przy okazji tego remontu do 
kapsuły dorzucono woskową 
pieczęć parafialną – widnieje 
na niej rok 1839. Obok prze-
tłumaczonego wyżej doku-
mentu znajdują się jeszcze 
dwie strony pełne nazwisk, 
których nie tłumaczono.
 - To, co znaleźliśmy w 
kapsule czasu, jest wyjątko-
wym świadectwem historii 
tego kościoła – mówi ks. Je-
rzy Olszówka. - Oprócz do-
kumentów pisanych, mamy 
inne cenne znaleziska: odcisk 
pieczęci, monety czy agnusek. 
Dzięki tym znaleziskom i tre-
ści zawartych w kapsule czasu 
dokumentów lepiej poznaje-
my mentalność ludzi, którzy 
żyli na ziemi trzebnickiej 
przed nami.
 24 sierpnia br., podczas 
sumy odpustowej ku czci św. 
Bartłomieja Ap., sprawowanej 
w 800. rocznicę poświęcenia 

krypty św. Bartłomieja, zostanie 
poświęcony krzyż, który będzie 
umieszczony na odnowionej sy-
gnaturce, oraz podpisane zostaną 
nowe dokumenty i zamknięta zo-
stanie dodatkowa kapsuła czasu. 
Decyzją ks. proboszcza wszystkie 
znalezione materiały trafią po-
nownie do kapsuły na sygnaturce, 
która zostanie zamontowana na 
dachu kościoła wraz z odnowio-
nym krzyżem.

SebaStian HawryliSzyn

 W niedzielne popołudnie, 16 
marca br., silny wiatr przewrócił 
krzyż znajdujący się na sygna-
turce na dachu kościoła. Krzyż 
skrywał kapsułę czasu. Bezcen-
ne znalezisko odpieczętowano 
24 czerwca na terenie plebanii, o 
czym pisaliśmy wcześniej. Krzyż 
z sygnaturki spadł między dach 
prezbiterium i kaplicy św. Ja-
dwigi, co było pewnego rodzaju 
"szczęściem w nieszczęściu", po-
nieważ jak się okazało, spadając 
w inną stronę mógłby wyrządzić 
sporą krzywdę przechodniom. 

Ucierpiał jedynie fragment nie-
dawno wyremontowanego dachu 
o łącznej powierzchni ok. 50m2.  
Przyczyną zawalenia był silny 
wiatr, ale dla bezpieczeństwa po-
stanowiono wymienić również 
ocalałe belki, tak by żywotność 
sygnaturki wzrosła. Firma pro-
wadząca prace oczekuje teraz na 

nowe belki wzorowane na orygi-
nalnych, tak by wieżyczka po re-
nowacji zachowała swój pierwot-
ny charakter. Wsparcie remontu 
najważniejszego trzebnickiego 
zabytku zadeklarował Burmistrz 
Gminy Trzebnica Marek Długo-
zima, który przekazał już środki 
finansowe na ten cel.

Trwa remont sygnaturki na dachu Bazyliki Św. Jadwigi
Trwają prace remontowe związane z naprawą sygnaturki na dachu Bazyliki Św. Jadwi-
gi, na której zamontowany był krzyż skrywający kapsułę czasu. Jak się okazało w czasie 
prowadzenia napraw, belki podtrzymujące i scalające konstrukcje mogłyby okazać się 
zbyt słabe, dlatego dla bezpieczeństwa zdecydowano się je wymienić. Firma HARAS z 
Wrocławia, która prowadzi inwestycje, musiała rozebrać znaczną część sygnaturki, obec-
nie prowadzone są również prace naprawcze zniszczonego przez spadający krzyż dachu, 
wszystko po to, by doprowadzić do ponownej świetności nasz największy zabytek kulturowy.

Historia                       ◀

Historia                       ◀

▶	 Właściciel	firmy	Haras	z	Wrocławia,	która	prowadzi	inwestycje	wraz	z	proboszczem	
Jerzym	Olszówką	i	burmistrzem	Markiem	Długozimą.	

▶	 Sygnaturka,	 tuż	po	zniszczeniu	przez	wiatr.	Miało	to	miejsce	w	marcu.	Wkrótce	w	
tym	miejscu	odnaleziono	kapsułę	czasu.	

Co skrywała kapsuła czasu?
Kontynuujemy opowieść o dokumentach z kapsuły 
czasu. W poprzednim numerze przedstawiliśmy treść 
najnowszych dokumentów, włożonych do niej podczas 
remontu w 1934 roku, zaś tym razem sięgniemy po te 
najstarsze: z 1728 oraz 1839 roku.
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Tajemniczy pochówek
 O planowanym remoncie po-
sadzki w trzebnickiej bazylice 
słychać już od kilku lat. W 2011 

roku, przy okazji instalowania 
ogrzewania podłogowego w nawie 
głównej, natknięto się na krypty ze 
szczątkami kilku zakonnic - cyste-
rek. Duża wilgotność występująca 
w tym miejscu spowodowała, że 
szczątki kompletnie się rozłożyły. 
Wtedy nikt nie przypuszczał, że 
kilka lat później, w nawach bocz-
nych, znajdzie się ich jeszcze więcej, 
w dużo lepszym stanie.
 Na początku lipca zdjęta zosta-
ła posadzka w prawej nawie. Kilka 
centymetrów pod jej powierzch-
nią, na wysokości trzeciego filaru, 
pracownicy natknęli się na ludz-
kie szczątki. Po ich udokumento-
waniu i zabezpieczeniu, zostały 
ponownie pochowane w ziemi. 
Na samym końcu tej samej nawy, 
tuż pod krzyżem, ziemia odkryła 
jeszcze ciekawsze rzeczy. Oczom 
pracowników ukazała się muro-
wana krypta. 15 lipca w obecno-
ści m.in. kustosza Sanktuarium 
ks. Jerzego Olszówki SDS, brata 
Marcina Wojtczaka, burmistrza 
Marka Długozimy oraz archeologa 
Witolda Wańka, który nadzoru-
je całość prac, została otwarta. W 
środku znajdowała się drewniana 
trumna ze szczątkami księdza, na 
co wskazują resztki sutanny, stuły 
oraz różańca. Niestety, w miejscu 
pochówku nie znaleziono żadnej 
tabliczki, dzięki której możliwa by-
łaby identyfikacja zakonnika, jed-
nak są pewne przesłanki, które mó-
wią, że mógł to być ks. Mauritius 
Kalinowski, który zmarł 8 stycznia 
1812 roku. Pełnił rolę spowiednika 
sióstr, a pochodził z Lubiąża. Stu-
procentowej pewności jednak nie 
ma.
 Krypta, w której spoczywa 
ksiądz, była wykonana bardzo 
starannie. Wszystkich zaskoczy-
ła swoją solidnością i dokładnym 
wykończeniem również w środku. 
Bogato zdobiona była także trum-
na – posiadała mosiężne okucia i 
drewniany krucyfiks malowany 
wapnem.

Nie koniec niespodzianek
 Do krypty ze szczątkami księ-
dza przylegała kolejna, położona 
asymetrycznie względem pierw-
szej. Ta jednak nie skrywała żad-
nych szczątków, ale, jak się później 
okazało, graniczyła z wejściem 
do sporych rozmiarów cellarium. 
Odkryta komnata o wymiarach 
5.20x3.80 i prawie 2 metrach wy-

sokości w połowie zasypana była 
częściowo rozparcelowaną ziemią. 
Pomieszczenie prawdopodobnie 
służyło siostrom zakonnym jako 
przechowalnia produktów żyw-
nościowych – panowała tam dość 
niska temperatura. Do komnaty 
prowadziły dwa wejścia – jedno od 
strony klasztoru, a drugie od strony 
kościoła. Nie było ono jednak łatwe 
– kanał miał ok. 80 cm wysokości. 
Cellarium posiadało także kanał 
wentylacyjny, dzięki czemu prze-
chowywane produkty nie psuły się.

Nawa północna też ma swoje se-
krety
 Od początku inwestycji wia-
domo było, że jeszcze więcej cie-
kawostek skrywa lewa nawa. 6 
sierpnia otwarta została krypta w 
nawie północnej. Jej powstanie, w 
monografii klasztorów cysterskich 
autorstwa prof. Ewy Łużynieckiej, 
datowane jest na lata 1741 – 1785. 
Po otwarciu, ku zdumieniu ob-
serwatorów, pomieszczenie było 
puste. Jak się okazało kilka dni 
później, katafalk, na którym znaj-
dowały się dwie tabliczki, skrywał 
zamurowane szczątki i pozostało-
ści trumien. Na tabliczkach można 
było odczytać nazwiska pocho-
wanych tu wcześniej osób. Jedną z 
nich był Ignatius Gründler – uro-
dzony w 1746 prawnik, działacz na 
rzecz klasztoru, zatrudniony przez 
23 lata w klasztorze cysterek, któ-
ry z okazji 600-lecia ich pobytu w 
Trzebnicy (1802 rok) napisał kan-
tatę. Zmarł w roku 1804. Drugą 
osobą był zmarły 12.05.1778 roku 
w wieku – jak widać na tabliczce 
– 66 i pół roku, Andreas Labitzke. 
W sobotę 9 sierpnia postanowio-
no zrobić sondaż w ceglanej pół-
ce, by zobaczyć, czy czegoś nie ma 
w środku. Wtedy okazało się, że 
we wnętrzu znajdują się ludzkie 
szczątki i pozostałości trumien, 
w tym wiele żelaznych okuć. W 
południowo – zachodnim naroż-
niku krypty natrafiono na trzecią 
trumienną tabliczkę ołowianą po 
zmarłej w 1778 roku 70-letniej Eli-
sabeth Paczyńskiej-Karśnickiej. 
Być może była ona spokrewniona z 
ksieni klasztoru Bernardą Paczyń-
ską z Tenczyna.   

Co dalej ze znaleziskami?
 - Odkrycia archeologiczne w ba-
zylice stanowią bardzo interesującą 
niespodziankę. Co prawda mogli-
śmy się spodziewać, że coś nowego 
odkryjemy w tak naznaczonym 
historią miejscu, ale mimo wszyst-
ko były one ze względu na ich cha-
rakter i treść zaskoczeniem – mówi 
ks. proboszcz Jerzy Olszówka. - Z 
pewnością przyczyniają się one do 
jeszcze lepszego poznania historii 

trzebnickiego sanktuarium, także 
tej nie zapisanej w znanych nam 
źródłach.
 Krypty w nawie południowej, 
po ich opisaniu i udokumentowa-
niu zostały zamknięte, natomiast 
krypta w nawie północnej, zda-
niem ks. proboszcza, daje nowe 
możliwości jej wykorzystania i 
udostępnienia:
 - Nie ma jeszcze co prawda 
skonkretyzowanych planów, ale 

myślimy o przygotowaniu jej do 
odwiedzania przez pielgrzymów i 
turystów – dodaje kustosz parafii 
pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. 
Jadwigi. - Ten plan musi być jednak 
dokładnie opracowany i uzgod-
niony z Urzędem Konserwator-
skim i, jeśli wszystko przebiegnie 
pomyślnie, będzie zrealizowany w 
perspektywie kilku najbliższych lat 
– dodaje.

Niesamowite odkrycia w bazylice
Trzebnickie sanktuarium nie przestaje zaskakiwać. 
Niedawno światło dzienne ujrzały dokumenty  
z kapsuły czasu, którą odsłonił przewrócony krzyż  
z sygnaturki na dachu kościoła, a teraz swe tajemnice 
odsłania remontowana posadzka.

Historia                       ◀

▶	 	Krypta	w	nawie	północnej	-	jedna	z	najdłuższych,	jakie	powstały	w	tego	typu	obiek-
tach	w	Polsce

▶	 W	 otwarciu	 krypty	 uczestniczyli	między	 innymi:	 proboszcz	 Jerzy	Olszówka,	 bur-
mistrz	Marek	Długozima,	sekretarz	Gminy	Trzebnica	Daniel	Buczak,	naczelnik	wydziału	
promocji	Jakub	Szurkawski,	brat	Marcin	Wojtczak	oraz	prowadzący	prace	archeolodzy	
-	Witold	Waniek	i	Łukasz	Król.

▶	 Szczątki	ludzkie	i	pozostałości	trumny	po	prawej	stronie	katafalku

▶	 Trzecia	ołowiana	tabliczka	trumienna	odnaleziona	w	południowo	–	zachodnim	na-
rożniku	krypty.	Fot.	W.	Waniek

▶	 Zabytki	luźne	pozyskane	z	nawy	południowej:	od	lewej	–	medalik	ze	św.	Piotrem	z	
Alcantary	i	Matką	Boską;	kluczyk	od	szkatułki	lub	talizman;	medalik	ze	świętym	Fran-
ciszkiem	i	Matką	Boską.	Datowanie	XVII	–	XVIII	wiek.	Fot.	W.	Waniek

▶	 Wnętrze	 grobowca	 zaraz	 po	 odkry-
ciu.	Widoczne	 listwy	z	konstrukcji	 skle-
pienia	oraz	deski	trumny.

▶	 Odsłonięty	grobowiec	(po	lewej	stro-
nie)	oraz	sklepienie	pod	którym	znajdu-
je	 się	przejście	do	 klasztoru	 (po	prawej	
stronie).	Całość	usytuowana	w	południo-
wo-zachodniej	 części	 kościoła,	w	nawie	
południowej.

▶	 Szczątki	 księdza	 pochowanego	 w	
krypcie	w	nawie	południowej
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Kilka tygodni temu rozpoczęły 
się w bazylice prace związane z 
wymianą posadzki oraz konty-
nuacją montowania ogrzewania 
w nawach bocznych. Ze względu 
na zabytkowy charakter obiektu 
wszystkim zamierzeniom budow-
lanym towarzyszy ścisły nadzór 
archeologiczny. Inwestycja jest 
także wizytowana przez Woje-
wódzkiego Dolnośląskiego Kon-
serwatora Zabytków we Wrocła-
wiu. Badania ratownicze prowadzi 
trzebnicki archeolog – Witold Wa-
niek, który miał niepowtarzalną 
okazję zajrzeć pod kościelną po-
sadzkę, dokonując tam ciekawych 
odkryć.
Co udało się Panu znaleźć w ba-
zylice podczas prowadzonych 
badań?

Witold Waniek: Prowadzone 
obecnie w bazylice badania arche-
ologiczne są drugim etapem doku-
mentowania odkryć, na które na-
trafiamy podczas prac ziemnych. 
Trzy lata temu założono ogrzewa-
nie w nawie głównej, w miejscu, w 
którym stoją rzędy ławek. To był 
nasz pierwszy etap badań. Oprócz 
drobnych fragmentów cerami-
ki średniowiecznej i kamieniar-
ki, najciekawszym znaleziskiem 
sprzed trzech lat była krypta 
mieszcząca ciała czterech sióstr 
zakonnych. Kości i trumny były 
całkowicie rozłożone. Destrukcja 
spowodowana była dużą wilgot-
nością, panującą  w tej części ko-
ścioła, która przyspieszyła rozwój 
grzybów. Zachowana inskrypcja 
na tabliczce ołowianej leżącej przy 
jednej z trumien pozwoliła nam 
zidentyfikować pochowaną w 
krypcie zakonnicę jako Benedictę 
Sokołowską, która zmarła w roku 
1734, w wieku 104 lat! Oprócz 
krypty – zupełnie nowego odkry-
cia – natrafiliśmy także na część 
ceglanej podstawy (znanej z opi-
sów archiwalnych i niemieckich 
badań archeologicznych sprzed 80 
lat), na której wspierała się klatka 
schodowa prowadząca na emporę 
zakonnic. Szczęśliwe pasmo zna-
lezisk nie opuszcza nas także przy 
obecnych badaniach archeologicz-
nych, prowadzonych w nawach 
bocznych. W nawie południowej 
odkryliśmy grobowiec zmarłego 
księdza, z przełomu XVIII i XIX 
wieku oraz przejście pod funda-
mentem kościoła w stronę klasz-
toru, do pomieszczenia zwanego 
cellarium. W drugiej z naw – pół-
nocnej – pojawiła się pod posadz-
ką 16 metrowej długości krypta, 
datowana na wiek XVIII z zamu-
rowanym w ceglanej półce (pod 
koniec XIX wieku lub na początku 
XX wieku) ossuarium. Dodatko-
wo w trakcie przebierania warstw 
pozyskaliśmy zabytki ruchome w 
postaci ceramiki, monet, meda-
lików oraz dużych fragmentów 
dawnej posadzki bazyliki. Mamy 
również ciekawe odkrycia archi-
tektoniczne takie jak zbadanie 
głębokości posadowienia podstaw 
pod filary.
Jak ważne są to odkrycia? Co 
Pana zdaniem wnoszą one do 
historii współczesnej Trzebnicy?

W. W.: Badając tak stary monu-
ment, z tak bogatą historią, należy 
założyć z góry, że spektrum znale-

zisk będzie na tyle interesujące, że 
sprawi satysfakcję i archeologowi, 
który robi badania, i oczywiście 
właścicielowi obiektu! Skali zna-
lezisk nikt nie jest w stanie prze-
widzieć. Ma na to wpływ wiele 
czynników, z których najważniej-
szym jest stan zachowania warstw 
zabytkowych w obiekcie. Tak jak 
widać dzisiaj, po dłuższym czasie 

badań, kościół podlegał wielokrot-
nym przeobrażeniom w ciągu wie-
ków. Zapisane są w jego warstwach 
wydarzenia istotne i epizodyczne.  
Nie mamy wprawdzie odpowiedzi 
na wszystkie pytania, które nas 
nurtują, ale cieszy nas świadomość 
że możemy dołączyć garść nowych 
informacji do poznania dziejów 
bazyliki trzebnickiej. W pewnym 
sensie jest to kontynuacja badań 
prowadzonych od roku 1930 do 
1939 przez  niemieckiego arche-
ologa i architekta Alfreda Zinklera 
oraz znakomitych, wrocławskich 
profesorów, ekspertów od archi-
tektury zabytkowej– Jerzego Roz-
pędowskiego i Ewy Łużynieckiej. 
Wszystkie wyniki naszych badań 
będą jeszcze dokładnie analizo-
wane i zebrane w jedną całość. Być 
może powstanie z tego jakaś cieka-
wa monografia bądź opracowanie 
popularnonaukowe, które będzie 
dostępne dla każdego mieszkańca 
Trzebnicy zainteresowanego prze-
szłością.
Czy jako trzebniczanin podcho-
dzi Pan do swoich odkryć z więk-
szym sentymentem?

W. W.: Oczywiście, że tak. Mia-
łem przyjemność brać udział, w 
ciągu ostatnich kilku lat, w  ba-
daniach archeologicznych prowa-
dzonych w obszarach niezwykle 
istotnych dla naszego miasta. Były 
to inwestycje budowlane prowa-
dzone w rynku -  przy wymianie 
nawierzchni, przy ulicy Kwiato-
wej – w trakcie budowy sklepu 
Intermarche oraz przy deptaku 
na ul. Daszyńskiego. Do tego 
wszystkiego doszła bazylika. Są to 
takie punkty na mapie Trzebni-
cy, że bardziej historycznych  już 
nie można sobie wymarzyć. Jako 
licealista pracowałem dorywczo 
przy wykopaliskach na Winnej 
Górze, na zboczu której profesor 
Jan Burdukiewicz odkrył ślady 
obozowiska Homo erectusa. To 
była moja pierwsza prawdziwa 
przygoda z archeologią. Teraz pra-
ca w różnych miejscach Trzebnicy 
daje mi szerszy ogląd na sposób 
funkcjonowania miasta przed 
wiekami. Dotyczy to oczywiście 
znalezisk datowanych po lokacji 
Trzebnicy. Widać na przykład, nie 
tylko na podstawie źródeł pisa-
nych, ale również w trakcie badań 
jak potrzebna dla rozwoju Trzeb-
nicy była koegzystencja miasta z 
klasztorem. Jest to twór logiczny 
i przemyślany, w pewnym sensie 
zależny od siebie. Trzebnica jako 
miasto rozwinęła się nie tylko 
dzięki atrakcyjnemu położeniu 
geograficznemu, ale także dzię-
ki szerzącemu się kultowi świętej 
Jadwigi, napływowi pielgrzymów 
i kupców, czego dowodem są naj-
nowsze znaleziska z ulicy I.Da-
szyńskiego. Mam nadzieję, że w 
przyszłości uda się jeszcze odkryć 
niejedną niespodziankę archeolo-
giczną w Trzebnicy.
Jakie są Pana plany związane z 
tym, co udało się zbadać i odkryć 
na przestrzeni kilku ostatnich lat 
w Trzebnicy?

W. W.: Byłoby rzeczą niezwykle 
cenną zebrać wszystkie nowe od-
krycia z Trzebnicy w jedną ca-
łość i je opublikować. Wymaga 
to jednak nakładów finansowych 
oraz wielu miesięcy studiów, ana-
liz, konsultacji. Obecnie istnieją 
możliwości pozyskania dotacji na 
opracowanie wyników badań ar-
cheologicznych, choć nie jest to ła-
twe. Warto jednak spróbować, bo 
praca gabinetowa także ma swój 
urok.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Patrycja Król

Szczęśliwe pasmo znalezisk
ROZMOWA Z ARCHEOLOGIEM - witolDem wańkiem

▶	 Witold	Waniek	w	podziemiach	bazyliki.	

▶ Krypa	skrywała	wiele	interesujących	znalezisk.	Na	zdj.	mosiężne	okucia	trumienne	i	szczątki	w	lewej	części	katafalku

▶	 Tabliczka	trumienna	Andreasa	Labitzke,	umieszczona	na	katafalku.	
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Państwo Zofia i Apolinary Ślęzak 
wzięli ślub 18 stycznia 1964 roku 
w Trzebnicy. Mają dwoje dzieci - 
Jadwigę urodzoną w 1964 roku i 
Sławomira, urodzonego w 1970. 
Dziś zarówno syn, jak i córka, 
mają swoje rodziny, a pani Zofia 
i pan Apolinary mogą cieszyć się 
wnukami. 
 Uroczystość Złotych Godów 
odbyła się w trzebnickim Ratuszu 
26 lipca o godz. 12.00. Państwo 
Ślęzak słowa odnowionej przy-
sięgi wypowiedzieli w obecności 
burmistrza Marka Długozimy, 
a także rodziny i przyjaciół. – 
Szanowni Jubilaci. W imieniu 
całej społeczności samorządowej  
składam Wam najserdeczniejsze 
życzenia długich lat spokojnego 
życia w dobrym zdrowiu, szczę-
ściu osobistym i rodzinnym oraz 
doczekania brylantowych godów. 
Jesteście dla nas przykładem, że 
małżeństwo to nierozerwalna 
instytucja i pokazaliście nam, że 

bycie na dobre i złe scala rodzinę 
– tymi słowami burmistrz zwró-
cił się do państwa Ślęzak. 
Natomiast Magdalena Kunicka 
z USC z Trzebnicy przypomnia-
ła wszystkim obecnym piękny 
wiersz Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego: „Bo naprawdę 
macie w swoim życiu/tyle razem 
dróg przebytych/tyle ścieżek wy-
deptanych/tyle deszczów, tyle 
śniegów…/” 
Na koniec jubilatom odśpiewano 
gromkie sto lat, wzniesiono toast 
lampką szampana, po czym przy-
szedł czas na chwilę rozmowy. 
Pani Zofia i pan Apolinary zgod-
nie podkreślali, że na tej wspólnej 
małżeńskiej drodze najważniej-
sze są miłość, zdrowie i wzajemny 
szacunek.

(ewe)

Tyle razem dróg przebytych
26 lipca w otoczeniu rodziny i przyjaciół państwo Zofia i Apolinary Ślęzak dziękowali 
sobie nawzajem za okazaną miłość, opiekę i przyrzekali uczynić wszystko, by ich małżeń-
stwo było nadal szczęśliwe. Złote Gody to niezwykły czas. Tego dnia również w imieniu 
prezydenta RP medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wręczył burmistrz Marek 
Długozima.

Społeczeństwo        ◀

R E K L A M A

▶	 Burmistrz	 wręcza	 medal	 wzruszonej	
pani	Zofii.	

▶	 Państwo	Zofia	i	Apolinary	Ślęzak	w	otoczeniu	najbliższej	rodziny	oraz	z	burmistrzem	Markiem	Długozimą.	
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kultura                         ◀

 Kolejny tydzień wakacji zaczę-
liśmy baaardzo radośnie i praco-
wicie zarazem. 
 Po warsztatach dla dzieci Wa-
kacje na Trzebnickiej Wyspie, 
przyszedł czas na projekt w tere-
nie – Z kulturą w Świat. Pierw-
szym poniedziałkowym przy-
stankiem w podróży był Brzyków. 
Uczestnicy zajęć nie zawiedli 
– mimo wakacyjnego czasu le-
niuchowania – wszyscy przyszli o 
10:00 na zabawę!
 Jak przystało na dobry począ-
tek zajęć – czas było się poznać 
i przedstawić. Okazało się, że 
zawitali do nas nie tylko miesz-
kańcy Brzykowa, ale też dzieci z 
Irlandii, Anglii, sąsiednich Tokar, 

Kuźniczyska czy też Wrocławia, 
które spędzają wakacje u rodziny. 
Dzieci miały okazję się poznać 
oraz posłuchać o zainteresowa-
niach i marzeniach wakacyjnych, 
o których w zabawie „Co zabiorę 
w podróż do plecaka?” chętnie 
opowiadały. Mamy nadzieje, że 
znajomości zawarte na zajęciach 
będą długo trwały!
 Tańce, zabawy, wspólne ma-
lowanie pociągu i puszczanie 
baniek mydlanych wypełniły 
nam radośnie czas. Podczas od-
poczynku mamy dzieci, które 
chętnie włączały się w zajęcia, 
przygotowały również poczęstu-
nek w postaci pysznych drożdżó-
wek i oponek domowego wypieku 

oraz przyniosły świeże śliwki. Po 
takim drugim śniadaniu uczest-
nicy mieli chęć na kolejne nie-
spodzianki. Dużo czasu i pełne 
zaangażowanie poświęciliśmy 
na zajęcia z rękodzielni, podczas 
których robiliśmy własnoręcznie 
bransoletki, pierścionki oraz inne 
ozdoby ze specjalnych, koloro-
wych gumek. Zarówno młodsze, 
jak i starsze dzieci – w tym płeć 
męska! - chętnie robiły supełko-
wą biżuterię. Wielkie zaintereso-
wanie taką techniką wykonywa-

nia ozdób rodziło bardzo dużo 
pytań dotyczących możliwości 
zakupu potrzebnych materiałów 
oraz chęć poznania tajników ro-
bienia przeróżnych supełków i 
węzełków. Może zaowocuje to 
powstaniem klubu miłośników 
supełków lub produkcji w Brzy-
kowie na szerszą skalę? :) A w 
przeciwnym razie, już od wrze-
śnia zapraszamy do Rękodzielni 
działającej przy TCKiS. 
 Do projektu zaprosiliśmy 
również trzebnicką bajkopisar-

kę Wiesławę Kuciębę, która po 
szaleńczej zabawie znakomicie 
wyciszyła dzieci czytając jedną 
ze swoich bajek. Świetlicę pod-
czas zajęć odwiedził także sołtys 
wsi Tadeusz Cepiel. I tak właśnie, 
mimo znacznych różnic wieku 
oraz świeżych znajomości, wszy-
scy świetnie się bawiliśmy – na-
wet rodzice podrygiwali w rytmie 
woogie boogie. 
 Dziękujemy Brzyków! Do zo-
baczenia :)

Sylwia Idzik

Rękodzielnia  w brzykowie

Z kulturą w świat

 Trzeci dzień naszego pro-
jektu spędziliśmy w Głuchowie 
Górnym przy świetlicy. Piękna 
pogoda sprawiła, że mogliśmy 
bawić się na świeżym powietrzu 
– całe szczęście, ponieważ wśród 
uczestników było wielu młodych 
miłośników sportu, którzy chęt-
nie biegali i skakali. Zajęcia roz-
poczęliśmy zabawą integracyjną 
i okazało się, że już wszyscy się 
znają. Wśród uczestników były 
całe rodzeństwa, kuzynostwa, 
bliżsi i dalsi znajomi oraz rodzice. 
Dzięki temu mieliśmy wspania-
łą, rodzinną atmosferę. Dzielnie 
nam towarzyszył pies Maks – 
ulubieniec dzieci oraz kolorowy 
wąż Wojtuś, którego może odnaj-
dziecie na zdjęciach :) 

 Najpierw był taniec, później 
zabawy z kolorową chustą, która 
tak się spodobała uczestnikom, 
że rzeczą niełatwą było przejść 
do innych zajęć. Kolejną atrakcją 
były ulubione przez dzieci kon-
kurencje sportowe – nie zabrakło 
więc elementu współzawodnic-
twa! Uczestnicy byli podzieleni 
na dwie drużyny i zdobywali 
punkty w takich konkurencjach, 
jak np. bieg z orzechem na łyżce 
(slalomem oraz z kubkiem napeł-
nionym wodą po brzegi), skoki 
na jednej nodze, „bieg gąsienicy” 
i wyścigi papierowych samolo-
tów. Rywalizacja wzbudzała dużo 
pozytywnych emocji a przede 
wszystkim głośne okrzyki radości 
i dopingowania, co spowodowało 

zebranie się publiczności z oko-
licznych domów oraz zachęciło 
inne dzieci do przyjścia na zaję-
cia. 
 Zostało już mało czasu, a tak 
dużo pomysłów i zabaw do zreali-
zowania… Zaraz po zmaganiach 
sportowych udaliśmy się do sto-
łów, by móc wspólnie malować 

farbami oraz robić tęczowe bran-
soletki, które po raz kolejny zain-
teresowały zarówno dzieci, jak i 
rodziców. Co ciekawe, głównymi 
adresatami tych warsztatów po 
raz kolejny okazali się być nasto-
latkowie. Malowaliśmy również 
twarze i „tatuaże” na rękach, a na 
zakończenie uczyliśmy się robić 

bańki mydlane, które latały nad 
pobliskimi domami. 
Kochani Uczestnicy: mamy na-
dzieję, że wiele dzisiejszych pro-
pozycji wspólnych zabaw wy-
korzystacie jeszcze nie raz przy 
okazji spotkań na podwórkach w 
Głuchowie Górnym :) 

Sylwia Idzik

Rodzinne warsztaty w Głuchowie Górnym

zdjęcia:  archiwum TCKiS
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 Przyszedł czas na drugi przysta-
nek w naszej podróży – tym razem 
zatrzymaliśmy się w Raszowie, w 
urokliwej świetlicy znajdującej się 
w pięknym, przedwojennym pała-
cu. Niestety, pogoda nam nie do-
pisała i nie mogliśmy bawić się na 
zewnątrz, ale za to pozytywna at-
mosfera i uśmiechy dzieci wszystko 
wynagrodziły! 
 Rozpoczęliśmy zajęcia spotka-
niem z bajkopisarską – Wiesławą 
Kuciębą. Mimo młodego wieku, 
wszyscy skupili się na jakże waż-
nym w dzisiejszych czasach temacie 
– ekologii. Uczestnicy sami wybrali 
bajkę „Ekoludek”, którą z zaintere-
sowaniem wszyscy wysłuchaliśmy. 
Dowiedzieliśmy się co konkretnie 
należy wrzucać do kontenerów 
lub worków różnych kolorów oraz 
gdzie wyrzucić baterie i niewielkie 
urządzenia elektroniczne. Uczest-
nicy projektu wykazali się sporą 
znajomością zasad segregacji śmie-

ci. Po rozmowie o ekologii jeste-
śmy pewni, że w Raszowie dba się 
o środowisko, a wszelkie odpady 
trafiają w odpowiednie miejsce. 
Podczas zajęć dzieci opowiadały, 
w jaki sposób najchętniej spędzają 
wolny czas. Skakanie na trampoli-
nie, nurkowanie, pływanie, gra w 
siatkówkę, gra na komputerze to 
tylko niektóre z nich. My zapropo-
nowaliśmy im równie atrakcyjne 
zajęcia na wakacje, które jedno-
cześnie mogą być pomysłami na 
czas wolny. Udało nam się m.in. 
zachęcić uczestników do zabaw 
kolorową chustą animacyjną, na-
uczyć dwóch układów tanecznych, 
napisać opowiadanie o kolorowym 
wężu Wojtku i jego przyjaciołach, 
a także robić biżuterię z tęczowych 
gumek oraz malować farbami! Tra-
dycyjnie na buźkach uczestników 
pojawiły się namalowane uszy, 
noski, wąsy, serduszka, motylki i 
kwiatuszki. Na zakończenie zajęć 

sołtys wsi Bożena Durbajło wraz z 
mamami poczęstowała wszystkich 
pysznymi kiełbaskami z grilla, któ-
rego sama z tej okazji zrobiła... a po 
sytym obiedzie każdy uczestnik 
otrzymał dyplom oraz upominek 

wakacyjny.
Z głowami pełnymi nowych, cie-
kawych pomysłów ruszyliśmy w 

środę na warsztaty w Głuchowie 
Górnym. 

Sylwia Idzik

Ekobajki w Raszowskim pałacu

 Tydzień pełen niesamowitych 
wrażeń w ramach projektu pilota-
żowego Z Kulturą w Świat zakoń-
czyliśmy spotkaniem z dziećmi w 
Rzepotowicach. Czas spędziliśmy 
na fantastycznym, ogrodzonym 
placu zabaw obok niewielkiego 
stawu. Słońce, piasek, ciepły letni 
wiatr i muzyka pozwalały nam po-
czuć się jak na plaży. Tylko jeziora 
nam odrobinę brakowało :) Wy-
korzystując te sprzyjające warun-
ki ułożyliśmy się na piasku w taki 
sposób, by powstała uśmiechnięta 
buźka. Sprawiło to dużo frajdy 
starszym i młodszym uczestnikom 
zabawy.
 Zajęcia z malarstwa odbyły 
się tym razem w trochę inny spo-
sób. Dla odmiany dzieci rysowały 
pędzlem po piasku. Oczywiście - 
jego drugą stroną :) Były to szkice 
łodzi, żaglówek i wszystkiego, co 
kojarzy się z morzem. Był nawet 
jeden samochód - jakiś pewnie su-
pernowoczesny i potrafiący pływać 
;) Musieliśmy szybko zrobić zdjęcia 
nietrwałym dziełom, żeby pamiąt-

ka po tej art-zabawie pozostała na 
długo. Jak tylko zaczęliśmy tań-
czyć, dzieci były w swoim żywio-
le. Nasze dwa ulubione układy nie 
sprawiały nikomu najmniejszych 
trudności. Trzeci taniec był abso-
lutną nowością na zajęciach, ponie-
waż dzieci same nas uczyły układu 
do znanego Gangnam Style! Wszy-
scy skakaliśmy w wesołym rytmie 
tej piosenki - nawet pani sołtys 
postanowiła się przyłączyć. Póź-

niej były konkurencje sportowe, z 
którymi uczestnicy poradzili sobie 
znakomicie. Dzieci miały niewy-
czerpującą się energię, a wspólne 
tańce i ogromne bańki mydlane 
zainteresowały przechodniów.
 To była jedna z najbardziej roz-
tańczonych miejscowości w naszej 
gminie! Dziękujemy wszystkim 
dzieciom - małym i dużym za 
udział, uśmiechy i niesamowitą ak-
tywność. Świetnie się z Wami ba-

wiliśmy. Dziękujemy też rodzicom 
za zaangażowanie oraz sołtysom: 
z Brzykowa, Raszowa, Głuchowa 
Górnego, Skoroszowa i Rzepoto-
wic - za pomoc w przygotowaniu 
miejsc do zabaw, pomoce technicz-

ne oraz życzliwość. Za pyszne pącz-
ki, którymi codziennie ze smakiem 
się zajadaliśmy, dziękujemy piekar-
ni Leon Dąbrowski.

Sylwia Idzik

Plażowanie w Rzepotowicach

 Czwartym przystankiem w 
naszej podróży był Skoroszów. 
W czwartek z rana zawitaliśmy 
do tamtejszej świetlicy, by przy-
gotować dla dzieci wiele atrakcji i 
zabaw. Mile zaskoczyła nas duża 
liczba punktualnych uczestników 
– dzieci w wieku od kilku miesię-
cy do 14 lat i ich mamy oraz babcie. 
Nie zabrakło też przyjezdnych – 
nawet z Belgii i Holandii.
Zabawą na początek był znany i lu-
biany przez dzieci lisek, który cho-
dzi koło drogi bez ręki i bez nogi. 
Dzięki niemu rozruszaliśmy się 
trochę i ośmieliliśmy, a później to 
już było tylko weselej... Najmłod-
szym dzieciom wielką frajdę spra-
wiał tunel animacyjny, przez który 
przechodziły po kilkanaście razy 
bez przerwy na przeróżne sposoby. 
A młodzież gimnazjalna zmierzyła 
się z krzyżówkami przygotowany-
mi przez bajkopisarkę. Rękodziel-
nia po raz kolejny zdobyła wielką 
popularność wśród mam i dzieci. 
Malowanie twarzy i wyścigi samo-
lotów były kolejnymi atrakcjami. 

Zabawa trwała w najlepsze, gdy na-
gle prawie niezauważalnie zjawił się 
Super Kot, który wcześniej dzwonił 
do nas z Trzebnickiego Centrum 
Kultury i Sportu i dowiedział się, 
że zabawa z dziećmi w Skoroszo-
wie już trwa :) Wspólnie z Kotem 
tańczyliśmy Macarenę, Chocolatę 

oraz Woogie Boogie, bawiliśmy się 
i malowaliśmy, a szerokie uśmiechy 
nie znikały z buziek.
 Pani Wiesława Kucięba napisała 
specjalnie dla nas zabawną piosen-
kę o Super Kocie, którą jako pierwsi 
mieliśmy okazję zaśpiewać! Super 
Kotu na pewno się spodobała, bo 

wesoło machał łapkami i z zacieka-
wieniem przechylał łepek. Jeszcze 
zanim nam uciekł, aby odwiedzić 
inne dzieci, zdążyliśmy zrobić kil-
ka wspólnych zdjęć.
 Uczestnicy wrócili do domu z 

tęczowymi ozdobami na rękach, 
upominkami, pomalowanymi 
twarzami i wieloma wrażeniami! 
Dziękujemy za to miłe spotkanie :)

Sylwia Idzik

Super Kot z wizytą w Skoroszowie
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kino Polonia
Uwaga! W związku z nadchodzącym remontem Trzebnic-

kiego Centrum Kultury i Sportu Kino Polonia za-
wiesza swoją działalność.

imPrezy kUltUralne
23 sierpnia
  / OtwaRcie placu zabaw i świetlicy / Ta-

czów Wielki / 17:00

24 sierpnia
  / 11:00 /  Viii Rodzinny FeStyn PaRaFial-

ny baRtłOmiejki  / Plac Pielgrzymkowy
6 września
  / naRodowe Czytanie tRylogii / Stawy 

Trzebnickie / szczegóły wkrótce na plakatach

7 września
  / DOżynki Gminne 2014 / boisko w Szczytkowi-

cach / szczegóły wkrótce na plakatach

wyStawy
Z lamusa
  / wystawa fotografii z lat 70. / Sala Kameralna

Supełki, węzełki i...
   / sekcja Rękodzielni z TCKiS / Galeria Parter

Ja i mój przyjaciel bocian
  / malarstwo Mariny Czajkowskiej / Galeria Piętro

Dziewczyna z Trzebnicy
  / fotografia artystyczna sekcji fotograficznej TCKiS 

/ Galeria Parter

biblioteka
28 sierpnia
    / 11:00 - 13:00 / wakacyjne biuro detektywistyczne / 

Sala Kameralna

w każdy piątek miesiąca
  / 11:00 – 13:00 / lotna czytelnia / przestrzeń miasta

w każdy piątek miesiąca
  / 16:00 – 17:00 / Słowo(s)twory / biblioteka – dział dla 

dzieci

w każdy poniedziałek miesiąca
  / 10:45 / Spotkania z bajarką / Sala Dynamiki

w każdy czwartek miesiąca
  / 15:00 / kreatywne czwartki / biblioteka – dział dla 

dzieci

6 września
  / szczegóły wkrótce na plakatach / narodowe Czyta-

nie trylogii / Stawy Trzebnickie 

imPrezy SPortowe
24 sierpnia
  / 10:45 / Viii leśne przedbiegi / ul. Leśna

26 sierpnia
  / 10:30 / zakończenie wakacyjnej ligi piłki nożnej / 

Boisko Orlik 2012
29 sierpnia
  / 17:00 / warsztaty dla uczestników mistrzostw polski 

nordic walking Osób niepełnosprawnych / Boisko 
Orlik 2012

30 sierpnia
  / 11:00 (zapisy od 8:30) / mistrzostwa polski nordic 

walking Osób niepełnosprawnych „wyjść życiu na-
przeciw” oraz zawody sztafetowe „mundurowi dla ...” 
/ Boisko Orlik 2012

UWAGA!       Kończą się wakacje, rozpoczyna się rok szkolny i dzia-
łalność sekcji w TCKIS :) Wkrótce szczegóły na stronie internetowej i 
w gablotach promocyjnych.

si er pi eń /  w r Z esi eń

INFORMATOR 
TRZEBNICKIEGO CENTRuM KuLTuRy I SPORTu

tomaSz ŚliwaK-orlicKi

 26 lipca odbył się pierwszy 
festyn parafialny w Boleścinie.  
Szczytny cel i wspólne ochocze 
działanie całej społeczności przy-
czynią się już wkrótce do niewąt-
pliwego sukcesu: zakupu nowych 
organów do kościoła parafii Miło-
sierdzia Bożego w Boleścinie.
 A wszystko odbyło się  dzięki 
wsparciu gminy Trzebnica oraz 
sponsorów ( firmy: Tarczyński S.A, 
Agro-Beta Spółka z o. o. ze Skar-
szyna, Atej Andrzej Łysoń, MKE 
Marcin Chorzępa , Printo s.c. Wit-
kowscy D.P.P.MIRMET Mirosław 
Marek), organizatorów i współor-
ganizatorów (rady parafialnej, Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi 
Skarszyn, sołtysów wsi należących 
do parafii Miłosierdzia Bożego), a 
przede wszystkim  mieszkańców. 
Ci ostatni jako wolontariusze wnie-
śli wiele wkładu i starań, by impre-
za się udała. Uznanie należy się tym 
większe, że to był prapremierowy 
festyn parafialny w Boleścinie. Fe-
styn odbył się pod patronatem bur-
mistrza gminy Trzebnica Marka 
Długozimy.
 Program był bogaty w liczne 
atrakcje, skosztować smacznego 
jadła w postaci pysznych ciast, kieł-
basek z grilla i napojów, które przy-
gotowały gospodynie z okolicznych 
miejscowości: Boleścina, Głucho-
wa, Skarszyna, Piersna, a i wygrać 
można było nagrody w loterii fan-
towej.
 Nie zapomniano też o najmłod-
szych: kolorowe nadmuchiwane 
zjeżdżalnie, statek korsarzy,  ścia-
na wspinaczkowa dla odważnych, 
oraz malowanki na twarzach...
 Licznie zgromadzona publicz-
ność entuzjastycznie sekundowała 
zawodom o puchar przechodni 
proboszcza parafii pw. Miłosier-
dzia Bożego w  Boleścinie. W za-
wodach brali udział mieszkańcy 
sąsiadujących wsi. Czegoż  tam nie 
było! Przeciąganie liny, konkurs  
drużynowy par w biegu  z baloni-
kami, czy konkurs...w spełnianiu 
kufla piwa na czas. Po podliczeniu 
wyników okazało się, że tegorocz-
ną edycję zawodów wygrali miesz-
kańcy Boleścina!
 Udostępniony dla potrzeb festy-
nu olbrzymi teren, który starannie 
społecznie wykoszono -  stał się 
miejscem przeznaczonym na estra-
dowe występy i  parkiet  dla tance-
rzy z zespołów w pięknych strojach 
ludowych, jak zespół z Siemianic,  
jak i dla chcących tańczyć i wesoło 
się bawić wszystkich uczestników 
festynu. Do tańca grał zespół „Rit-
tmo” ze Skarszyna, podziwialiśmy 
estradowe występy miejscowych  
i zamiejscowych talentów: pokaz 
Zumby Fitness pod kierunkiem 
pani Justyny Margan, występ ze-
społu  „Mozaika” prowadzonego 
przez panią Janinę Klin, występ 
młodzieży ze Skarszyna przygoto-
wany pod kierunkiem Ewy Przy-
siężnej i Karoliny Wójcik, występy 
instrumentalistów z wrocławskich 
szkół muzycznych: wiolonczelo-
wego duetu oraz dwóch młodych 
skrzypaczek , a zwłaszcza popisu 
Sylwii Marut bardzo muzykalnej 
skrzypaczki i wokalistki w jednej 
osobie, która, moim zdaniem, zro-
biła tak duże wrażenie jak zapo-
wiadany występ gwiazdy wieczoru, 
Roberta Zucaro.
 Zainteresowanie wśród pu-
bliczności wzbudził także turniej 
szachowy i możliwość  kunsztu 
Mariana Kwiecińskiego, wielo-

krotnego mistrza Polski w tej dzie-
dzinie oraz miłośnika szachów - 
Mariusza Perczaka. Obaj panowie 
wspomagali swoją wiedzą młodych 
ludzi, którzy mieli możliwość gry 
na specjalnie przygotowanych sta-
nowiskach.
 Reasumując. Festyn w Bole-
ścinie to była niezwykle udana 

impreza i jakże słuszne okazały 
się podziękowania władz miasta 
i organizatorów, skierowane do  
mieszkańców, którzy przy aktyw-
nej pomocy sołectw -  naprawdę 
ofiarnie napracowali się i dzięki 
ich udziałowi impreza odbyła się 
i spełniła swój cel w miłej, wesołej  
festynowej atmosferze.

Na festynie w Boleścinie 

▶	Na	festynie	było	tanecznie,	kolorowo,	ciekawie	i	wesoło.	Nikt	się	nie	nudził.	

▶	 Zawody	o	puchar	przechodni	proboszcza	parafii	pw.	Miłosierdzia	Bożego	w		Boleści-

▶Ks.	proboszcz	Leszek	Urban,	Janina	Klin,	Arleta	Majder	(sołtys	z	Boleścina),	burmistrz	
Marek	Długozima	oraz	współorganizatorka	i	animatorka	Ewa	Przysiężna.

▶	 Ks.	proboszcz	oraz	państwo	Zagwoj-
scy,	 przedstawiciele	 zwycięskiej	 druży-
ny	z	Boleścina.

▶	 Na	zmęczonych	zawodników	i	uczestni-
ków	festynu	czekały	smaczne	przekąski.	
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edyta bąK 

 Jak tradycja nakazuje, święto 
plonów ma swój podwójny, nie-
powtarzalny charakter. Religijny, 
który jest podziękowaniem Bogu 
za plony oraz ludowy – związany z 
zabawą z okazji zakończenia zbio-
rów, obfitujący w ciekawy program 
artystyczny. Tak też się działo w 
Skoroszowie.

 Podczas mszy dziękczynnej, 
którą prowadził ksiądz Jacek To-
maszewski, mieszkańcy wsi dzię-
kowali Bogu za zbiory z pól, sadów 
i ogrodów. Wspaniałym symbolem 
rolniczego święta był wieniec do-
żynkowy oraz bochen wiejskiego 
chleba, które podczas mszy ksiądz 
Jacek poświęcił. Wspomniany wie-
niec powstał dzięki pracy rodzin 
Gągorowskich, Roszaków, Dużych 
i Sytch, i co ważne, będzie repre-
zentował sołectwo w konkursie na 
tegorocznych Dożynkach Gmin-
nych, które odbędą się w Szczytko-
wicach. 
 Na terenie okalającym remi-
zę Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Skoroszowie, już po raz drugi w 
tym miejscu, a trzeci w sołectwie,  
odbyły się Dożynki Kościelne. 
Wszystkich zebranych uczestni-
ków święta plonów przywitała soł-
tys Anna Maśluk wraz z księdzem 
Jackiem Tomaszewskim. Organi-
zatorzy witając zebranych uczest-
ników festynu życzyli im zabawy i 
dziękowali za tak liczne przybycie. 
Pani sołtys zachęcała do poczę-
stunku wspaniałych ciast upieczo-
nych przez mieszkanki Skoroszowa 
oraz wyśmienicie przygotowanych 
mięs i kiełbasek. Wiejskim krami-
kiem z pysznościami zarządzała 
radna Janina Polak wraz z miesz-
kankami sołectwa, zachęcając do 
kupna przysmaków. Wszystkie ze-
brane pieniądze ze sprzedaży sma-
kołyków, jak poinformowała go-

spodyni święta, będą przeznaczone 
dla dzieci z sołectwa. Natomiast 
ksiądz Jacek zachęcał wszystkich 
do uczestnictwa w przygotowanych 
atrakcjach i zawodach niedzielnego 
święta.

Głęboko w tradycję  dożynek wpi-
sane jest dzielenie się chlebem 
wśród mieszkańców tak, aby nie 
zabrakło go nikomu przez cały rok- 
tak też się działo  na dożynkach w 
Skoroszowie. Pani sołtys Anna 
Maśluk dzieliła się chlebem ze 
wszystkimi mieszkańcami sołec-

twa, równocześnie rozpoczynając 
tym  wiejskie święto i długą, wesołą 
biesiadę przy akompaniamencie lo-
kalnego zespołu „Future”.
 Jedną z wielu przygotowanych 
atrakcji był pokaz gaszenia płoną-
cego snopa słomy i akcji ratowni-
czej - przygotowane przez funk-
cjonariuszy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skoroszowie. Pokaz 
wzbudził duże zainteresowanie wi-
dzów bez względu na wiek. Orga-
nizatorzy oczywiście zadbali o roz-
rywkę najmłodszych uczestników 
dożynek, udostępniając im dmu-
chaną zjeżdżalnię, a dla małych 
łasuchów dostępna była cukrowa 
wata, pyszne ciasta oraz  ogromne 

ilości słodyczy, które były rozdawa-
ne dzieciom na każdym kroku. 
 O dobrą zabawę uczestników 
festynu zadbał ksiądz Jacek, prowa-
dząc zawody strażackie dla dzieci 
w trzech grupach wiekowych oraz 
dla dorosłych. Zabawa polegała 
na jak najszybszym pokonaniu 
wyznaczonego odcinka w butach 
bojowych, hełmie i z wężem stra-
żackim. Zawody wzbudziły w 
uczestnikach, jak i i kibicach mnó-
stwo emocji, a co ważne rozbudziły 
zdrowego ducha rywalizacji u naj-
młodszych. Natomiast starsi mieli 
okazję wziąć udział w „I Otwartych 
Mistrzostwach Świata w Rzucie 
Wężem Strażackim”. W tej śmiesz-
nej kategorii brały udział kobiety, 
jak i mężczyźni, a walka między 
nimi była niezwykle wyrównana. 
W kategorii kobiet wygrała Be-
ata Kołcz (odległość 7,26), wśród 
mężczyzn I miejsce zajął Mateusz 
Syty (14,30), kolejno Bogdan Zaj-

dler (9,80), a na trzecim miejscu 
uplasował się Krzysztof Żurawski 
(9,56). Zwycięzcy wszystkich zawo-
dów byli oczywiście obdarowani 
nagrodami ufundowanymi przez 
sołtys Annę Maśluk, księdza Jacka 
oraz Trzebnickie Centrum Kultury 
i Sportu.
 - Cieszę się bardzo, że udało 
nam się zorganizować z takim roz-
machem dożynki. Dzisiejszy festyn 
jest efektem naszej wspólnej pracy. 
Taka forma integracji mieszkań-
ców sprawdza się najlepiej, wspólne 
biesiadowanie i zabawa prowadzi 
do zbliżenia mieszkańców sołec-
twa, a na tym najbardziej mi zależy 
– podkreśliła pani sołtys. 

Skoroszów dziękował za plony
17 sierpnia w sołectwie Skoroszów odbyły się Dożynki 
Kościelne – jedno z najważniejszych świąt dla miesz-
kańców wsi, jak i najważniejszy dzień dla uprawiających 
ziemię rolników. Tuż po ukończeniu prac polowych, 
dla skoroszowian nadszedł czas dziękczynny, który stał 
się  równocześnie dla wszystkich czasem radości, zabawy  
i wspólnej biesiady.

▶	 Zawody	strażackie	były	główną	atrakcją	skoroszowskiej	imprezy.	

▶	 Najmłodsi	uczestnicy	zawodów.	Determinacji	im	nie	brakowało.	

▶	 Dzieci	nie	nudziły	się	ani	przez	chwilę.	Rodzice	zadbali	o	atrakcje.	

▶ 	Sołtys	Anna	Maśluk	dzieli	się	chlebem	z	mieszkańcami.

Społeczeństwo        ◀

▶	 Zwycięska	 drużyna	 (w	 kategorii	 młodzieżowej)	 zawodów	 strażackich	 wraz	 księ-
dzem	Jackiem	Tomaszewskim.	

▶	 Zwycięska	drużyna	dorosłych.	Także	na	wspólnym	zdjęciu	z	duchownym.	▶	 W	trakcie	pokazu	udzielania	pierwszej	pomocy.	
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 W dniach od 30.06.2014 do 
06.07.2014 dzieci ze świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej przy 
Szkole Podstawowej w Masłowie i 
przy Szkole Podstawowej w Kuź-
niczysku spędziły pierwsze dni 
wakacji w cudownej południo-
wo-wschodniej części Polski - w 
Bieszczadach.
 Bezpośrednim celem naszej 
podróży była miejscowość Stężni-
ca koło Baligrodu, gdzie nocowa-
liśmy w bardzo ładnym ośrodku 
„Uroczysko”. Stamtąd wyruszali-
śmy każdego dnia, aby odkrywać 
ciekawe miejsca i zdobywać kolej-
ne wzniesienia.
Pierwszy dzień zwiedzania roz-
poczęliśmy w Muzeum Kultury 
Bojków w Myczkowie, następnie 
odwiedziliśmy lotnisko szybow-
cowe w Bezmiechowej, gdzie pan 
instruktor zapoznał nas z tajni-

kami budowy szybowców oraz 
lotów szybowcowych. Stamtąd 
udaliśmy się do Ośrodka Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej do Cen-

trum Kultury Ekumenicznej i 
braliśmy udział m. in. w ciekawej 
lekcji przyrody oraz oglądaliśmy 
Ogrody Biblijne.

 Kolejny dzień rozpoczęliśmy 
od wejścia na górę Sobień w par-
ku Krajobrazowym Gór Słon-
nych. Potem udaliśmy się do jed-
nego z najciekawszych skansenów 
w Europie, gdzie na powierzchni 
ok. 40 ha zgromadzono ponad 
100 zabytkowych obiektów bu-
downictwa ludowego. Następnie 
do Zamku w Sanoku z tarasem 
widokowym, zwiedziliśmy rów-
nież Ruiny Warowne Klasztoru 
Karmelitów Bosych idąc Drogą 
Krzyżową.
 Następnego dnia wyruszyli-
śmy koleją wąskotorową na tra-
sie Majdan – Przysłup, po dro-
dze zachwycając się wspaniałą 
bieszczadzką przyrodą. Wracając 
wstąpiliśmy do Galerii Ikon pani 
Jadwigi Denisiuk w Cisnej, gdzie 
zapoznano nas z techniką po-
wstawania tych wspaniałych dzieł 
sztuki. Dzień zakończyliśmy w 
Przełęczy Wyżniańskiej pokonu-
jąc wysokość 930 m n.p.m.
W ostatnim dniu zwiedzania pły-

nęliśmy statkiem z Polańczyka po 
Zalewie Solińskim, oglądaliśmy 
dwie zapory wodne: w Solinie i 
w Myczkowcach. Piliśmy wodę z 
cudownego źródełka w Zwierzy-
niu. 
 Przedostatni dzień pobytu 
przeznaczyliśmy na regenerowa-
nie sił przed powrotem do domu, 
ale wstąpiliśmy jeszcze na Festiwal 
Kultury Ludowej w Baligrodzie.  

Podziękowanie
W imieniu dzieci i opiekunów tej 
fantastycznej wyprawy składa-
my Panu Burmistrzowi Markowi 
Długozimie i Pani Iwonie Dur-
bajło serdeczne podziękowanie 
za wsparcie i życzliwość w sfinan-
sowaniu przejazdu na wycieczkę. 
Dzięki temu dzieci mogły zwie-
dzić wspaniałe miejsca, przeżyć 
niezapomniane przygody i po-
znać ciekawych ludzi.

Barbara Falkowska
Dorota Surówka

ewa miedzwiecKa

 - Na spotkaniach prezentujemy 
stare polskie animacje. Mówimy 
o związku polskiej dobranocki 
z książkami dla dzieci. Chcemy 
pokazać dzieciom historię do-
branocki i uświadomić im magię 
czekania na spotkanie z ulubio-
nym bohaterem bajki. Zależy nam 
również na tym, aby wdrożyć ro-
dziców do pracy z książką i dziec-
kiem. Niech mama, tata czy bab-
cia stanie się  przewodnikiem dla 
dziecka w krainie książki – mówi 
Dorota Kuśmierek-Wrzos, prowa-
dząca Poranki z bajką. 
Spotkania mają na celu zaprezen-
tować określony dział w bibliotece. 
Założenie jest takie, że po całym 
cyklu zajęć, nawet najmłodsze 
dzieci swobodnie poruszają się 
po bibliotece i potrafią odnaleźć 

książkę, która je interesuje- doda-
je.
 Spotkania dzieci z bajką od-
bywały się od  lipca i potrwają do 
końca wakacji. Dotychczas naj-
młodsi poznali bajkę “Miś Usza-
tek” Czesława Janczarskiego, na 
podstawie której dowiedzieli się 
o zawodzie ilustratora.  Wykonali 
również własną ilustrację do prze-
czytanego fragmentu książki.
 „Bolek i Lolek”, to była okazja 

do poznania westernu, książki 
przyrodniczej i podróżniczej.
“Reksio”-  pokazał dzieciom świat 
ptaków, „Krecik”-  był okazją do 
rozmów o życiu na łące i w lesie.
Kolejni bohaterowie spotkań: 
Rumcajs, Żwirek i Muchomorek,  
Baltazar Gąbka czy Gucio i Cezar, 
pokazują, że nauka o świecie nie 
musi być nudna.
 To nie jedyna propozycja bi-
blioteczna skierowana do naj-

młodszych. W czwartki w godz. 
11.00-13.00 odbywa się Wakacyjne 
Biuro Detektywistyczne.
 Tym razem dzieci na zajęciach 
dowiadują się o zawodzie detekty-
wa. Poznają powieści i serie książek 
o takiej tematyce. Na podstawie 
przeczytanych fragmentów ksią-
żek próbują rozwikłać zagadki. 
 Jak się okazuje, cieszą się one 
ogromnym zainteresowaniem i 
przyciągają coraz większą liczbę 
osób.
 Od 8 sierpnia do oferty Miej-
skiej i Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Trzebnicy dołączyły dwie 
nowe propozycje.
 Jedną z nich jest „Lotna czy-
telnia”. Jest to propozycja skiero-
wania przede wszystkim do tych, 
którzy nie zawsze mają czas, aby 
odwiedzić bibliotekę. W każdy 
piątek w godzinach 11:00-13:00 
bibliotekarz wraz z przygotowa-
nymi książkowymi propozycjami 
pojawi się w przestrzeni miasta 
(deptak lub park przy fontannie), 
by przyjść z pomocą tym, którzy 
zabierając najmłodszych na plac 
zabaw, zapomnieli o sobie i nie 
mają nic do poczytania. Będą to 
książki z najwyższej-najniższej 
półki (czyli i dla dorosłych, i dla 
dzieci).
 Druga propozycja skierowana 
jest przede wszystkim do dzieci od 
piątego roku życia. Zajęcia noszą 
nazwę „Słowo(s)twory” i odby-
wają się w piątki od godziny 16:00 
do17:00.

Poranki z bajką
Poranki z bajką, to zajęcia  przeznaczone dla dzieci. Ich 
celem jest  zapoznanie najmłodszych z klasyką książki 
i filmu dziecięcego. Odbywają się we wtorki od godziny 
11.00-13.00 w bibliotece Trzebnickiego Centrum Kultury 
i Sportu.

kultura                         ◀

Wakacje w Bieszczadach

ewa miedzwiecKa

 Świetlicowe „Pszczółki” ze 
Szkoły Podstawowej w Boleści-
nie, 7 lipca  pod opieką Dominiki 
Surmy i Anny Leszczyńskiej-Ja-
nik wybrały się na jednodniową 
wycieczkę do Wrocławia.
Tego dnia na uczniów czekało 
wiele atrakcji: „Kraina Miniatur”, 
seans w kinie, Bobolandia oraz 
uwielbiany przez dzieci Mc Do-
nalds.
 Park Miniatur to jedyne miej-
sce we Wrocławiu, gdzie zoba-
czyć można repliki zabytkowych 
budowli z całej Polski, takich jak 
- Kościół Mariacki (Kraków), La-

tarnię morską (Kołobrzeg), Mo-
del Dworca Głównego (Wrocław), 
Budynek Sejmu (Warszawa), Pa-
łac w Kamieńcu Ząbkowickim, 
Bramę Paczkowską (Ziębice) czy 
Krzywą Wieżę (Ząbkowice Ślą-
skie).
 Kolejnym punktem programu 
był seans w kinie. Jak się okazuje 
film „Gang wiewióra” sprawił, że 
sale wypełniały wybuchy śmie-
chu, oklaski i krzyki zachwyco-
nych dzieci.
 Każda wycieczka obowiązko-
wo, zdaniem najmłodszych, musi 
zakończyć się wizytą w McDo-
nalds. Tak stało się i tym razem. 
Pokrzepione solidnym posiłkiem 
„Pszczółki”, miały dużo energii 
do wykorzystania jej w praw-
dziwym raju dla najmłodszych. 

Bobolandia, bo o niej mowa- była 
ostatnim i ogromnie wyczerpują-
cym punktem wycieczki.  Dmu-
chane zamki, ślizgawki, trampo-
liny, małpi gaj i tor wyścigowy 
jeszcze długo pozostaną w pa-
mięci dzieci.
 Jak mówią opiekunowie wy-
jazdu, dostarczył on wszystkim 
wielu niezapomnianych wrażeń 
oraz pozwolił pogłębić wiedzę na 
temat Polski i niezwykłych bu-
dowli w naszym kraju.
 W imieniu dzieci składamy 
serdeczne podziękowania za sfi-
nansowanie wyjazdu burmistrzo-
wi Markowi Długozimie oraz  
p.o. naczelnika Wydziału Organi-
zacyjnego i Spraw Obywatelskich 
-Iwonie Durbajło.

Wakacyjny wyjazd do Wrocławia
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Od wielu lat pasjonaci kolejki wą-
skotorowej w Trzebnicy działają 
na rzecz zachowania w pamięci 
mieszkańców miasta i przyszłych 
pokoleń, informacji o tym nie-
wątpliwym zabytku techniki na-
szego regionu, który przez prawie 
100 lat stanowił okno komunika-
cyjne naszego miasta. Z tej okazji 
zorganizowano II już rajd ślada-
mi kolejki wąskotorowej.
 W wyprawie udział wzięli: 
burmistrz Marek Długozima. se-
kretarz Daniel Buczak, Tomasz 
Pol- współautor monografii Wro-
cławskiej Kolei Wąskotorowej, 
brat Marcin Wojtczak, Krystyna 
Haładaj, radna Rady Miejskiej, 
Zbigniew Lubicz-Miszewski, 
prezes TMZT, Tomasz Łamasz, 
pasjonat kolejki wąskotorowej 
i komandor rajdu oraz Grze-
gorz Chandoha, członek zarządu 
Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, 
a także mieszkańcy Trzebnicy i 
Węgrzynowa oraz okolicznych 
miejscowości.
 Rajd rozpoczął się od zwie-
dzania w trzebnickim Ratuszu 
wystawy wzbogaconej w nowe 
eksponaty takie jak: dokumen-
ty, zdjęcia i pamiątki związane z 
trzebnicką kolejką wąskotorową. 
Zaprezentowana została również 
książka współautorstwa Tomasza 
Pola pt. "Wrocławska Kolej Wą-
skotorowa (1894-1991)". Jest to 
monografia Wrocławskiej Kolei 
Wąskotorowej (zwanej w ostat-
nich latach istnienia Trzebnicką 
Koleją Dojazdową), obejmującą 

okres od momentu powstania 
pod koniec XIX wieku samo-
rządowych kolejek: Żmigrodzko
-Milickiej i Wrocławsko-Trzeb-
nicko-Prusickiej, poprzez lata 
eksploatacji pod zarządem PKP 
aż do kresu istnienia w połowie 
lat 90-tych.
 Po wspólnym pamiątkowym 
zdjęciu wszyscy uczestnicy rajdu 
wyruszyli spod Ratusza w trasę 
torami przeszłości z Trzebnicy 
do Węgrzynowa, gdzie czekali już 
mieszkańcy wsi na czele z sołty-
sem wsi Małgorzatą Kralką. Na 
tę część rajdu przyjechał również 
Członek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego – Włodzimierz 
Chlebosz.
 Burmistrz Marek Długozima, 
zwracając się do honorowego 
gościa, wyraził wdzięczność za 
wsparcie części gminnych in-
westycji ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
głównie placów zabaw i świetlic 
realizowanych przez gminę w 
wielu miejscowościach.
 W imieniu najmłodszych 
mieszkańców Węgrzynowa, Rady 
Sołeckiej i własnym, burmistrz 
podziękował Bartoszowi Chrza-
nowskiemu i Leszkowi Zientkowi  
z Firmy Croquet  za zaangażowa-
nie i wkład pracy w budowę placu 
zabaw.
 Kolejne podziękowania, tym 
razem od sołtys wsi Małgorza-
ty Kralki i dzieci oraz wyrazy 
wdzięczności za ogromne serce, 
pomoc i zrozumienie potrzeb 

drugiego człowieka, były skiero-
wane w stronę burmistrza.
Po uroczystym otwarciu placu 
zabaw mieszkańcy wsi bawili 
się przy skocznych i tanecznych 
dźwiękach.
 Zabawy dla najmłodszych pro-
wadziły animatorki z Trzebnic-
kiego Centrum Kultury i Sportu. 
Trasę rajdu przygotowała gminna 
spółka ERGO.
 Idea zorganizowania Rajdu 
Trasą Kolejki Wąskotorowej poja-
wiła się 13 marca 2013 roku pod-
czas pierwszego spotkania pasjo-
natów kolejki zwołanego przez 
Tomasza Łamasza. Dziś grupa 
ta działa jako Klub Entuzjastów 
Trzebnickiej Kolejki Wąskotoro-
wej przy Towarzystwie Miłośni-
ków Ziemi Trzebnickiej.
 Ostatnia inicjatywa „entuzja-
stów", to zakończony sukcesem 
projekt złożony w ramach Trzeb-
nickiego Budżetu Obywatelskie-
go pod nazwą „Powrót kolejki 
do Trzebnicy", w ramach którego 
planowane jest upamiętnienie 
funkcjonowania kolejki wąsko-
torowej na ziemi trzebnickiej po-
przez zainstalowanie fragmentu 
taboru kolejowego na skrzyżo-
waniu ulic 3 Maja i ks. Dziekana 
Wawrzyńca Bochenka.
 Zbigniew Lubicz-Miszewski, 
prezes TMZT, zwraca się z proś-
bą o udostępnienie zdjęć, doku-
mentów, pamiątek  dotyczących 
trzebnickiej kolei wąskotorowej.

[eg]

Nostalgiczna podróż do przeszłości

▶	 Wejście	do	Węgrzynowa,	gdzie	czekali	już	mieszkańcy	wsi	na	czele	z	sołtysem	wsi	
Małgorzatą	Kralką.	Na	czele	grupy	Tomasz		Łamasz,	pasjonat	kolejki.	

▶Nowy	plac	zabaw	cieszył	się	bardzo	dużym	zainteresowaniem.	

▶	 Zabawy	dla	najmłodszych	zorganizowały	animatorki	z	Trzebnickiego	Centrum	Kul-
tury	i	Sportu.	

Rajd kolejką wąskotorową, 
której już nie ma? Podróż 
torami przeszłości? Czy to 
możliwe? Ależ tak. Mogli 
się o tym przekonać uczest-
nicy II Rajdu Trasą Kolejki 
Wąskotorowej, którzy 19 
lipca wyruszyli z Trzebnicy 
do Węgrzynowa. Dodatko-
wym punktem tegoroczne-
go wydarzenia było otwar-
cie nowego placu zabaw w 
Węgrzynowie.

Społeczeństwo        ◀
▶Wspólne	zdjęcie	uczestników	II	Rajdu	Trasą		Kolejki	Wąskotorowej	na	schodach	Ratusza.	

▶ 	Uroczyste	otwarcie	placu	zabaw.		Od	lewej	wykonawca	inwestycji	z	Firmy	Croquet,	burmistrz	Marek	Długozima,	sołtys	Małgorza-
ta	Kralka,	młody	mieszkaniec	Węgrzynowa	oraz		Członek	Zarządu	Województwa	Dolnośląskiego	–	Włodzimierz	Chlebosz.
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Harmonogram    
ZBIóRKI ODPADóW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADóW   w 2014 r.

TRZEBNICA

lp. LOKALIZACJA KONTENERA Dzień 
tygodnia

Data 
podstawienia 

kontenera

1 Parking koło Stadionu „Fair Play Arena”, ul. Sportowa poniedziałek 1.09

2 Parking pomiędzy ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka a Św. Jadwigi (koło hurtowni napojów) poniedziałek 1.09

3 ul. Wąska  (obok transformatora) wtorek 2.09

4 ul. Wałowa (teren zielony za budynkiem Straży Pożarnej) wtorek 2.09

5 ul. Grunwaldzka (koło Rotundy Pięciu Stołów) środa 3.09

6 ul. Oleśnicka, parking koło boiska sportowego "ORLIK 2012" środa 3.09

7 ul. Jędrzejowska (koło sklepu "Biedronka") czwartek 4.09

8 Parking przy ul. Armii Krajowej (koło Przedszkola nr 1) sobota 6.09

9 Parking Gimbusów przy ul. M. Konopnickiej (koło Szkoły Podstawowej nr 3) sobota 6.09

SOŁECTWA

lp. Miejscowość 1. LOKALIZACJA KONTENERA 2. LOKALIZACJA 
KONTENERA

Dzień 
tygodnia

Data 
podstawienia 

kontenera 

1 Będkowo Obok krzyża Plac naprzeciwko 
budynku nr 4 czwartek 25.09

2 Biedaszków Wielki Przy przystanku autobusowym  Za kaplicą czwartek 11.09

3 Biedaszków Mały Obok świetlicy środa 10.09

4 Blizocin Obok  krzyża wtorek 16.09

5 Boleścin Plac naprzeciwko budynku nr 88 poniedziałek 22.09

6 Brochocin Plac przy stacji kolejowej czwartek 18.09

7 Brzezie Przy tablicy informacyjnej obok świetlicy Obok boiska środa 10.09

8 Brzyków Obok placu zabaw Obok świetlicy czwartek 2.10

9 Cerekwica Przy przystanku autobusowym środa 24.09

10 Domanowice Przy świetlicy wtorek 9.09

11 Droszów Przy skrzynkach pocztowych wtorek 30.09

12 Głuchów Górny Obok sklepu (przy krzyżu) wtorek 23.09

13 Janiszów Przy sklepie czwartek 11.09

14 Jaszyce Plac przy budynku  nr 9 czwartek 25.09

15 Jaźwiny Obok krzyża wtorek 16.09

16 Kobylice Obok placu zabaw piątek 5.09

17 Koczurki Przy przystanku autobusowym poniedziałek 15.09

18 Komorowo Obok  świetlicy poniedziałek 15.09

19 Komorówko Obok budynku nr 7  poniedziałek 15.09

20 Koniowo Naprzeciwko sklepu wtorek 9.09

21 Koniówko Przy przystanku autobusowym wtorek 9.09

22 Księginice Na początku ul. Sportowej Przy tablicy ogłoszeń piątek 5.09

23 Kuźniczysko Na placu obok starego kościoła środa 17.09

24 Ligota Obok sklepu wtorek 16.09

25 Malczów Na placu obok skrzynek pocztowych wtorek 30.09

26 Małuszyn Przy basenie przeciwpożarowym czwartek 4.09

27 Marcinowo Zakole drogi przy nr 41 Za starą remizą środa 1.10

28 Masłowiec Obok świetlicy środa 17.09

29 Masłów Plac obok szkoły poniedziałek 29.09

30 Nowy Dwór Przy skrzynkach pocztowych Obok świetlicy czwartek 4.09

31 Piersno Naprzeciw budynku nr 13 wtorek 23.09

32 Raszów Przy  majątku -  budynek nr 18 wtorek 23.09

33 Rzepotowice Obok skrzynek pocztowych środa 1.10

34 Skarszyn Obok sklepu przy blokach (nr 44-46) Przy sklepie, budynek nr 15 poniedziałek 22.09

35 Skoroszów Obok świetlicy środa 17.09

36 Sulisławice Obok świetlicy środa 24.09

37 Szczytkowice Za kaplicą Naprzeciwko sklepu poniedziałek 29.09

38 Świątniki Obok transformatora  w środku wsi środa 24.09

39 Taczów Mały Przy tablicy informacyjnej (w centrum wsi) czwartek 18.09

40 Taczów Wielki Parking obok boiska czwartek 18.09

41 ujeździec Mały  Przy transfomatorze Przy budynku nr 25 poniedziałek 8.09

42 ujeździec Wielki Plac przed boiskiem poniedziałek 8.09

43 Węgrzynów Przy skrzynkach pocztowych wtorek 30.09

Szanowni Mieszkańcy!
Pragniemy przypomnieć, że z dniem 1 września 2014 r. rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Mieszkańcy naszej gminy, którzy posiadają w swoich domach zużyty sprzęt w postaci 
starych pralek, telewizorów, komputerów czy innych urządzeń domowych lub Ci, którzy mają niepotrzebny dywan, 
kanapę bądź szafę, będą mogli pozbyć się tych odpadów, pozostawiając je w kontenerach ustawionych w wyznaczo-
nych miejscach na terenie Trzebnicy oraz poszczególnych sołectw. Harmonogram zbiórki przedstawiamy poniżej. 
UWAGA!                                                                                                                                                                                     
Kontenery będą podstawiane w wyznaczonym dniu do godz. 9.00 rano i zabierane w dniu następnym do godz. 8.00.

 W słoneczny wtorek 29 lipca, 
na stawach Skoroczysko odbyło 
się II Spotkanie Dzieci z Klubów 
4 H. 
Udział wzięły - Klub 4H Szczyt-
kowiczanie z gminy Trzebnica, 
Klub 4 H Plastycy ze Złotowa, 
Klub 4H Ekoludki z Kałowic.  
Głównym gościem spotkania 
była pani Ewa Wróbel, koordy-
nator Klubów 4 H na Dolnym 
Śląsku, która przypomniała ideę 
funkcjonowania klubów. 
 W czasie spotkania klubowi-
cze zapoznali się z fauną i florą 
stawów, które przedstawił im pan 
Karol i pani Paweł. Uczestnicy 

spotkania w trakcie wycieczki 
łowili ryby oraz brali udział w 
zajęciach plastycznych. Impreza 
zakończyła się wspólnym grillem.

Podziękowanie
Opiekunowie Klubów 4H oraz 
klubowicze dziękują burmistrzo-
wi Markowi Długozimie, oraz 
p.o. dyrektora TCKiS Agnieszce 
Pawlaczek, Wiolecie Olejniczak 
za pomoc w organizacji spotka-
nia oraz Bożenie Cieleń, Karo-
lowi oraz Pawłowi za wspaniałe 
spotkanie na stawach.

Szczytkowiczanie

II Spotkanie 
Klubów 4 H

▶	 W	spotkaniu	udział	wzięły	dzieci	z	klubów	4	H	ze	Szczytkowic,	Złotowa	i	Karłowic.	

▶	 Najpierw	krótka	lekcja	instruktażu,	a	później	samodzielne	łowienie.

▶	 Młodzi	wędkarze	złowili	sporo	ryb	z	czego	byli	bardzo	dumni.	
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Leontyna GąGało

KOBYLICE
 osadnictwo istniało tu już w 
środkowej epoce kamienia (me-
zolicie), w okresie kultury tarde-
nuaskiej oraz w neolicie. Ślady 
osadnictwa pochodzą również z 
okresu kultury łużyckiej (groby 
ciałopalne), kultury przeworskiej 
oraz z wczesnego średniowiecza i 
średniowiecza (groby szkieletowe).
 nazwa wsi jest pochodzenia sta-
rosłowiańskiego i wywodzi się od 
zwierzęcia, kobyły. Prawdopodob-
nie była to wieś służebna, w której 
hodowano konie, lub było miejsce 
dla koni ewentualnie przetrzymy-

wano je w okresie zimowym.
 Udokumentowane nazwy wsi: 
Cobelicz (1224), Kobelitz (1370), 
Kobilicz (1399), Cobelitz (1408, 
1409, 1410), Cobilwitz (1463), Ko-
belitz (1535), Kobelwitz (1578), 
Stuttendorf (1830-1845), potem do 
1945 r. – Kobelwitz, następnie Ko-
bylice.
 Wieś należała do dóbr książę-
cych. Według historyków niemiec-
kich, na terenie Kobylic istniała 
wcześniej – zaginiona w średnio-
wieczu – wieś Zantirouo, którą 
książę Henryk Brodaty w 1204 r. 
nadał klasztorowi trzebnickiemu. 
Inaczej lokalizują tą wieś badacze 
polscy.
 obecna nazwa wsi pojawiła się 
w akcie z 1 maja 1224 r. (w tym 
roku mija 790 lat istnienia miej-
scowości). Wtedy książę Henryk 
Brodaty nadał cysterkom trzebnic-
kim przywilej o lokacji trzebnicy 
jako miasta na prawie polskim. Dla 
sprawnego funkcjonowania urzą-
dzonego targu, książę przydzielił 
mniszkom specjalnego urzędnika 
– „nunciusa”, którego nadał klasz-
torowi wraz z jedną dziedziną w 
Kobylicach. Dziedziną zwano go-
spodarstwo rodzinne z prawem 
dziedziczenia. W Kobylicach li-
czyła ona około 3 łanów (45 ha) i 
była wolna od świadczeń na rzecz 
konwentu. W zamian „nuncius” 
miał czuwać nad porządkiem w 
mieście w czasie trwania targów, 
ogłaszać na nich rozporządze-
nia klasztorne i powoływać ludzi 
przed sąd.
 Uderzające jest, że od XIII do 
połowy XIV w. Kobylice nie fi-
gurują w spisie dóbr klasztornych, 
chociaż powstały tu: folwark i wieś 
na prawie niemieckim oraz istnia-
ła dziedzina – dobra należące do 
urzędnika klasztornego. W II poło-
wie XIV w. dziedzina ta stanowiła 

wynagrodzenie dla szafarza klasz-
tornego i należała do rodziny Ras-
lipivo. W 1370 r. dobra te po ojcu 
odziedziczył Klemens Rosilipivo i 
otrzymał od klasztoru dodatkowe 
wolne od obciążeń grunty: 2 mor-
gi ziemi pod uprawę przy granicy 
z Ligotą oraz pastwisko dla 200 
sztuk owiec. Wkrótce Klemens zo-
stał zwolniony z urzędu szafarza. 
Jego nowym obowiązkiem była 
służba konna na rzecz klasztoru. 
Gdyby jej zaniechał, miał płacić 
konwentowi 3 marki czynszu rocz-
nie. 
 Z czasem Klemens zrezygno-
wał z tej służy i kupił sołectwo w 
Kobylicach. Żył jeszcze w 1399 r. 
Po jego śmierci dobra z sołectwem 
przejęła wdowa po nim – Jadwiga i 
synowie: Georg i Johann. W 1408 

r. sołtyska Jadwiga Rosilipivo i sy-
nowie, kupili jeszcze sołectwo w 
Ligocie. W tym roku też sprzedali 
cysterkom trzebnickim grzywnę 
czynszu z dóbr w Kobylicach i 
Ligocie, a w 1409 r. sprzedali zno-
wu klasztorowi grzywnę czynszu 
z sołectwa w Kobylicach. Georg 
Rosilipivo z Kobylic wymieniony 
był jeszcze w dokumencie z 1417 
r., jako poręczyciel dłużnika ksią-
żęcego, Piotra Bacha z Brzykowa.
 Świadczenia wsi na rzecz klasz-
toru nie były jedynymi. Miała ona 
również obowiązek przekazy-
wania ½ kopy groszy rocznie na 
potrzeby stołu książęcego w ole-
śnicy. 1 kopa = 60 sztuk groszy. 
Początkowo czynsz ten trafiał do 
kasy książęcej, ale około 1499 r. 
albrecht, książę oleśnicki sprze-
dał te dochody mniszkom trzeb-
nickim. Jednak jego syn, książę 
Karol w 1534 r. odkupił ten czynsz 
od klasztoru i przekazał go Hen-
rykowi, swojemu synowi. Z kolei 
Henryk w 1537 r. swoje dochody 
na stół książęcy sprzedał ponownie 
klasztorowi. Chociaż właściciele 
czynszu zmieniali się, obowiązek 
pozostał.
 Informacje o folwarku pocho-
dzą z 1410 r. Według urbarza fol-
wark w Kobylicach pierwotnie da-
wał klasztorowi 4 szkojce czynszu. 
Grzywna to 24 szkojce. W 1463 r. 
właścicielem folwarku był nitz-
ke Klobutaski. Potem przekazał 
go cysterkom. odtąd majątek ten 
stanowił posiadłość lenną wobec 
klasztoru wraz z wynikającymi z 
tego tytułu służbami i obowiązka-
mi. W 1476 r. jego właścicielem był 
już Hans nitsche, który sprzedał 
zakonnicom ½ grzywny czynszu 
ze swego folwarku. Sto lat póź-
niej, w 1576 r. konwent potwier-
dził kupno folwarku w Kobylicach 
przez Vinceza Korske, który nabył 

go od Hansa nitschke. 
 Folwark położony był na końcu 
wsi, która rozwijała się na planie 
typowej ulicówki. W 1785 r. żyło 
w niej 177 mieszkańców. Wśród 
nich było 30 zagrodników i 1 cha-
łupnik. Wszyscy byli ewangelika-
mi i uczęszczali do kościoła św. 
Piotra w trzebnicy. 
 Do 1810 r. Kobylice były wsią 
klasztorną. Po sekularyzacji opac-
twa, dobra klasztorne w tym fol-
wark, przejęło państwo pruskie. 
W 1822 r. liczba mieszkańców wsi 
wzrosła do 195 osób. nastąpiło też 
znaczne zróżnicowanie majątkowe 
wsi. Było już tylko 27 zagrodni-
ków i aż 8 chałupników. od tego 
czasu, majątek dawnego folwarku 
zaczął przekształcać się we wła-
sność gminną, która w połowie 
XIX w. osiągnęła już 344 ha.
 W 1845 r. wieś, zwana wtedy 
Stuttendorf, liczyła 31 zagród i 37 
budynków. Żyło w niej 189 miesz-
kańców. Wśród nich 26 katolików, 
którzy należeli do parafii św. Bar-
tłomieja i św. Jadwigi w trzebni-
cy. Dzieci uczęszczały do szkoły 
ewangelickiej w Księginicach. We 

wsi oprócz wiatraku istniała kuź-
nia i warsztat kołodziejski. Potem 
powstała również karczma. 
 Pod koniec XX w. drewnianą 
i szachulcową zabudowę wsi za-
częto zastępować budownictwem 
murowanym. Powstała cegielnia 
i pojawili się murarze i cieśle. Za-
grody były budowane w kształcie 
czworoboku, w którym budynek 
mieszkalny ustawiony był szczy-
tem do wiejskiej drogi. 
 W 1901 r. wieś miała już 199 
mieszkańców. Potem zaczął się 
powolny odpływ ludności. W 1931 
r. mieszkali tu: rolnicy (14), ogrod-
nicy (4) oraz robotnicy i rzemieśl-
nicy. Był też strażnik. Powstała 
szkoła ewangelicka, w której uczył 
Hermann Ulrich. W 1939 r., przed 
wybuchem II wojny światowej, 
było już tylko 159 mieszkańców 
i 38 domów. Własność gminna li-
czyła 350,94 ha. ostatnim wójtem 
był rolnik, Gottfried Hempe. W 
styczniu 1945 r. dotychczasowi 
mieszkańcy wsi, w obawie przed 
zbliżającym się frontem radziec-
kim, opuścili Kobylice i udali się 
na Zachód.

KSIĘGINICE
 osada wielokulturowa o dużej 
ilości znalezisk archeologicznych. 
najstarsze ślady osadnictwa po-
chodzą z około 2500 lat p.n.e., z 
czasów tzw. kultury pucharów le-
jowatych. Była to kultura zajmują-
ca się lepieniem naczyń glinianych 
o kulistej formie z uszakami. Ko-
lejne siedliska ludzkie pochodzą z 
okresu: kultury łużyckiej (groby 
ciałopalne), kultury przeworskiej, 
wczesnego średniowiecza i śre-
dniowiecza (groby szkieletowe).
 nazwa wsi sięga początków 
XIII w.: Knegnich (1204), Ksyngi-
niczy (1236), Cnegnice (1266/67), 

Knygniz (1410), Knegnitz (1416), 
Kniegnitz (1756, 1785, 1845), aż do 
1945 r. Potem, Księginice.
 Miano osady jest pochodzenia 
metronimicznego. Wywodzi się 
od wyrazu kniegyni, żeńskiej for-
my słowiańskiego wyrazu: kniaź, 
kneź, kniędz i oznacza żonę księ-
cia, księżną. Pierwotna nazwa 
miejscowości: Knegnich wskazuje, 
że mieszkali tu poddani księżnej.
 Stanowiły własność książę-
cą, którą Henryk Brodaty w 1204 
r. nadał cysterkom trzebnickim. 
Dotychczas była to wieś służeb-
na. Mieszkało w niej 4 piekarzy: 
Stradla, Daluy, ozran z Radowan 
oraz Sturek, syn niesdisa i 1 „ho-
spites”, rolnik o nazwisku Grusz-
ka. Wszyscy pracowali na potrzeby 
dworu księżnej Jadwigi, małżonki 
księcia. Wówczas para książęca 
utrzymywała osobne dwory. W 
1204 r. mieszkańcy wsi stali się 
poddanym klasztoru i zostali loko-
wani na prawie polskim. Zgodnie 
z tym prawem byli piekarze mu-
sieli dawać konwentowi daninę w 
zbożu w zależności od posiadane-
go sprzężaju. Jeżeli miał 2 własne 
woły i pług, dawał miarę pszenicy 
i miarę owsa, a jeśli pracował cu-
dzymi wołami na własnej ziemi, 
miarę pszenicy i wreszcie, gdy cu-
dzymi wołami uprawiał cudzą zie-
mię, dawał tylko miarę owsa. na-
tomiast „hospites” Gruszka, miał 
świadczyć daninę jako kołodziej. 
Dwa razy w roku – na św. Jana i na 
św. Marcina – musiał dostarczać 

klasztorowi koła. Jeśli posiadał: 6 
wołów dawał 80 kół, cztery woły 
to 60 kół, jeżeli dwa to 28, a gdy 
miał jednego woła i pług, to 16 
kół. Gdyby przestał wytwarzać 
koła, miał składać daninę w zbo-
żu. Mieszkańcy wsi musieli dawać 
także dziesięciny na rzecz kościo-
ła. Pobierała je kapituła wrocław-
ska, ale w 1236 r. biskup tomasz, 
za zgodą kapituły, oddał je ksieni 
Gertrudzie i konwentowi. 
 nie wiadomo, kiedy powstał tu 
folwark klasztorny, który istniał już 
w 1266 r. Brak też daty przeniesie-
nia wsi z prawa polskiego na prawo 
niemieckie. Pewne jest, że 1410 r. 
klasztor miał tu 20 oczynszowa-
nych łanów, których właściciele 
dawali opactwu ¼ marki czynszu 
i 4 kury oraz odrabiali pańszczy-
znę na folwarku klasztornym. W 
ramach robocizny musieli: orać, 
kosić, suszyć siano i dokonać jego 
zwózki. W 1416 r. we wsi wyod-
rębniły się dobra chłopskie. Klasz-
tor zachował w stosunku do nich i 
ich spadkobierców niższe i wyższe 
prawa sądownicze. 
 W 1753 r. we wsi mieszkało 
10 bogatych chłopów. Posiadali 
oni 36 koni. Była to jedyna osada 
w trzebnickich dobrach klasztor-
nych, w której nie było biednych 
chłopów. W 1785 r. było tu już 11 
gospodarstw chłopskich, które pod 
zasiew pól przeznaczały 493 kor-
ców zboża (1 korzec = ok. 120 l). 
Wieś liczyła wtedy 103 mieszkań-
ców. Wszyscy byli ewangelikami 
i należeli do parafii św. Piotra w 
trzebnicy. Własność klasztorna 
przetrwała tu do sekularyzacji 
dóbr opactwa. W 1810 r. dobra te 
przejął skarb państwa pruskiego. 
 W 1822 r., w zmienionej sy-
tuacji prawno-ekonomicznej, we 
wsi utrzymało się 9 dużych go-
spodarstw chłopskich. Był staw 

hodowlany, karczma, 21 domów i 
131 mieszkańców. Liczba miesz-
kańców rosła. W 1845 r. było ich 
już 177, w tym 23 katolików, któ-
rzy należeli do parafii św. Bartło-
mieja i św. Jadwigi w trzebnicy. 
Istniała też szkoła ewangelicka z 
jednym nauczycielem dla dzieci z 
Księginic i Kobylic. Był już wia-
trak i kuźnia oraz 31 domów. Cie-
kawostką przy tym opisie wsi, jest 
informacja jego autora, że Księgi-
nice leżą koło trzebnicy ½ mili od 
Góry Donata. tak nazwano w XIX 
w. Winną Górę. Święty Donat był 
biskupem, patronem winnic.
 Pod koniec XIX w. żyło tu już 
189 osób, ale budynków było tyl-
ko 27. natomiast własność gmin-
na liczyła 362 ha ziemi. oprócz 
niej wyodrębniały się także dobra 
chłopskie. Wśród ich właścicieli 
był Heinrich Pache, który w 1876 r. 
posiadał 36 ha. W 1892 r. występo-
wał też traugutt tauch. areał dóbr 
chłopskich w 1917 r. wynosił 103 
ha. 
 na początku XX w. wieś za-
częła się wyludniać. Po I wojnie 
światowej rząd pruski podjął akcję 
osadnictwa rolnego. W powiecie 
trzebnickim proces ten rozpoczął 
w 1919 r. w Księginicach. Do 1926 
r. rozparcelowano dobra chłop-
skie i podzielono między czterech 
właścicieli. Utworzono też nowe 
gospodarstwa. osiedlono osiem 
rodzin, głównie niemców z Rosji. 
W 1926 r. mieszkało tu 258 osób.
 na przełomie lat 20. i 30. XX w. 

nastąpił rozwój gospodarczy wsi. 
obok produkcji rolnej rozwinęło 
się ogrodnictwo i sadownictwo. 
Powstały gospodarstwa ogrodni-
cze i szklarnie. Zakładano plan-
tacje drzew owocowych. Utwo-
rzono gospodarstwo szkółkarskie 
produkujące na rynek sadzonki  
krzewów i drzewek owocowych. 
Producenci warzyw i owoców całą 
produkcję zbywali na rynku w po-
bliskiej trzebnicy. 
 Wieś bogaciła się. Liczba miesz-
kańców rosła, w 1931 było ich 
341. Własność gminna wynosiła 
519,84 ha. oprócz 4 obszarników 
ziemskich, rolników i ogrodni-
ków, mieszkali tu robotnicy rolni i 
rzemieślnicy (szewc, bednarz, sto-
larz, kowal, młynarz). Była szkoła 
ewangelicka i gospoda. Działała 
firma budowlana. Wieś o układzie 
ulicówki o zabudowie rozciągnię-
tej, z budynkami z jednej strony 
drogi wiejskiej (szosa trzebnica
-Milicz), liczyła już 81 domów. Stał 
w niej krzyż i pomnik (duży głaz 
z płytą pamiątkową) poświęcony 
poległym mieszkańcom wsi w cza-
sie wojen pruskich i niemieckich. 
ostatnim wójtem był obszarnik 
ziemski, Hermann Rindfleisch.
 W czasie II wojny światowej tu-
tejsi obszarnicy ziemscy, zastąpili 
przy pracy robotników wcielonych 
do Wehrmachtu, przymusowy-
mi robotnikami z Polski i Francji. 
W styczniu 1945 r., podobnie jak 
w pobliskich Kobylicach, prawie 
wszyscy mieszkańcy Księginic 
opuścili wieś. Pierwszymi polski-
mi osadnikami w tej wsi, stali się 
byli przymusowi robotnicy z Pol-
ski. 
 Dzieje tych wiosek dopisują te-
raz ich spadkobiercy, polscy osad-
nicy i ich potomkowie, którzy uwa-
żają je za swoje Małe ojczyzny.

dziedzictwo  kulturowe
Małych Ojczyzn
G M I n y   t R Z e B n I C a

Ze skarbca kulturowego 
Gminy Trzebnica

▶	 Plan	Kobylic	wg	mapy	z	1937	r. ▶ Groby	ciałopalne	(urny)	w	Księginicach.	Fot.	z	1914	r.	 ▶	 Plan	Księginic	wg	mapy	z	1937	r.▶	 Przedwojenna	droga	w	Księginicach.
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ZBIGnIeW LUBICZ-MISZeWSKI

 Jeśli dziś szukamy jakiegoś 
starego zdjęcia, starej pocztówki 
słyszymy od ludzi podpowiedź: 
„Zobacz na Hydralu”. najciekaw-
szą witryną, prezentującą historię 
Wrocławia, miast i miejscowości 
na Dolnym Śląsku jest „Wratisla-

viae amici” potocznie zwana 
„Hydralem”. Z bogatego materiału 
fotograficznego zgromadzonego w 
internetowej bazie korzystają nie 
tylko amatorzy, ale także studen-
ci, naukowcy, deweloperzy, inwe-
storzy, a nawet urzędnicy miejscy 
i wydawnictwa. Jednym jest to 
potrzebne w pracy, a inni są zain-
teresowani historią i architekturą 
Wrocławia i Dolnego Śląska. Dol-
noślązacy chcą sprawdzić jak daw-
niej wyglądało miejsce, w którym 
obecnie mieszkają. Każdy, dzięki 
starym pocztówkom i zdjęciom 
może się wybrać w wirtualną po-
dróż w czasie i zobaczyć jak daw-
niej wyglądała nasza wioska, nasze 
miasto i region oraz codzienne ży-
cie jego mieszkańców. 
 Portal ten w 2001 r. założył 
Piotr Herba, informatyk i człowiek 
zafascynowany wszystkim, co jest 
związane z wrocławskimi tram-
wajami. od dziecka zastanawiał 
się, czemu szyny urywają się w 
pewnych miejscach albo prowadzą 
wprost do budynku. Stąd wzięło 
się jego zainteresowanie dawnym 
Wrocławiem. Wokół niego zorga-
nizowała się grupa zapaleńców, 
którzy już na pierwszym spotkaniu 
określili, na jakich zasadach bę-
dzie funkcjonował portal. Formuła 
miała być otwarta, a strona dzia-
łać „non profit”. Internauci mogli 
podejmować dyskusje, wprowa-
dzono komentarze i „forum”. Po-
czątkowo witryna zawierała tylko 
archiwalia tj. skany pocztówek i 
fotografii, które znajdowały się w 
posiadaniu niezbyt wówczas licz-
nego grona użytkowników. Jednak 
ze względu na dynamiczny rozwój 
Wrocławia i mnogość inwestycji 
zdecydowano się na poszerzenie 
spectrum działania o fotografię 
współczesną. Przy tak szybkich 
zmianach w przestrzeni miejskiej 
stolicy Dolnego Śląska, jakie za-
szły na początku XXI stwierdzono, 
że zdjęcia zrobione dzisiaj w ciągu 
kilku lat mogą już mieć wartość 
historyczną i stać się materiałem 
dokumentalnym. Kolejny duży 
przełom w historii portalu nastąpił 
w latach 2005-2006. na forum po-
jawiła się dyskusja czy rozszerzyć 
działalność poza granice Wrocła-
wia. ostatecznie zdecydowano się 
na to rozwiązanie. Jak się okazało, 
był to kolejny krok w dobrym kie-
runku. Dzięki niemu zaczęto gro-
madzić archiwalia i współczesne 

fotografie z całego Dolnego Śląska. 
Portal dostrzeżono również poza 
granicami Polski. 
 Przedwojenni mieszkańcy Dol-
nego Śląska i ich potomkowie, 
udostępniali swoje prywatne zbio-
ry. Rozszerzenie zasięgu i otwarta 
na użytkownika formuła portalu 
przyczyniła się do wzrostu jego 

popularności. Członkowie Stowa-
rzyszenia organizowali spotkania 
z wrocławskimi historykami i ar-
chitektami, przeprowadzali z nimi 
wywiady, które publikowali na 
stronach Wratislaviae amici. Jed-
nocześnie udostępnili swoje strony 
wszystkim, którzy – po bezpłatnej 
rejestracji – zechcieli opublikować 
wykonane przez siebie fotografie 
lub skany grafik wiążących się 
z historią Wrocławia lub okolic, 
bądź skomentować ilustracje na-
desłane przez inne osoby. Pierwsze 

ilustracje w portalu opublikowane 
zostały w sierpniu 2003 roku. Do 
kwietnia 2014 r. na portalu zebrano 
już ponad 500.000 zdjęć, map i ar-
tykułów dotyczących Wrocławia i 
Dolnego Śląska. Dziennie doda-
wanych jest ok. 250-300 nowych 
zdjęć. 24 czerwca 2009 r. Stowa-
rzyszenie uhonorowane zostało 
nagrodą Prezydenta Wrocławia 
za rok 2009. na portalu zareje-
strowanych jest już ponad 25 000 
użytkowników. Witryna ma kilka 
tysięcy odsłon dziennie. Pieczę na 
portalem sprawuje Stowarzyszenie 
Wratislaviae amici. Dzięki temu, 
że powołano stowarzyszenie, pod-
jęto wiele nowych inicjatyw. Insty-
tucje i firmy konsultują się coraz 
częściej ze stowarzyszeniem w 
różnych sprawach. 
 trzebniczanin Sylwester no-
wakowski od ponad 10 lat doku-
mentuje wszystkie zmiany w kra-
jobrazie i architekturze trzebnicy 
i pobliskich miejscowościach, cią-
gle szuka starych przedwojennych 
i powojennych zdjęć i pocztówek, 
i publikuje je na „Hydralu”, opatru-
jąc je odpowiednim komentarzem. 
Zamieścił już tam ponad 20.000 

zdjęć. Powoli staje się ekspertem w 
tej dziedzinie. 
 Skąd się wzięła u niego fascy-
nacja fotografią dokumentacyjną? 
Inspiracją było wyburzenie ro-
dzinnego domu, w którym spędził 
dzieciństwo. Uświadomił sobie, 
że żeby przekazać w przyszłości 
synowi te pamiątkowe, „histo-

ryczne” kadry, trzeba zacząć do-
kumentować na bieżąco otaczają-
cą rzeczywistość. Wtedy trafił na 
stronę Hydralu i tak zaczęła się 
długotrwała współpraca. Stopnio-
wo zwiększał wachlarz zaintere-
sowań o dokumentację kolejnych 
wyburzeń i realizacji dużych miej-
skich inwestycji budowlanych. ale 
z sentymentem dokumentował też 
odchodzące powoli w niepamięć 
ważne zabytki kultury materialnej. 
W 2010 r. zdecydował się na 
uczestnictwo w spotkaniach 
tMZt i został członkiem towa-
rzystwa Miłośników Ziemi trzeb-
nickiej. Wspomaga towarzystwo, 
rozstrzygając spory o datowanie 
zdjęć, i stale wzbogaca bank archi-
walnych, dokumentalnych zdjęć, 
archiwizowanych w muzeum 
tMZt w trzebnickim Ratuszu. 
Dzięki niemu wiele unikalnych 
starych pocztówek znalazło się w 
publikacji „trzebnica w datach i 
obrazach”, wydanej przez Bank 
Spółdzielczy w trzebnicy i tMZt 
w 2012 r. 
 Sylwester nowakowski jest 
członkiem Klubu entuzjastów 
trzebnickiej Kolejki Wąskotoro-

wej, funkcjonującego przy tMZt, 
którego prezesem jest tomasz ła-
masz. W Muzeum Regionalnym 
w ratuszu czynna jest wystawa po-
święcona naszej kolejce wąskoto-
rowej. Do jej obejrzenia zaprasza-
my we wtorki, czwartki i soboty w 
godz. od 12.00 do 16.00. na wysta-
wie tej jest bardzo dużo zdjęć i eks-
ponatów wyszperanych i udostęp-
nionych przez S. nowakowskiego. 
Jest on też autorem pamiątkowych 
nalepek – znaczków wykonanych 
dla uczestników obu rajdów pro-
wadzących trasą kolejki wąskoto-
rowej trzebnica Gaj-Węgrzynów.
 Budzi uznanie benedyktyńska 
praca Sylwestra nowakowskiego. 
trzeba prawdziwej pasji i samo-
zaparcia by od 2003 r. dokumento-
wać dzień po dniu, miesiąc po mie-
siącu, rok po roku wszelkie zmiany 
i przeobrażenia naszego miasta, 
traktując ten „projekt” jako „oby-
watelski obowiązek”. Z jego „ban-
ku informacji” korzysta często 
Urząd Gminy, architekci, naukow-
cy, regionaliści i również niemcy 
– byli mieszkańcy tych ziem. Pra-
cę t finansuje z własnej kieszeni, 
a czasu trzeba poświęcić dużo by 
zdokumentować, opisać, zarchiwi-
zować kolejne zdjęcia i najnowsze 
zdobycze – „białe kruki”. Jest wy-
jątkiem wśród kolekcjonerów sta-

rych zdjęć i pocztówek – nie chowa 
ich w sejfie, jak niektórzy, broniąc 
wszelkimi sposobami przed ich 
przekazaniem i powielaniem, ale 
nie tylko, że udostępnia, ale w 
przejrzysty sposób ułatwia dostęp 
do nich opatrując dane zdjęcie (o 
przyzwoitej rozdzielczości) nie-
zbędnymi informacjami. Jak trafić 
na t stronę w internecie? Po wystu-
kaniu adresu dolny-slask.org.pl w 
wyszukiwarce wpisujemy intere-
sującą nas miejscowość, ulicę oraz 
numer budynku lub nazwę obiektu.
 trzebnica zmienia się w ostat-
nich latach bardzo dynamicznie 
i „pięknieje w oczach”. trzebni-
czanie zapominają szybko, co się 
zmieniło, jakich obiektów już nie 
ma, a jakie się pojawiły. Dopie-
ro przejrzenie kolejnych etapów 
w dokumentacji fotograficznej 
uzmysławia nam, jak dużo w 
ostatnich latach przybyło nowych 
atrakcyjnych obiektów i jak wie-
le budynków, dzięki działalności 
burmistrza oraz wspólnot miesz-
kaniowych zostało odnowionych i 
odrestaurowanych. Znika już szara 
„pudełkowa” komunistyczna za-
budowa, trzebnica powoli staje się 
kolorowa, zadbana, pełna zieleni 
(parki), kwiatów, placów zabaw, 
fontann i przytulnych kawiarenek. 
 Sylwester nowakowski – foto-
graf dokumentalista na „ostrym 
dyżurze” – utrwala na zdjęciach 
najważniejsze wydarzenia z życia 
miasta – z różnych poziomów: nie 
tylko z kominów, wież, ale i z pod-
ziemi. Przy takiej pracy musi dbać 
o kondycję – 31 maja 2014 r. jako 
jeden z nielicznych trzebniczan 
brał udział w biegu na Sky tower 
Run i zajął w kategorii powyżej 40 
lat 42 miejsce. na 49 piętro Sky to-
wer wiodą 1142 schody.
 niedawno dokumentował m.in. 
prace rozbiórkowe starej zabytko-

wej rzeźni przy ul. Prusickiej i w 
bazylice w nawie głównej – prace 
przy wymianie posadzki, gdzie 
odkryto nową kryptę, w której po-
chowano zakonnice, a ostatnio pra-
ce w obu bocznych nawach, gdzie 
odkryto w południowej nawie 
grób księdza, a w północnej nawie 
długą, pustą obszerną kryptę z za-
chowanymi dwoma metalowymi 
nagrobnymi tabliczkami. okazało 
się, że w tej krypcie jest jednak coś 
ciekawego.
 Sylwester nowakowski 1 lipca 
2011 r., w czasie otwarcia trzeb-
nickiego Parku Wodnego „Zdrój” 
otrzymał specjalne podziękowanie 
za pasję i zaangażowanie w doku-
mentowaniu prac związanych z po-
wstaniem parku wodnego. Zdjęcia 
z jego archiwum były wielokrotnie 
prezentowane na różnych wysta-
wach w trzebnicy i we Wrocławiu.
 nowakowski chce się podzielić 
z czytelnikami Panoramy trzeb-
nickiej ostatnimi „zdobyczami” 
kolekcjonerskimi. na pierwszym 
zdjęciu z ok. 1946-8 r. widzimy 
pracowników kolejki wąskotoro-
wej z trzebnicy. Z prawej – pan 
Henryk Smorąg. na drugim zdję-
ciu w środku Jan Kędzia – pomoc-
nik maszynisty, który zginął w 
czasie wojny.
 Dwie pocztówki z początku XX 

w. przedstawiają stację kolejki wą-
skotorowej w Wysokim Kościele 
(Hochkirch). 
 11 grudnia 2012 r. Sylwester 
nowakowski otrzymał od zarządu 
tMZt dowcipną laurkę z życze-
niami imieninowymi, niemniej 
żartobliwy tekst oddaje istotę jego 
„misji”: tMZt nadaje Sylwestrowi 
nowakowskiemu tytuł dyplomo-
wanego dokumentalisty fotogra-
ficznego i eksperta w dziedzinie 
identyfikacji substancji trwałej 
miasta trzebnicy i powiatu trzeb-
nickiego. Dzięki jego benedyktyń-
skiej pracy archiwalnej i dokumen-
tacyjnej – utrwalaniu przemian 
na przestrzeni wielu lat, powstało 
największe w europie archiwum 
zdjęć i pocztówek starej trzebni-
cy i wielu miejscowości powiatu 
trzebnickiego. teraz można się wy-
brać w wirtualną podróż w czasie 
i zobaczyć jak dawniej wyglądało 
nasze miasto oraz codzienne życie 
jego mieszkańców. Wszystkie te 
obrazy mają teraz wartość histo-
ryczną i stały się materiałem doku-
mentującym dzieje naszego grodu.
Jednym z ostatnich zdjęć doku-
mentacyjnych nowakowskiego 
jest zdjęcie dachów bazyliki z do-
kumentacją prac remontowych 
przy sygnaturce, gdzie montują 
nowy krzyż. By złapać szeroką 
panoramę, zdjęcie to wykonał z 
dźwigu.
 apelujemy w imieniu Sylwestra 
nowakowskiego i tMZt o prze-
kazywanie starych zdjęć i pocz-
tówek w darze lub do zeskanowa-
nia. osoby będące w posiadaniu 
archiwalnych zdjęć trzebnicy i 
okolic prosimy o kontakt mailowy 
z Sylwestrem nowakowskim: syl-
wek.trzebnica@interia.pl. lub ze 
Zbigniewem Lubicz-Miszewskim: 
lumix@op.pl lub tmzt@op.pl 

Sylwester Nowakowski
– portrecista Trzebnicy
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 W tym roku obchodziliśmy 
94. rocznicę Cudu nad Wisłą oraz 
100. rocznicę wyruszenia z kra-
kowskich Oleandrów I Kompanii 
Kadrowej Józefa Piłsudskiego. 
Uroczystości w Trzebnicy rozpo-
częły się zbiórką przed Urzędem 
Miejskim, gdzie spotkały się de-
legacje samorządu, kombatantów, 
harcerzy, przedstawicieli szkół, 
pocztów sztandarowych i miesz-
kańców Trzebnicy. Przemarsz 
pamięci, tradycyjnie rozpoczął 
się od złożenia wieńców przed 
Pomnikiem II Armii Wojska Pol-
skiego. Później pochód udał się 
do Bazyliki Św. Jadwigi, gdzie zo-
stała odprawiona msza święta w 
intencji Ojczyzny. 
 Po nabożeństwie, uroczysto-
ści kontynuowano pod Krzyżem 
Katyńskim. Swoje przemówienia 
wygłosili przedstawiciele komba-
tantów: Kazimierz Walczak oraz 
Adam Kempa, a w imieniu Bur-
mistrza Gminy Trzebnica Mar-
ka Długozimy głos zabrał jego 
zastępca - Jerzy Trela, dziękując 
wszystkim za przybycie i możli-
wość uczczenia pamięci bohate-
rów walczących o wolną Polskę. 
Po słowach wiceburmistrza, Apel 
Poległych poprowadził dowódca 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” 
Roman Chandoha. Na koniec de-
legacje złożyły kwiaty pod Krzy-
żem Katyńskim i pomnikiem Sy-
biraków.

94. rocznica Cudu nad Wisłą

▶	 Pochód	wyruszyły	spod	Urzędu	Miejskiego.	

▶Delegacja	Gminy	Trzebnica	-	radna	Wiesława	Kucięba,	wiceburmistrz	Jerzy	Trela	oraz	
wiceprzewodnicząca	Rady	Miejskiej	Janina	Polak.	

▶	 Kwiaty	 pod	 pomnikiem	 złożyli	 przedstawiciele	 instytucji,	 szkół	 oraz	 związków	
kombatanckich.	

▶	 Zebrani	udali	się	do	Bazyliki	Św.	Jadwigi,	gdzie	została	odprawiona	msza	święta	w	
intencji	Ojczyzny. 

▶	 Po	nabożeństwie,	uroczystości	kontynuowano	pod	Krzyżem	Katyńskim.

O wczasach rodzinnych Siostrze myśl po głowie chodziła,
a że Siostra na czczych pogaduszkach nie poprzestaje – dość prędko myśl owa się ziściła.
Zebrała Siostra Macieja maciejkowe rodziny, podopinała wszystko na ostatnie guziki
i w kaplicy u boromeuszek wznosiła gorące modły, 
by nie zostały pokrzyżowane te zacne i szlachetne szyki.
I tak, dzięki uporowi Siostry i szczodrych sponsorów hojności,
całe rodziny (a nie jak dotąd – jedynie dzieci) korzystać mogą z góralskiej gościnności.
Jest tu pyszne jedzenie, dobra, życzliwa atmosfera,
furtka prowadząca ku niebu przed nami się otwiera.
Wspólnie się bawimy, razem modlimy,
zwiedzamy okolice, radością i smutkami się dzielimy.
I pomyśleć tylko, że ten cudny wypoczynek, tę odskocznię, 
na możliwości świeże spojrzenie,

zrodziło jedno małe, malutkie jeno marzenie,
które następnie – niczym lawina – na sile wzbierało,
aż wreszcie słowo ciałem się stało.
Siostro, z całych serc naszych serdecznie dziękujemy,
za to, że wszyscy razem być tutaj możemy! (…)
W urokliwym Białym Dunajcu trwają rodzinne wczasy,
świetnie bawią się tu dorośli, młodzież, dzieci, a nawet bobasy.
Siostra Macieja – Dyrektorka tego cudnego zamieszania -
jak zawsze wszystko wspaniale ogarnia.
Pomaga Jej Siostra Petra, serdeczna i miła,
w której iskra boża pożar talentu plastycznego roznieciła,
każdorazowo więc plan dnia przyozdobiony jest małymi dziełami,
by milej się czytało, co jeszcze jest przed nami.
Jest też „kapelan imprezy” – ksiądz Sebastian Bratek,
który z werwą, wigorem i humorem podchodzi do wszystkich dziatek.
A żeby było weselej – rodzina wyjątkowa nam towarzyszy -
Pani Gosia jest pedagogiem, socjoterapeutą, Pan Wiktor zaś, geograf, 
wyraźnie Ducha Gór słyszy, prawdziwi z nich pasjonaci, sami chyba przyznacie?
Kiedy zaś czas milusińskim trzeba jakoś zorganizować,
panie opiekunki będą śpiewać, tańczyć, czytać, recytować:
pani Ania weźmie na ręce, pani Marta zagra na gitarze,
a pani Ewa od czasu do czasu… zagubi się (jak tradycja już każe).
Rodzice odpoczną od domowych obowiązków, w grupie dzieci się pobawią,
wszyscy – jak jeden brat czy siostra – razem Jezusa wysławią.
Wcale, wcale, a wcale się tutaj nie nudzimy,
bo tu jest naprawdę dobry klimat dla Rodziny!

Maciejki w górach
 Na początku sierpnia pod-
opieczni Świetlicy Profilaktycz-
no–Wychowawczej dla dzieci i 
młodzieży „MACIEJKI” wraz z 
rodzicami wyjechali na rodzinne 
wakacje do Białego Dunajca. Było 
interesująco i ciekawie. Uczestni-
cy wrócili z niesamowitymi wra-
żeniami. Wyjazd w góry był moż-

liwy dzięki pomocy finansowej 
Gminy Trzebnica.
 Obok wiersz, który powstał 
dla potrzeb rodzinnego konkur-
su „Mam talent” (zorganizowa-
nego podczas wyjazdu). Autorką 
jest Anna Jełłaczyc, opiekunka i   
jednocześnie mama. 
           [jot]

15 sierpnia w całej Polsce, na pamiątkę Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, obchodzone 
było Święto Wojska Polskiego. Ta wielka wygrana zdecydowała o zachowaniu niepodle-
głości przez Polskę i uchroniła Europę przed bolszewicką rewolucją. Bitwa Warszawska 
nazywana również Cudem na Wisłą, jest 18 na liście przełomowych bitew na świecie. 
Gmina Trzebnica, tradycyjnie już, zorganizowała uroczystości, oddając hołd bohaterom.
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 - Przed nami kolejny sportowy 
projekt, który tym razem mamy 
przyjemność współorganizo-
wać z zaprzyjaźnioną, sąsiednia 
Gminą Zawonia. To prestiżowe 
wydarzenie jest nie tylko okazją 
do promocji kolarstwa, ale także 
upowszechniania zdrowego try-
bu życia i popularyzacji atrakcji 
turystycznych i krajoznawczych 
występujących na trasie – powie-
dział burmistrz Marek Długozi-
ma i dodał: - Cieszę się, że w tym 
roku udało się rozszerzyć trasę o 
tereny znajdujące się również w 
trzebnickiej gminie i już w tym 

miejscu mogę zapewnić, że w 
przyszłym roku będzie jeszcze le-
piej, ponieważ planujemy rozsze-
rzyć trasę prowadząc ją do samej 
Trzebnicy.

 A będzie to możliwe, gdyż w 
dniu wyścigu burmistrz Marek 
Długozima wraz z wójtem Za-
woni Robertem Borczykiem oraz 
dyrektorem wyścigu Henrykiem 
Charuckim złożyli deklarację 
współpracy Gminy Trzebnica i 
Gminy Zawonia przy organizacji 
kolejnych sześciu edycji Między-
narodowego Wyścigu Kolarskie-
go o Koronę Kocich Gór.

 Obie gminy oświadczyły, że 

począwszy od przyszłego roku 
Wyścig prowadzić będzie przez 
malownicze miejscowości: Zawo-
nia, Grochów, Pęciszów, Budczy-
ce, Sucha Wielka, Pstrzejowice, 
Cerekwica, Trzebnica, Taczów, 
Czachowo, Radłów, Skotniki i 
Tarnowiec. Natomiast start i meta 
będzie ulegać zmianie w systemie 
dwuletnim. W 2015 r. zarówno 
start, jak i meta będą znajdować 
się w Trzebnicy, a rok później za-
wodnicy wystartują i zakończą 
wyścig w Zawoni.  

 - Myślę, że do 2020 roku bę-
dzie to największy wyścig kolar-
ski na Dolnym Śląsku, już tego-
roczna edycja pokazała, co można 

zdziałać wspólnymi siłami obu 
gmin. Wielki ukłon w stronę obu 
włodarzy, że stwarzają tak dobry 
klimat dla kolarstwa – powie-
dział dyrektor wyścigu Henryk 
Charucki i dodał: – dziękuje rów-
nież Burmistrzowi Markowi Dłu-
gozimie za spełnioną obietnicę i 
wybudowanie odcinka drogi po-
między Cerekwicą a Czachowem, 
bo byli już tacy, którzy wiele nam 
w kontekście dróg obiecywali, a 
dalej musimy po dziurawych dro-
gach powiatowych jeździć – za-
kończył.

 W wyścigu strażaków wziął 
udział m.in. Zbigniew Bródka - 
Mistrz Olimpijski z Soczi i jak na 

prawdziwego mistrza przystało 
,wygrał go w swojej kategorii. O 
komentarz wydarzenia zadbała 
legenda dziennikarstwa sporto-
wego - Włodzimierz Rezner.
Imprezie towarzyszył  piknik ro-
dzinny.

 Warto dodać, że wyścig był 
szeroko reklamowany – infor-
macja o nim pojawiła się m.in. w 
Eurosporcie, gdzie komentatorzy 
Tour de France informowali do-
kładnie o trasie wyścigu oraz jego 
organizatorach, przyczyniając 
się tym samym do promocji obu 
gmin.

II Międzynarodowy Wyścig Kolarski Korona Kocich Gór
Gmina Trzebnica była partnerem przy realizacji jednego z największych wyścigów kolarskich 
na Dolnym Śląsku pn.Korona Kocich Gór, którego głównym organizatorem jest Gmina Zawo-
nia. 13 lipca 2014 roku odbyła się jego druga edycja. Zawodnicy rywalizowali o puchar Prezesa 

LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w kategorii kobiet (elita), o puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kate-
gorii mężczyzn (elita). Tegoroczny wyścig był również rywalizacją strażaków w ramach Mistrzostw Polski Państwowej 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Malownicza trasa wyścigu, poprowadzona terenami obu gmin, nie była zarezerwowana  
wyłącznie dla zawodowych kolarzy – swoje siły na trasie mogli również sprawdzić amatorzy.

Sport                              ◀

▶	 Na	chwilę	przed	startem.	

▶	 Zwycięzcy	wyścigu	nie	kryli	wzruszenia	stając	na	podium.	▶	 W	wyścigu	strażaków	wziął	udział	m.in.	Zbigniew	Bródka	-	Mistrz	Olimpijski	z	Soczi	(w	czerwonej	koszulce)	i	jak	na	prawdziwego	
mistrza	przystało	wygrał	go	w	swojej	kategorii.	

▶	W	dniu	wyścigu	burmistrz	Marek	Długozima	wraz	z	wójtem	Zawoni	Robertem	Borczy-
kiem	oraz	dyrektorem	wyścigu	Henrykiem	Charuckim	podpisali	deklarację	współpracy	
Gminy	Trzebnica	i	Gminy	Zawonia	przy	organizacji	kolejnych	sześciu	edycji	wyścigu.	

▶	 Malownicza	trasa	wyścigu	biegła	przez	teren	gmin	Trzebnica	i	Zawonia.	Informacja	o	wyścigu	pojawiła	się	m.in.	w	Eurosporcie,	
gdzie	komentatorzy	Tour	de	France	informowali	dokładnie	o	trasie	wyścigu	oraz	jego	organizatorach,	przyczyniając	się	tym	samym	
do	promocji	obu	gmin.
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 Wielu ludzi posiada wewnętrz-
ną siłę do poszukiwań swojej życio-
wej drogi. Dla licznych sposobem 
na samorealizację jest odnalezienie 
zajęcia, pasji, którym bezwzględ-
nie  się oddają. Człowiekiem, który 
poświęcił swe siły i cały wolny czas 
pasji jest Marek Szewczyk – uczest-
nik biegów wytrzymałościowych, 
poszukujący ekstremalnych miejsc, 
gdzie może sprawdzić swoje możli-
wości, w trakcie których przełamy-
wanie bólu ciała i słabości umysłu 
staje się celem i sensem jego ciężkiej 
pracy.  
Co takiego wpłynęło na Pana de-
cyzję o uczestnictwie w tak eks-
tremalnych zawodach jakimi są 
maratony i triathlony?

 Swoją przygodę ze sportem roz-
począłem w 2009 roku. Sporty eks-
tremalne zawsze mnie pasjonowa-
ły, są idealną okazją do sprawdze-
nia swoich możliwości, a co ważne 
- poznaniem swojego organizmu, 
jak daleko mogę posunąć się i prze-
łamać ból fizyczny, ale też barierę 
psychiczną. Pochodzę z bardzo ma-
łej miejscowości Ujeździec Wielki, 
gdzie możliwości doskonalenia się 
są w pewien sposób ograniczone. 
Ale może zawód żołnierza, który 
wykonuję, miał częściowo wpływ 
na moje zainteresowania.  Przez 
pierwsze lata trenowałem sam, całą 
wiedzę na temat biegania, trenin-
gów, diet czerpałem  z książek, fa-
chowych czasopism i Internetu. Z 
miesiąca na miesiąc, sukcesywnie 
pokonywałem swoje słabości. Mam 
za sobą wiele ciężkich chwil, ale nie 
zniechęcam się - zaciskam zęby i 
prę do przodu, do celu. Po kilku la-
tach przygotowań, wystartowałem 
w swoim pierwszym maratonie, 
który odbył się w Rzymie, kolejne 
zaowocowały w zdobyciu Korony 
Maratonów Polskich w 2013 roku. 
Cały czas miałem świadomość, że 
potrzebuję wsparcia wykwalifiko-
wanego specjalisty, aby nie zrobić 
sobie przede wszystkim krzywdy. 
Dla obciążonych stawów, które 
cierpią podczas biegu, w maju 2012 

roku rozpocząłem trenować pły-
wanie, a w tym roku ukończyłem I 
Kurs Ratownictwa Wodnego, któ-
ry odbył się w Trzebnickim Parku 
Wodnym Zdrój. Tutaj chciałem 
podziękować organizatorom szko-
lenia, za profesjonalne przygoto-
wanie i za przyjacielską atmosferę 
podczas kursu. Od 2013 roku za-
cząłem intensywnie jeździć na ro-
werze, co wpłynęło na moją decy-
zję uczestnictwa w triathlonach.
Wspomniał Pan o poszukiwaniu 
osoby, która wesprze Pana w co-
dziennych treningach i pomoże 
w sposób profesjonalny rozwijać 
swoje umiejętności. Czy jest już 
taki ktoś?

 Tak, mam  doskonałą okazję 
korzystać z porad Macieja Chmu-
ry, doświadczonego zawodnika 
triathlonu, należącego do krajowej 
elity, który specjalizuje się w dy-
stansie olimpijskim. Maciek trenuje 
przez większość swojego życia. Po-
święca na trenowanie 25-35 godzin 
tygodniowo i prezentuje bardzo 
wysoki poziom. W swym sporto-
wym życiu uczył się od najlepszych: 
trenerów pływania, kolarstwa, 
biegania, triathlonu, nauczycieli 
akademickich, jak i najlepszych 
zawodników polskich i zagranicz-
nych. W swoim życiu Maciek od-
niósł mnóstwo sukcesów, ale za-
wsze podkreślał, że „ wynik sporto-

wy w triathlonie jest niewymierny 
(…), a przepych w tych zawodach i 
dominacja masowości dyscypliny 
na długich dystansach sprawia, że 
wyłonienie „najlepszego”, jest je-
dynie możliwe w oczach niewielu”. 
Aktualnie stara się połączyć zdo-

byte doświadczenie i wiedzę w roli 
zawodnika, ale w przyszłości widzi 
się w roli trenera triathlonu. Co tu 
dużo mówić,  Maciek jest dla mnie 
po prostu wzorem. 
Czy Pana ciężka, mozolna praca 
zaowocowała już jakimiś sukce-
sami?

 W maju tego roku obchodzono 
70. rocznicę bitwy o Monte Cas-
sino i z tej okazji blisko 1000 osób 
wystartowało w 10 kilometrowym 
biegu na szczyt Monte Casino, od-
dając hołd poległym na wzgórzach 
polskim żołnierzom. Każdy z za-
wodników miał na piersiach imię 
walczącego polskiego żołnierza, ja 
miałem zaszczyt nosić imię kano-
niera Bandżo. Bieg był bardzo cięż-
ki w strugach deszczu, ale zająłem 
42. miejsce z czasem 43 minuty. 
Jestem bardzo dumny, że mogłem 
reprezentować Polskę i nasz region 
w tak ważnym wydarzeniu. Bieg 
był wpleciony w  uroczystości po-
święcone żołnierzom 2. Korpusu 
Polskiego dowodzonego przez gen. 
Andersa, a uczestniczyli w nim 
weterani walk sprzed 70. lat, cór-
ka dowódcy gen. Andersa – Anna 
Maria Anders, polscy harcerze, a 
także premier Donald Tusk i wielu 
znamienitych gości. W wymiarze 
sportowym dla mnie, bieg na Mon-
te Cassino był przetarciem do star-
tu w Triathlonie Karkonoskim.

No właśnie, może opisze Pan sam 
przebieg triathlonu, gdyż był to 
pierwszy tego typu bieg roze-
grany w Polsce i z tego co wiem, 
to był Pan w pierwszej trójce za-
wodników, którzy całą trasę po-
konali poniżej 6 godzin.

 

Tak, to był pierwszy taki triathlon 
typu „extreme” na dystansie około 
„½ ironman”, czyli 1,9 km pływa-
nia w jeziorze, około 91 km jazdy 
na rowerze (w tym prawie 2000 
metrów przewyższeń) i bieg na dy-
stansie 22 km, gdzie przewyższe-
nie, to 1300 metrów i 500 metrów 
w górskim terenie. By wziąć udział 
w tej imprezie, należało wykazać 
swoje dotychczasowe osiągnię-
cia. Każdy z zawodników musiał 
obowiązkowo posiadać suport 
(samochód + 1 osoba), którego za-
daniem jest pomoc zawodnikowi 
w razie awarii roweru, asekuro-
wanie w ostatniej części trasy czy 
sprowadzenie zawodnika z trasy. 
Triathlon rozpoczęliśmy wpław w 
Jeziorze Leśniańskim przy zam-
ku Czocha na odcinku 2,5 km. 
Po wyjściu z wody dobiegliśmy 
do strefy zmian, by wziąć rower i 
pokonać trasę 85 km – od zamku 
Czocha do Karpacza. Do pokona-
nia mieliśmy kultowe podjazdy, na 
których rozgrywane były Tour de 
Pologne, Wyścig Kolarski Bałtyk 
–Karkonosze, czy Mistrzostwa Pol-
ski w Kolarstwie Szosowym i wiele 
innych. Po ukończeniu trasy kolar-
skiej, wjechałem do drugiej strefy 
zmian, gdzie zostawiłem rower, 
założyłem buty do biegania i ruszy-
łem, pokonując kolejne kilometry, 
biegnąc do mety – zlokalizowanej 

na Śnieżce. Trasa biegu prowadziła 
w kierunku Świątyni Wang i dalej 
drogą Chomontową do cmentarzy-
ska jeńców wojennych w Borowi-
cach. Następnie czekał na nas długi 
podbieg na Przełęcz Karkonoską, 
gdzie w Schronisku Odrodzenie 

mogłem uzupełnić płyny na dal-
szą część trasy. Ostatnie kilometry 
przebiegł ze mną mój Support – Ja-
rosław Sroka z Jeleniej Góry, który 
motywował mnie do uzyskania jak 
najlepszej pozycji. Ze schroniska 
pobiegliśmy czerwonym szlakiem 
w kierunku Śnieżki - mety, którą 
szczęśliwy zdobyłem jako drugi. 
Całą trasę pokonałem w 5 godzin i 
56 minut, co jest dla mnie wielkim 
sukcesem, a jednocześnie stanowi 
motywację do dalszych treningów.
Co czuje Pan w momencie dotar-
cia do mety? 
 Rozpiera mnie niesa-
mowite uczucie radości. Fakt, 
że zmęczenie organizmu po tak 
morderczej trasie bierze górę, 
ale świadomość pokonania trasy 
i własnych słabości uskrzydla. 
Ogromnym wsparciem w trakcie 
zawodów jest doping kibiców. W 
krytycznych momentach, kiedy 
wydaje mi się, że brakuje mi sił, że 
nie podołam dalej walczyć, wspar-
cie kibiców, przyjaciół daje wiele, 
nagle pojawiają się nowe pokłady 
siły i chęci do zdobycia mety rosną. 
Wtedy na mojej twarzy pojawiają 
się łzy radości i bólu, chwile te 
warte są każdego wysiłku, są po 
prostu bezcenne. 

Rozmawiała
Edyta Bąk 

▶	 Marta	Chołodecka	na	najwyższym	podium.	Na	drugim	zdjęciu	udziela	wywiadu.	

Człowiek z żelaza
ROZMOWA Z UCZESTNIKIEM SPORTU WYTRZYMAŁOŚCIOWEGO - MARKIEM SZEWCZYKIEM

▶	 Triathlon	karkonoski	-	zdobyta	Śnieżka.	Marek	Szewczyk	drugi	na	mecie ▶Z	medalem	biegu	na	Monte	Cassino.

 Złoty medal zdobyła oczywi-
ście w swojej kategorii wiekowej. 
Co ważne, nie był to jej pierwszy 
udział w zawodach. Uczestniczy-
ła również we wcześniejszych za-
wodach w Trzebnicy (4. miejsce), 
Polanicy Zdroju (2. miejsce), Pa-
kościu (2. miejsce) i jest obecnie 
liderką klasyfikacji generalnej w 
kategorii KD (0-13). Teraz przy-
gotowuje się  do  zawodów w Śre-
mie, które odbędą się  23 sierp-
nia. - Następne zmagania czekają 
mnie we wrześniu w Hajnówce i 
ostatecznie Finał Pucharu Pol-

ski w Gdańsku, w październiku. 
Staram się codziennie trenować z 
moją mamą, tym bardziej, że tra-
sy w Lesie Bukowym  i wokół sta-
wów są przepiękne i jest to świet-
ny sposób na poprawienie kondy-
cji  oraz dotlenienie organizmu. 
Moja przygoda z NW zaczęła się 
w tym roku w marcu i mam na-
dzieję, że szybko się nie skończy, 
ponieważ oprócz poprawienia 
sprawności zdobywam nagrody 
i puchary – mówi Marta Choło-
decka.                            [jot]

Marta zwyciężyła w Osielsku
12-letnia Marta Chołodecka, uczennica VI klasy SP  
w Trzebnicy zwyciężyła w zawodach Pucharu Polski  
w Nordic Walking w Osielsku na dystansie 5 km. Sporto-
we zmagania odbyły się 9 sierpnia.

Sport                              ◀
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Wakacje na orliku
 Była to pierwsza tego typu im-
preza zorganizowana na komplek-
sie boisk w Ujeźdźcu. Głównym 
jej celem, poza stwarzaniem okazji 
do zacieśniania więzów lokalnej 
społeczności oraz promowania ak-
tywnych form spędzania wolnego 
czasu, było przede wszystkim za-
chęcenie jak największej ilości osób 
do korzystania z Orlika.
 Oficjalnego otwarcia imprezy 
dokonali sołtys wsi - Wiesław Nita 
i burmistrz Marek Długozima, któ-
ry wyraził aprobatę dla takich ini-
cjatyw oraz życzył powodzenia w 
sportowych zmaganiach. 
 Tego dnia głodni emocji związa-
nych z rywalizacją mogli zmierzyć 
się w koszykarskiej grze "21" oraz 
zagrać w turnieju piłkarskim. 
 Wśród rzucających, najlepszy 
okazał się Darek Żyła po raz kolej-
ny pokonując swoich rówieśników 
w tej rywalizacji, natomiast spo-
śród 6-ciu zgłoszonych do piłkar-
skich zmagań drużyn, zwyciężyła 
ekipa „Błękitnych" z Kaszyc Wiel-
kich pokonując w finale chłopaków 
z „Mi to Lotto". Warto także wspo-

mnieć, iż w rolę sędziego wcielił się 
znany i lubiany DJ Wiśnia z Trzeb-
nicy.
 Animatorki z Trzebnickiego 
Centrum Kultury i Sportu za-
bawiały najmłodszych malując 
twarze, zachęcając do ruchu oraz 

wspólnych gier. Przygotowały rów-
nież konkurs na malowidło ścien-
ne. Na przyległym do Orlika mu-
rze, posługując się kolorową kredą 
rywalizowało w dwóch kategoriach 
wiekowych sporo utalentowanych 
dzieci.

Uczestnicy wszystkich konkursów 
otrzymali  nagrody ufundowane 
przez Gminę Trzebnica, sklep z 
artykułami szkolno-biurowymi 
i zabawkami "ALEX", sklep z za-
bawkami w domu handlowym Ju-
nior oraz firmę Tarczyński, która 
przekazała również swoje wyroby 
na grilla racząc podniebienia ze-

branych smaczną kiełbaską oraz 
kaszanką. Nad bezpieczeństwem 
zgromadzonych czuwali funkcjo-
nariusze Straży Miejskiej z Trzeb-
nicy, którzy w trakcie pikniku 
rozdawali materiały zwiększające 
wiedzę na temat różnych zagrożeń.
       [seb]

„zapoznaj się z orlikiem w Ujeźdźcu wielkim - wakacje 2014”,  pod takim hasłem 
odbył się w sobotę 12 lipca, rodzinny piknik w Ujeźdźcu wielkim. został on objęty  
honorowym patronatem burmistrza Gminy trzebnica marka długozimy.

 Pod koniec lipca odbył się 
wsparty przez Gminę Trzebnica, 
charytatywny maraton zumbo-
wy, w trakcie którego zebrano 
pieniądze na dalsze leczenie i 
rehabilitację Tomka Kowalskie-
go, który 8 czerwca został ciężko 
ranny w wypadku na motorze. 
Doznał wtedy wielu złamań i 
uszkodzenia rdzenia kręgowego. 
Wymaga teraz drogiego leczenia 

i rehabilitacji. Każdy kto chciał 
spróbować swoich sił podczas 
dwugodzinnego maratonu i tym 
samym pomóc Tomkowi, musiał 
zakupić bilet wstępu - cegiełkę.
 - Podczas maratonu prowa-
dzonego przez instruktora Jarka 
Fila zebraliśmy 1086 złotych. Nie 
wszyscy, którzy przyszli tego dnia 
do hali tańczyli, jednak każdy 
chciał pomóc Tomkowi - stąd ich 

obecność. Na koniec imprezy zo-
stały rozlosowane nagrody ufun-
dowane przez sponsorów- po-
wiedziała Agnieszka Sulikowska. 
- Była to pierwsza taka zbiórka 
zorganizowana przeze mnie na 
rzecz osoby potrzebującej, ale nie 
ostatnia – dodaje koordynatorka 
imprezy .
 Dzięki uprzejmości Funda-
cji Polsat zostało uruchomione 

konto bankowe, zgromadzone 
środki zostaną przeznaczone na 
dalsze leczenie oraz rehabilita-
cję Tomka: PLUS BANK S.A. O/
WARSZAWA 21 1680 1248 0000 
3333 4444 5555 z dopiskiem „dla 
Tomka Kowalskiego”. 

Apelujemy do wszystkich osób i 
instytucji mających możliwość 
wsparcia Tomka w dalszej re-

konwalescencji. Każda udzielona 
pomoc daje Tomkowi szansę po-
wrotu do zdrowia. Dziękujemy za 
dotychczasowe wsparcie, liczymy 
na dalszą współpracę oraz zaan-
gażowanie. Pamiętajmy, Tomka 
czeka długotrwała, kosztowna, 
intensywna praca w drodze do 
zdrowia! Rodzina oraz Zespół – 
czytamy na Facebook’owej stro-
nie Tomka.   [em]

Zatańczyli dla Tomka Kowalskiego

▶	 Agnieszka	Sulikowska-koordynatorka		 ▶	 Każdy	kto	chciał	spróbować	swoich	sił	podczas	dwugodzinnego	maratonu. ▶	 Podczas	tanecznego	przedsięwzięcia	zebrano	ponad	tysiąc	złotych.	

▶Każdy	mecz	był	zacięty.	Zwyciężyła	ekipa	„Błękitnych”	z	Kaszyc	Wielkich.	 ▶	 Dla	dzieci,	które	nie	uczestniczyły	w	zawodach,	przygotowano	inne,	ciekawe	konkurencje.	

▶	 Pamiątkowe	zdjęcie	uczestników	wakacyjnej	zabawy	na	orliku	w	Ujeźdźcu	Wielkim.	
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KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 14(57)

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 13 (56)
Nagrodę w wysokości 50 zł za rozwiązanie hasła krzyżówki 
- Moskwa nie wierzy łzom, z numeru 12 PT otrzymuje: 

Helena Gierczak
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS.  
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Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
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KRZYŻÓWKA

Ogród klasztorny.
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Program telewizyjny 22.08 - 4.09.2014
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TVprogram

Śmierć nadejdzie jutro 
TVP 1, sobota 23.08, godz. 20.25 
W strefie zdemilitaryzowanej między Koreą Północną i Południową północnokoreański renegat pułkownik Moon usiłuje za diamenty kupić broń. 
James Bond krzyżuje jego plany, raniąc jednego z jego ludzi, porucznika Zao. Ścigając Bonda po zaminowanym polu, Moon spada w przepaść z wy-
sokiego brzegu. Tymczasem Bond zostaje schwytany przez komunistyczne władze Korei i jest przez wiele miesięcy więziony i torturowany, zanim 
wreszcie udaje się go wymienić w zamian za schwytanego na Zachodzie Zao. Uwolniony 007 odzyskuje siły niedaleko Hongkongu. Nieoczekiwanie 
jego przełożona M odbiera mu licencję na zabijanie, podejrzewając, że w czasie tak długiego pobytu w niewoli zdradził swoich towarzyszy. Bond 
zostaje wysłany „na obserwację” na Falklandy. Chcąc oczyścić się z podejrzeń, ucieka jednak stamtąd na pokładzie okrętu wojskowego i wraca do 
Hongkongu, gdzie podobno znów działa Zao. Uzyskawszy poufne informacje od chińskich tajnych służb, udaje się następnie tropem Zao na Kubę. 

Czyja to kochanka?
TVN, sobota 23.08, godz. 22.05 
Milioner Pierre Levasseur ma piękną, błyskotliwą żonę Christine oraz seksow-
ną kochankę, modelkę Elenę Simonsem. Gdy fotografuje go z nią paparazzi, 
Pierre jest przerażony. Ujawnienie romansu grozi bowiem skandalem i kosz-
townym rozwodem. Cała nadzieja milionera w tym, że na zdjęciu jest jeszcze 
jedna, przypadkowa osoba. Pierre oraz jego adwokat odnajdują tego niepo-
zornego mężczyznę. Okazuje się, że to parkingowy François Pignon. Milioner 
składa mu propozycję nie do odrzucenia - w zamian za hojne wynagrodzenie 
François ma na pewien czas zamieszkać z piękną Eleną i udawać jej kochanka. 
Pignon, mimo że jest zakochany w Émilie, przyjmuje ofertę.. Ma bowiem na-
dzieję, że gdy się wzbogaci, Émilie spojrzy na niego przychylniejszym okiem..

Pachnidło. Historia mordercy
TVP 1, sobota 23.08, godz. 0.00
XVIII-wieczny Paryż. Handlarka ryb rodzi na targu nieślubne dziecko. 
Złapana na próbie zabicia niemowlęcia, zostaje stracona. Osierocony chło-
piec, nazwany Jean-Baptiste Grenouille, trafia do sierocińca. Dziecko jest 
obdarzone genialnym węchem, a jednocześnie pozbawione własnego za-
pachu. Kiedy dorasta, zostaje uczniem znanego perfumiarza. Tworzy pod 
jego szyldem zapachy, które podbijają serca paryskich dam. Jean-Baptiste 
pragnie jednak czegoś więcej - marzy o skomponowaniu własnych perfum

Nietykalni
TVN, niedziela 24.08, godz. 23.00 
Chicago, lata dwudzieste XX wieku. Panująca w Stanach Zjednoczonych 
prohibicja sprawia, że nielegalnie sprowadzany alkohol staję się podsta-
wowym źródłem dochodów licznych organizacji przestępczych. W Chi-
cago przemyt i  dystrybucja trunków znajduje się praktycznie w  ręku 
jednego człowieka - Ala Capone. Do ujęcia żyjącego jak król i w zasadzie 
rządzącego miastem gangstera zostaje wyznaczony agent federalny 
Eliot Ness. Funkcjonariusz ma znaleźć dowody wiążące Capone’a z nie-
legalną dystrybucją alkoholu i  doprowadzić do skazania przestępcy. 
Ness po pierwszych niepowodzeniach dochodzi do wniosku, że musi do 
pomocy dobrać ludzi nie tylko skutecznych, ale i wolnych od korupcji.

27 sukienek 
TVP 2, środa 27.08, godz. 20.10 
Jane ma za sobą niejeden ślub - już 27 razy była druhną! W jej szafie wi-
si tyleż fantazyjnych sukienek. Ale cóż z tego, skoro nic nie wskazuje na 
to, by sama miała zostać panną młodą. Co prawda kocha się potajemnie w 
swoim szefie George’u, ale jego serce zdobywa młodsza siostra Jane, Tess. 
Jane, choć zawsze przede wszystkim troszczyła się o innych, teraz wresz-
cie postanawia zadbać o siebie. Traf chce, że na jej drodze staje cyniczny 
dziennikarz Kevin pisujący złośliwe sprawozdania z nowojorskich ślubów. 

Złoty środek
TVP1, niedziela 31.08, godz. 20.25
Atrakcyjna Mirka dorastała na warszawskiej Pradze. Zdolna dziewczy-
na właśnie kończy studia prawnicze i stara się o pracę w prestiżowej 
kancelarii Łopiana i Pokrzywy. Szybko odkrywa, że los jej rodzinnej ka-
mienicy jest niepewny. Młoda prawniczka orientuje się, że właściciele 
kancelarii prowadzą nieuczciwe interesy z ministrem infrastruktury.  
Przebojowa dziewczyna decyduje się więc na niezwykłą mistyfikację…

Raj dla par
TVP 1, wtorek 2.09, godz. 20.25
We wspólne życie Dave’a i Ronnie wkrada się rutyna. Pochłonięci 
remontem mieszkania i wychowaniem dwóch synów zapominają o 
swoich potrzebach. Z kolei Joey i Lucy są ze sobą od czasów liceum, 
kiedy to zostali rodzicami. Ich zbuntowana nastoletnia córka Lacey 
właśnie postanowiła opuścić rodzinny dom. Ostatnią próbą zaże-
gnania kryzysu ma być dla nich terapia małżeńska, odbywająca się 
w malowniczej scenerii wyspy na południowym Pacyfiku. Podczas 
gdy oni mają zamiar ratować swój związek, ich przyjaciele planują 
po prostu dobrze się bawić. Gdy docierają do luksusowego kurortu, 
okazuje się jednak, że wszyscy muszą brać udział w sesjach z ekscen-
trycznym właścicielem ośrodka, Marcelem. Jeśli któraś z par się wy-
łamie, cała ósemka wróci do domu. 

Żona na niby
Polsat, środa 3.09, godz. 20.35
Sandler gra Danny’ego – wziętego chirurga plastycznego, który daw-
no temu odkrył, że kobiety lecą na żonatych facetów. Prócz obrącz-
ki na palcu, bohater ma dla kochanek tuzin zmyślonych historyjek o 
tym, jak to zła żona bije go i zdradza. Pewnego dnia Danny spotyka ja-
wiskowo piękną kobietę, w której zakochuje się od pierwszego wejrze-
nia. By zakamuflować powiedziane jej lekkomyślnie kłamstwo, męż-
czyzna zmusza swoją lojalną asystentkę Katherine (Jennifer Aniston) 
do udawania jego wkrótce-byłej-żony. Kiedy pojawiają się kolejne 
kłamstwa, zatuszować je pomagają włączone do gry dzieci Katherine 
i wkrótce wszyscy trafiają na Hawaje, gdzie czeka na nich absurdal-
ny, wymykający się spod kontroli weekend, który ujawnia, gdzie leżą 
granice wytrzymałości i jak daleko można posunąć się dla miłości... 
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 8.25 SpongeBob Kanciastoporty (45) 
- serial

 8.50 Wakacje z duchami (2 - 3) - serial
 10.05 Zdumiewające Indie, cz. 4. Ghaty 

Zachodnie monsunowe góry 
 11.05 Przystań (9)  - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.45 Zdumiewające Indie. cz. 5. Sie-

dem sióstr - serial dok.
 13.50 Wszystko przed nami (95 - 96) 

- telenowela
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.10 Polskie Wakacje
 15.25 Klan (2592) - telenowela
 15.55 MacGyver - serial
 16.45 Eska Music Awards 2014 

- Wielkie odliczanie!
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Eska Music Awards 2014 

- Wielkie odliczanie!
 17.30 Życie nad rozlewiskiem (13) 

- serial
 18.30 Ranczo (81) - serial
 19.20 Eska Music Awards 2014 

- Wielkie odliczanie!
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 WRC
 20.07 Memoriał Skolimowskiej
 20.10 Pogoda
 20.20 Eska Music Awards 2014 

- Wielkie odliczanie!
 20.30 Eska Music Awards 2014
 23.10 Syn kochanej Karoliny - fi lm 

kostiumowy, Francja, reż. Jean 
Devaivre, wyk. Brigitte Bardot, 
Jean - Claude Pascal, Magali Noel

 1.05 MacGyver - serial
 2.10 Zawrócony - dramat, Polska, 

reż. Kazimierz Kutz, wyk. Zbi-
gniew Zamachowski, Marek 
Kondrat, Marek Frąckowiak, Sta-
nisław Górka, Henryk Bista, Zofi a 
Rysiówna, Anna Waszczyk

 3.35 Notacje - Maria Wiśniewska. 
Ja i Powstanie Warszawskie 

 3.50 Ale mądrale! - talk - show
 4.35 Zakończenie dnia

9.30 Literacki Sopot 2014 9.40 Na od-
siecz Wiedniowi - dokument 11.25 Sopot 
na bis - Sopot 2006 na bis - Perfect 12.20 
Literacki Sopot 2014 12.35 Siódmy pokój 
- fi lm biografi czny 14.30 Zaśpiewajmy to 
jeszcze raz - Gwiazdy Sopotu 14.55 Ro-
dzina Połanieckich - serial 16.30 Rozmo-
wy o wolności - Jerzy Stuhr 17.05 Litera-
cki Sopot 2014 17.15 Kiedy będę ptakiem 
- fi lm dok. 17.55 Na odsiecz Wiedniowi 
- dokument 19.45 Informacje kulturalne 
20.00 Literacki Sopot 2014 20.15 Wyśnio-
ne miłości - dramat 22.00 Informacje kul-
turalne 22.30 Życie wewnętrzne - dramat 
0.05 Literacki Sopot 2014 0.20 Hiszpański 
cyrk - fi lm obyczajowy

7.20 Powstańcy - Dzień 22 7.30 Miejsce 
z historią - Augustów 7.55 Widziane na 
Ziemi - Tanzania 9.00 Pogranicze w og-
niu (12) - serial 10.05 Flesz historii (195) 
10.25 Ex Libris 10.45 Ziemia dumnych 
Gryfi tów 11.05 Podróże kulinarne Rober-
ta Makłowicza 11.40 Wojny z Indianami 
(1)  - cykl dok. 12.25 Polska i świat z histo-
rią w tle 12.55 Koło historii - Franek 13.35 
Spór o historię - debata 14.15 Szerokie to-
ry - reportaż 14.50 Było, nie minęło 15.25 
Sensacje XX wieku 16.15 Cafe Historia  
16.35 Flesz historii (195) 17.00 Pogranicze 
w ogniu (13) - serial 18.10 Kalendarium 
historyczne - Siła bezsilnych - Sierpień 88 
- początek końca - cykl dok. 19.05 Dzien-
nik telewizyjny - 22.8.1989 19.50 Wojny 
z Indianami (2) - cykl dok. 20.40 Ex Li-
bris 21.00 Było, nie minęło 21.35 Sensacje 
XX wieku - Czerwona orkiestra - widowi-
sko 22.35 Szerokie tory - reportaż 23.05 
Czarny serial - Tor - cykl dok. 23.35 Spo-
dek - reportaż 0.10 Ballada o lekkim za-
barwieniu erotycznym (11) - serial dok. 
0.40 Miejsce z historią - Augustów 

7.07 Piłka nożna Liga ukraińska 9.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 9.07 Tenis ATP 
1000 Western & Southern Open Cincin-
nati 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 
11.07 Piłka nożna Liga rosyjska 13.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 13.07 Tenis ATP 
1000 Western & Southern Open Cincinnati 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 
Siatkówka World Grand Prix 17.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 17.07 Formuła 1 GP 
Belgii 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 
19.07 Magazyn Polska 2014 21.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 21.07 Magazyn 
Trans World Sport 22.45 Polsat Sport News 
Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Ma-
gazyn PUNCHER 0.00 Polsat Sport News 
Sportowe podsumowanie dnia  

8.05 Tenis ziemny - Turniej WTA - New 
Haven - 9.35 Tenis ziemny - Turniej WTA 
- New Haven - 11.05 Piłka nożna - Su-
perpuchar Hiszpanii. Real Madryt - Atleti-
co Madryt 13.10 Opowieść sentymental-
na 14.05 Piłka nożna - MŚ kobiet do lat 
20. W26 - W28 16.05 Kolarstwo - Pu-
char Uzdrowisk Karpackich 16.35 Lekko-
atletyka - Mistrzostwa Europy - Zurych 
18.30 Ogólnopolska Olimpiada Młodzie-
ży - Dolny Śląsk 2014 - reportaż 19.00 
Tenis ziemny - Turniej WTA - New Haven 
- 21.05 LA - ME Zurych - podsumowa-
nie 23.00 Sportowy Wieczór 23.20 Jeź-
dziectwo - WKKW - Mistrzostwa Polski 
- Sopot - cross - relacja 1.00 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - New Haven

8.30 Pływanie. Mistrzostwa Europy, Ber-
lin 14.00 Pływanie. Mistrzostwa Europy, 
Berlin, Wieża 10 m, kobiety 15.00 Kolar-
stwo. Kolarstwo według LeMonda 15.15 
Kolarstwo. Pro Cycling Challenge, Sta-
ny Zjednoczone Etap 4. 16.00 Pływanie. 
Mistrzostwa Europy, Berlin, Trampoli-
na, skoki synchr. mężczyzn 17.00 Pływa-
nie. Mistrzostwa Europy, Berlin, Niem-
cy 18.00 Pływanie. Mistrzostwa Europy, 
Berlin, Niemcy 20.00 Snooker. European 
Tour, Niemcy 22.00 Kolarstwo. Pro Cyc-
ling Challenge, Stany Zjednoczone Etap 
5. 0.00 Kolarstwo. Kolarstwo według Le-
Monda 0.15 Pływanie. Mistrzostwa Euro-
py, Berlin, Niemcy 1.00 Pływanie. Mistrzo-
stwa Europy, Berlin

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.20 Powrót Feniksa - odbudowa teatru 
La Fenice w Wenecji - fi lm 15.50 Pytasz 
i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Siód-
my sakrament 16.40 Pokonać Tsunami 
- fi lm 17.00 Na tropie 17.30 Reportaż dnia 
18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 
18.15 Westerplatte Młodych 18.55 Prze-
gląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 
19.00 Warto zauważyć… 19.30 Program 
dla dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Kartka z Powstania War-
szawskiego 20.55 Święty na każdy dzień 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Tajemnica Świętego Domu - fi lm dok. 
22.50 Królowo Polski Przyrzekamy 23.30 
Benedykt XVI - skromny pracownik Win-
nicy Pańskiej - fi lm 

5.59 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 19.30 INFO-
biznes 19.45 Pogoda 19.50 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 
Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOT-
TO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Pa-
norama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia 
na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 23.50 
To jest temat - magazyn 0.25 Twoje In-
fo 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Forum 1.42 
Flesz - Serwis Info 1.55 Serwis Info 

 5.55 Lokatorzy (97) - Ofi ara włas-
nego wdzięku - serial

 6.30 Lokatorzy (98) - Spotkanie 
z prawem - serial komediowy

 7.00 M jak miłość (608) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Barwy szczęścia (1144) - serial 

obyczajowy
 11.30 Na dobre i na złe (354) - Rela-

cja naoczna - serial
 12.35 Familiada - teleturniej
 13.10 The Voice of Poland IV seria 

- Live 
 15.00 Rodzinka.pl (29) - Dzień ojca 

- serial komediowy
 15.30 Rodzinka.pl (30) - Muzykote-

rapia - serial komediowy
 16.10 M jak miłość (1067) - serial
 17.05 In Vitro. Czekając na dziecko (3) 

- serial dok.
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu Odc.inek 

Specjalny - teleturniej
 19.30 Ja to mam szczęście! (23) - serial
 20.05 Bękarty wojny - dramat, USA, 

Niemcy, reż. Quentin Tarantino, Eli 
Roth, wyk. Brad Pitt, Melanie Lau-
rent, Diane Kruger, Til Schweiger, 
Eli Roth

 22.50 Dzięki Bogu już weekend - the 
Best of - program rozrywkowy

 0.30 Kryminalne zagadki Las Vegas  
(14) - serial sensacyjny, USA

 1.30 Ostatni dom po lewej - dramat, 
USA, reż. Dennis Iliadis, wyk. Gar-
ret Dillahunt, Sara Paxton, Spen-
cer Treat Clark, Joshua Cox

 3.30 Ofi cer (4) - Zakup kontrolo-
wany - serial

 4.40 Kryminalne zagadki Las Vegas  
(14) - serial sensacyjny, USA

 5.25 Zakończenie dnia

 6.30 Uwaga! - program interwencyjny
 6.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Detektywi - program kryminalny 
 8.30 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny 
 9.10 Rozmowy w toku - talk show 
 10.10 Milion w minutę - program roz-

rywkowy
 11.10 Dr House II - serial obyczajowy 
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 14.55 Kuchenne rewolucj 
 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 Harry Potter i Insygnia Śmierci 

Część I - fi lm przygodowy, 
USA,Wielka Brytania 2010, 
reż. David Yates, wyk. Daniel 
Radcliff e, Emma Watson, Rupert 
Grint, Alan Rickman, Ralph Fien-
nes, Julie Walters, Jason Isaacs

 23.05 Wyrok śmierci - fi lm sensacyjny, 
USA 2007, reż. James Wan, wyk. 
Kevin Bacon, Garrett Hedlund, 
Kelly Preston, Jordan Garrett, 
Stuart Laff erty, Aisha Tyler, John 
Goodman 

 1.15 Kuba Wojewódzki - talk show 
 2.15 Uwaga! - program interwencyjny
 2.30 Sekrety Magii 
 3.50 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 13 Posterunek
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Nasz nowy dom
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Miodowe lata
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.40 Dlaczego ja?
 17.40 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.00 Polsat Sopot Festival 2014 
- Recital Garou

  Polsat Sopot Festival 2014 - pod 
tą nową nazwą, odbędzie się 
najbliższa edycja tego muzycz-
nego wydarzenia. Na scenie 
Opery Leśnej zobaczymy naj-
większe i najważniejsze polskie 
gwiazdy lat 90 - tych. Jubileusz 
25 - lecia obchodzić z nami będą 
przebojowe Elektryczne Gitary, 
a 20 lat na scenie świętować 
będzie „Dziewczyna Szamana”, 
czyli Justyna Steczkowska. 
Gwiazdą zagraniczną festiwalu 
będzie Garou. 

 20.45 Polsat Sopot Festival 2014 
- Słodkie lata 90.

 0.05 Robocop - Wyścig z cza-
sem - fi lm akcji, Kanada, 2000, 
reż. Julian Grant, wyk. Anthony 
Lemke, Geraint Davies, Kevin 
Jubilville, Maria del Mar, Maurice 
Wint, Page Fletcher 

 6.00 Daleko od noszy 
 6.30 Komisarz Rex 
 7.35 Szczenięce lata Toma 

i Jerry’ego
 8.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Otchłań namiętności
 13.00 Komisarz Rex
 14.00 Daleko od noszy 
 14.30 Strażnik Teksasu
 15.30 Galileo - jak to możliwe
 16.30 Kłamczuch
 17.30 Galileo Extra
 18.30 13 Demonów Scooby - Doo
 19.00 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 20.00 Najemnicy - fi lm akcji, USA, 1994, 

reż. Perry Lang, wyk. Dolph Lund-
gren, Don Harvey, Tommy ‘Tiny’ 
Lister, Trevor Goddard, Charlotte 
Lewis, B.D. Wong, Anthony John 
Denison, Tim Guinee

 22.10 STOP Drogówka
 23.10 CSI. Kryminalne zagadki Miami
 0.10 Zmysłowe przebudzenie
 1.55 To był dzień 
 3.00 4music
 4.00 mała Czarna
 5.00 4music

 5.30 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.45 Męski Typ 2: Jerzy Dziewulski 
- talk show 

 7.15 Kobra. Oddział specjalny - serial
 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.15 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 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 Pan i pani Bloom - serial 
 18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 19.00 Dowody zbrodni - serial
 20.00 Kamień życzeń - fi lm familijny, 

USA 2009, reż. Robert Rodriguez, 
wyk. Jimmy Bennett, Jake Short, 
Kat Dennings, Leslie Mann, Jon 
Cryer, William H. Macy, James 
Spader

 21.55 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

 0.40 Mentalista - serial sensacyjny
 1.45 Biały bizon - western, USA 

1977, reż. J. Lee Thompson, wyk. 
Charles Bronson, Jack Warden, 
Will Sampson, Clint Walker, Slim 
Pickens

 3.45 Sekrety Magii 

 6.00 Medicopter - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Drużyna Tygrysów - góra 

tysiąca smoków - fi lm familijny
 10.00 Xena: wojownicza księżniczka 

- serial
 11.00 Hela w opałach - serial
 11.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.25 Niania - serial
 16.30 Boso przez świat - serial dok.
 17.00 Łowcy skarbów - serial
 18.00 Gwiezdne wrota - serial
 19.00 Kung Fu Panda: Legenda o nie-

zwykłości - serial
 20.00 Equilibrium - thriller sci - fi , USA 

2002, reż. Kurt Wimmer, wyk. 
Christian Bale, Emily Watson, 
Sean Bean, Angus Macfadyen

 22.10 Era Hobbitów - fi lm fantasy, 
USA 2012, reż. Joseph J. Lawson, 
wyk. Bai Ling, Sun Korng

 0.00 Autopsy - horror, USA 2008, reż. 
Adam Gierasch, wyk. Michael 
Bowen, Robert Patrick, Jessica 
Lowndes

 1.45 No problem!
 2.30 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.15 Menu na miarę
 4.30 Z archiwum policji
 5.10 Niania - serial

 5.20 Kung Fu Panda (21) - serial
 5.50 SpongeBob Kanciastoporty (46) 

- serial
 6.20 Wielkie Sanktuaria Polski 

- Wambierzyce - cykl dok.
 6.50 Pełnosprawni (67) - magazyn 

dla niepełnosprawnych
 7.10 Las bliżej nas (52) - magazyn
 7.30 Rok w ogrodzie
 7.55 Dzień dobry w sobotę
 8.30 Naszaarmia.pl - magazyn
 9.00 Piraci, którzy nic nie robią 

- fi lm anim.
 10.25 Wiadomości naukowe 
 10.35 Premierzy - Tadeusz Mazo-

wiecki - cykl dok.
 11.30 Okrasa łamie przepisy - Różne 

smaki wieprzowiny z grilla 
 12.05 Naturalnie zakręceni (11)
 12.40 Jaka to melodia?
 13.20 Chichot losu (11) - serial
 14.15 Opole 2014 - Przeżyjmy to 

jeszcze raz
 14.55 Syn kochanej Karoliny - fi lm 

kostiumowy, Francja, reż. Jean 
Devaivre, wyk. Brigitte Bardot, 
Jean - Claude Pascal, Magali Noel

 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Lekkoatletyka - Memoriał 

Kamili Skolimowskiej
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 WRC
 20.08 GOL T - Mobile Ekstraklasa 
 20.10 Pogoda
 20.25 Śmierć nadejdzie jutro - film 

sensacyjny, USA, Wielka Brytania, 
reż. Lee Tamahori, wyk. Pierce 
Brosnan, Halle Berry, Judi Dench, 
John Cleese

 22.50 Agent pod przykryciem (12) 
- serial

 0.00 Pachnidło. Historia mor-
dercy - dramat, Niemcy, reż. 
Tom Tykwer, wyk. Ben Whishaw, 
Dustin Hoff man, Alan Rickman, 
Rachel Hurd - Wood

 2.35 Agent pod przykryciem (12) 
- serial

7.05 Informacje kulturalne 7.25 Literacki 
Sopot 2014 7.40 Syzyfowe prace - 1885 
- 1889 - serial 8.50 Złote runo - komedia 
10.20 Informacje kulturalne 10.40 Litera-
cki Sopot 2014 10.50 Studio Kultura - Roz-
mowy 11.30 Podróż na wschód - Kukuł-
ka - dramat 13.25 Bard - fi lm dok. 15.05 
Chciałbym się ogolić - fi lm TVP 15.35 Yu-
gopolis & Parni Valjak - bez prądu, cz. 1 
- koncert 16.40 Persepolis - fi lm anim. 
18.20 Studio Kultura - Rozmowy 18.55 
Klasyczne albumy rocka - Phil Collins - Fa-
ce Value 20.00 Literacki Sopot 2014 20.15 
Wieczór kinomana - Spaleni słońcem 
- dramat 22.50 Wieczór kinomana - Urga 
- dramat 0.55 Literacki Sopot 2014 

7.20 Powstańcy - Dzień 23 7.30 Miej-
sce z historią - Kolory Łowicza 7.55 Roz-
tocze - fi lm dok. 8.30 Tajemnice historii 
- cykl dok. 9.00 Przygody pana Michała 
(9 - 10) - serial 10.10 Polska i świat z histo-
rią w tle 10.35 Koło historii - Franek 11.15 
Wojny z  Indianami (2) - cykl dok. 12.05 
Sploty jednego warkocza - fi lm dok. 12.45 
Ars Organi - Ocalić przed zagładą - re-
portaż 13.05 Leśnym tropem (8) 13.35 
Kalendarium historyczne 13.55 Szerokie 
tory - reportaż 14.25 Flesz historii (195) 
14.50 Ex Libris 15.10 Dzieje kultury pol-
skiej - cykl dok. 16.20 Nieukorzona, cz. 2 
- cykl dok. 17.00 Przygody pana Micha-
ła (11 - 12) - serial 18.10 Kalendarium hi-
storyczne - reportaż 19.00 Dziennik tele-
wizyjny - 23.8.1988 19.50 Mury runą, cz. 
1 - cykl dok. 20.50 Ocalone taśmy - Gra 
o  Wolność - ocalone taśmy, cz. 2 - cykl 
dok. 21.30 Honor miasta - fi lm dok. 22.35 
Nieznana Białoruś. - Pierwsza katastro-
fa - cykl dok. 23.15 Wiedźmin (7) - serial 
0.10 Miejsce z  historią - Kolory Łowicza 
0.25 Delegat - Jan Piekałkiewicz - fi lm dok

7.07 Siatkówka Memoriał Wagnera 9.07 
Magazyn Polska 2014 11.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 11.07 Magazyn PUN-
CHER 12.15 Siatkówka World Grand Prix 
14.45 Siatkówka plażowa World Tour 
Stare Jabłonki 16.00 Siatkówka plażowa 
World Tour Stare Jabłonki 17.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 17.07 Siatków-
ka World Grand Prix 19.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 19.07 Siatkówka World 
Grand Prix 21.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 21.07 Formuła 1 GP Belgii 22.45 Pol-
sat Sport News Sportowe podsumowanie 
dnia 23.00 Lekkoatletyka Diamond Le-
ague 0.00 Polsat Sport News Sportowe 
podsumowanie dnia 0.15 Lekkoatletyka 
Diamond League 1.00 Polsat Sport News

8.05 Tenis ziemny - Turniej WTA - New 
Haven 11.05 Strongman - MP w  parach 
12.05 Red Bull Air Race 13.10 33. Szybow-
cowe MŚ w klasach Open - Leszno 2014 
13.40 Ogólnopolska Olimpiada Młodzie-
ży - Dolny Śląsk 2014 14.10 Piłka nożna 
- Superpuchar Hiszpanii. Atletico Madryt 
- Real Madryt 16.15 Wspomnienie o  Ka-
mili Skolimowskiej 16.40 Lekkoatletyka 
- Memoriał Kamili Skolimowskiej 19.30 
Podnoszenie ciężarów - Drużynowe Mi-
strzostwa Polski - Mrocza 21.00 Tenis 
ziemny - Turniej WTA - New Haven - FI-
NAŁ 23.05 Zwiastun sponsorski 23.15 
Sportowy Wieczór 23.25 GOL T - Mobile 
Ekstraklasa - magazyn 23.35 Lekkoatle-
tyka - Memoriał Kamili Skolimowskiej 

8.30 Pływanie. Mistrzostwa Europy, Berlin 
9.30 Pływanie. Mistrzostwa Europy, Ber-
lin 12.00 Skoki narciarskie. Letnia Grand 
Prix, Hakuba, Japonia HS 131 13.15 Pływa-
nie. Mistrzostwa Europy, Berlin, Wieża 10 
m, kobiety 14.00 Pływanie. Mistrzostwa 
Europy, Berlin, Wieża 10 m, mężczyźni 
15.00 Pływanie. Mistrzostwa Europy, Ber-
lin 15.45 Kolarstwo. Kolarstwo według 
LeMonda 16.00 Pływanie. Mistrzostwa 
Europy, Berlin 18.00 Pływanie. Mistrzo-
stwa Europy, Berlin, Trampolina 3 m, sko-
ki synchr. kobiet 19.00 Kolarstwo. Vuel-
ta a Espańa 1. etap - jazda druż. na czas 
21.00 Kolarstwo. Pro Cycling Challenge, 
Stany Zjednoczone Etap 6. 22.00 Sno-
oker. European Tour, Niemcy

14.00 Tajemnica Świętego Domu - fi lm 
dok. 14.50 Za Wenecją - Wyspy Laguny 
- fi lm 15.25 Święty na każdy dzień 15.30 
Powrót do Domu Ojca, 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Mocni w wierze. 16.40 Sank-
tuaria Polskie 17.00 Z  Parlamentu Euro-
pejskiego 17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł 
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Roz-
mowy niedokończone 19.25 Przegląd 
katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.30 
Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Kartka z Powstania 
Warszawskiego 20.55 Święty na każdy 
dzień 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Infor-
macje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 
22.00 Historia Królowej Estery cz. 6 - fi lm 
fabularny 22.55 Święty na każdy dzień 
23.00 Stara i  Nowa Bazylika Świętego 
Piotra - fi lm 23.55 Święty na każdy dzień

5.59 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 Debata TVP INFO - program 
publicystyczny 18.30 Reportaż TVP INFO 
- reportaż 18.55 INFOrmacje 19.10 Serwis 
sportowy 19.15 Pogoda 19.20 Puls Polski 
- 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 Puls Polski - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.50 Po-
goda 23.00 Z dnia na dzień 23.35 Sporto-
wy Wieczór 23.50 Puls Polski - magazyn 
0.25 Dziś wieczorem 0.40 Minęła 20ta 

 6.00 Wędrując po Wielkim Murze 
- fi lm dok. 

 7.00 M jak miłość (1069) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.35 Sztuka życia - Małgorzata Pie-

czyńska - nowela dok.
 11.10 Czarne chmury (10) - Pościg 

- serial
 12.20 Ogniem i mieczem (3) - serial
 13.20 Bliskie i groźne spotkania 

Steve’a (11seria) 2 - serial dok. 
reż. Giles Badger

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Rodzinka.pl (122) - Bo ja 

jestem perfekcyjna - serial
 15.10 Rodzinka.pl (123) - Podróż 

- serial komediowy
 15.40 Słowo na niedzielę
 15.50 Alternatywy 4 (7) - Spisek 

- serial komediowy
 17.00 Pojedynek gigantów czyli 

Ani Mru Mru kontra Kabaret 
Moralnego Niepokoju

 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 VIII Płocka Noc Kabaretowa 

Kabaretowe Igrzyska 2014 
- program rozrywkowy

 21.10 VIII Płocka Noc Kabaretowa 
Kabaretowe Igrzyska 2014 
- program rozrywkowy

 22.15 VIII Płocka Noc Kabaretowa 
Kabaretowe Igrzyska 2014 
- program rozrywkowy

 23.20 Ostatni dom po lewej - dramat, 
USA, reż. Dennis Iliadis, wyk. Gar-
ret Dillahunt, Sara Paxton, Spen-
cer Treat Clark, Joshua Cox

 1.25 N. A. K. - Jacek Kochan, Domi-
nik Wania, Michał Kapczuk 
TRIO - koncert

 2.30 Dzielnica - dramat, USA, reż. 
Steve Anderson, wyk. Glenn 
Plummer, Terrence Williams, 
Byron Minns, Lexie Bigham

 4.10 Zakończenie dnia

 5.30 Uwaga! - program interwencyjny
 5.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Top wings - program rozryw-

kowy 
 8.30 Dzień dobry wakacje - magazyn 
 11.00 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 12.00 Project Runway 
 13.00 Kobieta na krańcu świata - pro-

gram podróżniczo - rozrywkowy
 13.35 Męskie Granie 2014 
 14.10 X Factor - program rozrywkowy
 16.00 Sekrety chirurgii - reality show 
 17.00 Surowi rodzice - reality show 
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

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

 20.00 Dwa tygodnie na miłość 
- komedia, USA 2002, reż. Marc 
Lawrence, wyk. Sandra Bullock, 
Hugh Grant, Alicia Witt, Dana 
Ivey, Robert Klein, Heather Burns, 
David Haig

 22.05 Czyja to kochanka? - komedia, 
Francja, Belgia, Włochy 2006, reż. 
Francis Veber, wyk. Gad Elmaleh, 
Alice Taglioni, Daniel Auteuil, Kristin 
Scott Thomas, Richard Berry

 23.55 Cela - fi lm sensacyjny, USA, 
Niemcy 2000, reż. Tarsem Singh, 
wyk. Jennifer Lopez, Vince Vau-
ghn, Vincent D’Onofrio, Jake 
Weber, Dylan Baker, Marianne 
Jean - Baptiste

 2.05 Uwaga! - program interwencyjny
 2.20 Sekrety Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.45 Scooby Doo i Brygada Detek-

tywów
 10.10 Ewa gotuje
 10.45 Scooby - Doo! Ahoj piraci! 

- fi lm anim., USA, 2006
 12.15 Ciemność rusza do boju - fi lm 

fantasy, USA, 2007, reż. David 
L. Cunningham, wyk. Alexander 
Ludwig, Amelia Warner, Christop-
her Eccleston, Frances Conroy

 14.25 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 16.30 13 Posterunek
 17.15 Hell’s Kitchen - Piekielna 

Kuchnia, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Polsat Sopot Festival 2014 

- Jubileusz Elektrycznych Gitar
 20.45 Polsat Sopot Festival 2014 

- Muzodajnia Gwiazd

 22.45 Polsat Sopot Festival 2014 - Jubi-
leusz Justyny Steczkowskiej

 0.05 Koszmar minionego lata - hor-
ror, USA, 1997, reż. Jim Gillespie, 
wyk. Jennifer Love Hewitt, Sarah 
Michelle Gellar, Phillippe Ryan, 
Freddie Prinze Jr, Anne Heche 

  Czwórka lekkomyślnych nasto-
latków wracając z balu potrąca 
przechodnia. Przekonani o jego 
śmierci wrzucają ciało do morza. 
Nazajutrz otrzymują zagadkowy 
list informujący, że potrącony 
nie umarł i obiecuje im długą 
i bolesną zemstę. Scenariusz 
Kevina Williamsona, autora słyn-
nego „Krzyku” (1996)

 2.25 Tajemnice losu

 6.00 Benny Hill
 6.30 Przyjaciele z Kieszonkowa
 7.10 Jej Szerokość Afrodyta
 8.10 Tuż przed tragedią
 9.15 Zaklinacz psów
 10.15 Galileo
 11.15 Czysta chata
 12.15 Tuż przed tragedią
 13.20 STOP Drogówka
 14.20 Zwariowany pociąg - komedia 

przygodowa, Hongkong, 1986, 
reż. Sammo Hung Kam Bo, wyk. 
Yasuaki Kurata, Biao Yuen, Kenny 
Bee, Rosamund Kwan, Sammo 
Hung Kam Bo 

 16.40 Rodzinny interes - komedia kry-
minalna, USA, 1989, reż. Sidney 
Lumet, wyk. Sean Connery, Dustin 
Hoff man, Matthew Broderick, 
Rosanna DeSoto, Janet Carroll 

 19.00 Galileo
 20.00 Nokaut - fi lm akcji, USA, 2011, 

reż. Anne Wheeler, wyk. Daniel 
Magder, Steve Austin 

 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
 23.00 Pogromca - horror, USA, 2006, 

reż. Kevin Van Hook, wyk. Casper 
Van Dien, Tony Plana 

 0.50 Żołnierze kosmosu 3 - Gra-
bieżca - fi lm sci - fi , USA, 2008, 
reż. Edward Neumeier, wyk. 
Amanda Donohoe, Boris Kodjoe, 
Casper Van Dien, Jolene Blalock, 
Stephen Hogan

 3.00 4music

 5.50 Szymon Majewski Show
 6.50 Mango - Telezakupy
 8.55 Dwóch i pół - serial
 9.25 Kamufl aż - serial sensacyjny
 10.20 Czarny Rumak powraca - fi lm 

przygodowy, USA 1983, reż. 
Robert Dalva, wyk. Kelly Reno, 
Teri Garr, Allen Goorwitz, Woody 
Strode, Teri Garr

 12.30 Pod osłoną nocy - serial
 13.30 Czterej pancerni i pies - serial
 14.40 Brzydula - serial obyczajowy
 17.30 Paulie, gadający ptak - fi lm 

familijny, USA 1998, reż. John 
Roberts, wyk. Gena Rowlands, 
Tony Shalhoub, Cheech Marin, 
Bruce Davison, Trini Alvarado, Jay 
Mohr

 19.30 Głupi i głupszy - komedia, USA 
1994, reż. Peter Farrelly, wyk. Jim 
Carrey, Jeff  Daniels, Lauren Holly, 
Karen Duff y, Teri Garr, Mike Starr, 
Charles Rockett

 21.45 Stary, kocham cię - komedia, 
USA 2009, reż. John Hamburg, 
wyk. Paul Rudd, Rashida Jones, 
Sarah Burns, Greg Levine, Jaime 
Pressly, Jon Favreau, J.K. Simmons

 23.55 Nagła śmierć - fi lm sensacyjny, 
USA 1995, reż. Peter Hyams, 
wyk. Jean - Claude Van Damme, 
Raymond J. Barry, Whittini Wright, 
Dorian Harewood

 2.20 Sekrety Magii 
 4.25 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Dyżur
 6.30 W blasku fl eszy
 7.00 Taki jest świat
 8.00 Steve Irwin - łowca krokodyli 

- serial
 9.00 Zwierzęca natura - serial
 10.00 Harry i Hendersonowie - fi lm 

familijny, USA 1987
 12.15 Barbie i siostry w Krainie Kucy-

ków - fi lm anim.
 13.50 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Królewska zagadka 
- baśń, Niemcy 2009Mühe, 
Maxim Mehmet

 15.05 K - 911 - komedia, USA 1999
 17.05 Farciarz Gilmore - komedia, 

USA 1996, reż. Dennis Dugan, 
wyk. Adam Sandler, Christopher 
McDonald, Julie Bowen

 19.00 Kung Fu Panda: Legenda o nie-
zwykłości - serial

 20.00 Kontrola umysłu - fi lm akcji, 
USA 2004, reż. Tim Hunter, 
wyk. Ray Liotta, Willem Dafoe, 
Michelle Rodriguez, Stephen Rea, 
Polly Walker

 22.05 Raid - fi lm akcji, Indonezja 2011, 
reż. Gareth Evans, wyk. Iko Uwais, 
Joe Taslim, Donny Alamsyah, 
Yayan Ruhian

 0.25 Laleczka Chucky: Następne 
pokolenie - horror, Rumunia, 
USA 2004, reż. Don Mancini, 
wyk. Jennifer Tilly, Redman, Han-
nah Spearritt, John Waters

Sobota, 23.08.2014

Piątek, 22.08.2014

11.20 Dwanaście prac Asteriksa - fi lm 
anim. 12.55 Wiatr, który niesie śmierć 
- fi lm sci - fi  14.40 Na granicy śmierci 
15.40 Jak zostać milionerem 17.00 Naj-
groźniejsze zwierzę świata 18.00 Austin 
Powers: Agent specjalnej troski - kome-
dia 20.00 Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 
Zbrodnie, które wstrząsnęły światem 
22.30 Zagadki kryminalne 23.35 Miasto 
w ogniu - fi lm katastrofi czny 

6.00 Szatan z  siódmej klasy - fi lm mło-
dzieżowy 8.25 Szczęśliwy Teksańczyk 
- western 9.30 Tajemnicza wyspa cz. 1 
- fi lm sci - fi  11.30 Akeelah i jej nauczyciel 
- dramat obyczajowy 13.45 Motylem je-
stem, czyli romans czterdziestolatka - ko-
media obyczajowa 15.40 Zwariowani de-
tektywi - komedia 17.40 Ja wam pokażę! 
- komedia 20.00 Pole rażenia - dramat 
22.10 Reich - fi lm sensacyjny

11.45 Wojny magazynowe 13.45 Wielkie 
przeprowadzki 14.45 Czysty zysk - serial 
15.45 Express - informacje 16.05 Karto-
teka 17.10 Włoska robota - serial 17.45 
Express - informacje 18.02 Tymczasem 
na plaży 18.05 Ola w  trasie 18.40 Sło-
neczne rezydencje 19.45 Express - infor-
macje 20.00 Największe Zbrodnie Stule-
cia 21.00 4 wesela 22.00 Usterka 23.00 
Panny młode na gigancie - serial 

6.00 Akcja pod Arsenałem - dramat wo-
jenny 8.05 Andzia - fi lm anim. 8.45 Je-
den dzień w PRL - fi lm dok. 10.00 Królowa 
- fi lm biografi czny  12.20 Chłopi cz. 1 - fi lm 
obyczajowy 14.05 Czarodziejskie buty Jim-
myego - komedia  16.20 Tajemnicza wyspa 
cz. 1 - fi lm science fi ction 18.15 Yamakasi 
- Współcześni Samurajowie - fi lm sensacyj-
ny 20.00 Germinal - fi lm kostiumowy 23.15 
Koniec świata cz. 1 - fi lm fantastyczny

13.50 Rozmowy w toku - talk show 14.45 
XL kontra XS 15.45 Express - informacje 
16.05 Złoty interes - serial 17.10 Blisko lu-
dzi 17.45 Express - informacje 18.05 Orły 
za kółkiem 18.40 Kartoteka 19.45 Express 
- informacje 20.00 Wojny magazynowe 
21.00 Ostre cięcie 21.45 Express - infor-
macje 22.00 Ola w trasie 22.30 Usterka 
23.00 Nagie Newsy - serial 23.30 Kulisy 
porno biznesu - serial 

7.00 Zamiana Żon 8.00 Galileo 9.00 Ro-
dzina zastępcza 10.00 Ostatnia szansa 
11.00 Tylko Muzyka. Must be the music 
13.00 4music 14.00 Rodzina zastępcza 
15.00 Otchłań namiętności 17.00 Nie igraj 
z aniołem 18.00 Skład osobliwości 18.30 
Skład osobliwości 19.00 Strażnik Teksasu 
20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 spo-
sobów 21.35 Megawąż - horror sci - fi  
23.25 Minion - thriller 



52 
TVP 1 TVN POLSAT TV 4

PULSTVN 7
TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO TV TRWAM 

TVP 1 TVN POLSAT TV 4
PULSTVN 7

TVP 2

TVP HISTORIAEUROSPORT TVP KULTURATVP SPORT PSN TVP INFO

TV6TTVStopklatka 

TV6TTVStopklatka 

TV TRWAM 

 7.00 Transmisja Mszy Świętej
 8.00 Tydzień
 8.25 Kung Fu Panda (24) - serial
 8.55 Ziarno - magazyn
 9.35 Janosik (12) - serial
 10.35 Nie ma jak Polska (9) Kujawsko 

- Pomorskie - magazyn
 11.05 Latoteka - magazyn muzyczny
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański
 12.10 Między ziemią a niebem
 13.00 Tornister pełen uśmiechu
 13.15 Wielka Rafa Koralowa, cz. 2. 

Od rafy po lasy deszczowe 
 14.15 Tornister pełen uśmiechu
 14.35 Śmierć nadejdzie jutro - fi lm 

sensacyjny, USA, Wielka Brytania, 
reż. Lee Tamahori, wyk. Pierce 
Brosnan, Halle Berry, Judi Dench, 
John Cleese

 16.45 Tornister pełen uśmiechu
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Komisarz Alex (25) - serial
 18.20 Jaka to melodia?
 18.50 Słodkie życie - Psychoanaliza 

- sitcom
 19.20 Wiadomości naukowe 
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 VW Castrol Cup
 20.07 WRC
 20.25 Galimatias, czyli Kogel - Mogel II 

- komedia, Polska, reż. Roman Zału-
ski, wyk. Grażyna Błęcka - Kolska, 
Dariusz Siatkowski, Jerzy Turek, 
Katarzyna Łaniewska, Ewa Kas-
przyk, Zdzisław Wardejn, Małgo-
rzata Lorentowicz

 22.05 35. Wieczory Humoru i Satyry 
Lidzbark 2014 - Neo - Nówka 
i goście 

 0.00 Bezmiar sprawiedliwości (3 - 4) 
- serial

 2.00 Pachnidło. Historia mor-
dercy - dramat, Niemcy, reż. 
Tom Tykwer, wyk. Ben Whishaw, 
Dustin Hoff man, Alan Rickman, 
Rachel Hurd - Wood

 4.25 Zakończenie dnia

7.05 Informacje kulturalne 7.25 Literacki 
Sopot 2014 7.40 Syzyfowe prace - se-
rial 8.45 Persepolis - fi lm anim. 10.30 In-
formacje kulturalne 10.50 Literacki Sopot 
2014 10.55 Sto minut wakacji - komedia 
12.45 Tysiąc zakazanych krzaków - fi lm 
TVP 13.35 Klasyczne albumy rocka - Phil 
Collins 14.40 Gwiazdy opery 15.40 Ce-
sarskie cięcie - komedia 17.15 Niedziela 
z… Festiwalu Literacki Sopot 2014 - Go-
niec - dramat 19.15 Niedziela z… Festiwa-
lu Literacki Sopot 2014 - Gorzki romans 
- fi lm kostiumowy 22.45 Dom, w którym 
mieszkam - fi lm dok. 0.20 Literacki Sopot 
2014 0.30 Katar - fi lm anim. 0.35 0.55 
Dama kameliowa - melodramat 

7.20 Powstańcy - Dzień 24 7.30 Miej-
sce z  historią - Świątniki Górne - kowa-
le i  dzwonnicy 7.50 Z  kabaretowego ar-
chiwum 8.05 JAN XXIII - fi lm dok. 9.00 
Przygody pana Michała (11 - 12) - serial 
10.15 Dzieje kultury polskiej - Krzywo-
usty i  jego synowie - cykl dok. 11.30 Nu-
klearne gry - fi lm dok. 12.30 Nadbużański 
Park Krajobrazowy - fi lm dok. 13.10 Leś-
nym tropem (9) 13.35 Wielka Gra - tele-
turniej 14.40 Ja tu rządzę - komedia 16.20 
Partyzanci trzech puszcz - fi lm dok. 17.00 
Przygody pana Michała (13) - serial 17.40 
Sierpień - fi lm dok. 18.25 Kalendarium 
historyczne 19.25 Dowódcy AK - „Bór” 
- gen. Dywizji Tadeusz Komorowski - cykl 
dok. 20.05 Mury runą, cz. 2 - cykl dok. 
21.10 Deja vu - komedia 23.05 Nieznana 
Białoruś. - Brzeska twierdza. Dwie obrony 
- cykl dok. 23.40 Wiedźmin (8) Rozdroże 
- serial 0.45 Miejsce z historią - Świątniki 
Górne - kowale i  dzwonnicy 1.05 Studio 
reportaż 1.35 Grali i  śpiewali najgłośniej 
w Polsce, czyli jak to z Czerwonymi Gita-
rami było - widowisko muzyczne 

7.07 Magazyn Polska 2014 9.07 Siatków-
ka plażowa World Tour Stare Jabłonki 11.45 
Wyścig Porsche Super Cup 2014 12.25 Pił-
ka nożna Liga holenderska 14.30 Magazyn 
Futbol Mundial 15.07 Magazyn ATP World 
Tour Uncovered 2014 16.00 Lekkoatletyka 
Diamond League 18.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 18.07 Siatkówka World Grand 
Prix 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 
19.07 Magazyn IAAF World Athletics 19.30 
Koszykówka Eliminacje do ME 22.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 22.07 Maga-
zyn ATP World Tour Uncovered 2014 22.45 
Polsat Sport News Sportowe podsumowa-
nie dnia 23.00 Formuła 1 GP Belgii 0.00 Pol-
sat Sport News Sportowe podsumowanie 
dnia 0.15 Formuła 1 GP Belgii 

8.05 Podnoszenie ciężarów - Drużyno-
we Mistrzostwa Polski 9.45 Wspomnie-
nie o  Kamili Skolimowskiej 10.15 Lekko-
atletyka - Memoriał Kamili Skolimowskiej 
12.00 Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
- Dolny Śląsk 2014 - reportaż 12.30 Dzieci 
Mniejszego Księcia - fi lm dok. 13.35 Żu-
żel - Nice Polska Liga. PGE Marma Rze-
szów - KMŻ Lublin 16.15 Red Bull Air Race 
2014 17.15 Pełnosprawni 17.45 Dzień na 
wyścigach - Nagroda Europy 18.45 Tenis 
ziemny - Turniej WTA - New Haven - FI-
NAŁ 20.30 Cena sławy 21.05 Żużel - Nice 
Polska Liga. PGE Marma Rzeszów - KMŻ 
Lublin 23.00 Sportowa niedziela 23.25 
Jak przychodzi zbawienie 0.50 Piłka noż-
na - MŚ kobiet do lat 20. FINAŁ 

8.30 Pływanie. Mistrzostwa Europy, Berlin 
11.30 Watts 11.45 Wyścigi samochodowe. 
Porsche Supercup, Belgia 12.30 Wyścigi 
samochodowe. Blancpain Sprint Series, 
Orechova Poton, Słowacja 13.45 Pływa-
nie. Mistrzostwa Europy, Berlin 14.30 
Kolarstwo. Vuelta a Espańa 1. etap 15.30 
Kolarstwo. Vattenfall Cyclassics, Niemcy 
16.45 Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 2. 
17.45 Pływanie. Mistrzostwa Europy, Ber-
lin 20.00 Snooker. European Tour, Niem-
cy Finał 21.45 Piłka nożna. Mistrzostwa 
świata kobiet do lat 20: mecz o  3. miej-
sce 0.00 Sporty Motorowe. Weekend 
w  sportach motorowych Wiadomości 
0.15 Piłka nożna. Mistrzostwa świata ko-
biet do lat 20: Finał 

12.20 Dożynki Diecezjalne diecezji ka-
liskiej - Żerków k. Jarocina - transmisja 
13.30 By odnowić oblicze ziemi. Projekt 
Ambasador 14.20 Charlie - historia za-
bawki - fi lm fabularny 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Koncert życzeń 17.00 Chry-
ste ratuj (Opactwo Cystersów w  Mogi-
le - Kraków) - fi lm 17.25 Święty na każ-
dy dzień 17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł 
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Roz-
mowy niedokończone 19.25 Święty na 
każdy dzień 19.30 Jezus Królestwo bez 
granic - fi lm 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Kartka z Powstania War-
szawskiego 20.55 Święty na każdy dzień 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Domek nr 6 - fi lm fabularny 
22.10 Jak My to widzimy 22.40 Jezus - od 
wieków upragniony - fi lm fabularny 

5.59 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 Prawdę mówiąc - maga-
zyn 18.30 Szerokie tory 18.55 INFOrma-
cje 19.10 Serwis sportowy 19.15 Pogoda 
19.20 Pożyteczni.pl 19.53 Dziś wieczo-
rem 20.10 Minęła 20ta 20.30 Serwis Info 
weekend 20.40 Bez retuszu - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.48 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.50 Po-
goda 23.00 Z dnia na dzień 23.35 Spor-
towa niedziela 23.55 Woronicza 17 1.15 
Bez retuszu - magazyn 2.20 Panorama 
Dnia 3.15 Pogoda 3.20 Sportowa niedzie-
la 3.40 Głos Mediów - magazyn 

 5.00 Słowo na niedzielę 
 5.15 Bliskie i groźne spotkania 

Steve’a (11seria) 2 - serial dok. 
 5.50 100% Natury (4) - Gmina 

Lubowidz - cykl dok.
 6.25 M jak miłość (1070) - serial
 7.25 W pustyni i w puszczy (1 - 2) 

- serial przygodowy
 9.30 Australia - podróż w czasie 

- Pierwsze kroki (2) - serial dok. 
 10.40 Gwiazdy w południe - Sparta-

kus - dramat, USA, reż. Stanley 
Kubrick, wyk. Kirk Douglas, Oli-
vier Laurence, Jean Simons, Tony 
Curtis, Charles Laughton, Peter 
Ustinov, John Gavin, Nina Foch, 
Herbert Lom

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Rodzinka.pl (124 - 125) - serial
 15.45 Kabaretowa Noc Listopadowa 

Tarnów 2011 - widowisko
 16.25 Na dobre i na złe (562) - Bez 

wymówek - serial
 17.20 Na sygnale (7) - serial fabulary-

zowany TVP
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 20.10 Lato Zet i Dwójki 2014 - Unie-

jów - koncert
 21.15 Lato Zet i Dwójki 2014 - Prze-

bój lata - koncert
 22.20 Czas honoru (76) - 77) - serial
 0.20 Solidarity of Arts 2014 Espe-

ranza Spalding + - koncert
 2.05 Daas - dramat, Polska, reż. 

Adrian Panek, wyk. Andrzej 
Chyra, Mariusz Bonaszewski, 
Olgierd Łukaszewicz, Magdalena 
Czerwińska

 4.00 Dzielnica - dramat, USA, reż. 
Steve Anderson, wyk. Glenn 
Plummer, Terrence Williams, 
Byron Minns, Lexie Bigham

 5.35 Zakończenie dnia

 5.30 Uwaga! - program interwencyjny
 5.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Maja w ogrodzie
 8.25 Akademia ogrodnika 
 8.30 Dzień dobry wakacje - magazyn 
 10.55 Wakacje pod prąd 
 11.00 Co za tydzień - magazyn 
 11.40 Dzieciaki 
 12.20 O jeden most za daleko - dra-

mat, USA, Wielka Brytania 1977, 
reż. Richard Attenborough

 15.55 Dwa tygodnie na miłość 
- komedia, USA 2002, reż. Marc 
Lawrence, wyk. Sandra Bullock, 
Hugh Grant, Alicia Witt, Dana 
Ivey, Robert Klein, Heather Burns, 
David Haig

 18.00 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy 

 19.00 Fakty, Sport
 19.30 Kroniki Męskiego grania 2014 
 19.35 Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Cast Away: Poza światem 
- fi lm przygodowy, USA 2000, 
reż. Robert Zemeckis, wyk. Tom 
Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy

 23.00 Nietykalni - fi lm sensacyjny, USA 
1987, reż. Brian De Palma, wyk. 
Kevin Costner, Sean Connery, 
Charles Martin Smith, Andy Gar-
cia, Robert De Niro, Richard Brad-
ford

 1.25 Ocalić Grace - serial 
 2.30 Wakacje pod prąd 
 2.35 Uwaga! - program interwencyjny
 2.50 Sekrety Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Jeźdźcy smoków 
 9.00 Scooby Doo i śnieżny stwór 

- fi lm anim., USA, 2007
 10.50 Ciemność rusza do boju - fi lm 

fantasy, USA, 2007
 12.55 Hot Shots! - komedia, USA, 1991
 14.45 Medalion - komedia sensacyjna, 

Hongkong, USA, 2003
 16.30 Miodowe lata
 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 22.10 CSI: Kryminalne zagadki Miami
 23.10 Głosy - serial

 0.10 Alpha Dog - dramat kryminalny, 
USA, 2006, reż. Nick Cassave-
tes, wyk. Ben Foster, Bruce Willis, 
Emile Hirsch, Justin Timberlake, 
Matthew Barry, Sharon Stone

  Rozgrywający się w listopadzie 
1999 roku (prawdziwe morder-
stwo miało miejsce w sierpniu 
2000) „Alpha Dog” opowiada 
historię Johnny’ego Truelove’a, 
młodego dilera zClaremont 
w Kalifornii. W wieku 19 lat chło-
pak ma już posiadłość i samo-
chody. Grono lojalnych przyjaciół 
nie odstepuje go na krok. Ojciec 
Johnny’ego zaopatruje całą grupę 
w marihuanę, którą Johnny rów-
nie chętnie pali, co sprzedaje 
innym dzieciakom… 

 2.40 Magazyn sportowy
 4.40 Tajemnice losu
 5.00 Wstawaj! Gramy!

 6.00 Benny Hill
 6.35 Jej Szerokość Afrodyta
 7.30 Galileo - jak to możliwe
 8.30 Sekret mumii - fi lm przygo-

dowy, Niemcy, 2000, reż. Curt 
Faudon, wyk. Tobias Moretti 

 10.35 Galileo
 11.35 Zaklinacz psów
 12.45 Jock - fi lm przygodowy, RPA, 

1992, reż. Danie Joubert, Gray 
Hofmeyr, wyk. Fay Masterson, 
Jonathan Rands, Robert Urich

 14.55 Oceany - fi lm dok. 2009 
 17.15 Książę Waleczny - fi lm przy-

godowy, Irlandia, Niemcy, Wielka 
Brytania, 1997, reż. Anthony 
Hickox, wyk. Stephen Moyer, 
Anthony Hickox, Joanna Lumley, 
Thomas Kretschmann, Udo Kier, 
Zach Galligan, Katherine Heigl

 19.00 Galileo
 20.00 Inwazja rekinów - thriller, USA, 

2012, reż. John Shepphird, wyk. 
Jack Scalia, Jeremy Luke

 21.55 Chyba kocham swoją żonę 
- komedia romantyczna, USA, 
2006, reż. Chris Rock, wyk. Chris 
Rock, Kerry Washington, Gina 
Torres 

 23.50 Śmierć na 1000 sposobów
 0.50 STOP Drogówka
 1.55 I like it
 3.00 4music
 4.00 mała Czarna
 5.00 4music

 4.40 Szymon Majewski Show
 6.45 Mango - Telezakupy
 8.50 Dwóch i pół - serial
 9.25 Biały kanion - western, USA 

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

 12.45 Czterej pancerni i pies - serial
 14.00 Brzydula - serial obyczajowy
 14.30 Brzydula - serial obyczajowy
 15.35 Brzydula - serial obyczajowy
 16.10 Brzydula - serial obyczajowy
 16.45 Głupi i głupszy - komedia, USA 

1994, reż. Peter Farrelly, wyk. Jim 
Carrey, Jeff  Daniels, Lauren Holly, 
Karen Duff y, Teri Garr, Mike Starr, 
Charles Rockett

 19.00 Gra pozorów - serial
 20.00 Nagła śmierć - fi lm sensacyjny, 

USA 1995, reż. Peter Hyams, wyk. 
Jean - Claude Van Damme, Ray-
mond J. Barry, Whittini Wright, 
Dorian Harewood

 22.20 Mentalista - serial sensacyjny
 23.20 Kraj pod ostrzałem - fi lm sensa-

cyjny, USA 1985, reż. Joseph Zito, 
wyk. Chuck Norris, Richard Lynch, 
Melissa Prophet, Alexander Zale, 
Alex Colon

 1.35 Sekrety Magii 
 3.40 Druga strona medalu - talk show
 4.10 Druga strona medalu - talk show
 4.40 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Dyżur
 6.30 No problem!
 7.00 Steve Irwin - łowca krokodyli 

- serial
 8.00 Łowca jadu - serial dok.
 8.50 Wojciech Cejrowski. Boso 
 10.05 Aukcja w ciemno - reality TV
 11.00 Łowcy okazji - serial dok.
 11.35 Asterix i Wikingowie - fi lm anim.
 13.05 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Jaś i Małgosia - baśń, 
Niemcy 2012, reż. Uwe Janson

 14.20 Ella zaklęta - fi lm familijny, Irlan-
dia, USA, Wielka Brytania 2004

 16.15 W imię króla - fi lm przygodowy, 
Kanada, Niemcy, USA 2007, 
reż. Uwe Boll, wyk. Jason Stat-
ham, Leelee Sobieski, John Rhys 
- Davies, Ron Perlman

 19.00 Kung Fu Panda: Legenda o nie-
zwykłości - serial

 20.00 Hidalgo - ocean ognia - fi lm 
przygodowy, USA 2004, reż. Joe 
Johnston, wyk. Viggo Mortensen, 
Zuleikha Robinson, Omar Sharif, 
Louise Lombard

 22.50 Jad - horror, USA 2005, reż. Jim 
Gillespie, wyk. Agnes Bruckner, 
Jonathan Jackson, Meagan Good

 0.40 Wojownicy - fi lm przygodowy, 
USA, Irlandia, Litwa 2002, reż. 
Byron W. Thompson, wyk. Joanna 
Pacula, Rutger Hauer, Molly Culver

 2.25 Kręcimy z gwiazdami
 3.15 Taki jest świat

 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 SpongeBob Kanciastoporty (48) 

- serial
 8.55 Wakacje z duchami (4 - 5) - serial
 10.10 Wielka Rafa Koralowa, cz. 2. 

Od rafy po lasy deszczowe 
 11.10 Przystań (10) - Sens życia 

- serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.40 Zdumiewająca Ameryka Połu-

dniowa, cz. 1. Amazonia. jedna 
dżungla, wiele światów - serial

 13.55 Wszystko przed nami (97 - 98) 
- telenowela

 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Polskie Wakacje - magazyn
 15.30 Klan (2593) - telenowela
 15.55 MacGyver - Wybuch - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Nad rozlewiskiem… (1) - serial 

obyczajowy
 18.30 Ranczo (82) - Tchnienie anty-

klerykalizmu - serial
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 PZU Festiwal Biegowy - Kry-

nica - Zdrój - felieton
 20.20 Żandarm i policjantki - kome-

dia, Francja, reż. Michel Girault, 
wyk. Louis de Funes, Michel 
Galabru, Maurice Rich, Micheline 
Bourday

 22.10 Wojna i pamięć - Pianista 
- dramat, Polska, Wielka Bryta-
nia, Francja, reż. Roman Polań-
ski, wyk. Adrien Brody, Thomas 
Kretschmann, Frank Finlay, Mau-
reen Lipman, Ed Stoppard, Michał 
Żebrowski

 0.45 MacGyver - Wybuch - serial
 1.45 Żandarm i policjantki - kome-

dia, Francja, reż. Michel Girault, 
wyk. Louis de Funes, Michel 
Galabru, Maurice Rich, Micheline 
Bourday

 3.30 Notacje - Agnieszka Duczmal. 
Rajski ptak - cykl dok.

 3.45 Ale mądrale! - talk - show

7.05 Literacki Sopot 2014 7.15 Rodzina 
Połanieckich Powrót - serial 8.50 Wszyst-
ko w jednej ręce - Paul Wittgenstein - fi lm 
dok. 9.50 Literacki Sopot 2014 10.05 Ob-
szar zamknięty - fi lm TVP 11.00 Ponie-
działek z  piosenką 12.05 Gorzki romans 
- fi lm kostiumowy 14.30 Historia fi lozofi i 
po góralsku według ks. Józefa Tischnera 
- cykl dok. 15.00 Rodzina Połaniecki - se-
rial 16.35 Sztuka czytania 17.05 Literacki 
Sopot 2014 17.20 Wszystko w  jednej rę-
ce - Paul Wittgenstein - fi lm dok. 18.25 
Chłopcy - fi lm obyczajowy 20.10 Mo-
ja krew - dramat 21.55 Ogród rozkoszy 
ziemskich - fi lm obyczajowy 23.50 Video-
galerie - THE 02 - magazyn kulturalny

7.20 Powstańcy - Dzień 25 7.30 Miejsce 
z  historią 7.55 Widziane na Ziemi - Tas-
mania 9.00 Pogranicze w ogniu (13) - se-
rial 10.05 Spór o  historię - debata 10.45 
Zaproszenie - Gwałtu, rety! w  Ciecha-
nowcu 11.10 Okrasa łamie przepisy 11.45 
Z archiwum porucznika Broka - fi lm dok. 
12.20 Kontrapunkt - Być Koptem 12.50 
Deja vu - komedia 14.50 Było, nie minę-
ło - Śladami gąsienic 15.25 Sensacje XX 
wieku - Czerwona orkiestra - widowi-
sko 16.20 Flesz historii (196) 16.40 Ex Li-
bris 17.00 Pogranicze w  ogniu (14) - se-
rial 18.05 Kalendarium historyczne 19.00 
Dziennik telewizyjny - 25.8.1989 19.45 
Wojny z Indianami (3) „Indiański wojow-
nik - pierwsze starcia” - cykl dok. 20.35 
Flesz historii (196) 21.00 Było, nie minęło 
- Ratujmy Limka 21.35 Sensacje XX wieku 
- Operacja Odessa, cz. I 22.25 1939 - wo-
jenny falstart - reportaż 23.00 Docenia-
łam każdy przeżyty dzień - fi lm dok. 0.00 
Ex Libris 0.15 Moja Polska - rzecz o prezy-
dencie Ryszardzie Kaczorowskim - fi lm 
dok. 1.20 Ja tu rządzę - komedia

7.07 Piłka nożna Liga holenderska 9.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka 
World Grand Prix 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Piłka nożna Liga rosyjska 
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 
Magazyn Polska 2014 15.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 15.07 Siatkówka World 
Grand Prix 17.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 17.07 Siatkówka World Grand Prix 
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 
Lekkoatletyka Diamond League 21.00 
Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Siat-
kówka plażowa World Tour Stare Jabłonki 
22.45 Polsat Sport News Sportowe pod-
sumowanie dnia 23.00 Formuła 1 GP Belgii 
0.00 Polsat Sport News Sportowe podsu-
mowanie dnia 0.15 Formuła 1 GP Belgii 

8.00 Sportowa niedziela 8.30 Lekkoat-
letyka - ME Zurych 2014 - podsumowa-
nie 9.25 Jeździectwo - WKKW - Mistrzo-
stwa Polski - Sopot - cross - relacja 10.25 
Red Bull Air Race 2014 11.30 Piłka nożna 
- MŚ kobiet do lat 20. FINAŁ 13.45 Tenis 
ziemny - Turniej WTA - New Haven - FI-
NAŁ 15.25 Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży - Dolny Śląsk 2014 - reportaż 16.00 
Żużel - Nice Polska Liga. PGE Marma Rze-
szów - KMŻ Lublin 17.55 Red Bull Air Race 
2014 19.00 Lekkoatletyka - Memoriał Ka-
mili Skolimowskiej 20.45 Piłka nożna - MŚ 
kobiet do lat 20. FINAŁ 23.00 Sportowy 
Wieczór 23.25 Żużel - Nice Polska Liga. 
PGE Marma Rzeszów - KMŻ Lublin 1.20 
Zakończenie dnia

8.30 Kolarstwo. Vuelta a  Espańa Etap 
2. 9.30 Sporty Motorowe. Weekend 
w  sportach motorowych Wiadomości 
9.45 Piłka nożna. Mistrzostwa świata ko-
biet do lat 20: Finał 11.15 Pływanie. Mi-
strzostwa Europy, Berlin 12.45 Watts Best 
of Tennis 13.45 Watts 14.00 Kolarstwo. 
Pro Cycling Challenge, Stany Zjednoczone 
Etap 7. 15.00 Kolarstwo. Vuelta a Espańa 
Etap 2. 16.00 Kolarstwo. Vuelta a Espańa 
Etap 3. 17.45 Tenis. US Open, Nowy Jork, 
Stany Zjednoczone 21.00 Tenis. Gem, set 
i Mats 21.05 Tenis. US Open, Nowy Jork, 
Stany Zjednoczone 1.00 Tenis. Gem, set 
i  Mats 1.05 Tenis. US Open, Nowy Jork, 
Stany Zjednoczone 

11.30 Góra Świętej Anny - fi lm 12.00 
Modlitwa Anioł Pański 12.03 Informa-
cje dnia 12.20 By odnowić oblicze ziemi 
13.20 Koncert życzeń - (powtórka z nie-
dzieli 14.10 Jezus - od wieków uprag-
niony - fi lm fabularny 15.10 Domek nr 
6 - fi lm fabularny 15.35 Syria - w  dro-
dze do Damaszku 15.50 Pytasz i  wiesz 
16.00 Informacje dnia 16.10 Wspomnie-
nia z  Wilna 16.30 Tydzień z  Ziemi Świę-
tej 16.50 Świadkowie. 17.20 Słowo życia 
17.25 Święty na każdy dzień 17.30 Re-
portaż dnia 18.00 Spotkanie Rodziny Ra-
dia Maryja 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Kartka z Powstania War-
szawskiego 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Wi-
dzenia 22.00 Opowieść o ojcu Damianie 
- fi lm fabularny

5.59 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 INFOrma-
cje 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObi-
znes 19.45 Pogoda 19.50 Serwis sporto-
wy 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 21.51 
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 
23.50 To jest temat - magazyn 0.25 Two-
je Info 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła 
20ta 1.42 Flesz - Serwis Info 

 6.05 Lokatorzy (99) -  Żegnaj, 
Romku - serial komediowy

 6.35 Coś dla Ciebie - magazyn
 7.05 M jak miłość (609) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 9.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Barwy szczęścia (1145) - serial
 11.40 Na dobre i na złe (355) - serial
 12.40 Msza Kościoła St. Mariawitów 

w Płocku - relacja
 13.40 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Świnia 
 14.15 Szkoła życia (38)”Oświad-

czyny - nowela dok.
 15.00 Rodzinka.pl (31) - Urodziny 

Kacperka - serial komediowy
 15.35 Rodzinka.pl (32) - Ciągle 

głodni - serial komediowy
 16.10 M jak miłość (1068) - serial
 17.05 Historia Polski według Kaba-

retu Moralnego Niepokoju 
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Ja to mam szczęście! (24) - serial
 20.10 XIII Mazurska Noc Kabare-

towa - Mrągowo 2011 W GÓRĘ 
SMYKI!

 21.25 07 zgłoś się - Przerwany urlop 
- serial

 23.25 Złowroga charyzma Adolfa 
Hitlera. miliony prowadzone 
ku przepaści (3) - serial dok. 

 0.30 Drzewo Jozuego - fi lm sensa-
cyjny, USA 

 2.20 Instynkt (6) - Droga do sławy 
- serial kryminalny TVP

 3.15 Złowroga charyzma Adolfa 
Hitlera. miliony prowadzone 
ku przepaści (3) - serial dok. 

 4.20 Pięć minut przed gwizdkiem 
- fi lm TVP, Polska, reż. Mirosław 
Gronowski, wyk. Marian Opania, 
Jerzy Bończak, Antonina Girycz, 
Aleksandra Konieczna, Adam 
Ferency, Paweł Nowisz, Andrzej 
Gawroński, Andrzej Kopiczyński, 
Andrzej Szenajch, Marek Bocianiak

 5.30 Zakończenie programu

 6.30 Uwaga! - program interwencyjny
 6.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Detektywi - program kryminalny 
 8.30 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny 
 9.10 Rozmowy w toku - talk show 
 10.10 Milion w minutę - program roz-

rywkowy
 11.10 Dr House II - serial obyczajowy 
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny 
 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 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 20.50 Surowi rodzice - reality show 
 21.50 Sekrety chirurgii - reality show 
 22.50 Agenci NCIS VIII - serial sensacyjny 

 23.50 Partnerki - serial kryminalny 
 0.50 Co za tydzień - magazyn 
 1.25 Uwaga! - program interwencyjny
 1.40 Sekrety Magii 
 3.00 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 13 Posterunek
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Nasz nowy dom
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Miodowe lata
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.40 Dlaczego ja?
 17.40 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 MEGA HIT - Hitman - fi lm akcji, 
USA, Francja, 2007, reż. Xavier 
Gens, wyk. Timothy Olyphant, 
Olga Kurylenko, Robert Knepper, 
Ulrich Thomsen, Dougray Scott 

  Bohaterem fi lmu jest genetycz-
nie zaprogramowany wysokiej 
klasy płatny morderca znany jako 
Agent 47. Jego znaki szczególne 
to śmiertelny wdzięk, niczym 
niezakłócona precyzja i duma 
z wykonywanej pracy. Ale nawet 
47 nie sprosta nieprzewidzia-
nemu splotowi zdarzeń…

 22.05 Pociąg z forsą - fi lm akcji, USA, 
1995, reż. Joseph Ruben, wyk. 
Wesley Snipes, Chris Cooper, 
Woody Harrelson, Jennifer Lopez

 0.30 Człowiek sukcesu - komediodra-
mat, USA, 2009, reż. Brian Kop-
pelman, wyk. Danny DeVito, Jesse 
Eisenberg, Jenna Fischer, Imogen 
Poots, Mary Louise Parker, Michael 
Douglas, Susan Sarandon 

 6.00 Daleko od noszy 
 6.30 Komisarz Rex
 7.35 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego
 8.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności - teleno-

wela obyczajowa
 12.00 Otchłań namiętności - teleno-

wela obyczajowa
 13.00 Komisarz Rex
 14.00 Daleko od noszy 
 14.30 Strażnik Teksasu
 15.30 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
 16.30 Kłamczuch - program rozryw-

kowy
 17.30 Galileo Extra
 18.30 13 Demonów Scooby - Doo
 19.00 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 20.00 Śmierć na 1000 sposobów
 20.30 Śmierć na 1000 sposobów
 21.00 Galileo
 22.00 Galileo
 23.00 Osobliwości kulturowe
 0.00 Spadkobiercy - program roz-

rywkowy
 1.05 I like it
 2.05 To był dzień
 3.05 Polska 2014 - magazyn siatkarski 
 5.00 4music 

 5.25 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.45 Męski Typ 2: Maciej Wisławski 
- talk show

 7.15 Kobra: Oddział specjalny 
- serial sensacyjny

 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.15 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 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 Pan i pani Bloom - serial
 18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 19.00 Dowody zbrodni - serial
 20.00 Krytyczna terapia - fi lm sensa-

cyjny, Wielka Brytania, USA 1996, 
reż. Michael Apted, wyk. Hugh 
Grant, Gene Hackman, Sarah 
Jessica Parker, David Morse, Bill 
Nunn

 22.30 Wrony - fi lm katastrofi czny, 
Niemcy 2006, reż. Edzard Onne-
ken, wyk. Susanna Simon, Stefan 
Jürgens, Doris Kunstmann, Nike 
Fuhrmann, Silke Matthias

 0.35 Gra pozorów - serial
 1.35 Sekrety Magii 
 3.40 Druga strona medalu - talk show
 4.10 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Medicopter - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Pluk z Blokowczyka - fi lm fami-

lijny, Holandia 2004, reż. Ben 
Sombogaart, Pieter van Rijn, wyk. 
Janieck van de Polder, Suzanne 
Zuiderwijk, Arjan Ederveen, Jack 
Wouterse

 10.00 Xena: wojownicza księżniczka 
- serial

 11.00 Hela w opałach - serial
 11.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.25 Niania - serial
 16.30 Boso przez świat - serial dok.
 17.00 Łowcy skarbów - serial
 18.00 Gwiezdne wrota - serial
 19.00 Kung Fu Panda: Legenda o nie-

zwykłości - serial
 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 22.50 Spartakus: Krew i piach - serial
 23.55 Legenda - horror, Polska 2005, 

reż. Mariusz Pujszo, wyk. Rok-
sana Krzemińska, Agata Dratwa, 
Joanna Liszowska

 1.35 Kręcimy z gwiazdami
 2.25 Taki jest świat - pod lupą
 3.20 Menu na miarę
 3.50 JRG w akcji
 4.15 Menu na miarę
 4.30 Z archiwum policji
 5.10 Niania - serial

Poniedziałek, 25.08.2014

Niedziela, 24.08.2014

5.50 Wiatry pustkowia - western 6.55 Taj-
niak z klasą - komedia kryminalna 8.50 Ta-
jemnicza wyspa cz. 2 - fi lm sci - fi , 10.40 
Yamakasi - Współcześni Samurajowie 
- fi lm sensacyjny 12.35 Wiedźmin - fi lm 
fantastyczny 15.15 Coco Chanel - fi lm bio-
grafi czny 17.35 Rzeka życia - dramat oby-
czajowy 20.00 Ostatni skok - fi lm sensa-
cyjny 22.20 Krwawy ring - fi lm sensacyjny, 
Chiny 0.05 Pole rażenia - dramat

14.45 4 wesela 15.45 Express - informa-
cje 16.05 Ola w  trasie 16.40 Kulinarne 
wyprawy Gordona Ramsaya 17.45 Ex-
press - informacje 18.02 Tymczasem na 
plaży 18.05 Usterka 18.40 Wojny maga-
zynowe 19.45 Express - informacje 20.00 
Licytuj i niszcz 20.30 Licytuj i niszcz 21.00 
Świat bez fi kcji 21.30 PANIC 9 - 1 - 1 - se-
rial 22.30 Kossakowski. Szósty zmysł. Bał-
kany 23.00 Czysty zysk - serial 

9.40 13 Demonów Scooby - Doo 10.40 Po-
wrót Krokodyli - fi lm familijny 12.30 Zabój-
cza piękność - czarna komedia 14.35 Bruce 
Lee - Legenda Kung Fu II - fi lm biografi cz-
ny 16.40 Jak zostać milionerem 18.00 Na 
granicy śmierci 19.00 Najgroźniejsi zabój-
cy - fi lm dok. 20.00 Włatcy móch 21.00 
Śmierć na 1000 sposobów 21.30 Policyj-
ny cyborg 2 - fi lm sci - fi  23.30 Wojownik 
Gwiazdy Polarnej - fi lm sci - fi 

9.15 Tajemnicza wyspa cz. 2 - fi lm sci - fi  
11.00 Akeelah i  jej nauczyciel - dramat 
obyczajowy 13.25 Motylem jestem, czyli 
romans czterdziestolatka - komedia oby-
czajowa 15.20 Wiedźmin - fi lm fanta-
styczny 17.55 Komedia małżeńska - ko-
media obyczajowa 20.00 Marco Polo cz. 
2 - dramat 21.50 Fan - fi lm sensacyjny 
0.10 Dziewczyny z przemytu cz. 2 - dra-
mat kryminalny 

13.50 Rozmowy w toku - talk show 14.45 
Tajemnice otyłości 15.45 Express - infor-
macje 16.05 Wielkie przeprowadzki - se-
rial 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - in-
formacje 18.05 Orły za kółkiem 18.40 
Kartoteka 19.45 Express - informacje 
20.05 Wojny magazynowe 20.35 Uster-
ka 21.10 Ola w trasie 21.45 Express - in-
formacje 22.00 Ostre cięcie 22.45 Sekret-
ne operacje - serial 23.45 Ofi ary piękna 

8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 
10.00 Ostatnia szansa 11.00 Tylko Muzy-
ka. Must be the music 13.00 4music 14.00 
Rodzina zastępcza 15.00 Kłamczuch 
16.00 Otchłań namiętności 17.00 Nie igraj 
z aniołem 18.00 Skład osobliwości 18.30 
Skład osobliwości 19.00 Strażnik Teksasu 
20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 spo-
sobów 21.35 Atomowy huragan - fi lm ka-
tastrofi czny 23.25 Odkupienie - fi lm akcji
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 8.10 Polityka przy kawie
 8.25 SpongeBob Kanciastoporty 

- Krab Borg! (49) - serial
 8.50 Wakacje z duchami (6 - 7) 

- Strachy na lachy - serial
 10.10 Zdumiewająca Ameryka Połu-

dniowa, cz. 1. Amazonia. jedna 
dżungla, wiele światów - serial

 11.05 Przystań (11) - Rywale - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.45 Zdumiewająca Ameryka Połu-

dniowa, cz. 2 Patagonia. na 
krańcach świata - serial dok.

 13.50 Wszystko przed nami (99) 
- telenowela

 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Polskie Wakacje
 15.30 Klan (2594) - telenowela
 15.55 MacGyver - Strefa śmierci - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Nad rozlewiskiem… (2) - serial
 18.30 Ranczo (83) - Model życia 

artysty - serial
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 PZU Festiwal Biegowy - Kry-

nica - Zdrój - felieton
 20.05 GOL T - Mobile Ekstraklasa 
 20.10 Pogoda
 20.25 W krainie dreszczowców 

- Miasteczko Innocence - fi lm 
kryminalny, USA, reż. Peter Mar-
kle, wyk. Gabrielle Anwar, Colin 
Egglesfi eld, Pancho Demmings, 
Jud Tyler, Jennifer Taylor

 22.10 Młodzi gniewni - fi lm fabularny 
kraj prod.USA (1995)

 23.50 W garniturach (13) - serial
 0.45 MacGyver - Strefa śmierci 

- serial
 1.50 Miasteczko Innocence - fi lm 

kryminalny, USA, reż. Peter Mar-
kle, wyk. Gabrielle Anwar, Colin 
Egglesfi eld, Pancho Demmings, 
Jud Tyler, Jennifer Taylor

 3.30 Notacje - Lech Wałęsa. Ja się 
boję tylko Pana Boga - cykl dok.

 3.45 Ale mądrale! - talk - show

7.15 Ziemia obiecana - serial 8.20 Gry 
wojenne, cz. 4 - cykl dok. 9.25 Historia ki-
na w Popielawach - fi lm obyczajowy 11.10 
Klasyczny wtorek 12.05 Ostatni blues 
- fi lm obyczajowy 14.00 Najlepszy kolega 
- fi lm TVP 14.40 Powrót Eurydyki 15.20 
Ziemia obiecana - serial 16.30 Rozmo-
wy poSzczególne - z Hanną Krall rozma-
wia Mariusz Szczygieł 17.15 Gry wojenne, 
cz. 4 - cykl dok. 18.15 Historia kina w Po-
pielawach - fi lm obyczajowy 20.10 25 lat 
wolności - Ki - fi lm obyczajowy 22.00 Za-
bić Sekala - dramat obyczajowy, Czechy, 
Francja 0.00 Mazurek - fi lm kr.metr 0.45 
Studio Kultura - Stromboli, ziemia Bogów 
0.50 Stromboli, ziemia Bogów - dramat

7.25 Komunikaty Wojenne (1) - felie-
ton 7.35 Miejsce z  historią - Świątynia 
trzech Anien 7.55 Wielcy marzyciele - Ju-
liusz Verne. Podróż całego życia - serial 
dok. 9.00 Pogranicze w  ogniu (14) - se-
rial 10.05 Flesz historii (196) 10.20 Cafe 
Historia - Jan Karski - program publicy-
styczny 10.45 Zaproszenie - Tam gdzie 
Półksiężyc i Krucyfi ks pospołu… 11.10 Ma-
kłowicz w podróży 11.40 Wojny z  India-
nami (3) - cykl dok. 12.40 Doceniałam 
każdy przeżyty dzień - fi lm dok. 13.40 
Film o  wolnej Polsce - fi lm dok. 14.50 
Było, nie minęło - Ratujmy Limka 15.25 
Sensacje XX wieku 16.15 Komunikaty 
Wojenne (1) - felieton 16.20 Koło histo-
rii - Szkic do życiorysu 17.00 Pogranicze 
w  ogniu (15) - serial 18.05 Kalendarium 
historyczne 19.00 Dziennik telewizyjny 
- 26.8.1989 19.45 Wojny z Indianami (4) 
- cykl dok. 20.40 Ex Libris 21.00 Było, nie 
minęło 21.35 Sensacje XX wieku 22.30 
Hubal - dramat wojenny 0.50 Bombow-
cy (1) - Do maszyn - fi lm dok. 1.25 Antek 
Policmajster - komedia 

7.07 Siatkówka plażowa World Tour Sta-
re Jabłonki 9.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 9.07 Lekkoatletyka Diamond Lea-
gue 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 
11.07 Piłka nożna Liga ukraińska 13.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 13.07 Maga-
zyn Polska 2014 15.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 15.07 Siatkówka World Grand 
Prix 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 
17.07 Formuła 1 GP Belgii 19.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 19.07 Piłka nożna Liga 
holenderska 21.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 21.07 Siatkówka plażowa World Tour 
Stare Jabłonki 22.45 Polsat Sport News 
Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Pił-
ka nożna Liga rosyjska 0.00 Polsat Sport 
News Sportowe podsumowanie dnia

8.00 Lekkoatletyka - Memoriał Kamili 
Skolimowskiej 9.40 Polskie rekordy świata 
10.15 Żużel - Nice Polska Liga. PGE Marma 
Rzeszów - KMŻ Lublin 12.05 Złote trans-
misje 14.00 Piłka nożna - MŚ kobiet do lat 
20. FINAŁ 16.10 Jak przychodzi zbawienie 
17.30 Piłka nożna - Liga Angielska. Ever-
ton Liverpool - Arsenal Londyn 19.30 Pił-
ka nożna - Arsenal Londyn TV 20.50 Piłka 
nożna - Superpuchar Hiszpanii. Atletico 
Madryt - Real Madryt 21.55 Piłka nożna 
- Superpuchar Hiszpanii. Atletico Madryt 
- Real Madryt 23.00 Sportowy Wieczór 
23.10 GOL T - Mobile Ekstraklasa - ma-
gazyn 23.15 Z archiwum TVP 23.30 Tenis 
ziemny - Turniej WTA - New Haven - FI-
NAŁ 1.00 Zakończenie dnia 

3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 5.00 Tenis. US Open, No-
wy Jork, Stany Zjednoczone 7.00 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczo-
ne 8.30 Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 
3. 9.30 Tenis. US Open, Nowy Jork, Sta-
ny Zjednoczone 13.00 Jeździectwo. Świa-
towe Igrzyska Jeździeckie, Francja, Skoki 
drużynowe 13.30 Piłka nożna. Mistrzo-
stwa świata kobiet do lat 20: Finał 15.00 
Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 3. 16.00 
Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 4. 17.45 
Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjedno-
czone 21.00 Tenis. Gem, set i Mats 21.05 
Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjedno-
czone 1.00 Tenis. Gem, set i Mats 1.05 Te-
nis. US Open, Nowy Jork

13.20 IV Pielgrzymka Jana Pawła II do 
Częstochowy 14 - 15 czerwca 1991r. - fi lm 
13.50 Opowieść o  ojcu Damianie - fi lm 
fabularny (Belgia 1999), 15.50 Pytasz 
i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Kalej-
doskop młodych. Antropologia - kim jest 
człowiek? 16.35 Aktualności akademickie 
WSKSiM 16.40 Berlin - fi lm 17.00 Aroma-
tyczne inspiracje. 17.20 Słowo życia 17.25 
Święty na każdy dzień 17.30 Reportaż dnia 
18.00 Modlitwa Anioł Pański 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 Kartka z  Powsta-
nia Warszawskiego 21.00 Apel Jasnogórski 
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt 
Widzenia 22.00 Prawdziwie spadła z Nie-
ba - fi lm 23.00 Joanna d’Arc - fi lm 

5.59 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 INFOrma-
cje 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObi-
znes 19.45 Pogoda 19.50 Serwis sporto-
wy 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 21.51 
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 
23.50 To jest temat - magazyn 0.25 Two-
je Info 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła 
20ta 1.42 Flesz - Serwis Info 

 6.00 Lokatorzy (100) - Czarna owca 
- serial komediowy

 6.35 Stulecie Światyni Miłości 
i Miłosierdzia - reportaż

 7.00 M jak miłość (610) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.00 Barwy szczęścia (1146) - serial
 11.35 Na dobre i na złe (356) Nieod-

powiedzialny pacjent - serial
 12.40 Familiada - teleturniej
 13.05 Ja to mam szczęście! (10) - serial
 13.40 Wojciech Cejrowski - boso przez 

świat - Kokosy z kokosów 
 14.15 Szkoła życia (39) - Oczko 

w głowie - nowela dok.
 15.00 Rodzinka.pl (33) - Trudne 

decyzje - serial komediowy
 15.30 Rodzinka.pl (34) - Jaki masz 

zawód? - serial komediowy
 16.10 M jak miłość (1069) - serial
 17.05 Historia Polski według Kaba-

retu Moralnego Niepokoju 
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - wielki fi nał 

- teleturniej
 19.30 Ja to mam szczęście! (25) - serial
 20.10 Wakacje Jasia Fasoli - komedia, 

Wielka Brytania, Francja, Niemcy, 
reż. Steve Bendelack, wyk. Rowan 
Atkinson, Emma de Caunes, Wil-
lem Dafoe

 21.55 Drzewo Jozuego - fi lm sensa-
cyjny, USA 

 23.45 Zabójcze umysły (64) - serial
 0.40 Zabójcze umysły (65) - serial
 1.35 Paradoks (2) Szpion - serial kry-

minalny TVP
 2.30 Wakacje Jasia Fasoli - komedia, 

Wielka Brytania, Francja, Niemcy, 
reż. Steve Bendelack, wyk. Rowan 
Atkinson, Emma de Caunes, Wil-
lem Dafoe

 4.10 Wiadomości z drugiej ręki (21) 
- serial

 4.35 Zakończenie programu

 6.30 Uwaga! - program interwencyjny
 6.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Detektywi - program kryminalny 
 8.30 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny 
 9.10 Rozmowy w toku - talk show 
 10.10 Milion w minutę - program roz-

rywkowy
 11.10 Dr House II - serial obyczajowy 
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 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 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny

 20.50 Córka generała - fi lm sensa-
cyjny, USA 1999, reż. Simon West, 
wyk. John Travolta, Madeleine 
Stowe, James Cromwell, Timothy 
Hutton, Leslie Stefanson, James 
Woods

 23.15 Cud historii
 1.00 Prawo Agaty - serial obyczajowy 
 2.00 Terminator: Kroniki Sary Con-

nor - serial 
 3.00 Uwaga! - program interwencyjny
 3.15 Sekrety Magii 
 4.35 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 13 Posterunek
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Nasz nowy dom
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Miodowe lata
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.40 Dlaczego ja?
 17.40 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.10 Zastępca - thriller sensacyjny, 
USA, Rumunia, 2006, reż. Simon 
Fellows, wyk. Jean - Claude Van 
Damme, Alan Mckenna, Ian 
Virgo, Julie Cox, Razaaq Adoti, 
Warren Derosa, William Tapley 

 22.00 Droga do zatracenia - dramat 
gengsterski, USA, 2001, reż. Sam 
Mendes, wyk. Tom Hanks, Ciarán 
Hinds, Dylan Baker, Paul New-
man, Jude Law, Tyler Hoechlin

  Michael Sullivan jest zawodowym 
zabójcą pracującym na zlecenie 
irlandzkiego mafi i w dotknię-
tej wielkim kryzysem Ameryce 
lat 30 - tych. Szefem gangu jest 
sędziwy John Rooney, który nie-
gdyś wziął Michaela pod swoje 
skrzydła, a dziś traktuje go niemal 
jak rodzonego syna.

 0.25 Poniedziałek - dramat sensa-
cyjny, Polska, 1998, reż. Witold 
Adamek, wyk. Bolec, Kinga Preis, 
Marek Bargiełowski, Paweł Kukiz

 2.40 Tajemnice losu

 6.00 Daleko od noszy 
 6.30 Komisarz Rex 
 7.35 Szczenięce lata Toma 

i Jerry’ego
 8.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 13.00 Komisarz Rex 
 14.00 Daleko od noszy 
 14.30 Strażnik Teksasu
 15.30 Jej Szerokość Afrodyta
 16.30 Kłamczuch
 17.30 Galileo Extra
 18.30 13 Demonów Scooby - Doo
 19.00 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 20.00 Na krawędzi
 21.00 Na krawędzi
 22.00 As wywiadu - fi lm akcji, Wielka 

Brytania, 2001, reż. John Glen, wyk. 
Christopher Lambert, Kerry Fox 

 23.55 Spadkobiercy
 1.00 Interwencja
 1.20 Interwencja
 1.45 To był dzień
 2.50 Magazyn Puncher 2014 
 3.55 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2014 
 4.25 IAAF World Athletics - maga-

zyn lekkoatletyczny 
 5.00 4music

 5.10 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.30 W - 11 Wydział Śledczy - pro-
gram kryminalny

 7.15 Kobra: Oddział specjalny 
- serial sensacyjny

 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.15 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 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 Pan i pani Bloom - serial
 18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 19.00 Dowody zbrodni - serial
 20.00 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

 22.30 Biały bizon - western, USA 
1977, reż. J. Lee Thompson, wyk. 
Charles Bronson, Jack Warden, 
Will Sampson, Clint Walker, Slim 
Pickens

 0.25 Pamiętniki wampirów - serial 
grozy, USA

 1.25 Sekrety Magii 
 3.30 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Medicopter - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Tajemnicza wyspa - fi lm fami-

lijny, Niemcy 2007, reż. Hansjörg 
Thurn, wyk. François Goeske, 
Diane Willems, Tobias Moretti

 10.00 Xena: wojownicza księżniczka 
- serial

 11.00 Hela w opałach - serial
 11.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.25 Niania - serial
 16.30 Boso przez świat - serial dok.
 17.00 Łowcy skarbów - serial
 18.00 Gwiezdne wrota - serial
 19.00 Kung Fu Panda: Legenda o nie-

zwykłości - serial
 20.00 Blondynka w koszarach 

- komedia, USA 2008, reż. Steve 
Miner, wyk. Jessica Simpson, 
Vivica A. Fox, Steve Guttenburg

 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas - serial

 23.00 Spartakus: Krew i piach - serial
 0.05 Mała Brytania: wydanie spe-

cjalne - serial
 0.50 Bez kontroli - komedia, Fran-

cja 2006, reż. Raff y Shart, wyk. 
Michaël Youn, Hél?ne Fougerolles 
de, Hippolyte Girardot, Thierry 
Lhermitte, Patrick Timsit, Franço-
ise Bertin

 2.35 Taki jest świat
 3.15 Muzyczne życzenia
 4.00 JRG w akcji

 8.15 Polityka przy kawie
 8.30 SpongeBob Kanciastoporty (50) 

- serial
 9.00 Mama - nic (1 - 2) - serial
 10.10 Zdumiewająca Ameryka Połu-

dniowa, cz. 2 Patagonia. na 
krańcach świata - serial dok.

 11.10 Przystań (12) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Magazyn Rolniczy
 12.55 Zdumiewająca Ameryka Połu-

dniowa, cz. 3 Wenezuela czyli 
droga do Eldorado - serial dok.

 14.00 Dylematu 5 (1) - Eksplozja 
- serial

 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.15 Polskie Wakacje - Reportaż
 15.30 Klan (2595) - telenowela
 15.55 MacGyver - Wcześniejsza 

emerytura - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.30 Nad rozlewiskiem… (3) - serial
 18.30 Ranczo (84) - Słowa senatora 

- serial
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 PZU Festiwal Biegowy - Kry-

nica - Zdrój - felieton
 20.15 Pogoda
 20.25 LM IV runda kwalifi kacji 
 22.50 LM skróty
 23.35 Lot 93 - dramat, USA, reż. Paul 

Greengras, wyk. Trish Gates, Polly 
Adams, Cheyenne Jackson, J.J. 
Johnson

 1.35 MacGyver - Wcześniejsza 
emerytura - serial

 2.35 Mroczny handel częściami 
ciała - fi lm dok.

 3.30 Notacje - Barbara Wrzesińska. 
Reinkarnacja za życia

 3.45 W garniturach (13) - serial
 4.35 Zakończenie dnia

7.15 Ziemia obiecana - serial 8.25 Efekt 
Chopina - fi lm dok. 9.30 Prawo Archi-
medesa - fi lm TVP 11.00 Młoda Kultura 
- Muzykoterapia - koncert 11.40 Tocca-
ta - fi lm TVP 13.00 Zawrócony - dramat 
14.35 Pieprz i  wanilia - Z  wyspy na wy-
spę. Śladami Krzysztofa Kolumba 15.20 
Ziemia obiecana - serial 16.30 Wydarze-
nie aktualne 17.10 Efekt Chopina - fi lm 
dok. 18.15 Prawo Archimedesa - fi lm 
TVP 19.50 Festiwal „Chopin i jego Europa 
- Andrzej Panufnik niepowtarzalny - kon-
cert 22.20 Przerwane objęcia - fi lm oby-
czajowy 0.35 Filmy Marcela Łozińskiego 
- Wszystko może się przytrafi ć - fi lm dok. 
1.20 A gdyby tak się stało - fi lm dok. 

7.25 Komunikaty Wojenne (2) - felie-
ton 7.35 Miejsce z  historią 7.55 Wielcy 
marzyciele - Leonardo da Vinci. Ćwicze-
nia w  tworzeniu - serial 9.00 Pogranicze 
w ogniu (15) - serial 10.05 Polska i  świat 
z  historią w  tle 10.45 Zaproszenie - Tu 
zaczyna się Polska 11.10 Podróże kulinar-
ne Roberta Makłowicza 11.40 Z  kaba-
retowego archiwum 11.50 Wojny z  In-
dianami (4) - cykl dok. 12.50 Operacja 
Himmler - dramat 14.20 Prawy brzeg 
- reportaż 14.50 Było, nie minęło - Listy 
z  daleka 15.25 Sensacje XX wieku 16.15 
Komunikaty Wojenne (2) - felieton 16.20 
Spór o historię - debata 17.00 Pogranicze 
w  ogniu (16) - serial 18.05 Kalendarium 
historyczne 18.40 Zamki kresowe Rze-
czypospolitej - Kamieniec Podolski 19.00 
Dziennik telewizyjny - 27.8.1987 19.45 
Wojny z  Indianami (5) - cykl dok. 20.40 
Ex Libris 21.00 Było, nie minęło 21.30 Sen-
sacje XX wieku - cykl dok. 22.35 Batalion 
ZOŚKA okruchy historii - fi lm dok. 23.15 
Królowa Panoram - fi lm dok. 0.10 Z archi-
wum porucznika Broka - fi lm dok. 

7.07 Magazyn Polska 2014 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka 
World Grand Prix 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Piłka nożna Liga holen-
derska 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 
13.07 Piłka nożna Liga rosyjska 15.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 15.07 Formuła 
1 GP Belgii 17.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 17.07 Lekkoatletyka Diamond League 
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 
Magazyn clip 19.30 Koszykówka Elimina-
cje do ME 22.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 22.07 Magazyn ATP World Tour Un-
covered 2014 22.45 Polsat Sport News 
Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Piłka 
nożna Liga holenderska 0.00 Polsat Sport 
News Sportowe podsumowanie dnia 

8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Stan-
ford. FINAŁ 9.40 Polskie rekordy świata 
10.15 Piłka nożna - Superpuchar Hiszpa-
nii. Real Madryt - Atletico Madryt 12.25 
Red Bull Air Race 13.30 Piłka nożna - Li-
ga Angielska. Everton Liverpool - Arsenal 
Londyn 15.30 Piłka nożna - Arsenal Lon-
dyn TV 16.35 Z archiwum TVP 17.05 Piłka 
nożna - MŚ kobiet do lat 20. FINAŁ 18.15 
Piłka nożna - MŚ kobiet do lat 20. FINAŁ 
19.15 Rajd Niemiec 19.25 Borusia Dort-
mund 20.35 Żużel - Nice Polska Liga. PGE 
Marma Rzeszów - KMŻ Lublin 22.25 Re-
gaty Match Racing 2014 23.00 Sportowy 
Wieczór 23.20 Piłka nożna - Superpuchar 
Hiszpanii. Atletico Madryt - Real Madryt 

3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 5.00 Tenis. US Open, No-
wy Jork, Stany Zjednoczone 7.00 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
8.30 Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 4. 
9.30 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 13.00 Jeździectwo. Świa-
towe Igrzyska Jeździeckie, Francja, Ujeż-
dżenie 14.00 Watts Best of Tennis 15.00 
Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 4. 16.00 
Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 5. 17.45 
Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjed-
noczone 21.00 Tenis. Gem, set i  Mats 
21.05 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 1.00 Tenis. Gem, set i Mats 
1.05 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 

12.20 Pop - Oratorium „Moja Miłość 
13.35 Święty na każdy dzień 13.40 Pe-
tra - tajemnicze miasto 14.00 Prawdzi-
wie spadła z Nieba - fi lm 15.00 W służbie 
Sercu Jezusowemu - ks. Sebastian Pelczar 
- fi lm 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informa-
cje dnia 16.10 Na zdrowie. 16.30 Boliwia 
17.00 Po stronie prawdy 18.00 Modlitwa 
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.25 Święty 
na każdy dzień 19.30 Program dla dzie-
ci udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Kartka z Powstania 
Warszawskiego 21.00 Apel Jasnogórski 
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt 
Widzenia 22.00 Rękopis błogosławieństw 
- fi lm 23.40 Święty na każdy dzień 23.45 
Ziemia błogosławiona - fi lm 

5.59 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 INFOrma-
cje 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObi-
znes 19.45 Pogoda 19.50 Serwis sporto-
wy 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 Twoja Sprawa - magazyn 21.40 
Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama 
Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.50 Pogo-
da 23.00 Z dnia na dzień 23.35 Sportowy 
Wieczór 23.47 Audiencja generalna pa-
pieża Franciszka - skrót 23.55 To jest te-
mat - magazyn 0.30 Twoje Info 

 6.00 Lokatorzy (101) - Śladami 
wielkich mistrzów - serial

 6.35 Polacy w Rzymie i Watykanie 
 7.00 M jak miłość (611) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.00 Barwy szczęścia (1147) - serial
 11.35 Na dobre i na złe (357) - serial
 12.35 Familiada - teleturniej
 13.05 Ja to mam szczęście! (11) - serial
 13.40 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Południowy Tyrol 
 14.15 Szkoła życia (40) - Gra w sło-

neczko - nowela dok.
 15.00 Rodzinka.pl (35) - Koniec 

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

z nami pilot - serial komediowy
 16.10 M jak miłość (1070) - serial
 17.05 Historia świata w/g Kabaretu 

Moralnego Niepokoju 
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Ja to mam szczęście! (26) - serial
 20.10 27 sukienek - komedia, USA, 

reż. Anne Fletcher, wyk. Katherine 
Heigl, Judy Greer, James Marsden, 
Brian Kerwin

 22.15 Życie - komedia, USA, reż. Ted 
Demme, wyk. Eddie Murphy, 
Martin Lawrence, Obba Baba-
tunde

 0.05 Dr House - s. VIII (178) - serial 
obyczajowy, USA

 0.55 Zwycięstwo czy odwrót? 
Tajemnice Afganistanu 

 1.25 Izrael. atomowe tabu - fi lm dok. 
 2.30 Głęboka woda (1) - Wielka 

woda - serial
 3.25 XIII Mazurska Noc Kabare-

towa - Mrągowo 2011 W GÓRĘ 
SMYKI! - widowisko rozrywkowe

 4.40 Dr House - s. VIII (178) - serial 
obyczajowy, USA

 5.30 Zakończenie dnia

 6.30 Uwaga! - program interwencyjny
 6.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Detektywi - program kryminalny 
 8.30 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny 
 9.10 Rozmowy w toku - talk show 
 10.10 Milion w minutę - program roz-

rywkowy
 11.10 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 14.55 Kuchenne rewolucje 
 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 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny

 20.50 Dzień zagłady - fi lm katastro-
fi czny, USA 1998, reż. Mimi Leder, 
wyk. Robert Duvall, Elijah Wood, 
Maximilian Schell, Morgan Fre-
eman, James Cromwell, Ron 
Eldard, Laura Innes, Leelee Sobieski

 23.15 Złodziej życia - fi lm sensacyjny, 
USA, Kanada 2004, reż. D.J. 
Caruso, wyk. Angelina Jolie, Ethan 
Hawke, Kiefer Sutherland, Gena 
Rowlands, Olivier Martinez 

 1.25 Sama słodycz 
 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 13 Posterunek
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Nasz nowy dom
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Miodowe lata
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.40 Dlaczego ja?
 17.40 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.35 Wykiwać klawisza - kome-
dia, USA, 2005, reż. Peter Segal, 
wyk. Adam Sandler, Bill Goldberg, 
Kevin Nash, Rob Schneider

 22.55 Nocna randka - komedia, USA, 
2010, reż. Shawn Levy, wyk. Com-
mon, Mila Kunis, Mark Wahlberg

  Claire i Phil Foster to typowe mał-
żeństwo wiodące spokojne życie 
na przedmieściach. Pewnego 
wieczoru wybierają się na kola-
cję do modnej restauracji. Jednak 
przypadkowa pomyłka w kwe-
stii tożsamości wplątuje parę 
w niesamowitą przygodę. Mogąc 
liczyć wyłącznie na siebie, para 
musi stawić czoła skorumpowa-
nym policjantom, bezwzględnym 
przestępcom i zwariowanemu 
taksówkarzowi.

 0.50 Rodzina Savage - komediodra-
mat, USA, 2007, reż. Tamara Jen-
kins, wyk. David Zayas, Laura Lin-
ney, Peter Friedman, Philip Bosco, 
Philip Seymour Hoff man

 6.00 Daleko od noszy
 6.30 Komisarz Rex
 7.35 Szczenięce lata Toma 

i Jerry’ego
 8.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Jej Szerokość Afrodyta
 13.00 Komisarz Rex
 14.00 Daleko od noszy
 14.30 Strażnik Teksasu
 15.30 Jej Szerokość Afrodyta
 16.30 Kłamczuch
 17.30 Galileo Extra
 18.30 13 Demonów Scooby - Doo
 19.00 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 20.00 Megawąż - horror sci - fi , USA, 

2007, reż. Tibor Takács, wyk. 
Michael Shanks

 21.55 Atomowy huragan - fi lm kata-
strofi czny, USA, 2007, reż. Fred 
Olen Ray, wyk. Jack Scalia, Jamie 
Luner 

 23.50 Osobliwości kulturowe
 0.45 Interwencja
 1.05 Interwencja
 1.30 Interwencjaów
 1.55 To był dzień
 3.00 4music
 4.00 mała Czarna
 5.00 4music

 5.25 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.45 Męski Typ: Jerzy Iwaszkiewicz 
- talk show

 7.15 Kobra: Oddział specjalny 
- serial sensacyjny

 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.15 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Magda M. - serial obyczajowy
 16.55 Brzydula - serial obyczajowy
 18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 19.00 Dowody zbrodni - serial
 20.00 Podróż do Nowej Ziemi - fi lm 

przygodowy, USA 2005, reż. Ter-
rence Malick, wyk. Colin Farrell, 
Q’orianka Kilcher, Christopher 
Plummer, Christian Bale, August 
Schellenberg, Wes Studi, David 
Thewlis, Ben Chaplin, Eddie Mar-
san, John Savage, Jonathan Pryce

 22.50 Porwanie - fi lm sensacyjny, 
Kanada 2010, reż. George Ers-
chbamer, wyk. Ian Ziering, Chris 
Kramer, Pascale Hutton, Ingrid 
Torrance, Karin Konoval

 0.40 Podkomisarz Brenda Johnson 
- serial kryminalny

 1.40 Bogaci bankruci - serial
 2.30 Sekrety Magii 
 4.35 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Medicopter - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Tajemnicza wyspa - fi lm fami-

lijny, Niemcy 2007, reż. Hansjörg 
Thurn, wyk. François Goeske, 
Diane Willems, Tobias Moretti

 10.00 Xena: wojownicza księżniczka 
- serial

 11.00 Hela w opałach - serial
 11.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.25 Niania - serial
 16.30 Boso przez świat - serial dok.
 17.00 Łowcy skarbów - serial
 18.00 Gwiezdne wrota - serial
 19.00 Kung Fu Panda: Legenda o nie-

zwykłości - serial
 20.00 W imię króla 2: Dwa światy 

- fi lm przygodowy, Kanada, 
Niemcy 2011, reż. Uwe Boll, wyk. 
Dolph Lundgren, Lochlyn Munro, 
Natassia Malthe

 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas - serial

 23.00 Spartakus: Krew i piach - serial
 0.05 Zakręcony - komedia, USA 1998, 

reż. Penelope Spheeris, wyk. Mar-
lon Wayans, David Spade, Esther 
Scott

 2.00 No problem!
 2.30 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.15 Menu na miarę

Środa, 27.08.2014

Wtorek, 26.08.2014

7.55 Komedia małżeńska - komedia oby-
czajowa 9.55 Genesis - fi lm dok. 11.40 
Coco Chanel - fi lm biografi czny 13.55 
Chłopi cz. 2 - Jagna - fi lm obyczajowy 
15.40 Rzeka życia - dramat obyczajowy 
18.10 Marco Polo cz. 2 - dramat 20.00 
Wieczór kawalerski 20.00 Świadek ko-
ronny - fi lm sensacyjny 22.10 Dziewczy-
ny z przemytu cz. 2 - dramat kryminalny 
23.55 Fan - fi lm sensacyjny 

15.45 Express - informacje 16.05 Wielkie 
przeprowadzki - serial 17.10 Blisko ludzi 
17.45 Express - informacje 18.05 Wojny 
przewoźników 18.40 Kartoteka 19.45 Ex-
press - informacje 20.05 Wojny magazy-
nowe 20.35 Miłosny biznes - serial 21.45 
Express - informacje 22.00 Kossakowski. 
Szósty zmysł. Bałkany 22.30 Abażur z ludz-
kiej skóry - dokument 23.30 Świat bez fi kcji 
0.00 Panny młode na gigancie - serial 

7.00 Zamiana Żon 8.00 Galileo 9.00 Ro-
dzina zastępcza 10.00 Ostatnia szansa 
11.00 Tylko Muzyka. Must be the mu-
sic 13.00 4music 14.00 Rodzina zastęp-
cza 15.00 Kłamczuch 16.00 Otchłań na-
miętności 17.00 Nie igraj z aniołem 18.00 
Skład osobliwości 18.30 Skład osobliwo-
ści 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 
21.00 Rude Tube 21.35 Larwa - horror 
23.35 Siła taktyczna - fi lm sensacyjny 

6.00 Jeden dzień w  PRL - fi lm dok. 7.15 
Andzia - fi lm anim. 7.55 Tess - fi lm kostiu-
mowy 11.30 Klasa - dramat, Kraj: Francja 
14.00 Charlotte Gray - dramat kostiumo-
wy 16.25 Królowa śniegu cz. 1 - fi lm fan-
tastyczny 18.25 Chłopi cz. 2 - Jagna - fi lm 
obyczajowy 20.00 Zajście awaryjne - ko-
media 22.10 Filadelfi a - dramat 0.45 Futro 
- komedia 2.55 Czas przemian - fi lm ko-
stiumowy 5.20 Kwietniowy chłód - etiuda 

13.50 Rozmowy w toku - talk show 14.45 
Tajemnice otyłości 15.45 Express - infor-
macje 16.05 Wielkie przeprowadzki - se-
rial 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - infor-
macje 18.05 Wojny magazynowe 18.40 
Kartoteka 19.45 Express - informacje 
20.05 Wojny magazynowe 20.35 Ross 
Kemp w  świecie zbrodni 21.45 Express 
- informacje 22.00 Usterka 22.30 Orzeł 
czy reszka? 23.30 Nagie Newsy - serial 

8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 
10.00 Ostatnia szansa 11.00 Tylko Mu-
zyka. Must be the music 13.00 4music 
14.00 Rodzina zastępcza 15.00 Kłam-
czuch 16.00 Otchłań namiętności 17.00 
Nie igraj z aniołem 18.00 Skład osobliwo-
ści 18.30 Skład osobliwości 19.00 Straż-
nik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Śmierć 
na 1000 sposobów 21.30 Swobodny lot 
- thriller 23.35 Pogromca - horror
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 8.10 Polityka przy kawie
 8.25 SpongeBob Kanciastoporty (81) 

- serial
 8.55 Mama - nic (3 - 4) - serial
 10.05 Zdumiewająca Ameryka Połu-

dniowa, cz. 3 Wenezuela czyli 
droga do Eldorado - serial dok.

 11.05 Przystań (13) - Egzamin - serial
 12.00 Wiadomości
 12.05 Agrobiznes
 12.30 Smaki polskie - magazyn
 12.50 Zdumiewająca Ameryka Połu-

dniowa, cz. 4 Pantanal. bijące 
serce Brazylii - serial dok.

 13.55 Dylematu 5 (2) - Spóła - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.15 Polskie Wakacje - Reportaż
 15.30 Klan (2596) - telenowela
 15.55 MacGyver - Cienki lód - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Nad rozlewiskiem… (4) - serial
 18.30 Ranczo (85) - Pojedynek cza-

rownic - serial
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 PZU Festiwal Biegowy - Kry-

nica - Zdrój - felieton
 20.10 Pogoda
 20.25 Ojciec Mateusz (96) - Wybory 

serca - serial
 21.10 Wrzuć na luuuz - Moda na 

Pawła - serial
 21.25 Sprawa dla reportera
 22.20 Szpiedzy w Warszawie (1) 

- serial, reż. Cocky Giedroyc, wyk. 
David Tennant, Janet Montgo-
mery, Marcin Dorociński, Linda 
Bassett, Piotr Baumann

 23.20 Szpiedzy w Warszawie (2) 
- serial

 0.10 Lato z Polskim Dokumentem 
- Salon sióstr W. - fi lm dok.

 0.45 MacGyver - Cienki lód - serial
 1.50 Lot 93 - dramat, USA, reż. Paul 

Greengras, wyk. Trish Gates, Polly 
Adams, Cheyenne Jackson, J.J. 
Johnson

 3.50 Notacje - Ida Haendel. Wierzę 
w reinkarnację - cykl dok.

7.15 Ziemia obiecana - serial 8.20 Kuracja 
- fi lm dok. 9.35 Ptaszka - fi lm TVP 11.00 
Muzyka świata w czwartek 11.35 Kobie-
ta poszukiwana - fi lm dok. 12.00 Chopin 
- Pragnienie miłości - fi lm fabularny 14.15 
Studio Gama - Ale cyrk 15.25 Ziemia obie-
cana - serial 16.30 Sztuka czytania 17.10 
Kuracja - fi lm dok. 18.10 Stomp - fi lm 
anim. 18.15 Wilki - fi lm anim. 18.20 Vi-
deo Disk - fi lm anim. 18.25 Neonowa kro-
wa - fi lm anim. 18.40 Ptaszka - fi lm TVP 
20.10 Kobra - Śmierć w najszczęśliwszym 
dniu - spektakl teatralny 21.20 Gorz-
kie gody - dramat 23.50 Chlew - dramat 
1.40 Amerykański radykał. Przypadki Nor-
mana Finkelsteina - fi lm dok.

7.25 Komunikaty Wojenne (3) - felieton 
7.35 Miejsce z  historią 8.00 Wielcy ma-
rzyciele - Konstanty Ciołkowski (2) - serial 
dok. 9.00 Pogranicze w  ogniu (16) - se-
rial 10.05 Koło historii 10.45 Zaproszenie 
- Jak za Zawiszy Czarnego 11.10 Podróże 
kulinarne Roberta Makłowicza 11.45 Woj-
ny z  Indianami (5) - cykl dok. 12.45 Ba-
talion ZOŚKA okruchy historii - fi lm dok. 
13.25 Cichociemni - fi lm dok. 14.50 Było, 
nie minęło 15.15 Sensacje XX wieku - cykl 
dok. 16.10 Komunikaty Wojenne (3) 
- felieton 16.20 Polska i  świat z  historią 
w tle 16.40 Polska i świat z historią w tle 
- Wzgórze róż 17.00 Pogranicze w ogniu 
(17) - serial 18.05 Kalendarium historycz-
ne - Świat i Solidarność - fi lm dok. 19.00 
Dziennik telewizyjny - 28.8.1989 19.45 
Lotnicy kosmonauci - fi lm dok. 20.40 
Z  kabaretowego archiwum 20.55 Było, 
nie minęło - Łowczówek 1914 21.30 Sen-
sacje XX wieku - cykl dok. 22.30 Szerokie 
tory - reportaż 23.05 Czarny serial - Tor 
- cykl dok. 23.35 Spodek - reportaż 0.10 
Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Lekkoatletyka Diamond League 9.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 9.07 Siatków-
ka World Grand Prix 11.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 11.07 Formuła 1 GP Belgii 
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 
Siatkówka World Grand Prix 15.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 15.07 Siatkówka 
World Grand Prix 17.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 17.07 Siatkówka World Grand 
Prix 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 
19.07 Siatkówka plażowa World Tour Sta-
re Jabłonki 21.00 Magazyn Polska 2014 
22.45 Polsat Sport News Sportowe pod-
sumowanie dnia 23.00 Magazyn PUN-
CHER 0.00 Polsat Sport News Sportowe 
podsumowanie dnia 

8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Mont-
real. FINAŁ 9.40 Polskie rekordy świa-
ta cz. 3 10.10 Piłka nożna - Superpuchar 
Hiszpanii. Atletico Madryt - Real Madryt 
12.25 PN - Borussia Dortmund 13.30 Pił-
ka nożna - Arsenal Londyn TV 14.40 Piłka 
nożna - Superpuchar Europy. Real Madryt 
- Sevilla 16.50 Rajd Niemiec 17.00 Piłka 
nożna - Bundesliga. Bayern - VfL Wolfs-
burg 20.35 Piłka nożna - Super Mecz. 
Real Madryt - ACF Fiorentina 22.40 Naj-
pięniejsze gole Mundialu 23.00 Sportowy 
Wieczór 23.20 Siatkówka plażowa - Plaża 
Open - Łódź - Finał kobiet 0.20 Siatkówka 
plażowa - Plaża Open - Łódź - Finał męż-
czyzn 1.20 Zakończenie dnia 

3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 5.00 Tenis. US Open, No-
wy Jork, Stany Zjednoczone 7.00 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczo-
ne 8.30 Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 
5. 9.30 Tenis. US Open, Nowy Jork, Sta-
ny Zjednoczone 13.00 Jeździectwo. Świa-
towe Igrzyska Jeździeckie, Francja 14.30 
WIOŚLARSTWO. MŚ 16.00 Kolarstwo. 
Vuelta a Espańa Etap 6. 17.45 Piłka noż-
na. Liga Mistrzów Losowanie 18.30 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
21.00 Tenis. Gem, set i Mats 21.05 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
1.00 Tenis. Gem, set i Mats 1.05 Tenis. US 
Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 

12.03 Informacje dnia 12.20 Po stro-
nie prawdy 13.20 Chłopcy z  Namugon-
go - fi lm 14.00 Rękopis błogosławieństw 
- fi lm 15.40 Enigma 15.50 Pytasz i  wiesz. 
16.00 Informacje dnia 16.10 Z wędką nad 
wodę 16.45 Historia Czerwonego Baro-
na 16.55 Przegląd katolickiego tygodni-
ka „Niedziela” 17.00 Danuta Siedzikówna 
- Inka 17.25 Święty na każdy dzień 17.30 
Reportaż dnia 18.00 Modlitwa Anioł Pański 
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy nie-
dokończone 19.25 Święty na każdy dzień 
19.30 Królewna Śnieżka. Piękna niczym 
śnieg - 20.00 Informacje dnia 20.20 Róża-
niec 20.50 Kartka z Powstania Warszaw-
skiego 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 In-
formacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 
22.00 Król Dawid - fi lm fabularny 23.00 
Wielcy duchem - Billy Graham - fi lm 

5.59 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 INFOrma-
cje 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObi-
znes 19.45 Pogoda 19.50 Serwis sporto-
wy 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 21.51 
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 
23.50 To jest temat - magazyn 0.25 Two-
je Info 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Minęła 
20ta 1.42 Flesz - Serwis Info 

 5.55 Lokatorzy (102) - Szkoła życia 
- serial komediowy

 6.30 Lokatorzy (103) - Potrójna 
randka - serial komediowy

 7.00 M jak miłość (612) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.00 Barwy szczęścia (1148) - serial
 11.35 Na dobre i na złe (358) -  Prze-

budzenie - serial
 12.40 Familiada - teleturniej
 13.10 Ja to mam szczęście! (12) - serial
 13.40 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Areszt 
 14.10 Szkoła życia (41)”Lider 

- nowela dok.
 15.00 Rodzinka.pl (37) - Pierwsza 

praca Tomka - serial komediowy
 15.30 Rodzinka.pl (38) - Dziadkowie 

- serial komediowy
 16.10 M jak miłość (1071) - serial
 17.00 Historia świata w/g Kabaretu 

Moralnego Niepokoju 
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu Wielki Finał 

- teleturniej
 19.30 Ja to mam szczęście! (27) - serial
 20.10 Hity kabaretu Neo - Nówka 

- widowisko rozrywkowe
 21.10 Kabaret Neo - Nówka Przed-

stawia. III RP - program kabare-
towy

 22.15 Trzynasty wojownik - fi lm 
przygodowy, USA, reż. John 
McTiernan, wyk. Antonio Bande-
ras, Omar Sharif, Vladimir Kulich

 2.00 Kryminalne zagadki Las Vegas 
- s. XI (15) - serial sensacyjny

 2.50 Art Noc. Ostatnia Rawa Ryśka 
Riedla - koncert

 3.45 Zakończenie dnia
 

 6.30 Uwaga! - program interwencyjny
 6.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Detektywi - program krymi-

nalny 
 8.30 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny 
 9.10 Rozmowy w toku - talk show 
 10.10 Milion w minutę - program roz-

rywkowy
 11.10 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 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 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 20.50 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 

 21.50 Żona terrorysty - fi lm sensa-
cyjny, Niemcy 2010, reż. Edzard 
Onneken, wyk. Yvonne Catter-
feld, René Ifrah, Faraz Kafi , David 
A. Hamade, Ludger Pistor 

 23.45 Tożsamość szpiega - serial sen-
sacyjny 

 0.45 Sama słodycz 
 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 13 Posterunek
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Nasz nowy dom
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Miodowe lata
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.40 Dlaczego ja?
 17.40 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.05 Hitch: Najlepszy doradca prze-
ciętnego faceta - komedia 
romantyczna, USA, 2005, reż. 
Andy Tennant, wyk. Will Smith, 
Adam Arkin, Amber Valletta

 22.35 CSI: Kryminalne zagadki 
Nowego Jorku

 0.35 Bez skrupułów - dramat biogra-
fi czny, USA, 2006, reż. McGrath 
Douglas, wyk. Sigourney Weaver, 
Gwyneth Paltrow, Isabella Rossel-
lini, Sandra Bullock, Toby Jones 

  Truman Capote wpada na pomysł 
napisania książki ściśle opartej 
na faktach. Ameryka żyje wtedy 
brutalnym morderstwem popeł-
nionym przez dwóch recydywi-
stów na czteroosobowej rodzinie 
farmerów z Kansas. Sprawcy, 
Perry Smith i Dick Hickock siedzą 
w celi oczekując na wyrok. Capote 
dostrzega w tej sprawie świetny 
materiał na książkę. 

 3.10 Tajemnice losu

 6.00 Daleko od noszy
 6.30 Komisarz Rex 
 7.35 Szczenięce lata Toma 

i Jerry’ego
 8.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Jej Szerokość Afrodyta
 13.00 Komisarz Rex 
 14.00 Daleko od noszy
 14.30 Strażnik Teksasu
 15.30 Jej Szerokość Afrodyta
 16.30 Kłamczuch
 17.30 Galileo Extra
 18.30 13 Demonów Scooby - Doo 
 19.00 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 20.00 Ostatnia posługa - kome-

dia, Francja, 2008, reż. Michael 
Delgado, wyk. Didier Bourdon, 
Gérard Depardieu

 22.20 Wojownik Gwiazdy Polarnej 
- fi lm sci - fi , USA, 1995, reż. 
Tony Randel, wyk. Gary Daniels, 
Malcolm McDowell, Costas Man-
dylor

 0.05 Osobliwości kulturowe
 1.05 Interwencja
 1.30 Interwencja
 1.55 To był dzień
 3.00 4music
 4.00 mała Czarna
 5.00 4music

 5.25 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.45 Męski Typ: Adam Małysz - talk 
show

 7.15 Kobra: Oddział specjalny 
- serial sensacyjny

 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.15 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Magda M. - serial obyczajowy
 16.55 Brzydula - serial obyczajowy
 18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 19.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 20.00 Porwanie - fi lm sensacyjny, 

Kanada 2010, reż. George Ers-
chbamer, wyk. Ian Ziering, Chris 
Kramer, Pascale Hutton, Ingrid 
Torrance, Karin Konoval, Laura 
Soltis

 21.55 Mroczne zagadki Los Angeles 
- serial

 22.50 Mroczne miasto - fi lm S - F, 
USA 1997, reż. Alex Proyas, wyk. 
Rufus Sewell, William Hurt, Jenni-
fer Connelly, Richard O’Brien, Ian 
Richardson

 0.55 Sekrety Magii 
 3.00 Druga strona medalu - talk show
 3.30 Druga strona medalu - talk show
 4.00 Druga strona medalu - talk show
 4.30 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Medicopter - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Świnka Gordy - fi lm familijny, 

USA 1995, reż. Mark A. Lewis, 
wyk. Ted Manson, Deborah 
Hobart, Tom Lester

 10.00 Xena: wojownicza księżniczka 
- serial

 11.00 Hela w opałach - serial
 11.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.25 Niania - serial
 16.30 Boso przez świat - serial
 17.00 Łowcy skarbów - serial
 18.00 Gwiezdne wrota - przygodowy, 

USA, Kanada 1997, wyk. Richard 
Dean Anderson, Amanda Tap-
ping, Christopher Judge, Michael 
Shanks, Don S. Davis

 19.00 Kung Fu Panda: Legenda o nie-
zwykłości - serial

 20.00 Śnieżne psy - komedia, Kanada, 
USA 2002, reż. Brian Levant, Wal-
demar Modestowicz, wyk. Cuba 
Gooding Jr, James Coburn, Sisqó

 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas - serial

 23.00 Spartakus: Krew i piach - serial
 0.00 American Pie: Naga mila 

- komedia, USA 2006, reż. Joe 
Nussbaum, wyk. John White, Jessy 
Schram, Steve Talley, Eugene Levy

 2.05 Kręcimy z gwiazdami
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur

 8.15 Polityka przy kawie
 8.35 SpongeBob Kanciastoporty 

- Pierwszy kucharz (82) - serial
 9.10 Magiczne drzewo - fi lm przy-

godowy, Polska, reż. Andrzej Male-
szka, wyk. Maja Tomawska, Filip 
Fabiś, Adam Szczegóła, Joanna 
Zientarska, Agnieszka Grochow-
ska, Andrzej Chyra, Hanna Śle-
szyńska, Maciej Wierzbicki, Domi-
nika Kluźniak, Anna Guzik 

 10.45 Zdumiewająca Ameryka Połu-
dniowa, cz. 4 Pantanal. bijące 
serce Brazylii - serial dok.

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.55 Zdumiewająca Ameryka Połu-

dniowa, cz. 5 Andy. świat 
w chmurach - serial dok.

 14.00 Dylematu 5 (3), Pogoda
 15.10 Polskie Wakacje - Reportaż
 15.30 Klan (2597) - telenowela
 15.55 MacGyver - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Nad rozlewiskiem… (5) - serial
 18.30 Ranczo (86) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 PZU Festiwal Biegowy - Kry-

nica - Zdrój - felieton
 20.10 ERC
 20.30 Lato z Bardotką - Bulwar 

Rumu - fi lm sensacyjny, Francja, 
Hiszpania, Włochy, reż. Robert 
Enrico, wyk. Brigitte Bardot, Lino 
Ventura, Guy Marchand

 22.40 Szpiedzy w Warszawie (3 - 4) 
- serial

 0.35 MacGyver - serial
 1.40 Westerplatte - dramat wojenny, 

Polska, reż. Stanisław Różewicz, 
wyk. Zygmunt Hubner, Arkadiusz 
Bazak, Tadeusz Schmidt, Józef 
Nowak, Tadeusz Pluciński, Bogusz 
Bilewski, Bohdan Ejmont

 3.20 Notacje - Edward Lutczyn. 
Samouk - cykl dok.

 3.35 Ale mądrale! - talk - show
 4.25 Zagadkowa Jedynka

7.15 Ziemia obiecana - serial 8.20 Pla-
neta Kirsan - fi lm dok. 9.25 Wrota Eu-
ropy - dramat historyczny 10.55 Sopot 
2003 na bis - Kayah 11.40 Zaległy urlop 
- fi lm TVP 12.50 Prymas, trzy lata z tysią-
ca - dramat 14.40 Zaśpiewajmy to jesz-
cze raz 15.25 Ziemia obiecana - serial 
16.30 Rozmowy o wolności - Marek Kon-
drat 17.10 Planeta Kirsan - fi lm dok. 18.15 
Wrota Europy - dramat historyczny 19.45 
Informacje kulturalne 20.10 Kino festiwa-
lowe - Control - dramat 22.15 Informa-
cje kulturalne 22.35 Irina Palm - dramat 
0.30 Made in Polska - MITCH & MITCH 
- koncert 2.15 Kino festiwalowe - Con-
trol - dramat 4.25 Pasmo kontemplacyjne

7.25 Komunikaty Wojenne (4) - felieton 
7.35 Miejsce z  historią 7.55 Wielcy ma-
rzyciele - Nikola Tesla - serial dok. 9.00 
Pogranicze w  ogniu (17) - serial 10.00 
Flesz historii (196) 10.25 Cafe Historia (4) 
„Legendy AK” - program publicystyczny 
10.45 Zaproszenie - Warmia Księcia Bi-
skupa 11.10 Podróże kulinarne Roberta 
Makłowicza 12.50 Koło historii 13.35 Spór 
o  historię - debata 14.15 Szerokie tory 
- reportaż 14.45 Było, nie minęło - Łow-
czówek 1914 15.15 Sensacje XX wieku 
- cykl dok. 16.10 Komunikaty Wojenne (4) 
- felieton 16.20 Cafe Historia 16.40 Flesz 
historii (196) 17.00 Pogranicze w  ogniu 
(18) - serial 18.00 Kalendarium historycz-
ne 19.00 Dziennik telewizyjny - 29.8.1987 
19.45 Okręty II wojny światowej - fi lm 
dok. 21.05 Było, nie minęło - Bychawy hi-
storia sekretna 21.35 Sensacje XX wieku 
- cykl dok. 22.35 Szerokie tory - reportaż 
23.10 Czarny serial - Tyle co po zapałce 
- cykl dok. 23.40 Wspomnienie o  Annie 
German - fi lm dok. 0.25 Ballada o lekkim 
zabarwieniu erotycznym (12) - serial dok.

7.07 Formuła 1 GP Belgii 9.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 9.07 Magazyn PUN-
CHER 10.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 
2014 13.00 Polsat Sport News Sport Flash 
13.07 Magazyn Futbol Mundial 14.10 Mo-
toGP Motocyklowe MŚ 2014 15.05 Mo-
toGP Motocyklowe MŚ 2014 16.05 Mo-
toGP Motocyklowe MŚ 2014 17.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 17.07 Magazyn 
Polska 2014 19.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 19.07 Piłka nożna Liga rosyjska 
21.00 Magazyn Polska 2014 22.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 22.07 Magazyn 
Futbol Mundial 22.45 Polsat Sport News 
Sportowe podsumowanie dnia 23.00 MP 
w siatkówce plażowej 

8.00 Tenis ziemny - Turniej WTA - Cincin-
nati. FINAŁ 9.45 Piłka nożna - Liga Angiel-
ska. Everton Liverpool - Arsenal Londyn 
12.00 Piłka nożna - Arsenal Londyn TV 
13.00 Piłka nożna - Bayern - VfL Wolfs-
burg 16.30 Mój najcenniejszy medal - Mi-
lena Rosner 16.50 Lekkoatletyka - ME Zu-
rych 2014 17.55 Lekkoatletyka - Memoriał 
Kamili Skolimowskiej 19.35 Dzieci mniej-
szego księcia 20.45 Piłka nożna - Super-
puchar Hiszpanii. Atletico Madryt - Real 
Madryt 23.00 Sportowy Wieczór 23.25 
Siatkówka plażowa - Plaża Open - No-
wy Dwór Mazowiecki - Finał kobiet 0.30 
Siatkówka plażowa - Plaża Open - Nowy 
Dwór Mazowiecki - Finał mężczyzn 1.25 
Zakończenie dnia 

3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 5.00 Tenis. US Open, No-
wy Jork, Stany Zjednoczone 7.00 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczo-
ne 8.30 Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 
6. 9.30 Tenis. US Open, Nowy Jork, Sta-
ny Zjednoczone 12.30 Jeździectwo. Świa-
towe Igrzyska Jeździeckie, Francja, 13.00 
Piłka nożna. Liga Europy Losowanie 14.00 
WIOŚLARSTWO. MŚ 16.00 Kolarstwo. 
Vuelta a  Espańa Etap 7. 17.45 Tenis. US 
Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
21.00 Tenis. Gem, set i Mats 21.05 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
1.00 Tenis. Gem, set i Mats 1.05 Tenis. US 
Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.20 Gryf Pomorski - powrót do wolno-
ści 15.50 Pytasz i  wiesz 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Siódmy sakrament 16.40 Je-
rash - starożytne miasto 16.55 Święty na 
każdy dzień 17.00 Na tropie 17.30 Repor-
taż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 Infor-
macje dnia 18.15 Westerplatte Młodych 
18.55 Przegląd katolickiego tygodnika 
„Niedziela” 19.00 W  mijającym tygodniu 
19.30 Program dla dzieci 20.00 Informa-
cje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Kartka z Po-
wstania Warszawskiego 20.55 Święty na 
każdy dzień 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widze-
nia 22.00 Poprzednik - opowieść o  Janie 
Chrzcicielu - teatr 22.55 Święty na każdy 
dzień 23.00 Dla dobra dziecka 23.50 Tam 
gdzie modlili się dawni papieże - fi lm 

5.59 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 19.30 INFO-
biznes 19.45 Pogoda 19.50 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 
Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOT-
TO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Pa-
norama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia 
na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 23.50 
To jest temat - magazyn 0.25 Twoje In-
fo 0.55 Dziś wieczorem 1.10 Forum 1.42 
Flesz - Serwis Info 1.55 Serwis Info

 6.00 Lokatorzy (104 - 105) - serial
 7.00 M jak miłość (613) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1149) - serial
 11.30 Na dobre i na złe (359) Bolesne 

wspomnienie - serial
 12.35 Familiada - teleturniej
 13.10 The Voice of Poland IV seria 

- Live 
 14.00 The Voice of Poland IV seria 

- Live 
 14.55 Rodzinka.pl (39) - Wakacje 

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

nastolatki - serial komediowy
 16.05 M jak miłość (1072) - serial
 17.00 Jak się rozstać? - widowisko
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.35 Pogoda
 18.45 Jeden z dziesięciu Odc.inek 

Specjalny - teleturniej
 19.30 Ja to mam szczęście! (28) 

- serial
 20.05 Rodzinka.pl (127) - Kryzys 

- serial komediowy
 20.40 Rodzinka.pl (128) - Używki są 

dla mądrych - serial komediowy
 21.10 Rodzinka.pl (129) - Wigilia 

- serial komediowy
 21.45 The Look of The Year 2014 

- widowisko
 23.00 The Look of The Year - wyniki 

głosowania - widowisko
 23.30 Kryminalne zagadki Las Vegas 

- s. XI (15) - serial sensacyjny
 0.25 Kryminalne zagadki Las Vegas 

- s. XI (16) - serial sensacyjny
 1.20 Król Skorpion - fi lm akcji, USA, 

Niemcy, Belgia
 3.00 Ofi cer (5) - Dowódca - serial
 4.10 Kryminalne zagadki Las Vegas 

- s. XI (16) - serial sensacyjny
 4.50 Zakończenie dnia

 6.30 Uwaga! - program interwencyjny
 6.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Detektywi - program kryminalny 
 8.30 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny 
 9.10 Rozmowy w toku - talk show 
 10.10 Milion w minutę - program roz-

rywkowy
 11.10 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 12.10 Szpital - program obyczajowy
 13.10 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.10 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 14.55 Kuchenne rewolucje
 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 Baja Poland 
 19.40 Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Zabójcza broń IV - fi lm sen-
sacyjny, USA 1998, reż. Richard 
Donner, wyk. Mel Gibson, Danny 
Glover, Joe Pesci, Rene Russo, 
Chris Rock, Jet Li, Steve Kahan, 
Kim Chan

 22.45 Człowiek pies - fi lm sensacyjny, 
Francja, USA, Wielka Brytania 
2005, reż. Louis Leterrier, wyk. Bob 
Hoskins, Morgan Freeman, Kerry 
Condon, Vincent Regan, Jet Li

 0.50 Kuba Wojewódzki - talk show 
 1.50 Baja Poland 
 1.55 Uwaga! - program interwencyjny
 2.10 Sekrety Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.20 13 Posterunek
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Nasz nowy dom
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Miodowe lata
 14.45 Dzień, który zmienił moje życie
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.40 Dlaczego ja?
 17.40 Trudne sprawy
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.10 Garfi eld - komedia familijna, 

USA, 2004, reż. Peter Hewitt, 
wyk. Breckin Meyer, Bill Murray, 
Evan Arnold, Mark Christopher 
Lawrence, Jennifer Love Hewitt

  Garfi eld, najsłynniejszy kot świata, 
wiedzie życie, którego wielu z nas 
mogłoby mu pozazdrościć. Całe 
dnie spędza przed telewizorem na 
swym ulubionym fotelu i czuje się 
panem wszechświata. Czar pry-
ska, gdy właściciel Garfi elda, Jon, 
przyprowadza do domu uroczego, 
choć niezbyt rozgarniętego psiaka.

 

 21.45 Ultraviolet - film akcji, USA, 
2006, reż. Kurt Wimmer, wyk. 
Milla Jovovich, Cameron Bright, 
Ida Martin, Nick Chinlund

 23.30 Most na rzece Kwai - fi lm 
wojenny, Wielka Brytania, USA, 
1957, reż. David Lean, wyk. Alec 
Guinness, Jack Hawkins, James 
Donald, Sessue Hayakawa

 3.00 Tajemnice losu

 6.00 Daleko od noszy
 6.30 Komisarz Rex 
 7.35 Szczenięce lata Toma 

i Jerry’ego
 8.05 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 8.35 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 9.00 Galileo Extra
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Otchłań namiętności
 12.00 Jej Szerokość Afrodyta
 13.00 Komisarz Rex
 14.00 Daleko od noszy
 14.30 Strażnik Teksasu
 15.30 Galileo - jak to możliwe
 16.30 Kłamczuch
 17.30 Galileo Extra
 18.30 13 Demonów Scooby - Doo
 19.00 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 19.30 Gwiezdne Wojny: Wojny Klo-

nów
 20.00 Minion - thriller, Kanada, USA, 

1998, reż. Jean - Marc Piché, 
wyk. Allen Altman, Dolph Lund-
gren, Francoise Robertson, Roc 
Lafortune 

 22.05 STOP Drogówka
 23.05 CSI: Kryminalne zagadki Miami
 0.05 Ciemna strona miłości
 1.55 To był dzień
 3.00 4music
 4.00 mała Czarna
 5.00 4music

 5.25 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.45 Męski Typ: Janusz Lewandow-
ski - talk show

 7.15 Kobra: Oddział specjalny 
- serial sensacyjny

 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.15 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 14.55 Szpital - program obyczajowy
 15.55 Magda M. - serial obyczajowy
 16.55 Brzydula - serial obyczajowy
 18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 19.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 20.00 Sowie pole - fi lm familijny, USA 

2006, reż. Wil Shriner, wyk. Logan 
Lerman, Brie Larson, Tim Blake 
Nelson, Cody Linley

 22.00 Czarna kawaleria - western, 
USA 1998, reż. Charles Haid, wyk. 
Danny Glover, Lamont Bently, 
Tom Bower, Timothy Busfi eld

 23.55 Mentalista - serial sensacyjny
 0.50 Marsjanie atakują - fi lm S - F, 

USA 1996, reż. Tim Burton, wyk. 
Jack Nicholson, Glenn Close, 
Annette Bening, Michael J. Fox, 
Pierce Brosnan, Sarah Jessica Par-
ker, Martin Short, Lisa Marie, Rod 
Steiger, Danny DeVito

 3.00 Sekrety Magii 

 6.00 Medicopter - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Trzej Detektywi i tajemnica 

Wyspy Szkieletów - fi lm fami-
lijny, Niemcy, RPA 2007, reż. Flo-
rian Baxmeyer, wyk. Chancellor 
Miller, Nick Price

 10.00 Xena: wojownicza księżniczka 
- serial

 11.00 Hela w opałach - serial
 11.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.25 Niania - serial
 16.30 Boso przez świat - serial dok.
 17.00 Łowcy skarbów - serial
 18.00 Gwiezdne wrota - serial
 19.00 Kung Fu Panda: Legenda o nie-

zwykłości - serial
 20.00 Zabójcy w maskach - fi lm akcji, 

USA 2008, reż. Bradford May, 
wyk. Casper Van Dien, Anthony 
Brandon Wong, Bellamy Young

 21.55 Od zmierzchu do świtu 2 - hor-
ror, USA 1999, reż. Scott Spiegel, 
wyk. Robert Patrick, Bo Hopkins, 
Duane Whitaker, Muse Watson, 
Brett Harrelson, Raymond Cruz

 23.45 Smok: historia Bruce’a Lee 
- fi lm akcji, USA 1993, reż. Rob 
Cohen, wyk. Jason Scott Lee, Lau-
ren Holly, Robert Wagner

 2.15 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji

Piątek, 29.08.2014

Czwartek, 28.08.2014

6.00 Niedźwiadek - fi lm przygodowy 8.10 
Andzia - fi lm anim. 8.45 Didier - fi lm fami-
lijny 10.55 Królowa śniegu cz. 1 - fi lm fan-
tastyczny 12.45 Zamknąć za sobą drzwi 
- fi lm sensacyjny 14.35 Mężowie i  żo-
na - komedia 16.55 Stań przy mnie - fi lm 
familijny 18.50 Poza fi kcją 18.50 Leka-
rze - fi lm dok. 20.00 Śmiech na sali 20.00 
Futro - komedia 22.10 Świadek koronny 
- fi lm sensacyjny 0.25 Filadelfi a - dramat

15.45 Express - informacje 16.05 Wielkie 
przeprowadzki - serial 17.10 Blisko ludzi 
17.45 Express - informacje 18.05 Wojny 
magazynowe 18.40 Kartoteka 19.45 Ex-
press - informacje 20.05 Wojny magazy-
nowe 21.10 Wojny przewoźników 21.45 
Express - informacje 22.00 Wielkie prze-
prowadzki - serial 22.30 Koszmarna wy-
prawa - serial 23.30 Piekielne jeziora - se-
rial 0.30 Miłosny biznes - serial 

11.00 Tylko Muzyka. Must be the mu-
sic 13.00 4music 14.00 Rodzina zastęp-
cza 15.00 Kłamczuch 16.00 Otchłań na-
miętności 17.00 Nie igraj z aniołem 18.00 
Skład osobliwości 18.30 Skład osobliwo-
ści 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 
21.00 Rude Tube 21.30 Ludzie. 4 miliar-
dy lat ewolucji - fi lm dok. 22.30 Zbrodnie, 
które wstrząsnęły światem 23.40 W sieci 
wspomnień - fi lm sensacyjny 

7.15 Andzia - fi lm anim. 7.55 Zamknąć za 
sobą drzwi - fi lm sensacyjny 9.45 Klasa 
- dramat 12.30 Chłopi cz. 2 - Jagna - fi lm 
obyczajowy 14.15 Yamakasi - Współcześ-
ni Samurajowie - fi lm sensacyjny 15.55 
Syn smoka cz. 1 - fi lm przygodowy 17.50 
Wyścig z czasem - fi lm kryminalny 20.00 
Wichry namiętności - dramat 22.45 Zaj-
ście awaryjne - komedia 0.50 Pandemic 
- wirus zagłady cz. 1 - thriller 

13.50 Rozmowy w toku - talk show 14.45 
Tajemnice otyłości 15.45 Express - infor-
macje 16.05 Wielkie przeprowadzki - serial 
17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informa-
cje 18.05 Wojny przewoźników 18.40 Kar-
toteka 19.45 Express - informacje 20.00 
Wojny magazynowe 21.00 Ostre cię-
cie 21.45 Express - informacje 22.00 Ola 
w trasie 22.30 Usterka 23.00 Nagie Newsy 
- serial 23.30 Kulisy porno biznesu - serial 

7.00 Zamiana Żon 8.00 Galileo 9.00 Ro-
dzina zastępcza 10.00 Ostatnia szansa 
11.00 Tylko Muzyka. Must be the music 
14.00 Rodzina zastępcza 15.00 Kłam-
czuch 16.00 Otchłań namiętności 17.00 
Nie igraj z aniołem 18.00 Skład osobliwo-
ści 18.30 Skład osobliwości 19.00 Straż-
nik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 
1000 sposobów 21.35 Inwazja rekinów 
- thriller sci - fi  23.30 K - Pax - dramat
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 5.15 Kung Fu Panda Legenda o nie-
zwykłości - Młoda krew (22) 
- serial

 5.40 Król i królik - fi lm anim.
 6.15 Wielkie Sanktuaria Polski 

- Warszawa - cykl dok.
 6.45 Pełnosprawni (68) - magazyn
 7.05 Las bliżej nas (53) - magazyn
 7.20 Rok w ogrodzie
 7.45 Dzień dobry w sobotę
 8.20 Naszaarmia.pl - magazyn
 8.50 Hannah Montana - komedia
 10.35 Wiadomości naukowe 
 10.50 Zdumiewająca Ameryka Połu-

dniowa, cz. 5 Andy. świat 
w chmurach - serial dok.

 11.55 Okrasa łamie przepisy 
 12.25 Naturalnie zakręceni (12) 
 13.00 Jaka to melodia?
 13.40 Chichot losu (12) - serial
 14.40 Bulwar Rumu - fi lm sensacyjny, 

Francja, Hiszpania, Włochy, reż. 
Robert Enrico, wyk. Brigitte Bar-
dot, Lino Ventura, Guy Marchand

 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.35 Komisarz Alex (26) - serial
 18.35 Ojciec Mateusz (97) - serial
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 GOL T - Mobile Ekstraklasa 
 20.09 ERC
 20.15 Pogoda
 20.25 King Kong - fi lm przygodowy, 

USA, Nowa Zelandia, Niemcy, reż. 
Peter Jackson, wyk. Naomi Watts, 
Adrien Brody, Jack Black, Robert 
Armstrong

 23.40 Ostatnia jazda - dramat, USA
 1.15 Solidarność, Solidarność… 

- fi lm TVP, Polska, reż. Juliusz 
Machulski, Andrzej Jakimowski, 
Jerzy Domaradzki, Jan Jakub Kol-
ski, Piotr Trzaskalski, Filip Bajon, 
Krzysztof Zanussi, Robert Gliński, 
Ryszard Bugajski, Jacek Bromski, 
Feliks Falk, Andrzej Wajda

 3.20 Gracze - fi lm sensacyjny, Polska, 
reż. Ryszard Bugajski

 5.05 Zakończenie dnia

7.05 Informacje kulturalne 7.30 Syzyfowe 
prace - serial 8.40 Cwał - komediodramat 
10.30 Informacje kulturalne 10.50 Festi-
wal Literacki Sopot 2014 11.30 Pora umie-
rać - fi lm obyczajowy 13.30 Dziennik z po-
dróży - fi lm dok. 14.40 Yugopolis & Parni 
Valjak - bez prądu, cz. 2 15.40 Nazywał się 
Bagger Vance - fi lm obyczajowy 17.55 De-
kalog 89 + - Pod wiatr nie popłynie słodki 
zapach kwiatów - fi lm TVP 18.25 Festiwal 
Literacki Sopot 2014 19.00 Klasyczne albu-
my rocka 20.10 Czas Cyganów - komedio-
dramat 22.45 Tata w  podróży służbowej 
- dramat 1.10  Tori Amos - Live From NY 
- koncert 2.15 Czarna plaża - dramat 4.15 
Komeda, Komeda - fi lm dok. 

7.25 Komunikaty Wojenne (5) - felieton 
7.30 Miejsce z  historią - Duszniki Zdrój 
- z Chopinem w tle 7.55 Podlaski Przełom 
Bugu - fi lm dok. 8.30 Tajemnice historii 
- cykl dok. 9.00 Przygody pana Michała 
(13) - serial 9.40 Sierpień - fi lm dok. 10.30 
Koło historii 11.15 Okręty II wojny świato-
wej - fi lm dok. 12.35 Dziad domniema-
ny - fi lm dok. 13.30 Leśnym tropem (9) 
14.00 Szerokie tory - reportaż 14.30 Flesz 
historii (196) 14.50 Ex Libris 15.15 Dzieje 
kultury polskiej - cykl dok. 16.15 Komuni-
katy Wojenne (5) 16.20 Nieznana Biało-
ruś - fi lm dok. 17.00 Biała wizytówka (1) 
- serial 18.00 Sierpień 1980 - negocjacje 
- cykl dok. 19.00 Dziennik telewizyjny 
- 30.8.1988 19.45 Szmuglerzy - fi lm dok. 
20.45 Gra o Wolność - ocalone taśmy, cz. 
3 - cykl dok. 21.30 Odważyć się być wol-
nym - fi lm dok. 22.30 Nieznana Białoruś 
- fi lm dok. 23.10 Wiedźmin (9) - serial 
0.05 Miejsce z  historią - Duszniki Zdrój 
- z Chopinem w tle 0.25 Historia pewne-
go życia - fi lm dok. 1.20 Władysław hr. Za-
moyski - Pan z Wielkopolski - Władca Tatr 

7.07 Magazyn Polska 2014 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Magazyn 
ATP World Tour Uncovered 2014 10.00 
MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 13.00 
Polsat Sport News Sport Flash 13.35 Mo-
toGP Motocyklowe MŚ 2014 17.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 17.07 Lekkoatle-
tyka Diamond League 19.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 19.07 Magazyn IAAF 
World Athletics 21.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 21.07 MP w  siatkówce pla-
żowej 22.45 Polsat Sport News Sporto-
we podsumowanie dnia 23.00 Siatkówka 
MŚ Polska 2014 0.00 Polsat Sport News 
Sportowe podsumowanie dnia 0.15 MP 
w  siatkówce plażowej 1.00 Polsat Sport 
News Sportowe podsumowanie dnia

7.55 Tenis ziemny - Turniej WTA - New 
Haven - FINAŁ 9.35 Deyna 10.30 Jeź-
dziectwo - Światowe Igrzyska Jeździeckie 
2014 - WKKW - Cross - relacja 13.25 Wio-
ślarstwo - MŚ - Amsterdam - Finały - dz. 
1 15.35 Jeździectwo - Światowe Igrzyska 
Jeździeckie 2014 - WKKW - Cross - re-
lacja 16.30 Piłka nożna - Mecz charyta-
tywny. Gwiazdy TVP - Komenda Główna 
Policji 18.10 Z archiwum 19.15 Strongman 
20.20 Wioślarstwo - MŚ - Amsterdam 
- Finały - dz. 1 21.55 Wielkie chwile pol-
skiego 23.00 Sportowy Wieczór 23.10 
GOL T - Mobile Ekstraklasa 23.20 Jeź-
dziectwo - Światowe Igrzyska Jeździeckie 
2014 - WKKW - Cross - relacja 0.55 Za-
kończenie dnia 

3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 5.00 Tenis. US Open, No-
wy Jork, Stany Zjednoczone 7.00 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczo-
ne 8.30 Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 
7. 9.30 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 12.00 Jeździectwo. Świato-
we Igrzyska Jeździeckie, Francja, WKKW 
(ujeżdżenie) 13.30 WIOŚLARSTWO. MŚ 
15.15 Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 7. 
16.00 Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 8. 
17.45 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 21.00 Tenis. Gem, set i Mats 
21.05 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 1.00 Tenis. Gem, set i Mats 
1.05 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 

14.55 Życie Karola Wojtyły - fi lm 15.25 
Święty na każdy dzień 15.30 Powrót do 
Domu Ojca 16.00 Informacje dnia 16.10 
Mocni w wierze. 16.40 Sanktuaria Polskie 
17.00 Z  Parlamentu Europejskiego 17.30 
Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedo-
kończone 19.25 Przegląd katolickiego 
tygodnika „Niedziela” 19.30 Program dla 
dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Ró-
żaniec 20.50 Kartka z  Powstania War-
szawskiego 20.55 Święty na każdy dzień 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Historia Królowej Estery cz. 7 - fi lm fabu-
larny 22.55 Święty na każdy dzień 23.00 
Muzyka Gospel Johnny’ego Casha - fi lm 
23.50 Niezwykłości przyrody Nowej Ze-
landii - Pingwiny - fi lm 

5.59 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 Debata TVP INFO - program 
publicystyczny 18.30 Reportaż TVP INFO 
- reportaż 18.55 INFOrmacje 19.10 Serwis 
sportowy 19.15 Pogoda 19.20 Puls Polski 
- 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 Puls Polski - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.47 Po-
goda 22.55 Z dnia na dzień 23.35 Sporto-
wy Wieczór 23.50 Puls Polski - magazyn 
0.25 Dziś wieczorem 0.40 Minęła 20ta

 5.55 Rodzina słoni - fi lm dok. 
 7.00 M jak miłość (1071) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.35 Sztuka życia (69) Anna 

Lewandowska - nowela dok.
 11.05 Barwy szczęścia (1148) - serial
 11.40 Barwy szczęścia (1149) - serial
 12.15 Ogniem i mieczem (4) - serial
 13.15 Bliskie i groźne spotkania 

Steve’a 2 - serial dok. 
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Rodzinka.pl (126) - Rodzinna 

manipulacja - serial komediowy
 15.10 Rodzinka.pl (127) - Kryzys 

- serial komediowy
 15.40 Słowo na niedzielę
 15.50 Alternatywy 4 (8) - Wesele 

- serial komediowy
 17.00 Pojedynek gigantów, czyli 

Ani Mru Mru kontra Kabaret 
Moralnego Niepokoju - pro-
gram kabaretowy

 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 XV Mazurska Noc Kabaretowa 

2013. Kabaret według Artura 
Andrusa - widowisko rozrywkowe

 21.10 XV Mazurska Noc Kabaretowa 
- Mrągowo 2013. Kabaret 
według Marcina Dańca - wido-
wisko rozrywkowe

 22.15 Król Skorpion - fi lm akcji, USA, 
Niemcy, Belgia

 23.55 Maleo Reggae Rockers - koncert
 1.20 Tolerancyjni partnerzy - thril-

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

 3.10 Druga szansa - fi lm obycza-
jowy, USA, reż. Thom Eberhardt, 
wyk. Molly Ringwald, George 
Newbern, Timothy Blake, Ellen 
Crawford

 4.35 Zakończenie dnia

 5.30 Uwaga! - program interwencyjny
 5.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Top wings - program rozrywkowy 
 8.30 Dzień dobry wakacje - magazyn 
 11.00 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 12.00 Project Runway
 13.10 Kobieta na krańcu świata - pro-

gram podróżniczo - rozrywkowy
 13.45 X Factor - program rozrywkowy
 16.00 Sekrety chirurgii - reality show 
 17.00 Surowi rodzice - reality show 
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 
 19.00 Fakty, Sport
 19.30 Baja Poland 
 19.35 Pogoda 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Znów mam 17 lat - komedia, 
USA 2009, reż. Burr Steers, wyk. 
Zac Efron, Matthew Perry, Leslie 
Mann, Thomas Lennon, Allison 
Miller

 22.10 Dom nad jeziorem - fi lm oby-
czajowy, USA, Australia 2006, 
reż. Alejandro Agresti, wyk. 
Keanu Reeves, Sandra Bullock, 
Christopher Plummer, Ebon 
Moss - Bachrach, Willeke Van 
Ammelrooy, Dylan Walsh 

 0.15 Cela II - horror, USA 2009, reż. 
Tim Iacofano, wyk. Tessie San-
tiago, Chris Bruno, Frank Whaley, 
Bart Johnson, Michael Flynn 

 2.10 Baja Poland 
 2.15 Uwaga! - program interwencyjny
 2.30 Sekrety Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.35 Jeźdźcy smoków 
 8.05 Jeźdźcy smoków 
 8.35 Scooby Doo i Brygada Detek-

tywów
 10.05 Ewa gotuje
 10.40 Scooby Doo i śnieżny stwór 

- fi lm anim., USA, 2007
 12.20 Garfi eld - komedia familijna, 

USA, 2004, reż. Peter Hewitt
 13.55 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 15.55 13 Posterunek
 17.15 Hell’s Kitchen - Piekielna 

Kuchnia
 18.00 MŚ w siatkówce mężczyzn 2014 
 19.20 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 20.00 MŚ w siatkówce mężczyzn 2014

 22.15 Replikant - fi lm sci - fi , USA, 
2001, reż. Ringo Lam, wyk. Jean 
- Claude Van Damme, Catherine 
Dent, Michael Rooker, Ian Robison 

 0.15 Koszmar kolejnego lata - hor-
ror, USA, 2006, reż. White Sylvain, 
wyk. Brooke Nevin, David Paet-
kau, Torreyn DeVitto, Ben Easter

  Kiedy coś, co miało być zwykłym 
psikusem nastolatków bazującym 
na przerażającej legendzie zwią-
zanej z 4 - lipcowym świętem 
kończy się przypadkową śmiercią 
jednego z przyjaciół, reszta przy-
rzeka utrzymać sprawę w tajem-
nicy, tak by nie wyszedł na jaw ich 
udział w wypadku. Ich przyjaźń 
wystawiona zostaje na ciężką 
próbę

 2.20 Tajemnice losu

 6.00 Benny Hill
 6.35 Przyjaciele z Kieszonkowa
 7.55 Jej Szerokość Afrodyta
 8.55 Tuż przed tragedią
 10.00 Zaklinacz psów
 11.00 Galileo
 12.00 Czysta chata
 13.00 Tuż przed tragedią
 14.05 STOP Drogówka
 15.10 Kto pierwszy, ten lepszy 

- komedia romantyczna, Niemcy, 
USA, 2002, reż. Reginald Hudlin, 
wyk. Matthew Perry, Elisabeth 
Hurley, Bruce Campbell, Amy 
Adams, Vincent Pastore 

 17.20 Zaginiony skarb - fi lm przy-
godowy, USA, 2003, reż. Jim 
Wynorski, wyk. Stephen Baldwin, 
Nicollette Sheridan, Coby Ryan 
McLaughin

 19.05 Galileo
 20.05 Siła taktyczna - fi lm sensacyjny, 

USA, 2011, reż. Adamo Cultraro, 
wyk. Michael Shanks, Steve Austin 

 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
 23.00 Rozstanie - thriller, USA, 1998, 

reż. Paul Marcus, wyk. Bridget 
Fonda, Kiefer Sutherland, Pene-
lope Ann Miller, Tippi Hedren 

 1.05 Zła karma - thriller, USA/Austra-
lia, 2012, reż. Suri Krishnamma, 
wyk. Dominic Purcell, Ray Liotta, 
Vanessa Gray 

 3.00 4music
 4.00 mała Czarna

 6.15 Szymon Majewski Show
 7.15 Mango - Telezakupy
 9.20 Kamufl aż - serial sensacyjny
 10.15 Sowie pole - fi lm familijny, USA 

2006, reż. Wil Shriner, wyk. Logan 
Lerman, Brie Larson, Tim Blake 
Nelson, Cody Linley

 12.15 Pod osłoną nocy - serial
 13.15 Czterej pancerni i pies - serial
 14.35 Brzydula - serial obyczajowy
 17.35 Trzech detektywów: Tajem-

nica zamku grozy - fi lm przygo-
dowy, Niemcy 2009, reż. Florian 
Baxmeyer, wyk. Chancellor Miller, 
Nick Price, Cameron Monaghan

 19.30 Marsjanie atakują - fi lm S - F, 
USA 1996, reż. Tim Burton, wyk. 
Jack Nicholson, Glenn Close, 
Annette Bening, Michael J. Fox, 
Pierce Brosnan, Sarah Jessica Par-
ker, Martin Short, Lisa Marie, Rod 
Steiger, Danny DeVito

 21.45 Troje do tanga - komedia, USA, 
Australia 1999, reż. Damon Santo-
stefano, wyk. Matthew Perry, Neve 
Campbell, Dylan McDermott, Oliver 
Platt, John C. McGinley

 23.50 W morzu ognia - fi lm sensa-
cyjny, USA 1997, reż. Félix Enri-
quez Alcalá, wyk. Steven Seagal, 
Marg Helgenberger, Kris Kristof-
ferson, Harry Dean Stanton, Ste-
phen Lang

 2.00 Sekrety Magii 
 4.05 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Łowcy skarbów - serial
 7.00 Taki jest świat
 7.55 Aukcja w ciemno - reality TV
 8.30 Dzieciaki z Wyspy Skarbów: 

Potwór z Wyspy Skarbów 
- fi lm familijny, Nowa Zelandia 

 11.55 Barbie Mariposa i baśniowa 
księżniczka - fi lm anim.

 13.40 Najpiękniejsze baśnie braci 
Grimm: Czerwony Kapturek 
- baśń, Niemcy 2012

 14.55 K - 9: Prywatny detektyw 
- komedia, USA 2002

 16.55 Blondynka w koszarach 
- komedia, USA 2008, reż. Steve 
Miner, wyk. Jessica Simpson, 
Vivica A. Fox, Steve Guttenburg

 19.00 Kung Fu Panda: Legenda o nie-
zwykłości - serial

 20.00 Ostateczna rozgrywka - fi lm 
akcji, Kanada 2004, reż. Sidney J. 
Furie, wyk. Dolph Lundgren, Polly 
Shannon, Donald Burda

 22.00 Sędzia Dredd - fi lm akcji, USA 
1995, reż. Danny Cannon, wyk. 
Sylvester Stallone, Max von 
Sydow, Jürgen Prochnow, Diane 
Lane, Armand Assante

 0.00 Zemsta po śmierci - horror, USA 
2007, reż. Sebastian Gutierrez, 
wyk. Lucy Liu, Robert Forster, 
Cameron Richardson

 2.00 Taki jest świat
 2.50 Kręcimy z gwiazdami
 3.20 Dyżur

 7.00 Transmisja Mszy Świętej 
 8.00 Tydzień
 8.25 Kung Fu Panda Legenda o nie-

zwykłości (26) - serial
 8.55 Ziarno - magazyn
 9.30 Janosik (13) - Zdrada - serial
 10.25 Nie ma jak Polska (10) Podkar-

pacie - magazyn
 10.50 Biegajmy razem - magazyn
 11.10 Latoteka - magazyn muzyczny
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański, Watykan
 12.10 Między ziemią a niebem
 12.50 Chichot losu (13) - serial
 13.50 Wisła od źródła do ujścia
 14.25 Muły siostry Sary - western, 

USA, reż. Don Siegel, wyk. Shirley 
Mclane, Clint Eastwood, Manolo 
Fabregas, Alberto Morin

 16.30 Teleexpress, Pogoda
 17.20 Mecz towarzyski - piłka nożna 

- Gwiazdy TVP vs Gwiazdy TVN 
  19.05 Eska Music Awards 2014 - skrót
 19.20 Wiadomości naukowe 
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 PZU Festiwal Biegowy - Kry-

nica - Zdrój - felieton
 20.07 ERC
 20.10 Energa Sailing Cup
 20.25 Złoty środek - komedia, Polska, 

reż. Olaf Lubaszenko, wyk. Anna 
Przybylska, Szymon Bobrow-
ski, Cezary Pazura, Edward Linde 
- Lubaszenko, Robert Gonera, 
Paweł Wilczak, Tamara Arciuch

 22.20 Westerplatte - dramat wojenny, 
Polska, reż. Stanisław Różewicz, 
wyk. Zygmunt Hubner, Arkadiusz 
Bazak, Tadeusz Schmidt

 0.05 King Kong - fi lm przygodowy, 
USA, Nowa Zelandia, Niemcy, reż. 
Peter Jackson, wyk. Naomi Watts, 
Adrien Brody, Jack Black

 3.20 Muły siostry Sary - western, 
USA, reż. Don Siegel, wyk. Shirley 
Mclane, Clint Eastwood, Manolo 
Fabregas, Alberto Morin

 5.15 Zakończenie dnia

7.05 Informacje kulturalne 7.30 Syzyfo-
we prace - serial 8.40 Nazywał się Bag-
ger Vance - fi lm obyczajowy 10.50 Infor-
macje kulturalne 11.20 Kot w Paryżu - fi lm 
anim. 12.35 Murmurando - fi lm kr.metr. 
TVP 13.20 Klasyczne albumy rocka 14.25 
Gwiazdy opery 15.30 Przygody Joanny 
- fi lm obycz. 17.15 Niedziela ze… Stanisławą 
Celińską - Nowa Warszawa - fi lm muzycz-
ny 19.35 Niedziela ze … Stanisławą Celińską 
- Piżama - fi lm TVP 20.20 Spis cudzołożnic 
- komedia 21.45 Opiumowe zakładniczki 
- fi lm dok. 22.50 Stomp - fi lm anim. 22.55 
Video Disk - fi lm anim. 23.00 Neonowa 
krowa - fi lm anim. 23.05 Wilki - fi lm anim. 
23.30 Senność - fi lm obycz.

7.25 Komunikaty Wojenne (6) - felieton 
7.30 Miejsce z  historią 7.55 Katalog za-
bytków - Krzeszow - Kościół Cystersów 
8.10 Cud na Kostaryce - fi lm dok. 9.00 
Biała wizytówka (1) - serial 10.05 Drogi 
do wojny - fi lm dok. 10.35 Dzieje kultury 
polskiej - cykl dok. 11.45 Historia pewne-
go życia - fi lm dok. 12.40 Roztocze - fi lm 
dok. 13.15 Leśnym tropem (10) 13.45 
Wielka Gra - teleturniej 14.45 Pani mini-
ster tańczy - komedia 16.15 Komunikaty 
Wojenne (6) - felieton 16.20 Spór o  hi-
storię - debata 17.00 Biała wizytówka (2) 
- serial 18.05 Kalendarium historyczne 
- cykl dok. 18.30 Młodopolacy - fi lm dok. 
19.00 Dziennik telewizyjny - 31.8.1989 
19.30 Powtórka z życia - Postulaty sierp-
niowe 19.45 Cień radiostacji - fi lm dok. 
20.35 Polska i świat z historią w tle 21.00 
Jutro idziemy do kina - fi lm fabularny 
22.55 Koło historii - Harcerz, kurier, szpieg 
23.35 Wiedźmin (10) Mniejsze zło - se-
rial 0.40 Nasz reportaż 1.10 Teatr historii 
- Westerplatte. Honor żołnierza 1.40 Pol-
ska i świat z historią w tle

7.07 MP w siatkówce plażowej 9.07 Mo-
toGP Motocyklowe MŚ 2014 11.20 Ma-
gazyn Trans World Sport 12.20 MotoGP 
Motocyklowe MŚ 2014 17.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 17.07 MP w siatkówce 
plażowej 18.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 18.07 MP w  siatkówce plażowej 
19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 
Piłka nożna Liga holenderska 21.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 21.07 Gala bok-
su zawodowego Sauerlanda 22.45 Pol-
sat Sport News Sportowe podsumowa-
nie dnia 23.00 Siatkówka MŚ Polska 2014 
0.00 Polsat Sport News Sportowe podsu-
mowanie dnia 0.15 Magazyn Cafe Futbol 
1.00 Polsat Sport News Sportowe podsu-
mowanie dnia 1.15 Magazyn Cafe Futbol 

8.00 Jeździectwo - Światowe Igrzyska 
Jeździeckie 2014 - WKKW - Cross 9.45 
Siatkówka plażowa - Plaża Open - Piła 
- Finał kobiet 10.45 Siatkówka plażowa 
- Plaża Open - Piła - Finał mężczyzn 11.50 
Red Bull Air Race 12.55 Wioślarstwo - MŚ 
- Amsterdam - Finały 15.05 Jeździectwo 
- Światowe Igrzyska Jeździeckie 2014 
- WKKW - Skoki - relacja 17.05 Powrót 
- magazyn dla niepełnosprawnych 17.45 
Dzień na wyścigach - St. Leger 18.35 Rajd 
Niemiec 18.45 Deyna 19.30 Strongman 
20.30 Wioślarstwo - MŚ - Amsterdam 
- Finały - dz. 2 22.00 Wielkie chwile pol-
skiego futbolu 23.00 Sportowa niedziela 
23.25 Jeździectwo - Światowe Igrzyska 
Jeździeckie 2014 - WKKW - Skoki - relacja 

3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 7.00 Tenis. US Open, Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone 8.30 Kolarstwo. 
Vuelta a  Espańa Etap 8. 9.30 Rajdy Sa-
mochodowe. FIA Rajdowe Mistrzostwa 
Europy, Czechy 10.00 Tenis. US Open, 
Nowy Jork, Stany Zjednoczone 11.30 Jeź-
dziectwo. Światowe Igrzyska Jeździeckie, 
Francja, WKKW (cross) 13.00 WIOŚLAR-
STWO. MŚ 14.45 Kolarstwo. Grand Prix, 
Plouay 15.30 Kolarstwo. Vuelta a Espańa 
Etap 8. 16.00 Kolarstwo. Vuelta a Espańa 
Etap 9. 17.45 Tenis. US Open, Nowy Jork, 
Stany Zjednoczone 21.00 Tenis. Gem, set 
i Mats 21.05 Tenis. US Open, Nowy Jork, 
Stany Zjednoczone 1.00 Tenis. Gem, set 
i Mats 1.05 Tenis. US Open, Nowy Jork,

11.30 Jan Paweł II - fi lm 11.55 Słowo ży-
cia 12.00 Anioł Pański 12.20 Wieś to też 
Polska 13.30 Sól Ziemi - Kościelisko 14.40 
Powołanie - fi lm 15.35 Bieszczadzkie za-
kapiory 16.00 Informacje dnia 16.10 Kon-
cert życzeń 17.00 Bł. ks. Jakub Alberione 
- prorok mediów masowych - 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 Jezus Królestwo bez granic - Cu-
downe rozmnożenie chleba - fi lm 20.00 
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 
Kartka z Powstania Warszawskiego 20.55 
Święty na każdy dzień 21.00 Apel Jasno-
górski 21.20 Informacje dnia 21.40 Mi-
sja w Korr - fi lm 22.10 Jak My to widzimy 
22.40 Wspomnienia - św. Józef Benedykt 
Cottolengo - fi lm fabularny Włochy 2002 

5.59 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 Prawdę mówiąc - maga-
zyn 18.30 Szerokie tory 18.55 INFOrma-
cje 19.10 Serwis sportowy 19.15 Pogoda 
19.20 Pożyteczni.pl 19.53 Dziś wieczo-
rem 20.10 Minęła 20ta 20.30 Serwis Info 
weekend 20.40 Bez retuszu - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.48 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.45 Po-
goda 22.55 Z dnia na dzień 23.35 Sporto-
wa niedziela 23.55 Woronicza 17 1.15 Bez 
retuszu - magazyn 2.20 Panorama Dnia 
3.13 Pogoda 3.17 Sportowa niedziela 3.35 
Głos Mediów - magazyn 

 5.15 Słowo na niedzielę 
 5.25 Bliskie i groźne spotkania 

Steve’a (12seria) 2 - serial dok. 
 6.05 Ostoja (139) - magazyn
 6.35 M jak miłość (1072) - serial
 7.35 W pustyni i w puszczy (3 - 4) 

- serial przygodowy TVP
 9.45 Australia - podróż w czasie 

- Szalone lata (3) - serial dok. 
 10.50 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Bananera 
 11.30 Makłowicz w podróży - Malezja
 12.15 Gwiazdy w południe - Dobo-

rowa jednostka - komedia, 
USA, reż. Edward Montagne, 
wyk. Ernest Borgnine, Joe Flynn, 
Tim Conway

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Cirque du Soleil. Alegria
 16.25 Na dobre i na złe (563) 

- W dobrych rękach - serial
 17.25 Na sygnale (8) - serial fabulary-

zowany TVP
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.55 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 20.10 Świętokrzyska Gala Kabare-

towa 2014 - widowisko
 21.15 Świętokrzyska Gala Kabare-

towa 2014 - widowisko
 22.25 Świętokrzyska Gala Kabare-

towa 2014 - widowisko
 23.35 Czas honoru, (78) - Przysięga 

i rozkaz - serial
 0.40 Solidarity of Arts 2014 Espe-

ranza Spalding + - koncert
 2.20 Doborowa jednostka - kome-

dia, USA, reż. Edward Montagne, 
wyk. Ernest Borgnine, Joe Flynn, 
Tim Conway

 3.55 Zakończenie dnia

 7.55 Maja w ogrodzie 
 8.25 Akademia ogrodnika 
 8.30 Dzień dobry wakacje - magazyn 
 10.55 Wakacje pod prąd 
 11.00 Co za tydzień - magazyn 
 11.30 Przed meczem - TVP vs. TVN 
 11.40 Dzieciaki 
 12.10 Przed meczem - TVP vs. TVN 
 12.20 Znów mam 17 lat - komedia, 

USA 2009, reż. Burr Steers, wyk. 
Zac Efron, Matthew Perry, Leslie 
Mann, Thomas Lennon

 14.30 Przed meczem - Wielki mecz 
- TVP vs. TVN 

 14.40 W rytmie hip - hopu - fi lm 
obyczajowy, USA 2001, reż. 
Thomas Carter, wyk. Julia Sti-
les, Sean Patrick Thomas, Kerry 
Washington, Fredro Starr, Terry 
Kinney, Bianca Lawson, Vince 
Green

 17.00 Wielki Mecz TVP vs. TVN 
 19.00 Fakty, Sport
 19.30 Kroniki Męskiego grania 2014 
 19.35 Baja Poland 
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Zapowiedź - fi lm katastrofi czny, 
USA, Australia, Wielka Brytania 
2009, reż. Alex Proyas, wyk. Nico-
las Cage, Chandler Canterbury, 
Rose Byrne, Lara Robinson

 22.30 Ucieczka z Los Angeles - fi lm S 
- F, USA 1996, reż. John Carpenter

 0.30 Ocalić Grace - serial 
 1.35 Baja Poland 
 1.40 Wakacje pod prąd 
 1.45 Uwaga! - program interwencyjny
 2.00 Sekrety Magii 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków
 8.45 Scooby Doo i Król Goblinów 

- fi lm anim., USA, 2008
 10.25 Rodzinne rozgrywki - komedia 

obyczajowa, USA, 2006
 12.20 Hot Shots II - komedia, USA, 

1993, reż. Jim Abrahams
 14.10 Zgadnij, kim jestem? - komedia 

przygodowa, Hongkong, 1998, 
reż. Benny Chan, Jackie Chan, 
wyk. Jackie Chan, Ed Nelson

 16.30 Miodowe lata
 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.05 Step Up 4 Revolution - melo-
dramat, USA, 2012, reż. Scott 
Speer, wyk. Claudio Pinto, Cleopa-
tra Coleman, Misha Gabriel, Ryan 
Guzman, Tommy Dewey

  Pochodzą z Miami na Florydzie. 
Tańczą na ulicy, w galeriach sztuki 
i centrach handlowych. Nie ma 
dla nich rzeczy niemożliwych 
a każda, nawet najdziwniejsza 
lokalizacja może stać się parkie-
tem. Nazywają się „The Mob”. 
Grupie przewodzi niejaki Sean. 
Pewnego dnia chłopak spotyka 
piękną nieznajomą o imieniu 
Emily. 

 22.15 CSI: Kryminalne zagadki Miami
 0.15 Dla niej wszystko - dramat kry-

minalny, Francja, 2008, reż. Fred 
Cavayé, wyk. Vincent Lindon, 
Diane Kruger

 2.15 Magazyn sportowy
 4.15 Tajemnice losu

 6.00 Benny Hill
 6.30 Jej Szerokość Afrodyta
 7.30 Galileo - jak to możliwe
 8.25 Pies na wagę diamentów 

- komedia familijna, USA, 2008 
 10.40 Galileo
 11.40 Zaklinacz psów
 12.45 Tanguy - komedia, Francja
 15.00 Zapadlisko - fi lm sci - fi , USA, 

2013, reż. Scott Wheeler, wyk. 
Dominika Juillet, Eric Roberts, 
Jeremy London 

 16.55 Fast Track: Bez granic - fi lm 
akcji, Niemcy, 2008, reż. Axel 
Sand, wyk. Andrew Walker, Erin 
Cahill 

 19.00 Galileo
 20.00 Skaza - fi lm akcji, Kanada, 2009, 

reż. Jeff  King, wyk. Laura Van-
dervoort, Steve Austin, Walton 
Goggins 

 22.15 K - Pax - dramat, USA, Niemcy, 
2001, reż. Iain Softley, wyk. Jeff  
Bridges, Kevin Spacey, Mary 
McCormack 

 0.45 Osobliwości kulturowe
 1.40 STOP Drogówka
 2.45 Integracja
 3.00 4music
 4.00 mała Czarna
 5.00 4music

 4.30 Szymon Majewski Show
 6.30 Mango - Telezakupy
 8.35 Czarna kawaleria - western, 

USA 1998, reż. Charles Haid, wyk. 
Danny Glover, Lamont Bently, 
Tom Bower, Timothy Busfi eld, 
Gabriel Casseus, Bob Gunton

 10.30 Czterej pancerni i pies - serial
 11.55 Brzydula - serial obyczajowy
 14.45 Troje do tanga - komedia, USA, 

Australia 1999, reż. Damon San-
tostefano, wyk. Matthew Perry, 
Neve Campbell, Dylan McDermott

 16.50 Nie lubię poniedziałku - kome-
dia, Polska 1971, reż. Tadeusz 
Chmielewski, wyk. Kazimierz 
Witkiewicz, Zygmunt Apostoł, 
Joanna Kasperska, Halina Kowal-
ska, Bohdan Łazuka

 19.00 Gra pozorów - serial
 20.00 W morzu ognia - fi lm sensa-

cyjny, USA 1997, reż. Félix Enri-
quez Alcalá, wyk. Steven Seagal, 
Marg Helgenberger, Kris Kristof-
ferson, Harry Dean Stanton

 22.15 Mentalista - serial sensacyjny
 23.20 Polowanie na „Czerwony 

Październik” - fi lm sensacyjny, 
USA 1990, reż. John McTiernan, 
wyk. Sean Connery, Alec Baldwin, 
Scott Glenn, Sam Neill, James Earl 
Jones, Joss Ackland, Richard Jor-
dan, Peter Firth, Tim Curry

 2.05 Sekrety Magii 
 4.10 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Łowcy skarbów - serial
 8.50 Wojciech Cejrowski. Boso 
 10.10 Aukcja w ciemno - reality TV
 11.05 Łowcy okazji - serial dok.
 12.05 Pamiętniki Barbie - fi lm anim.
 13.45 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Jorinde i Joringel 
- baśń, Niemcy 2011

 15.00 Jaki ojciec, taki syn? - komedia, 
USA 2006, reż. Scott Marshall, 
wyk. Daryl Sabara, Jami Gertz, 
Jeremy Piven, Larry Miller

 17.00 Śnieżne psy - komedia, Kanada, 
USA 2002, reż. Brian Levant, Wal-
demar Modestowicz, wyk. Cuba 
Gooding Jr, James Coburn, Sisqó

 19.00 Kung Fu Panda: Legenda o nie-
zwykłości - serial

 19.30 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

 22.00 Hannibal - serial
 23.00 American Horror Story - serial
 0.00 Sędzia Dredd - fi lm akcji, USA 

1995, reż. Danny Cannon, wyk. 
Sylvester Stallone, Max von 
Sydow, Jürgen Prochnow, Diane 
Lane, Armand Assante

 2.00 Kręcimy z gwiazdami
 2.45 Taki jest świat
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji

Niedziela, 31.08.2014

Sobota, 30.08.2014

6.00 Ostatni templariusz cz. 1 - fi lm przy-
godowy 7.50 Mężowie i żona - komedia 
10.20 Yamakasi - Współcześni Samura-
jowie - fi lm sensacyjny 12.05 Stań przy 
mnie - fi lm familijny 13.50 Syn smoka cz. 
1 - fi lm przygodowy 15.40 Komedia mał-
żeńska - komedia obyczajowa 17.40 To-
otsie - komedia 20.00 Iluzjonista - fi lm 
kostiumowy 22.25 Futro - komedia 0.25 
Pandemic - wirus zagłady cz. 2 - thriller

10.45 Życie w  przepychu - serial 11.45 
Wojny magazynowe 13.45 Wielkie prze-
prowadzki - serial 14.45 Czysty zysk - se-
rial 15.45 Express - informacje 16.05 Kar-
toteka 17.10 Włoska robota - serial 17.45 
Express - informacje 18.05 Ola w  trasie 
18.40 Słoneczne rezydencje 19.45 Ex-
press - informacje 20.00 Największe 
Zbrodnie Stulecia 21.00 4 wesela 22.00 
Usterka 23.00 Panny młode na gigancie

9.50 13 Demonów Scooby - Doo 10.50 
Jock - fi lm przygodowy 13.00 Zapadli-
sko - fi lm sci - fi  14.50 Na granicy śmier-
ci 15.50 Jak zostać milionerem 17.05 Naj-
groźniejsze zwierzę świata cz. 2 - fi lm 
dok. 18.20 W  krzywym zwierciadle: Po-
szukiwacze złota - komedia 20.00 Galileo 
21.00 Rude Tube 21.30 Zbrodnie, które 
wstrząsnęły światem 22.30 Zagadki kry-
minalne 23.30 Skaza - fi lm akcji

5.50 Rajski kanion - western 6.55 Orzeł 
- fi lm wojenny 9.20 Podróż za jeden 
uśmiech - fi lm młodzieżowy 11.00 Syn smo-
ka cz. 2 - fi lm przygodowy 12.50 Iluzjonista 
- fi lm kostiumowy 15.00 Wyścig z czasem 
- fi lm kryminalny 17.15 Rozważna i roman-
tyczna - komedia romantyczna 20.00 Filip 
z konopi - komedia obyczajowa 21.45 Sho-
wgirls - dramat 0.30 Zajście awaryjne - ko-
media 2.35 Germinal - fi lm kostiumowy

13.45 Surowi rodzice - reality show 14.45 
4 wesela 15.45 Express - informacje 
16.05 Ola w  trasie 16.40 Kulinarne wy-
prawy Gordona Ramsaya 17.45 Express 
- informacje 18.05 Usterka 18.40 Wojny 
magazynowe 19.45 Express - informacje 
20.00 Licytuj i niszcz 20.30 Licytuj i niszcz 
21.00 Świat bez fi kcji 21.30 PANIC 9 - 1 - 1 
- serial 22.30 Kossakowski. Szósty zmysł. 
Bałkany 23.00 Czysty zysk - serial 

9.55 13 Demonów Scooby - Doo 10.55 
Książę Waleczny - fi lm fantasy 12.50 Kro-
kodyle - wszyscy za jednego - fi lm familij-
ny 14.30 Sąsiadka - komedia romantycz-
na 16.35 Jak zostać milionerem 17.55 Na 
granicy śmierci 18.55 Ludzie. 4 miliardy lat 
ewolucji - fi lm dok. 20.00 Włatcy móch 
21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 
Swobodny lot - thriller 23.30 Dziewczyna 
z sushi - fi lm kryminalny
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.35 Uciekinier - fi lm dok.
 9.40 Notacje - Andrzej Żupański 

- Zaczęło się 1 Września 1939 
 10.05 Ojciec Mateusz (1) - Obcy 

- serial kryminalny TVP
 11.00 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.40 Wisła od źródła do ujścia (1). 

Od źródeł Wisły do ujścia 
Dunajca - fi lm dok.

 14.40 Program rozrywkowy
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.25 Okrasa łamie przepisy 

- Zdrowa, polska wieprzowina 
 15.55 MacGyver - Negocjatorka 

- serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2598) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.20 GOL T - Mobile Ekstraklasa 
 20.30 Pogoda
 20.40 Wielki Test z Historii. II Wojna 

Światowa
 22.25 Kulisy II Wojny Światowej, cz. 1 

- fi lm dok.
 23.30 Mściciel - fi lm fabularny, USA, 

reż. Clint Eastwood, wyk. Clint 
Eastwood, Verna Bloom, Walter 
Barnes

 1.20 Polana pośród brzeziny - dra-
mat, Francja, Niemcy, Polska, reż. 
Marceline Loridan - Ivens, wyk. 
August Diehl, Zbigniew Zama-
chowski, Anouk Aimee

 3.05 Notacje - Andrzej Żupański 
- Zaczęło się 1 Września 1939 

 3.20 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

 4.05 Zakończenie dnia

7.00 Afi sz kulturalny 7.10 Polskie drogi - se-
rial 8.50 Portrety - Strawiński w Hollywood 
- fi lm dok. 10.05 Jestem - fi lm obycza-
jowy 12.00 Anne - Sophie Mutter. Sona-
ty Brahmsa 13.30 Jestem - fi lm obycza-
jowy 15.20 Polskie drogi - Misja specjalna 
- serial 17.05 Portrety - Strawiński w  Hol-
lywood - fi lm dok. 18.15 Studio Kultura 
- Rzym, miasto otwarte 18.20 Rzym, mia-
sto otwarte - dramat 20.20 Panorama ki-
na polskiego - Krajobraz po bitwie - dra-
mat 22.10 Prawdziwy miód - fi lm kr.metr. 
22.35 Videogalerie - Anna Raczyński - ma-
gazyn kulturalny 23.20 Śmiertelne zmę-
czenie - komedia 0.55 Krajobraz po bitwie 
- dramat 2.55 Złodzieje rowerów - dramat

7.20 Powstańcy - Dzień 32 7.35 Polska 
i  świat z  historią w  tle 7.55 Komunika-
ty Wojenne (7) - felieton 8.00 Początek 
II wojny światowej - cykl dok. 8.30 Arty-
lerzysta z Wichra 9.00 Pogranicze w og-
niu (18) - serial 10.05 Lotnicy - fi lm dok. 
10.40 Teatr historii - Westerplatte. Honor 
żołnierza 11.10 Pierwszy Virtuti Militari 
11.45 To miał być zwykły dzień 11.50 De-
bata w 70. rocznicę napaści niemieckiej na 
Polskę 12.45 Jutro idziemy do kina - fi lm 
fabularny 14.40 Było, nie minęło 15.05 
To miał być zwykły dzień 15.15 Sensacje 
XX wieku 16.15 Cafe Historia 16.35 Polska 
i  świat z  historią w  tle 17.00 Pogranicze 
w  ogniu (19) - serial 18.15 Kalendarium 
historyczne. 19.05 Uwięziona fl otylla - re-
portaż 19.45 Flesz historii (197) 20.00 To 
miał być zwykły dzień 20.05 Warszawska 
niedziela - fi lm dok. 20.20 Spór o historię 
- debata 21.00 Było, nie minęło 21.30 To 
miał być zwykły dzień 21.40 Sensacje XX 
wieku 22.40 Atak Hitlera na Polskę. Jak 
rozpoczęła się II wojna światowa - fi lm 
dok. 23.40 To miał być zwykły dzień 

7.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 
9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 
Lekkoatletyka Diamond League 11.00 
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Piłka 
nożna Liga holenderska 13.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 13.07 MotoGP Motocy-
klowe MŚ 2014 15.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 15.07 Piłka nożna Liga ukraiń-
ska 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 
17.07 Piłka nożna Liga rosyjska 19.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 19.07 MotoGP 
Motocyklowe MŚ 2014 21.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 21.07 Magazyn Cafe 
Futbol 22.45 Polsat Sport News Sportowe 
podsumowanie dnia 23.00 Siatkówka MŚ 
Polska 2014 0.00 Polsat Sport News Spor-
towe podsumowanie dnia

8.00 Sportowa niedziela 8.30 Deyna 9.20 
Wielkie chwile polskiego futbolu 10.25 
Piłka nożna - Superpuchar Hiszpanii. Re-
al Madryt - Atletico Madryt 12.30 Wio-
ślarstwo - MŚ - Amsterdam - Finały - dz. 
1 14.05 la - ME Zurych - podsumowanie 
15.10 Jeździectwo - Światowe Igrzyska 
Jeździeckie 2014 - WKKW - Cross - rela-
cja 16.50 Rajd Niemiec 17.00 Wioślarstwo 
- MŚ - Amsterdam - Finały - dz. 2 18.30 
strongman - Międzynarodowe MP 19.30 
Deyna 20.15 4 - 4 - 2 magazyn piłkarski 
21.20 Jeździectwo - Światowe Igrzyska 
Jeździeckie 2014 - WKKW - Skoki - rela-
cja 23.00 Sportowy Wieczór 23.15 GOL 
T - Mobile Ekstraklasa - magazyn 23.25 
Strongman 1.20 Zakończenie dnia 

3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 5.00 Tenis. US Open, No-
wy Jork, Stany Zjednoczone 7.00 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
9.15 Sporty Motorowe. Weekend w spor-
tach motorowych Wiadomości 9.30 Raj-
dy Samochodowe. FIA Rajdowe Mistrzo-
stwa Europy, Czechy Podsumowanie 
10.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 13.00 Jeździectwo. Świato-
we Igrzyska Jeździeckie, Francja, WKKW 
14.30 Watts 14.45 Tenis. US Open, No-
wy Jork, Stany Zjednoczone 17.00 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
21.00 Tenis. Gem, set i Mats 21.05 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
1.00 Tenis. Gem, set i Mats 1

11.30 Wojna obronna Polski w 1939r. - ana-
liza kampanii wrześniowej 12.00 Modlitwa 
Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 
By odnowić oblicze ziemi 13.20 Koncert 
życzeń 14.10 Miej odwagę milczeć - ojciec 
Placido Cortese - fi lm 15.15 Obrońcy Pocz-
ty Polskiej w Gdańsku 15.50 Pytasz i wiesz 
16.00 Informacje dnia 16.10 Wspomnienia 
z Wilna 16.30 Tydzień z Ziemi Świętej 16.50 
Świadkowie. 17.20 Słowo życia 17.25 Święty 
na każdy dzień 17.30 Reportaż dnia 18.00 
Spotkanie Rodziny Radia Maryja 20.00 In-
formacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Kartka 
z Powstania Warszawskiego 21.00 Apel Jas-
nogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski 
Punkt Widzenia 22.00 Na przekór ciemnoś-
ci - fi lm 23.30 Święty na każdy dzień 23.35 
To jest wojna - 1 września 1939r. - Wieluń 
- świadkowie tamtych wydarzeń 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest te-
mat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po 
przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 
19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 
19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy 
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogo-
da 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 
Puls Polski 21.40 Studio LOTTO 21.50 
Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama 
Dnia 22.47 Pogoda 22.55 Z dnia na dzień 
23.35 Sportowy Wieczór 23.50 To jest te-
mat - magazyn 0.25 Twoje Info 0.55 Dziś 
wieczorem 1.10 Minęła 20ta 1.42 Flesz 
- Serwis Info 1.55 Serwis Info 

 5.40 M jak miłość (614) - serial
 6.35 Coś dla Ciebie - magazyn
 7.05 M jak miłość (615) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.20 Barwy szczęścia (1149) - serial
 11.50 Na dobre i na złe (360) Szczu-

rek - serial
 12.50 Sztuka życia (73), Tamara 

Arciuch - nowela dok.
 13.20 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Polacy na Mada-
gaskar 

 13.50 Ja to mam szczęście! (13) - serial
 14.30 Świat się kręci - Wokół Słońca (1) 

- serial dok. 
 15.25 Rodzinka.pl (41) - Kryzys 

- serial komediowy
 16.00 Panorama, Pogoda
 16.25 Rodzinka.pl (42) - Ty, ja i spa 

- serial komediowy
 16.50 Rodzinka.pl (43) - Narada 

rodzinna - serial komediowy
 17.25 Reporter Polski - magazyn
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Barwy szczęścia (1149) - serial 
 20.05 Barwy szczęścia (1150) - serial
 20.40 M jak miłość (1073) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Tomasz Lis na żywo
 22.50 Inny świat - fi lm dok.
 0.45 Instynkt (7) - Klątwa - serial 

kryminalny TVP
 1.40 Na dwa fronty - komedia, 

Wielka Brytania, reż. Rachel Tala-
lay, wyk. Peter Gallagher, Carly 
Pope, Donnelly Rhodes

 3.15 Tomasz Lis na żywo
 4.05 Zakończenie programu

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny
 7.55 Dzień dobry TVN - magazyn 
 10.55 Wielki Mecz TVP vs. TVN 
 13.00 Szpital - program obyczajowy
 14.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 15.00 Szkoła - pierwszy dzień 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - magazyn oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.50 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 21.30 Top Model - program rozryw-

kowy 
 22.30 Perfekcyjna Pani Domu - pro-

gram rozrywkowy 

 23.30 Agenci NCIS VIII - serial sensa-
cyjny, USA 

 1.30 Co za tydzień - magazyn 
 2.00 Uwaga! - program interwencyjny
 2.20 Sekrety Magii 
 3.40 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Pielęgniarki
 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 - Niesamowity Spi-
der - Man - fi lm sci - fi , USA, 
2012, reż. Marc Webb, wyk. 
Denis Leary, Emma Stone, Martin 
Sheen, Rhys Ifans, Sally Field

  Nastoletni samotnik, Peter, całymi 
dniami próbuje odkryć sekret ze 
swojej przeszłości, a także zdo-
być serce ślicznej Gwen Stacy. 
Tajemnicza teczka jego ojca, 
który porzucił Petera, gdy ten był 
jeszcze dzieckiem, prowadzi chło-
paka do byłego współpracownika 
ojca, Dr. Connorsa. 

 22.55 Potęga strachu - fi lm akcji, 
Niemcy, USA, 2006, reż. Wayne 
Kramer, wyk. Cameron Bright, 
Chazz Palminteri, Karel Roden

 1.25 Bez pamięci - dramat krymi-
nalny, USA, 2006

 3.30 Tajemnice losu

 6.00 Galileo Extra
 7.05 Szczenięce lata Toma 

i Jerry’ego
 7.35 Szczenięce lata Toma 

i Jerry’ego
 8.05 Disney Mickey Mouse 

Clubhouse
 8.35 Jake i piraci z Nibylandii
 9.00 Fat Killers - zabójcy tłuszczu
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Miodowe lata
 11.50 Miodowe lata
 12.40 13 Posterunek
 13.20 13 Posterunek
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Nie igraj z aniołem
 17.00 Burza
 18.00 Miodowe lata
 18.40 Miodowe lata
 19.25 13 Posterunek
 20.00 Tata sam w domu
 21.00 Galileo
 22.00 Galileo
 23.00 Osobliwości kulturowe
 0.05 Spadkobiercy
 1.00 I like it
 2.15 To był dzień
 2.15 To był dzień 
 3.05 Polska 2014 - magazyn siatkarski
 5.00 4music

 5.25 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.45 Męski Typ: Rafał Sonik - talk show
 7.15 Kobra: Oddział specjalny 

- serial sensacyjny
 8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.15 Agenci NCIS - serial sensacyjny
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 Magda M. - serial obyczajowy
 16.55 Brzydula - serial obyczajowy
 17.30 Brzydula - serial obyczajowy
 18.00 Violetta - serial
 19.00 Niewinna intryga - telenowela
 20.15 Kod Karola Wielkiego - fi lm 

przygodowy, Niemcy 2008, reż. 
Ralf Huettner, wyk. Benjamin 
Sadler, Bettina Zimmermann, 
Hark Bohm, Stephan Kampwirth, 
Liv Lisa Fries

 22.45 Wybrana - serial
 23.50 Rock’n’Rolla - fi lm sensacyjny, 

Wielka Brytania/USA 2008, reż. 
Guy Ritchie, wyk. Gerard Butler, 
Tom Wilkinson, Thandie New-
ton, Mark Strong, Idris Elba, Tom 
Hardy, Jeremy Piven

 2.10 Sekrety Magii 
 4.15 Druga strona medalu - talk show
 4.50 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Medicopter - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Gliniarz i prokurator - serial
 9.00 Xena: wojownicza księżniczka 

- serial
 10.00 Doktorzy - talk - show dok.
 11.00 Niania - serial
 11.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.25 Sekret - telenowela, Hiszpania 

2011, wyk. María Bouzas, Ramón 
Ibarra, Sandra Cervera, Mario 
Martín, Fernando Coronado

 15.40 Ocalić życie - reality TV
 16.40 Gwiezdne wrota - serial
 17.40 13 Posterunek 2 - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 22.50 Spartakus. Krew i piach - serial
 23.55 Od zmierzchu do świtu 2 - hor-

ror, USA 1999, reż. Scott Spiegel, 
wyk. Robert Patrick, Bo Hopkins, 
Duane Whitaker, Muse Watson, 
Brett Harrelson, Raymond Cruz

 1.40 Kręcimy z gwiazdami
 2.20 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
 5.30 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 9.05 MacGyver - serial
 10.05 Ojciec Mateusz (2) - Ekspery-

ment - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Wisła od źródła do ujścia (2). 

Od ujścia Dunajca do ujścia 
Narwi - fi lm dok.

 13.50 Jaka to melodia?
 14.25 Moda na sukces (5993) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.25 Klan (2598) - telenowela
 15.50 MacGyver - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2599) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 PZU Festiwal Biegowy - Kry-

nica - Zdrój - felieton
 20.10 Pogoda
 20.25 Raj dla par - komedia, USA, reż. 

Peter Billingsley, wyk. Vince Vau-
ghn, Jason Bateman, Jon Favreau, 
Malin Akerman, Kristen Bell

 22.25 Rzeka (1), USA
 23.20 Mistrz kierownicy ucieka 

- fi lm fabularny, USA, reż. Hal 
Needham, wyk. Burt Reynolds, 
Jackie Gleason, Jerry Reed, Sally 
Field

 1.05 Raj dla par - komedia, USA
 3.05 Notacje - Zdzisław Skwara. 

Walczyłem na Starym Mieście 
 3.20 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 4.05 Zakończenie dnia

7.00 Afi sz kulturalny 7.10 Polskie drogi 
- serial 8.50 Optimista - fi lm dok. 9.50 
Złodzieje rowerów - dramat 11.30 Wyjazd 
służbowy - fi lm TVP 12.30 Młodziutka 
staruszka - dokument 13.30 Straszny sen 
Dzidziusia Górkiewicza - komediodramat 
15.25 Polskie drogi - Obywatele GG - se-
rial 17.05 Polska w dokumencie - Optimi-
sta - fi lm dok. 18.00 Jacaszek - „N. M. P.” 
18.15 Straszny sen Dzidziusia Górkiewicza 
- komediodramat 20.20 Teatr Telewizji 
- Elżbieta, królowa Anglii 23.05 Nie mów 
nikomu - thriller 1.30 Prawdziwy miód 
- fi lm kr.metr. 2.00 W  dół kolorowym 
wzgórzem - dramat 4.05 Amjad Sabri & 
Brothers - koncert 4.55 Zakończenie dnia 

7.20 Powstańcy - Dzień 33 7.30 Nasza-
armia.pl (2) - magazyn 8.00 Hitler i wie-
dza tajemna - fi lm dok. 9.00 Pogranicze 
w  ogniu (19) - serial 10.00 Komunikaty 
Wojenne (7) - felieton 10.10 Flesz historii 
(197) 10.25 Naturalnie zakręceni (1) 10.55 
Okrasa łamie przepisy 11.30 Atak Hitle-
ra na Polskę. Jak rozpoczęła się II woj-
na światowa - fi lm dok. 12.40 Eugenika 
- w  imię postępu - fi lm dok. 13.50 Kam-
pinoska Epopeja - fi lm dok. 14.45 Było, 
nie minęło 15.25 Sensacje XX wieku 16.15 
Komunikaty Wojenne (8) 16.20 War-
szawska niedziela - fi lm dok. 16.30 Kroni-
ka oblężonej Warszawy - fi lm dok. 16.40 
Oblężenie - fi lm dok. 17.00 Pogranicze 
w  ogniu (20) - serial 18.05 Kalendarium 
historyczne 19.05 Komunikaty Wojenne 
(8) 19.15 Dziennik telewizyjny - 2.9.1989 
19.55 Generałowie Hitlera - serial 20.45 
Komunikaty Wojenne (7) - felieton 21.00 
Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX wie-
ku 22.35 Komunikaty Wojenne (8) 22.40 
Les Milles - dramat wojenny, 0.40 Nasza-
armia.pl - magazyn 

7.07 Lekkoatletyka Diamond League 9.00 
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Mo-
toGP Motocyklowe MŚ 2014 11.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 11.07 Piłka nożna 
Liga ukraińska 13.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 13.07 Piłka nożna Liga ho-
lenderska 15.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 15.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 
2014 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 
17.07 Piłka nożna Liga rosyjska 19.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 19.07 Maga-
zyn Cafe Futbol 21.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 21.07 MotoGP Motocyklowe 
MŚ 2014 22.45 Polsat Sport News Sporto-
we podsumowanie dnia 23.00 Siatkówka 
MŚ Polska 2014 0.00 Polsat Sport News 
Sportowe podsumowanie dnia

8.00 Jeździectwo - Światowe Igrzyska 
Jeździeckie 2014 - WKKW - Skoki 9.45 
Regaty Match Racing 2014 w  Sopocie 
10.20 Piłka nożna - Superpuchar Hiszpa-
nii. Atletico Madryt - Real Madryt 12.30 
Wioślarstwo - MŚ - Amsterdam - Finały 
14.05 Jeździectwo - Światowe Igrzyska 
Jeździeckie 2014 - skoki - indywidualny 
i zespołowy konkurs szybkości 17.00 Peł-
nosprawni 17.30 4 - 4 - 2 magazyn piłkar-
ski 18.30 Piłka nożna - Liga Angielska. Lei-
cester City - Arsenal Londyn 20.30 Piłka 
nożna - Arsenal Londyn TV 21.40 Deyna 
22.30 Kolarstwo górskie 23.00 Sportowy 
Wieczór 23.25 Jeździectwo - Światowe 
Igrzyska Jeździeckie 2014 - skoki - indy-
widualny i zespołowy konkurs szybkości 

3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone 5.00 Tenis. US Open, No-
wy Jork, Stany Zjednoczone 7.00 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczo-
ne 8.30 Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 
9. 9.30 Tenis. US Open, Nowy Jork, Sta-
ny Zjednoczone 13.00 Jeździectwo. Świa-
towe Igrzyska Jeździeckie 13.30 Watts 
Best of Tennis 14.30 Kolarstwo. Vuelta 
a Espańa Etap 9. 16.00 Kolarstwo. Vuelta 
a Espańa Etap 10, jazda na czas 17.45 Te-
nis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjedno-
czone Dzień dziewiąty 21.00 Tenis. Gem, 
set i  Mats 21.05 Tenis. US Open, Nowy 
Jork, Stany Zjednoczone Dzień dziewią-
ty 1.00 Tenis. Gem, set i Mats 1.05 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 

13.20 Hel - 32 dni 13.45 Święty na każ-
dy dzień 13.50 Enigma 14.00 Na przekór 
ciemności - fi lm 15.15 Bitwa o Monte Cas-
sino 15.45 Święty na każdy dzień 15.50 Py-
tasz i  wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Kalejdoskop młodych 16.40 Aktualności 
akademickie WSKSiM 16.45 Bitwa napole-
ońska - rekonstrukcja 17.00 Aromatyczne 
inspiracje. 17.20 Słowo życia 17.25 Święty 
na każdy dzień 17.30 Reportaż dnia 18.00 
Modlitwa Anioł Pański 18.05 Informacje 
dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 
Święty na każdy dzień 19.30 Program dla 
dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Róża-
niec 20.50 Kartka z Powstania Warszaw-
skiego 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 In-
formacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 
22.00 Bonhoeff er - wartość łaski - fi lm fa-
bularny 23.25 Święty na każdy dzień 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest te-
mat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po 
przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 
19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 
19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy 
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogo-
da 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 
Puls Polski 21.40 Studio LOTTO 21.50 
Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama 
Dnia 22.47 Pogoda 22.55 Z dnia na dzień 
23.35 Sportowy Wieczór 23.50 To jest te-
mat - magazyn 0.25 Twoje Info 0.55 Dziś 
wieczorem 1.10 Minęła 20ta 1.42 Flesz 
- Serwis Info 1.55 Serwis Info 

 5.40 M jak miłość (616) - serial
 6.35 Służyli Bogu i Ojczyźnie
 7.05 M jak miłość (617) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.05 Barwy szczęścia (1150) - serial
 11.40 Na dobre i na złe (361) - Lal-

karz - serial
 12.40 Makłowicz w podróży - Szko-

cja - Edynburg 
 13.15 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Recykling 
 13.45 Ja to mam szczęście! (14) - serial
 14.25 Marzenia Marcina Dańca - XVI 

- program rozrywkowy
 15.25 Rodzinka.pl (44) „Pogrzeb” 

- serial komediowy
 16.00 Panorama
 16.20 Pogoda
 16.30 M jak miłość (1073) - serial
 17.25 Reporter Polski - magazyn
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Barwy szczęścia (1150) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1151) - serial
 20.40 M jak miłość (1074) - serial
 21.35 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.50 Świat bez fi kcji - Portrety 

Wojenne - Hellwig - cykl dok. 
Polska, reż. Tomasz Matuszczak

 23.30 Na dwa fronty - komedia, 
Wielka Brytania, reż. Rachel Tala-
lay, wyk. Peter Gallagher, Carly 
Pope, Donnelly Rhodes

 1.05 Paradoks (3) Wolność - serial 
kryminalny TVP

 2.00 Magazyn Ekspresu Reporterów
 2.55 Portrety Wojenne - Hellwig 

- cykl dok.
 3.30 Wiadomości z drugiej ręki (22) 

- serial
 4.25 Zakończenie programu

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny
 7.55 Dzień dobry TVN - magazyn 
 10.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 11.25 Szkoła - pierwszy dzień 
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - magazyn oby-

czajowy
 14.25 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 15.00 Szkoła
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - magazyn oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.50 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 

 21.30 Prawo Agaty - serial obyczajowy 
 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 23.30 Superwizjer - magazyn reporte-

rów 
 0.05 Terminator: Kroniki Sary Con-

nor - serial, USA 
 1.05 Uwaga! - program interwencyjny
 1.25 Sekrety Magii 
 2.45 Rozmowy w toku - talk show 

6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.00 Pielęgniarki
9.00 Malanowski i Partnerzy
9.30 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
16.10 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 Transporter - fi lm akcji, USA, 
Francja, 2002, reż. Corey Yuen, 
Louis Leterrier, wyk. Jason Stat-
ham, François Berléand, Ric 
Young, Qi Shu, Matt Schulze 

22.00 W dolinie Elah - dramat, USA, 
2007, reż. Paul Haggis, wyk. 
Tommy Lee Jones, James Franco, 
Jason Patric, Josh Brolin, Susan 
Sarandon, Charlize Theron 

 Młody amerykański żołnierz, Mike 
Deerfi eld, powraca z misji w Iraku. 
Wkrótce po przybyciu do bazy 
w Nowym Meksyku, chłopak 
znika bez śladu. Jego przełożeni 
utrzymują, że wcześniej wzorowo 
pełniący służbę Mike, dopuścił się 
dezercji. 

0.35 Doktor T i kobiety - komedio-
dramat, USA, 2000

3.00 Tajemnice losu

 6.00 Fat Killers - zabójcy tłuszczu
 7.05 Szczenięce lata Toma 

i Jerry’ego
 8.05 Disney Mickey Mouse 

Clubhouse
 8.35 Jake i piraci z Nibylandii
 9.00 Fat Killers - zabójcy tłuszczu
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Burza
 12.00 Miodowe lata
 12.40 Miodowe lata
 13.25 13 Posterunek
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Nie igraj z aniołem
 17.00 Burza
 18.00 Miodowe lata
 18.40 Miodowe lata
 19.25 13 Posterunek
 20.00 STOP Drogówka
 21.00 Malanowski i Partnerzy
 21.30 Malanowski i Partnerzy
 22.00 Rollerball - thriller, USA, Niemcy, 

Japonia, 2002, reż. John McTier-
nan, wyk. Chris Klein, Naveen 
Andrews, Jean Reno, LL Cool J, 
Rebecca Romijn 

 0.05 Spadkobiercy
 1.05 Interwencja
 1.50 To był dzień
 2.50 Magazyn Puncher 2014
 3.55 Magazyn Atleci Polsat Sport 2014
 5.00 4music

 5.05 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.25 W - 11 Wydział Śledczy - pro-
gram kryminalny

 7.10 Violetta - serial
 8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.10 Niewinna intryga - telenowela
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 Magda M. - serial obyczajowy
 16.55 Brzydula - serial obyczajowy
 18.00 Violetta - serial
 19.00 Niewinna intryga - telenowela
 20.10 Polowanie na „Czerwony 

Październik” - fi lm sensacyjny, 
USA 1990, reż. John McTiernan, 
wyk. Sean Connery, Alec Baldwin, 
Scott Glenn, Sam Neill, James Earl 
Jones, Joss Ackland, Richard Jor-
dan, Peter Firth, Tim Curry, Court-
ney B. Vance, Stellan Skarsgard, 
Jeff rey Jones, Timothy Carhart

 22.55 Skazany na śmierć - serial kry-
minalny

 23.55 Brudny Harry - fi lm sensacyjny, 
USA 1971, reż. Don Siegel, wyk. 
Clint Eastwood, Harry Guardino, 
Reni Santoni, John Vernon, Andy 
Robinson, John Larch

 2.05 Pamiętniki wampirów - serial 
grozy, USA

 3.05 Sekrety Magii 

 6.00 Złotopolscy - telenowela
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Gliniarz i prokurator - serial
 9.00 Xena: wojownicza księżniczka 

- serial
 10.00 Doktorzy - talk - show dok.
 11.00 Niania - serial
 11.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.30 Sekret - telenowela, Hiszpania 

2011, wyk. María Bouzas, Ramón 
Ibarra, Sandra Cervera, Mario 
Martín, Fernando Coronado, Selu 
Nieto, Enric Benavent

 15.40 Ocalić życie - reality TV
 16.40 Gwiezdne wrota - serial
 17.40 13 Posterunek 2 - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Camelot - serial
 21.05 Camelot - serial
 22.10 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 23.10 Spartakus: Krew i piach - serial
 0.20 Zemsta po śmierci - horror, USA 

2007, reż. Sebastian Gutierrez, 
wyk. Lucy Liu, Robert Forster, 
Cameron Richardson

 2.40 Taki jest świat
 3.25 Muzyczne życzenia
 4.10 JRG w akcji
 4.35 Menu na miarę
 5.00 Z archiwum policji
 5.05 Menu na miarę
 5.30 Z archiwum policji

Wtorek, 2.09.2014

Poniedziałek, 1.09.2014

6.00 Kanał - dramat wojenny 8.10 Rodzina 
Piratów Sezon 1 - Buziaki krewetki - serial 
8.40 Genesis - fi lm dok. 10.20 Syn smoka 
cz. 2 - fi lm przygodowy 12.10 Mężczyzna 
moich marzeń - komedia 13.50 Chłopi cz. 
1 - fi lm obyczajowy 15.45 Podróż za jeden 
uśmiech - fi lm młodzieżowy 17.40 Toot-
sie - komedia 20.00 Orzeł - fi lm wojenny 
22.15 Świadek koronny - fi lm sensacyjny 
0.30 Misja w czasie - fi lm s-f

14.45 XL kontra XS seria 15.45 Express 
- informacje 16.00 Uwaga! 16.15 Woj-
ny magazynowe 17.10 Blisko ludzi 17.45 
Express - informacje 18.05 Wielkie prze-
prowadzki - serial 18.40 Kartoteka 19.45 
Express - informacje 20.05 Uwaga! po 
Uwadze 21.10 Świat bez fi kcji 21.45 Ex-
press - informacje 22.00 DeFacto 22.30 
Nagrania bez cenzury 23.40 Abażur 
z ludzkiej skóry - dokument 

6.00 Szósty zmysł 7.00 Zamiana Żon 8.00 
Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Ko-
misarz Rex 11.00 Marsz dinozaurów - fi lm 
dok. 12.55 4music 13.55 Rodzina zastęp-
cza 14.55 Kłamczuch 15.55 Kosmos 16.55 
Frank i  dżungla 18.00 Czarodzieje z  Wa-
verly Place 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 
21.35 Terrorysta - fi lm sensacyjny 23.25 
Dziewczyna z sushi - fi lm kryminalny

6.00 Życie Kamila Kuranta - serial 7.25 Ro-
dzina Piratów Sezon 1 - serial 8.00 Męż-
czyzna moich marzeń - komedia 9.50 Kla-
sa - dramat 12.35 Robinson Crusoe - fi lm 
przygodowy 14.30 Rozważna i  roman-
tyczna - komedia romantyczna 17.25 Ko-
lejny rok - komedia, 20.00 Wieczór kawa-
lerski 20.00 Prawo ojca - fi lm sensacyjny 
22.10 Prawdziwa legenda - fi lm sensacyjny 
0.40 Germinal - fi lm kostiumowy

14.45 XL kontra XS seria 15.45 Express 
- informacje 16.00 Uwaga! 16.15 Wojny 
magazynowe 17.10 Blisko ludzi 17.45 Ex-
press - informacje 18.05 Wielkie przepro-
wadzki - serial 18.40 Kartoteka 19.45 Ex-
press - informacje 20.05 Miłosny biznes 
- serial 21.10 Najpiękniejsze miejsca na 
świecie 21.45 Express - informacje 22.00 
Ostre cięcie 22.45 Teen 23.45 Kossakow-
ski. Szósty zmysł. Bałkany 

7.20 Czarodzieje z Waverly Place 7.50 Gali-
leo 8.50 Rodzina zastępcza 9.50 Komisarz 
Rex 10.50 Frank i  dżungla 11.55 Kosmos 
12.55 4music 13.55 Rodzina zastępcza 
14.55 Kłamczuch 15.55 Kosmos 16.55 
Frank i  dżungla 18.00 Czarodzieje z  Wa-
verly Place 18.30 Czarodzieje z  Waverly 
Place 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 
21.00 Rude Tube 21.35 Gniew Caina - dra-
mat 23.15 Szkoła wyrzutków - dramat
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.35 Moda na sukces (5993) - serial
 9.05 MacGyver - serial
 10.05 Ojciec Mateusz (3) - Dług - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.05 Agrobiznes
 12.25 Magazyn Rolniczy
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Wisła od źródła do ujścia (3). 

Od ujścia Narwi do Bałtyku 
 13.50 Jaka to melodia?
 14.25 Moda na sukces (5994) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.25 Klan (2599) - telenowela
 15.50 MacGyver - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2600) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 PZU Festiwal Biegowy - Kry-

nica - Zdrój
 20.25 Piłka nożna - Mecz towarzy-

ski. Niemcy - Argentyna
 22.55 Żegnajcie Towarzysze (1). 

Zwycięstwo. 1975 - 1979
 0.00 Młodzi gniewni - fi lm fabularny, 

USA, reż. John N. Smitch, wyk. 
Michelle Pfeiff er, George Dzundza, 
Bruklin Harris, Wade Dominquez

 1.45 Mistrz kierownicy ucieka - fi lm 
fabularny, USA, reż. Hal Needham, 
wyk. Burt Reynolds, Jackie Glea-
son, Jerry Reed, Sally Field

 3.25 Notacje - prof. Józef Stasiński. 
Ten polski wrzesień 1939

 3.40 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

 4.25 Zakończenie dnia

7.00 Afi sz kulturalny 7.10 Polskie dro-
gi - Najspokojniejsze miejsce na świecie 
- serial 8.55 Portrety - Lech Wałęsa - por-
tret dokończony un - fi lm dok. 10.05 111 
dni letargu - Film wojenny 11.30 Festi-
wal Literacki Sopot 2014 12.05 Powrót 
do ulubionych… - Bez próby - Być poetą 
13.20 Wielki bieg - dramat 15.15 Polskie 
drogi - Najspokojniejsze miejsce na świe-
cie - serial 17.05 Portrety - Lech Wałęsa 
- portret dokończony un - fi lm dok. 18.05 
Caracas - fi lm anim. 18.25 Wielki bieg 
- dramat 20.20 Był bunt - fi lm dok. 21.30 
Dni chwały - dramat wojenny 23.50 Wię-
cej niż fi kcja - Poza prawem w Pakistanie 
- fi lm dok. 0.55 Z odzysku - dramat 

7.20 Powstańcy - Dzień 34 7.25 Naszaar-
mia.pl (3) 8.00 Zagubiony żołnierz Hitlera 
- fi lm dok. 9.05 Pogranicze w ogniu (20) 
- serial 10.05 Komunikaty Wojenne (10) 
10.10 Spór o  historię - debata 10.50 Nie 
ma jak Polska - magazyn 11.20 Makło-
wicz w podróży 11.50 Generałowie Hitlera 
- serial 12.45 Les Milles - dramat wojen-
ny 14.40 Było, nie minęło 15.20 Sensa-
cje XX wieku 16.15 Komunikaty Wojenne 
(10) 16.20 Koło historii 17.00 Pogranicze 
w ogniu (21) - serial 18.10 Bitwa Wyrska 
- cykl dok. 18.35 Warszawa 1939 - 1945 
- cykl dok. 19.05 Dziennik telewizyj-
ny - 3.9.1988 19.45 Generałowie Hitlera 
- serial 20.35 Polska i świat z historią w tle 
21.00 Było, nie minęło 21.35 Sensacje XX 
wieku 22.35 Komunikaty Wojenne (10) 
- felieton 22.45 Wybaczyć wszelkie zło 
- fi lm dok. 23.45 Niemcy - dramat 1.45 
Kontrapunkt - W pułapce wojny 2.35 Na-
szaarmia.pl - magazyn 2.55 Komunikaty 
Wojenne (10) - felieton 3.00 Zakończe-
nie dnia 

7.07 Piłka nożna Liga holenderska 9.00 
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Piłka 
nożna Liga ukraińska 11.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 11.07 MotoGP Motocy-
klowe MŚ 2014 13.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 13.07 Piłka nożna Liga rosyj-
ska 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 
15.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 
Magazyn Cafe Futbol 19.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 19.07 MotoGP Motocy-
klowe MŚ 2014 21.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 21.07 MP w siatkówce plażo-
wej 22.45 Polsat Sport News Sportowe 
podsumowanie dnia 23.00 Siatkówka MŚ 
Polska 2014 0.00 Polsat Sport News Spor-
towe podsumowanie dnia 

8.05 Jeździectwo - Światowe Igrzyska 
Jeździeckie 2014 - skoki 9.45 Rajd Nie-
miec 9.55 Wielkie chwile polskiego fut-
bolu 11.00 Piłka nożna - Liga Angielska. 
Leicester City - Arsenal Londyn 13.00 Pił-
ka nożna - Arsenal Londyn TV 14.05 Jeź-
dziectwo - Światowe Igrzyska Jeździe-
ckie 2014 - skoki - konkurs indywidualny 
i  zespołowy - 1 runda - relacja 17.05 la 
- ME Zurych - podsumowanie 18.00 Peł-
nosprawni 18.30 Wyścigi samochodo-
we - MP Kia Picanto 19.00 piłka nożna 
- Borussia Dortmund TV 20.05 Piłka noż-
na - Niemcy - Argentyna 23.15 Sportowy 
Wieczór 23.35 Jeździectwo - Światowe 
Igrzyska Jeździeckie 2014 - skoki - kon-
kurs indywidualny i zespołowy

3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany 
Zjednoczone Dzień dziewiąty 8.30 Ko-
larstwo. Vuelta a  Espańa Etap 10, jaz-
da na czas 9.30 Rajdy Samochodowe. 
ERC od środka Magazyn 10.00 Tenis. US 
Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Dzień dziewiąty 12.30 Watts Best of Ten-
nis 13.00 Jeździectwo. Światowe Igrzy-
ska Jeździeckie, Francja, Skoki 14.00 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Dzień dziewiąty 15.00 Kolarstwo. Vuel-
ta a Espańa Etap 10, jazda na czas 16.00 
Kolarstwo. Vuelta a Espańa Etap 11. 17.45 
Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjedno-
czone Ćwierćfi nały mężczyzn 21.05 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Ćwierćfi nały mężczyzn

12.00 Modlitwa Anioł Pański 12.03 Infor-
macje dnia 12.20 Hej Ustrońskie Gróniczki 
- koncert, 13.20 Słowo życia 13.25 Świę-
ty na każdy dzień 13.30 Namiot Spot-
kania - fi lm 14.00 Bonhoeff er - wartość 
łaski - fi lm fabularny 15.25 Święty na każ-
dy dzień 15.30 Być Loretanką 15.50 Py-
tasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Na zdrowie. 16.30 Boliwia 17.00 Po stro-
nie prawdy 18.00 Modlitwa Anioł Pański 
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy 
niedokończone 19.25 Święty na każ-
dy dzień 19.30 Program dla dzieci 20.00 
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 
Kartka z Powstania Warszawskiego 21.00 
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Kiedy 
dorosnę - fi lm fabularny 23.25 Święty na 
każdy dzień 23.30 Ja głuchy - fi lm 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest te-
mat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po 
przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 
19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 
19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy 
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogo-
da 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 
Twoja Sprawa - magazyn 21.40 Studio 
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 
Panorama Dnia 22.47 Pogoda 22.55 
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 
23.47 Audiencja generalna papieża Fran-
ciszka - skrót 23.55 To jest temat - maga-
zyn 0.30 Twoje Info 

 5.40 M jak miłość (618) - serial
 6.30 Polacy w Rzymie i Watykanie 
 7.05 M jak miłość (619) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Barwy szczęścia (1151) - serial
 11.40 Na dobre i na złe (362) Serce 

nie sługa - serial
 12.45 Makłowicz w podróży - Szko-

cja - Highlands 
 13.15 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Szafi r 
 13.50 Ja to mam szczęście! (15) - serial
 14.25 Babylon Tour - program Kaba-

retu Moralnego Niepokoju 
- widowisko rozrywkowe

 15.25 Rodzinka.pl (45) „Magda” 
- serial komed, Pogoda

 16.30 M jak miłość (1074) - serial
 17.25 Reporter Polski - magazyn
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.30 Barwy szczęścia (1151) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1152) - serial
 20.40 Na dobre i na złe (564) 

- Czarno na białym - serial
 21.45 Bękarty wojny - dramat, USA, 

Niemcy, reż. Quentin Tarantino, Eli 
Roth, wyk. Brad Pitt, Melanie Lau-
rent, Diane Kruger, Til Schweiger, 
Eli Roth

 0.30 Świat bez tajemnic - Naród 
niepoliczonych - fi lm dok. 

 1.35 C. K. Dezerterzy, cz. I - kome-
dia, Polska, Węgry, reż. Janusz 
Majewski, wyk. Marek Kondrat, 
Zoltan Bezerdy, Wiktor Zbo-
rowski, Jacek Sas - Uhrynowski, 
Robert Koltai, Anna Gornostaj, 
Kalina Jędrusik, Krzysztof Kowa-
lewski, Wojciech Pokora

 3.15 Głęboka woda (2) - Powrót 
- serial

 4.00 Zakończenie dnia

 6.00 Uwaga! - program interwen-
cyjny

 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny
 7.55 Dzień dobry TVN - magazyn 
 10.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 11.25 Szkoła 
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - magazyn oby-

czajowy
 14.25 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 15.00 Szkoła 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - magazyn oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.50 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 21.30 Kto poślubi mojego syna? 

 22.30 Zimne światło dnia - fi lm sen-
sacyjny, USA 2012, reż. Mabrouk 
El Mechri, wyk. Henry Cavill, 
Bruce Willis, Sigourney Weaver, 
Verónica Echegui, James Mawle, 
Caroline Goodall

 0.25 Partnerki - serial kryminalny 
 1.30 Uwaga! - program interwencyjny
 1.50 Sekrety Magii 
 3.10 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Pielęgniarki
 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 Żona na niby - komedia roman-
tyczna, USA, 2011, reż. Dennis 
Dugan, wyk. Adam Sandler, 
Brooklyn Decker, Jennifer Ani-
ston, Nicole Kidman

  Danny Maccabee spotyka 
dziewczynę swoich marzeń. By 
zakamufl ować powiedziane jej 
lekkomyślnie kłamstwo, mężczy-
zna zmusza swoją lojalną asy-
stentkę Katherine do udawania 
jego wkrótce - byłej - żony. Kiedy 
pojawiają się kolejne kłamstwa, 
zatuszować je pomagają włą-
czone do gry dzieci Katherine…

 23.10 Bruno - komedia, USA, 2008, 
reż. Larry Charles, wyk. Sacha 
Baron Cohen, Chibundu Oru-
kwowu, Cliff ord Banagale

 0.50 Złoto dla naiwnych: Z powro-
tem w siodle - komedia przy-
godowa, USA, 1994, reż. Paul 
Weiland, wyk. Billy Crystal, Daniel 
Stern, Jon Lovitz, Jack Palance

 6.00 Fat Killers - zabójcy tłuszczu
 7.05 Szczenięce lata Toma 

i Jerry’ego
 8.05 Disney Mickey Mouse 

Clubhouse
 8.35 Jake i piraci z Nibylandii
 9.00 Fat Killers - zabójcy tłuszczu
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Burza
 12.00 Miodowe lata
 12.40 Miodowe lata
 13.25 13 Posterunek
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Nie igraj z aniołem
 17.00 Burza
 18.00 Miodowe lata
 19.25 13 Posterunek
 20.00 Terrorysta - fi lm sensacyjny, 

USA, 2001, reż. Albert Pyun, wyk. 
Dennis Hopper, Steven Seagal, 
Tom Sizemore 

 22.00 Kruk: Zbawienie - thriller sen-
sacyjny, USA, 2000, reż. Bharat 
Nalluri, wyk. Kirsten Dunst, Bill 
Mondy, Dale Midkiff , David Ste-
vens, Fred Ward

 0.05 Spadkobiercy
 1.05 Interwencja
 1.55 To był dzień
 3.00 4music
 4.00 mała Czarna
 5.00 4music

 5.20 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.40 Męski Typ 2: Przemysław 
Saleta - talk show

 7.10 Violetta - serial
 8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.10 Niewinna intryga - telenowela
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 Magda M. - serial obyczajowy
 16.55 Brzydula - serial obyczajowy
 17.30 Brzydula - serial obyczajowy
 18.00 Violetta - serial
 19.00 Niewinna intryga - telenowela
 20.10 Złap mnie, jeśli potrafi sz - fi lm 

sensacyjny, USA 2002, reż. Ste-
ven Spielberg, wyk. Leonardo 
DiCaprio, Tom Hanks, Christopher 
Walken, Martin Sheen, Nathalie 
Baye, Amy Adams, James Brolin, 
Brian Howe, Jennifer Garner

 23.05 Gruby i chudszy II: Rodzina 
Klumpów - komedia, USA 
2000, reż. Peter Segal, wyk. Eddie 
Murphy, Janet Jackson, Larry Mil-
ler, John Ales, Richard Gant

 1.20 Podkomisarz Brenda Johnson 
- serial kryminalny

 2.20 Bogaci bankruci - serial
 3.05 Sekrety Magii 

 6.00 Złotopolscy - telenowela
 6.30 Złotopolscy - telenowela
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Gliniarz i prokurator - serial
 9.00 Xena: wojownicza księżniczka 

- serial
 10.00 Doktorzy - talk - show dok.
 11.00 Niania - serial
 11.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 13.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.30 Sekret - telenowela, Hiszpania 

2011, wyk. María Bouzas, Ramón 
Ibarra, Sandra Cervera, Mario 
Martín, Fernando Coronado, Selu 
Nieto, Enric Benavent

 15.30 Ocalić życie - reality TV
 16.30 Gwiezdne wrota - serial
 17.35 13 Posterunek 2 - serial
 18.15 13 Posterunek 2 - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Opowieści z Narnii: Książę 

Kaspian - fi lm przygodowy, 
USA, Wielka Brytania 2008, reż. 
Andrew Adamson, wyk. Ben 
Barnes, William Moseley, Anna 
Popplewell, Skandar Keynes

 23.05 CSI: Kryminalne zagadki Las 
Vegas - serial

 0.05 Spartakus: Krew i piach - serial
 1.15 Hannibal - serial

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.35 Moda na sukces (5994) - serial
 9.05 MacGyver - serial
 10.05 Ojciec Mateusz (4) - serial
 11.00 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.05 Agrobiznes
 12.25 Smaki polskie - Wieprzowina 

z grilla - magazyn kulinarny
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Superinteligentne zwierzęta
 13.50 Jaka to melodia?
 14.25 Moda na sukces (5995) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.25 Klan (2600) - telenowela
 15.50 MacGyver - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.20 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2601) - telenowela
 18.25 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 PZU Festiwal Biegowy - Kry 

20.30 Ojciec Mateusz - serial
 21.20 Wrzuć na luuuz - K2 - serial
 21.30 Sprawa dla reportera
 22.30 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem. 

Bliźnięta - Zaskakująca więź 
 23.30 Do białego rana (1) - serial
 0.00 Do białego rana (2) - serial
 0.30 Wróżby kumaka - dramat, Pol-

ska, Niemcy, reż. Robert Gliński, 
wyk. Krystyna Janda, Matthias 
Habich, Dorothea Walda, Bhasker 
Patel, Udo Samel, Marek Kondrat, 
Mareike Carrriere, Joachim Krol, 
Zbigniew Zamachowski, Krzysz-
tof Globisz

 2.15 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem. 
Bliźnięta - Zaskakująca więź 

 3.15 Notacje - Stanisława Imiołek. 
Zabrano nam marzenia

 3.30 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

 4.15 Zakończenie dnia

7.00 Afi sz kulturalny 7.10 Polskie dro-
gi - Na tropie - serial 8.40 Świat w  do-
kumencie - Synowie wyklęci - fi lm dok. 
9.50 Dni chwały - dramat wojenny, Fran-
cja, Maroko 12.05 Szewach - Spotkania 
raz jeszcze 12.45 Powrót do ulubionych… 
- Godzina z… - Ireną Kwiatkowską 13.55 
Tatarak - dramat obyczajowy 15.30 Pol-
skie drogi - Na tropie - serial 17.05 Świat 
w  dokumencie - Synowie wyklęci - fi lm 
dok. 18.05 Jam Session - fi lm anim. 18.25 
Sala nr 6 - fi lm obyczajowy 20.00 Ab Ovo 
- fi lm anim. 20.20 Million Dollar Hotel 
- fi lm fabularny 22.30 Podróż na wschód 
- Admirał - fi lm biografi czny 0.45 Nic 
śmiesznego - komedia 

7.20 Powstańcy - Dzień 35 7.30 Nasza-
armia.pl (4) - magazyn 8.00 Nuklearne 
gry - fi lm dok. 9.05 Pogranicze w  ogniu 
(21) - serial 10.15 Cafe Historia 10.30 Ko-
munikaty Wojenne (11) 10.40 Dzika Pol-
ska - serial dok. 11.10 Podróże kulinarne 
Roberta Makłowicza 11.35 Komunika-
ty Wojenne (11) -11.50 Generałowie Hit-
lera - serial 12.50 Wybaczyć wszelkie zło 
- fi lm dok. 13.40 Komunikaty Wojenne 
(11) 13.55 Kontrapunkt - W pułapce woj-
ny 14.45 Było, nie minęło 15.20 Sensa-
cje XX wieku 16.15 Komunikaty Wojenne 
(11) 16.20 Flesz historii (197) 16.40 Ex Li-
bris 17.00 Pogranicze w  ogniu (22) - se-
rial 18.10 Kalendarium historyczne 18.35 
Igrzyska - wojna bez broni - Mord w Mo-
nachium - cykl dok. 19.00 Dziennik tele-
wizyjny - 4.9.1988 19.45 Generałowie 
Hitlera - serial 20.35 Polska i świat z histo-
rią w tle 21.00 Było, nie minęło 21.40 Sen-
sacje XX wieku - cykl dok. 22.40 Szerokie 
tory. Sekta wyznawców Putina - reportaż 
23.10 Komunikaty Wojenne (11) 23.15 
Kartki PRL Lato, lato 

7.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 
9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 
Magazyn Cafe Futbol 11.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 11.07 MotoGP Motocy-
klowe MŚ 2014 13.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 13.07 Piłka nożna Liga rosyj-
ska 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 
15.07 Piłka nożna Liga ukraińska 17.00 
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Ko-
larstwo UCI MŚ w  kolarstwie górskim 
2014 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 
19.07 Lekkoatletyka Miting lekkoatletycz-
ny w Zagrzebiu 21.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 21.07 MP w  siatkówce pla-
żowej 22.45 Polsat Sport News Sporto-
we podsumowanie dnia 23.00 Siatkówka 
MŚ Polska 2014 0.00 Polsat Sport News 

8.05 Jeździectwo - Światowe Igrzyska 
Jeździeckie 2014 9.45 Wioślarstwo - MŚ 
- Amsterdam - Finały 11.15 Strongman 
- MP 12.15 Piłka nożna - Borussia Dort-
mund TV 13.20 Piłka nożna - Niemcy 
- Argentyna 15.25 Jeździectwo - Świa-
towe Igrzyska Jeździeckie 2014 - skoki 
- konkurs indywidualny i  zespołowy - 2 
runda - relacja 18.00 Piłka nożna - Bay-
ern Monachium TV - Bundesliga. Schalke 
04 Gelsenkirchen - Bayern Monachium 
20.05 Piłka nożna - Bayern Monachium 
TV - magazyn 21.40 Brazylijski fenomen 
22.30 Zwarcie 23.00 Sportowy Wieczór 
23.20 Jeździectwo - Światowe Igrzyska 
Jeździeckie 2014 - skoki - konkurs indy-
widualny i zespołowy - 2 runda - relacja 

3.00 Tenis. US Open, Nowy Jork, Sta-
ny Zjednoczone Ćwierćfi nały kobiet 
8.30 Kolarstwo. Vuelta a  Espańa Etap 
11. 9.30 Watts Best of Tennis 10.30 Te-
nis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjedno-
czone Ćwierćfi nały mężczyzn 13.00 Jeź-
dziectwo. Światowe Igrzyska Jeździeckie, 
Francja, Skoki 14.00 Tenis. US Open, No-
wy Jork, Stany Zjednoczone Ćwierćfi nały 
kobiet 15.00 Kolarstwo. Vuelta a  Espańa 
Etap 11. 16.00 Kolarstwo. Vuelta a Espańa 
Etap 12. 17.45 Tenis. US Open, Nowy Jork, 
Stany Zjednoczone Ćwierćfi nały męż-
czyzn 21.00 Tenis. Gem, set i Mats 21.05 
Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjedno-
czone Ćwierćfi nały mężczyzn 1.00 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 

10.15 Rozmowy niedokończone 11.20 
Elvis - fi lm 11.35 Drogowskazy zdrowia 
12.00 Modlitwa Anioł Pański 12.03 Infor-
macje dnia 12.20 Po stronie prawdy 13.20 
Eff etha 14.05 Kiedy dorosnę - fi lm fabu-
larny 15.30 Na równiku - fi lm 15.50 Py-
tasz i wiesz. 16.00 Informacje dnia 16.10 
Z wędką nad wodę 16.45 Hwange - fi lm 
16.55 Przegląd katolickiego tygodnika 
„Niedziela” 17.00 Nabożeństwo i  Msza 
Święta w  intencji rodzin i  obrony życia 
poczętego 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Kartka z Powstania War-
szawskiego 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Wi-
dzenia 22.00 Król Dawid - fi lm fabularny 
23.00 11 klęczników 23.30 Temperament 
fl amenco - utwory fl amenco wykonane 
przez kleryka z Hiszpanii 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest te-
mat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28 Po 
przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 
19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObiznes 
19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy 
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta 
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogo-
da 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15 
Puls Polski 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz 
- Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 
22.30 Jan Pospieszalski. Bliżej - program 
publicystyczny 23.20 Z  dnia na dzień 
23.50 Sportowy Wieczór 0.05 To jest te-
mat - magazyn 0.40 Twoje Info 1.15 Dziś 
wieczorem 1.30 Minęła 20ta 

 6.05 M jak miłość (620) - serial
 7.05 M jak miłość (621) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Barwy szczęścia (1152) - serial 

obyczajowy
 11.45 Na dobre i na złe (363) Niepla-

nowana rola - serial
 12.45 Makłowicz w podróży - Szko-

cja - Hebrydy i okolice - maga-
zyn kulinarny

 13.20 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Cyganie morza 

 13.50 Ja to mam szczęście! (16) - serial
 14.30 Postaw na milion - teleturniej
 15.25 Rodzinka.pl (46) - Nie ma 

czasu do stracenia - serial
 16.00 Panorama
 16.15 Pogoda
 16.25 Na dobre i na złe (564) 

- Czarno na białym - serial
 17.25 Reporter Polski - magazyn
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1152) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1153) - serial
 20.40 Igrzyska śmierci - fi lm akcji, 

USA, reż. Gary Ross, wyk. Jennifer 
Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth, Woody Harrelson

 23.10 Kocham kino - Zapaśnik - dra-
mat, USA, reż. Darren Aronofsky, 
wyk. Mickey Rourke, Evan Rachel 
Wood, Marisa Tomei, Wass Stevens

 1.10 Bękarty wojny - dramat, USA, 
Niemcy

 3.50 Art Noc. Wojtek Mazolew-
ski Quintet i Joe Lovano i Dave 
Douglas Quintet - koncert

 4.40 Zakończenie dnia

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny
 7.55 Dzień dobry TVN - magazyn 
 10.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 11.25 Szkoła 
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - magazyn oby-

czajowy
 14.25 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 15.00 Szkoła 
 16.00 Rozmowy w toku - talk show 
 17.00 Ukryta prawda - magazyn oby-

czajowy
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda 
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.50 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 21.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 

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

 0.30 Superwizjer - magazyn reporte-
rów 

 1.10 Program rozrywkowy
 2.10 Uwaga! - program interwencyjny
 2.30 Sekrety Magii 
 3.50 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Pielęgniarki
 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 Na krawędzi 2

 23.05 Zły porucznik - thriller, USA, 
2009, reż. Werner Herzog, wyk. 
Eva Mendes, Fairuza Balk, Nicolas 
Cage, Shawn Hatosy, Val Kilmer

  Nowy Orlean, ogarnięty cha-
osem po przejściu huraganu 
Katrina. Sierżant Terence McDo-
nagh ratuje więźnia zamkniętego 
w zalewanej wodą celi. Za swój 
czyn otrzymuje medal i zostaje 
awansowany na porucznika. 
Bohaterstwo przypłaca poważną 
kontuzją kręgosłupa. Na chro-
niczny ból pleców nie pomagają 
przepisane środki przeciwbólowe. 
Ukojenie przynoszą dopiero nar-
kotyki, po które McDonagh sięga 
coraz częściej…

 1.40 Tajemnice losu

 6.00 Fat Killers - zabójcy tłuszczu
 7.05 Disney Mickey Mouse 

Clubhouse
 7.35 Jake i piraci z Nibylandii
 8.05 Disney Mickey Mouse 

Clubhouse
 8.35 Jake i piraci z Nibylandii
 9.00 Fat Killers - zabójcy tłuszczu
 10.00 Nie igraj z aniołem
 11.00 Burza
 12.00 Miodowe lata
 13.25 13 Posterunek
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Nie igraj z aniołem
 17.00 Burza
 18.00 Miodowe lata
 19.20 13 Posterunek
 20.00 Dziewczyny z drużyny 3 

- komedia, USA, 2006, reż. Steve 
Rash, wyk. Gus Carr, Hayden 
Panettiere, Solange Knowles 

 22.05 Strażnik czasu - fi lm sci - fi , 
Japonia, Kanada, USA, 1994, 
reż. Peter Hyams, wyk. Jean 
- Claude Van Damme, Bruce 
McGill, Gloria Reuben, Mia Sara, 
Ron Silver, Scott Bellis 

 0.10 Spadkobiercy
 1.10 Interwencja
 1.30 Interwencja
 1.55 To był dzień
 3.00 4music
 4.00 mała Czarna
 5.00 4music

 5.20 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.40 Męski Typ 2: Marek Kamiński 
- talk show

 7.10 Violetta - serial
 8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.10 Niewinna intryga - telenowela
 11.20 Mango Telezakupy
 12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.55 Szpital - program obyczajowy
 14.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.55 Magda M. - serial obyczajowy
 16.55 Brzydula - serial obyczajowy
 17.30 Brzydula - serial obyczajowy
 18.00 Violetta - serial
 19.00 Niewinna intryga - telenowela
 20.10 Gruby i chudszy II: Rodzina 

Klumpów - komedia, USA 
2000, reż. Peter Segal, wyk. Eddie 
Murphy, Janet Jackson, Larry Mil-
ler, John Ales, Richard Gant

 22.25 Mroczne zagadki Los Angeles 
- serial

 23.30 Teksańska masakra piłą 
mechaniczną: Początek - hor-
ror, USA 2006, reż. Jonathan Lie-
besman, wyk. Jordana Brewster, 
Taylor Handley, Diora Baird, Matt 
Bomer, R. Lee Ermey

 1.25 Sekrety Magii 
 3.30 Druga strona medalu - talk show
 4.00 Druga strona medalu - talk show
 4.30 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Złotopolscy - telenowela
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Gliniarz i prokurator - serial
 9.00 Xena: wojownicza księżniczka 

- serial
 10.00 Doktorzy - talk - show dok.
 11.00 Niania - serial
 11.30 Kobieta w lustrze - telenowela
 12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
 14.30 Sekret - telenowela, Hiszpania 

2011, wyk. María Bouzas, Ramón 
Ibarra, Sandra Cervera, Mario 
Martín, Fernando Coronado, Selu 
Nieto, Enric Benavent

 15.30 Ocalić życie - reality TV
 16.30 Gwiezdne wrota - serial
 17.35 13 Posterunek 2 - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Flintstonowie: Niech żyje Rock 

Vegas - komedia, USA 2000, reż. 
Brian Levant, wyk. Mark Addy, 
Stephen Baldwin, Kristen John-
ston, Jane Krakowski, Joan Collins

 22.00 Plan lotu - thriller, USA 2005, 
reż. Robert Schwentke, wyk. Jodie 
Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean

 0.00 American Pie: Bractwo Beta 
- komedia, USA 2007, reż. 
Andrew Waller, wyk. John White, 
Steve Talley, Eugene Levy, Chri-
stopher McDonald

 1.55 Kręcimy z gwiazdami
 2.30 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur

Czwartek, 4.09.2014

Środa, 3.09.2014

6.00 Genesis - fi lm dok. 7.45 Rodzina Pira-
tów Sezon 1 - serial 8.25 Robinson Crusoe 
- fi lm przygodowy 10.20 Chłopi cz. 1 - fi lm 
obyczajowy 12.05 Królowa - fi lm biogra-
fi czny 14.10 Królowa śniegu cz. 2 - fi lm 
fantastyczny 15.55 M - Morderca - thriller 
18.10 Kopalnie króla Salomona cz. 1 - fi lm 
przygodowy 20.00 Wieczór panieński - ko-
media 21.50 Zajście awaryjne - komedia 
23.55 Prawdziwa legenda - fi lm sensacyjny

15.45 Express - informacje 16.00 Uwa-
ga! 16.15 Wojny magazynowe 17.10 Bli-
sko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 
Wielkie przeprowadzki - serial 18.40 Kar-
toteka 19.45 Express - informacje 20.05 
Wojny przewoźników 21.10 Najpiękniej-
sze miejsca na świecie 21.45 Express - in-
formacje 22.00 Kossakowski. Inicjacja 
22.30 Ryzykowna Wyprawa 23.00 Ryzy-
kowna Wyprawa 23.30 DeFacto

8.50 Rodzina zastępcza 9.50 Komisarz 
Rex 10.50 Frank i dżungla 11.55 Kosmos 
12.55 4music 13.55 Rodzina zastępcza 
14.55 Kłamczuch 15.55 Kosmos 16.55 
Frank i dżungla 18.00 Czarodzieje z Wa-
verly Place 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 
21.30 Tajemnice i  zagadki przeszłości 
22.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły świa-
tem 23.30 Szkoła wyrzutków - dramat

9.25 Chłopi cz. 1 - fi lm obyczajowy 11.10 
Królowa śniegu cz. 2 - fi lm fantastyczny 
12.55 Kolejny rok - komedia 15.30 Kopal-
nie króla Salomona cz. 1 - fi lm przygodo-
wy 17.35 Ostatni templariusz cz. 1 - fi lm 
przygodowy 19.20 Poza fi kcją 19.20 
Szczęściarze - fi lm dok. 20.00 Słodka ze-
msta - komedia romantyczna 21.45 Wy-
ścig z czasem - fi lm kryminalny 23.55 Błę-
dy odwracalne cz. 1 - dramat

13.50 Rozmowy w toku - talk show 14.45 
XL kontra XS seria 15.45 Express - infor-
macje 16.00 Uwaga! 16.15 Wojny magazy-
nowe 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - in-
formacje 18.05 Najpiękniejsze miejsca na 
świecie 18.40 Kartoteka 19.45 Express - in-
formacje 20.05 Wojny magazynowe 21.10 
Kup, Napraw i Sprzedaj 21.45 Express - in-
formacje 22.00 Tabu Polska 23.00 Świat bez 
fi kcji 23.30 Piekielne jeziora - serial 

7.20 Czarodzieje z Waverly Place 7.50 Ga-
lileo 8.50 Rodzina zastępcza 9.50 Komi-
sarz Rex 10.50 Frank i  dżungla 11.55 Kos-
mos 12.55 4music 13.55 Rodzina zastępcza 
14.55 Kłamczuch 15.55 Kosmos 16.55 
Frank i dżungla 18.00 Czarodzieje z Waverly 
Place 18.30 Czarodzieje z  Waverly Place 
19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 
Rude Tube 21.30 Marsz dinozaurów - fi lm 
dok. 23.30 Wywiad z zabójcą - thriller



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
specjalista chorób oczu i optometrysta

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

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

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

STOMATOLOG

Zofia i Bartłomiej 
Kaczmarzyk
pełen zakres usług 
stomatologicznych

TRZEBNICA
ul.   Prusicka 1

pon./wt./czw. w godz. 8 - 20
śr./pt. w godz. 12 - 20

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

TRZEBNICA
ul. B. Głowackiego 16

(naprzeciwko PZU)

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

    tel. 601 061 222

WETERYNARZ

GABINET WETERYNARYJNY IATROS

lek. wet. Stanisław Dzimira
lek. wet. Ewa Michalska

TRZEBNICA
 ul. 1 Maja 3 

tel. 71/312 09 85 / 601 76 29 57 

zaprasza:

Oferujemy badania diagnostyczne, zabie-
gi profilaktyczne i lecznicze, 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

LARYNGOLOG

praktyka laryngologiczna

Dr nauk med. 

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

TRZEBNICA
ul. Kościuszki 10 (przychodnia)

Rejestracja
tel. 607 09 99 00

PEDIATRA-ALERGOLOG

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

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)

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

OKULISTA
    w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM

lek. dr Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu

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

 PSYCHOLOG

Małgorzata Janicka - Gałka
• psychologia dziecięca
• psychoterapia pozytywna
• muzykoterapia 
 dogłębno komórkowa

Pomoc w sytuacjach: problemów osobi-
stych, rodzinnych,  stresu,  zaburzeń skupie-
nia uwagi i koncentracji,  ADHD, autyzmu,  
nerwic,  stanów lękowych. 

Przyjmuje: Trzebnica, Wrocław

Rejestracja:  607 930 577
www.psycho-terapeuta.com.pl

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
TRZEBNICA  

ul. św. Jadwigi 19 a 

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

PEDAGOG 
OLIGOFRENOPEDAGOG 

Monika Lenio
• zajęcia terapeutyczne: 
 indywidualne, grupowe
• terapia prowadzona 
 w środowisku domowym
• konsultacje problemowe, porady
• spotkania edukacyjne

CENTRuM ZDROWIA emVit 
TRZEBNICA

ul. H. Pobożnego 24 A

tel. 663 504 422

58 

INTERNISTA
           - DIABETOLOG

lek.  Jolanta Wojciechowska

trzebnica

ul. Św. Jadwigi 27 A-B

godz. przyjęć: Środa 15.00 - 16.30

Rejestracja telefoniczna 
po godz. 20-tej

tel. 71 312 16 80

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



kawalerka 36,5m² w centrum Trzeb-
nicy przy deptaku w bardzo dobrej ce-
nie, tel. 790 558 208.
kawalerka(13) cena do uzgodnienia - 
pilne, tel. 767 220 149 lub 506 042 791.
kawalerkĘ(6) w Trzebnicy 34 m², wy-
soki parter. Tel. 663 810 769.
mieSzkanie(14) własnościowe 46 m²+ 
29 arów działki w Brochociniu, 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, z piwnicą i ga-
rażem, łatwy dojazd szynobusem do 
Wrocławia i Trzebnicy, cena: 79 000 zł. 
Tel. 606 348 967.
mieSzkanie(14) w Trzebnicy, do re-
montu, o powierzchni 100 m², w 
przedwojennej kamienicy, II piętro. Tel. 
609 110 868
mieSzkanie(13) 3-pokojowe w domu 
dwurodzinnym 94 m2, przy ul. Wojska 
Polskiego. Tel. 661 285 141.
mieSzkanie(13) w Bytomiu; 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, ok. 65 m2, na 2 piętrze 
w kamienicy, ogrzewanie elektryczne, 
cena do uzgodnienia. Tel. 669 005 110.
mieSzkanie(13) 3-pokojowe, blok, 2p., 
65mkw., piwnica, ogródek, pomieszcze-
nie gosp., 155 000 zł, Skarszyn. Tel. 691 
597 421
mieSzkanie(12) w Trzebnicy, 2 pokoje, 
kuchnia, balkon, IV piętro. Cena: 143 tys. 
(do negocjacji). Tel. 514 236 027
mieSzkanie(11) w Trzebnicy, do re-
montu, o powierzchni 100 m², w 
przedwojennej kamienicy, II piętro. Tel. 
609 110 868
mieSzkanie(11) w Trzebnicy, 96 m2, 
dwupoziomowe. Tel. 664 219 182, 
dzwonić wieczorem.
mieSzkanie(9) w Trzebnicy TANIO, 
60m², 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(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 bezczynszowe 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 negocjacji, 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.
PołowĘ DomU(14) (parter) w okolicach 
Obornik Śląskich i Trzebnicy w budynku 
wybudowanym przed 1939r. Miejscowość 
położona w malowniczych Kocich Górach. 
Powierzchnia użytkowa 130 m2. Założo-
na kw lokalowa, ogródek przydomowy. 
Kuchnia i 4 pokoje, 2 łazienki (pomieszcze-
nia wysokie i przestrzenne). Odrębne cen-
tralne ogrzewanie, wymienione okna. Tel.  
609 084 453.
Dom(12) wolno stojący z lat 70-tych na 
wsi, budynek gospodarczy, na działce 
13 a. Tel. 663 951 072.
Dom(10) stare zabudowanie plus go-
spodarcze w cenie 60 tyś. Tel. po 18 
godz 669 508 108.
Dom(11) 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 21 arów+2 garaże i po-
mieszczenie gospodarcze. Cena do 
uzgodnienia. 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(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 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.
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(14)  w Szczytkowicach, około 3h 
uprawne, IV i V klasa ziemi. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 601 70 18 65.
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.
SaD(14) w Jaźwinach 30 ar, ogrodzony, 
cena do uzgodnienia, tel. 697 605 507.
Działka(14) rolna 1,2 ha miejscowość 
Lędzina, możliwość budowy, blisko 
szosy, piękna okolica w pobliżu media 
i zagrody wiejskie cena 37 tyś. Tel. 666 
956 088, 71 315 82 60.
Działka(13) budowlana o pow. 1000 
m² w Trzebnicy, piękna , spokojna oko-
lica zdrojowa. Tel. 603 768 077. 
Działka(13) budowlana o powierzchni 
1577 m2 plus udział w drodze wewnętrz-
nej 1/3 tj. 102m² - razem 1679 m². Położo-
na jest na skraju wsi Malczów, w okolicy 
są atrakcyjne tereny rekreacyjne lasy, 
ścieżki rowerowe i spacerowe. W 2010 
r. została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy dla domu jednorodzinne-
go i garażu wolno stojącego. Prąd przy 
działce – wydane warunki przyłączenia, 
woda przy działce - złożono wniosek o 
wydanie warunków przyłączenia. Cena 
działki 63 zł / m2. Tel. 538 342 371.
Działka(10) budowlana w Szczytkowi-
cach, 20 arów koło stawu, cena 50 tyś. 
Tel. po 18 godz 669 508 108.
Działka(10) budowlana w Miennicach 
gmina Wisznia Mała, 15 arów. Tel. 728 482 555.
Działka(9) budowlana w Czeszowie 13 
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, 65 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 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(10) budowlane w Szczytkowi-
cach (woda, prąd), ładna okolica, dużo 
zieleni, droga dojazdowa: asfalt, 10 arów, 
16 arów. Cena do uzgodnienia. Tel. 699 
991 561.
Działki(9) 2 sztuki w Krynicznie po 12 
arów w atrakcyjnym miejscu. Tel. 880 
221 094, 691 194 440.
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.
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.
Pawilon(13) gastronomiczno - handlo-
wy w bardzo dobrym punkcie Trzebni-

cy - przy wejściu do BricoMarche, obok 
Netto i stacji benzynowej. Pawilon po-
siada prąd z podlicznikiem, wodę, ka-
nalizację, klimatyzację, wyposażony w 
lodówki, zamrażarkę, uzyskał odbiór sa-
nepidu. Możliwość prowadzenia działal-
ności gospodarczej od zaraz. Cena ok. 20 
000 zł. Osoby zainteresowane prosimy o 
telefon na nr - 601 173 174.

lokal usługowo-handlowy w cen-
trum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-, 
więcej informacji na vividdom.pl i pod nr 
603 807 428.

bUDynek(7) mieszkalny z halą produk-
cyjno-usługową na działce 0 ar, czę-
ściowo p. utwardzonej. Okolice Trzeb-
nicy. Tel 605 045 514.
garaż(5) z płyty obornickiej o wym. 6 
m x 11 m. w Szczytkowicach. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 663 382 932.

mieSzkanie(14) w Trzebnicy z ogród-
kiem, własnościowe (nie spółdzielcze), 
z własnym ogrzewaniem, niewymaga-
jące dużych nakładów, finansowych. 
Metraż od ok. 60 m². Proszę dzwonić 
po godz. 15.00. / 603 627 607.
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.

kawalerkĘ(13) w Bytomiu (27 m², po-
kój, kuchnia, łazienka, 7 piętro, winda) na 
kawalerkę w Trzebnicy. Tel 669 005 110.

mieSzkanie(11) komunalne w Nоwym 
Dworze 60 m2, 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, duży balkon, centralne ogrze-
wanie etażowe – na mniejsze w Trzeb-
nicy 2 pokojowe. Tel. 693 539 079 po 
godz. 17-tej.
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.

PokÓj(14) samotny mężczyzna wynajmę 
pokój bez wygód, tanio, tel. 792 953 709.
lokal(13) poszukuję części lokalu do 
wynajęcia, około 10 m², na parterze w 
Trzebnicy. Tel.71 312 38 55, 781535 800.
mieSzkanie(3) Szukam w Trzebnicy. Tel. 
609 378 807.

kawalerka(14) internet tv parter ry-
nek 900zł + liczniki. Tel. 609 088 871.
kawalerka(12) w Trzebnicy, od zaraz. 
Tel. 885 774 591.
mieSzkanie (14) 42 m², w Trzebnicy, 3 
piętro, w pełni wyposażone, dzwonić 
po godz. 15-tej. Tel. 782 936 661
mieSzkanie(14) 2 pokojowe w Oborni-
kach Śl. 42m². 1000zł plus media Kon-
takt 695 207 834.
mieSzkanie(14) spółdzielczo- własno-
ściowe w Trzebnicy, tanie w utrzyma-
niu. Tel. 607 818 815.
mieSzkanie(14) bardzo atrakcyjne 
mieszkanie 2-pokojowe z balkonem, w 
spokojnej okolicy w Trzebnicy, wypo-
sażona kuchnia. tel. 728 983 821.
mieSzkanie(13) 2 pokojowe w centum 
Trzebnicy, wyposażone, zamykany par-
king, do wynajęcia od zaraz. Tel. 693 
332 672.
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 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 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.
kioSk/lokal(12) dobra lokalizacja 
- róg Daszyńskiego/Rynek, punkt z 
50-letnią tradycją, wolny od 01.08.2014, 
cena do negocjacji, tel 508 492 500 i 
504 960 118.
lokal(13) handlowy Posiadam do wy-
najęcia w Trzebnicy Rynek 18, 30m² wc, 
co. Tel. 604 210 198.
lokal (12) o powierzchni 87 m², lokali-
zacja przy nowo-wybudowanym dep-
taku, na parterze (w miejscu punktu: 
wszystko po 5 zł), cena do negocjacji, 
tel 508 492 500 i 504 960 118. 
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(11) klimatyzowany, użytkowy w 
nowym budownictwie przy ul. Św. Ja-
dwigi w Trzebnicy. Lokal o powierzchni 
25m2 przystosowany do działalności w 
branży kosmetycznej, leczniczej. Tel. 
605 918 889.
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.

Działka(14) w ogrodzie ‘’GRUNWALD. 
Zagospodarowana, ogrodzona z altan-
ką do tego kosiarka spalinowa, narzę-
dzia ogrodnicze. Cena do uzgodnienia. 
Tel.696 095 538.

Działka ogroDowa(12) z altanką 
podpiwniczoną, 3 ary, cena do uzgod-
nienia. Działka ogrodowa „Tulipan” w 
kierunku na Oborniki. Oddam po zbio-
rach. Tel. 694 209 424.
ogrÓD Działkowy(10) w Trzebnicy 
POD Grunwald (kierunek na Oleśnicę, 
380 m², zagospodarowana (truskawki, 
czarna porzeczka, jabłka, czereśnie, 
wiśnie, aronia, maliny). Tel. 783 364 224. 
Cena do uzgodnienia.

krawcowa (14) PTH Mode zatrudni 
(krawcowe, prasowaczki i krojcze. Tel. 
71 387 05 46.
kierowca(14) kat C, C+E kontakt 
601 892 612 lub 695 14 14 13.
PielĘgnacja zieleni(14) na terenie 
posesji w trzebnicy. Prace zewnętrzne 
ogrodowe, pielęgnacja zieleni. Tel. kon-
taktowy 607 723 072 d proszę dzwonić 
w dniach pon, wt, śr, piątek w godz. 
14.00-20.00
kierowca(14) Pizzeria Palermo zatrud-
ni kierowcę . tel. 509 617 118.
mecHanik SamocHoDowy(12) 55-
114 Strzeszów ul. Ozorowicka 28, www.
perfectservice-strzeszow.pl, tel 71 312 
82 21, 515 878 742.
Praca DoDatkowa(12) Firma zajmu-
jąca się pożyczkami gotówkowymi po-
szukuje pracowników. Tel. 664 026 816.
StyliStka Paznokci(9) Salon urody 
„ZDRÓJ” w Trzebnicy przy ul. Korczaka. Tel. 
608 697 330 lub 788 063 648.
Pomoc Do cUkierni(10) Cukiernia 
Trzebnica. Tel.691 283 007. 
PakowaczkĘ(10) Piekarnia Trzebnica. 
Tel. 691 283 007.
Pracownik goSPoDarczy(10) Praca 
Trzebnica. Tel. 691 283 007.
Piekarz(10) Piekarnia Trzebnica. Tel. 691 
283 007.
cUkiernik (10) Cukiernia Trzebnica. tel. 
691 283 007.
SPrzeDawcÓw(9) do sklepu meblo-
wego przy ul. Sułowskiej we Wrocła-
wiu/Psarach. Mile widziane doświad-
czenie w podobnej branży. Wymagana 

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

mieSzkanie(14) zamienię lub sprze-
dam 47 m², na parterze w centrum 
Trzebnicy na większe również w 
Trzebnicy. Tel. 608 401 759.

PoSzUkUjĘ  Do  wynajĘcia

mam  Do  wynajĘcia

oDStąPiĘ

Działka ogroDowa(13) w Rodzi-
nych Ogrodach Działkowych “Tuli-
pan” przy ul. Obornickiej. Pow. 3 ary, 
altanka, drzewa owocowe. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 726 342 333. 

 Dam  PracĘ 

APTEKI
Dyżury nocne aptek

w dniach 25-31 sierpnia 
apteka Przy Ratuszu
ul. Obornicka1

w dniach 1-7 września
apteka Lege Artis
ul. ks. Bochenka 49
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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 at-
mosferze, podstawę + prowizję, możliwość 
rozwoju. Osoby zainteresowane proszone 
są o przesłanie CV wraz ze zdjęciem na 
adres mailowy: trzebnica.rekrutacja@gmail.
com

naUka gry na gitarze(14) W moim 
„Studio Gitary nabędziesz wiedzę i umie-
jętności w cenie juz od 35 zł za godz., 
nauka na wszystkich poziomach od po-
czątkującego - po mistrzowsku.Trzebnica 
przy ul. 1-go Maja ,”Studio Gitary Tomasz 
Śliwak-Orlicki. Tel 601 186 547.
złota rączka(13) masz problemy re-
montowo -budowlane, zadzwoń 698 
052 769.
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.
oPiekUnka opieka nad dzieckiem, 
do starszej osoby, sprzątanie itp. Tel. 
725 080 038.
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. 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.

Vw(14) golf 1,6 TDI , 1990 r. Przegląd waż-
ny do 2015 roku , posiada hak , nadaje 
się do jazdy. Kontakt  603 111 671.
citroen ( 14) Berlingo I 2007 rok , srebr-
ny metalik, przebieg 86 721 km, pierw-
szy właściciel, auto z salonu, rozsuwane 
drzwi z obu stron, komplet opon zimo-
wych, cena 21 000 zł- do uzgodnienia, 
tel. 607 817 909.

renaUlt(14) Megane Classic 1999r, stan do-
bry, cena 4900 do ustalenia. Tel. 508 193 070.
VolkSwagen(13) GOLF 4, GTI 2,3 ben-
zyna 170 PS, nawigacja. Xenony, czarny, 
climatronik ful opcja, alu felgi, 2 kpl kół, 
przebieg 170 tyś km., rok 2001, 11.900 zł. 
Tel. 665 938 440.
Seat(11) toledo 98r., 1.8 benzyna na czę-
ści. Tel. 663 342 735.
renaUlt(11) Megan classic,  pojemność 
1.6, 2850 zł. Tel 888 511 223.
bmw(10) 320d Touring, 2004 rok, szary 
metalic, przebieg 285 tys. km., skórzana 
tapicerka, 6-biegowy, szyberdach, 4x 
elektryczne szyby, czujniki parkowania, 
przyciemniane tylne szyby, klimatyzacja. 
Tel. 607 532 512.
aUDi(10) A6 2001 rok, 2.5 TDI 180 km, 
srebrny, Navi, telefon, skórzane fotele, alu 
16”, climatronik, ważne opłaty. Możliwa 
zamiana. Tel. 726 626 429.
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(9) A4 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(9) A3 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(9) XANTIA KOMBI 1.9 TD 1998 
silnik w b. dobrym stanie. Zarejestro-
wany - na chodzie. Cena do uzgodnie-
nia. Tel: 793 02 33 99 .
SamocHÓD ciĘżarowy(9)  LT 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.
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 
części blacharskie i mechaniczne, silnik 
2,5 TDS, stan bardzo dobry, niskie ceny. 
Trzebnica, Tel. 665 938 440.
fiat(3) Tico Dewoo rok prod. 1999, Cena 
1800 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.
Siewnik(11) zbożowy Poznaniak, rok 
produkcji 1989, stan bardzo dobry, 
cena 1500 zł, Tel. 883 481 027.
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.
PrzyczePa(6) roln. wywrotkę SAN D-45 
sprawna, garażowana, podłoga meta-
lowa gładka -8900zł. PŁUG GRUDZIĄDZ 
-1500zł. Tel. 697 051 167.

czĘści Silnika(14) samochodu Re-
nault Espace diesel 2003: turbina, wtry-
ski, głowica, tel 790 748 492
Silnik(13) do remontu 3l 3.0 DCI Re-
nault Versati. Tel. 790 748 492.
grill-maSkownica(11)  do golfa IV, 
przedni, tuning, 70 zł. Tel. 505 838 073.
lamPy(11) tylne, diodowe do golfa IV 
hatchback. Tel. 505 838 073.
raDio(11) samochodowe JVC 4x45W. 
Tel. 505 838 073.

bagażnik(10) dachowy Volksawena na 
narty. Długość 230 cm z pałąkami. Cena 
520 zł. Tel. 726 626 423.
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.
bagażnik(5) samochodowy na rower, 3 
sztuki. Cena 200 zł / sztukę. Tel. 609 712 403. 
grill-maSkownica(5) przedni do 
Golfa 4, radio samochodowe GVC, radio 
samochodowe Panasonic, piłę spalino-
wą Stil 0.28, przełącznik świateł i prze-
łącznik kierunkowskazów do Golfa 4, 
wzmacniany widelec trekowy do rowe-
ru (koło 0.28) .Tel. 505 838 073.
rozrUSzniki(3) 2 sztuki i 2 alternatory 
do Forda fiesty. Cena 60 zł / szt. Tel. 665 
280 739.
Silnik elektryczny 3-fazowy, 
370W, 2800 obr./min., drugi 180W, 
2800 obr./min. Cena: 70 zł za dwie 
sztuki. Tel.  607 050 846.
cHlaPacze 4 szt., oryginalne volkswa-
gena, do golfa 3 / combi / sedana. CENA 
70 zł. Tel. 505 838 073.

oPony(14) zimowe komplet firmy ‘’BA-
RUM POlARIS 2’’ -14’’.Cena do uzgod-
nienia. Tel.502 244 871.
oPony(12) cztery zimowe brigestone 
rozm. 195/65 r 15 + felgi 15 300zł. tel. 
660 440 377.
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.
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.
koła zimowe, felgi stalowe, 2 szt. 175 
x 65 x 14 120 zł. tel. 697 120 620.

wkłaDka(14) bębenkową z komple-
tem kluczy - używana. Cena 40zł. Tele-
fon: 534 666 552.a.

agregat(14) prądotrórczy, 2400 VAT, 
cena 600 zł. Tel. 532 531 433.
bateria(14) termostatyczna wanno-
wo-prysznicowa renomowanej marki 
Hansgrohe (z kolekcji Versostat). Bateria 
posiada między innymi technologie takie 
jak: - Safety Function (możliwość regulacji 
maksymalnej temperatury wody) - Eco-
stop (zmniejszenie przepływu wody do 
10l/min) - Quickclean (szybkie czyszczenie). 
Roztaw otworów 150mm (+/- 12mm) Cena 
500 pln „. tel. 697 20 96 76
agregat(13) prądotwórczy 2400 VAT. 
Cena 600 zł. Tel. 532 531 433.
bateria zlewozmywakową i do umy-
walki. Tel. 694 216 036.
koSiarka(11) spalinowa, samojezdna 
do trawy. Tel. 695 220 186.
SPawarka(11) Enhel, bez termowłącz-
nika, 220V, mało gabarytowa, 450 zł. Tel. 
505 838 073.
wkrĘtarka(11) akumulatorową 9,6V, 
Metebo, 150 zł. Tel. 505 838 073.
Piła(11) spalinowa Stihl model 028, 600 
zł. Tel. 505 838 073.
Heblarka(11) wieloczynnościowa (stru-
garka, frezarka, grubościówka) 250 zł. Tel. 
500 023 342.
koSiarka(11) elektryczną 60 zł. Tel. 500 
023 342.
Piecyk kaflowy elektryczny, Tel. 
694 216 036. 
PUStaki(11) budowlane (gazobeton) 
wym. 240x240x590, 48 sztuk. Tel. 887 
400 886.
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.

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.
Drewno(6) brzozowe z transportem, 
600 zł, przyczepa / gałęziówka 120 zł/m 
grubizna. Tel. 510 540 015.
kominki(6) wentylacyjne dachowe 
nowe. Cena 180 zł za komplet. 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.

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.
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.
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.
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.

maSzyna Do Szycia(12) walizkowa 
na korbkę. Tel 661 851 943.
maSzyna(14) do szycia OVERLOK, cena 
100 zł. Tel. 532 531 433.
PocHłaniacz(14) ze stali nierdzewnej 
z silnikiem, cena 50 zł. Tel. 532 531 433.
loDÓwka(14) Ardo, zamrażarka na 
dole, 2 szuflady, wys. 154 cm, szer. 45 
cm, cena 200 zł; zamrażarkę prawie 
nową Whirlpool, wys. 85cm, szer. 45 
cm, 4 szuflady, cena 300 zł; meble ku-
chenne mały zestaw kolor „pikantne 
chili”. Tel. 694 209 424
kUcHnia(13) gazowa. Cena 200 zł. Tel. 
532 531 433.
Pralka(13) atomatyczna. Cena 350 zł. 
Tel. 532 531 433.
zamrażarka(12) 3 szufladową. Tel 
661 851 943.
loDÓwko-zamrażarka(11) 200 zł, 
Tel. 500 023 342.
żelazko(12) BRAUN 15zł. tel. 660 440 377.
żelazko(12) Philips 20zł. tel. 660 440 377.
czajnik(12) elektryczny Philips 20zł. tel. 
660 440 377.

czajnik(12) elektryczny Tefal Gold 25zł. 
tel. 660 440 377.
kUcHenka(11) gazowa Amica 200 zł. 
Tel. 500 023 342.
nawilżacz Powietrza(12) 20zł. tel. 
660 440 377.
Piekarnik(9) do zabudowy firmy 
Amica, stan bardzo dobry, cena do 
uzgodnienia tel. 660 730 798

bojler(8) 250 l, elektryczny,,3 fazowy,-
stary lecz nieużywany.Cena 150 zł. Tel 
606 322 944.
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.
SPrzĘt kUcHenny(7) drobny Tel. 795 
433 644 lub 71/ 387 24 97.
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.

rower(13) młodzieżowy. Cena 60 zł. Tel. 
532 531 433.
rower(11) składak, prod. niemieckiej, 
Tel. 505 838 073.
rowery(11) damskie 3 sztuki - od 50 do 
100 zł. Tel. 500 023 342.
rower HolenDerSki(8) z silnikiem 
spalinowym. Tel. 607787998.

rowerek(14) dziecięcy mexller Pin-
ki. Rower używany, ale w bardzo do-
brym stanie, kolor różowy, rozmiar koła 
16”. W komplecie boczne kółka oraz 
uchwyt do nauki jazdy. Polecam, tel. 
605 606 882

fotelik(14) dziecięcy  samochodowy 
firmy Chicco od urodzenia do 9kg
-18kg. Stan bardzo dobry. cena 200zł. 
tel664 785 691

wÓzek(14) 3w1 - spacerówka z osłoną, 
gondola+materacyk, fotelik, parasolka. 
W pełni sprawna, na pompowanych 
kołach. Więcej zdj. wysyłam na meila. 
Cena 300zł Tel. 662 985 912

wÓzek(14) GRACO SYMBIO B, głębo-
ko spacerowy z fotelikiem, zakupiony 
w Anglii, kolor fuksji, gondola z po-
dwójnym przykryciem, spacerówka z 
fotelem kubełkowym ze śpiworkiem 
zimowym montowana przodem i ty-
pem do mamy, przekładana rączka, 
wygodny i zwrotny, dodatkowo osłon-
ka na barierkę oraz oryginalna wkładka 
i folia przeciwdeszczowa. Cena 700zł 
Trzebnica Tel. 693 456 969.
fotelik(13) samochodowy CARLO 
BABY ACTIV od 0 – 11 kg, zielono – se-
ledynowy, jak nowy. Tel. 693 431485.

 SzUkam  Pracy 

 moto / bUDowlane / agD

SPr ze Dam

 rowery /  wÓzki 

SPr ze Dam

60 



wÓzek(13) trzykołowy, grafitowy MI-
KADO OXFORD dla dziecka od 0 – 24 
miesiąca, gondola i spacerówka, pom-
powane koła, torba na akcesoria gratis. 
Tel. 693 431 485.
wÓzek(7) nowy spacerowy Oskar czer-
wony. Tel. 664 133 343.
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 elektryczny(13) nowy stero-
wany joystickiem, cena 2950 zł. Tel. 600 
742 402
wÓzek inwaliDzki(7) nowy, mało 
używany. Tel. 781 982 605.
wÓzek inwaliDzki(4) nowy z rucho-
mym oparciem, nieużywany, cena 
480 zł oraz schodołaz 2500 zł Tel. 698 
206 764.

roUter(14) Cena 50zł. Tel. 534 666 552.

aParat tlenowy(13) do tlenoterapii, 
po wymianie filtrów i firmowym prze-
glądzie technicznym, cena 1050 zł. Tel. 
600 742 402.
ScHoDołaz(13) cena 3050 zł. Tel. 600 
742 402.
DrUkarkĘ(12) laserową HP LaserJet 
2300n wraz z dodatkowym nowym to-
nerem. Stan techniczny bardzo dobry.  
Cena do uzgodnienia. Tel. 534 666 552.

DekoDer(12) Cyfrowy Cyfra+. Cena 45zł. 
Tel. 534 666 552.

SPliter(12) bezprzewodowy Clone+ 
wraz z dwoma kartami. Cena 200zł. Tel. 
534 666 552.

telewizor(12) Thomson Black Diva 29 
cali + magnetowid Thomson 150zł. tel. 
660 440 377.
monitor(10) Benq 19 G900 wad led, 
prawie nieużywany, kolor srebrno-czar-
ny cena 220 zł, tel. 605 113 822.

aParat(6) Fujifilm s2980 w bardzo 
dobrym stanie, mało używany. Zoom 
optyczny. Cena 380 zł. Tel. 530 886 003.
telewizor(5) Philips, Sprzedam z pła-
skim kineskopem + oryginalną szafką 
pod TV, cena 200 zł, Tel 505 838 073.
a  OLIMPIA. Tel. 796 013 299.
koncentrator tlenU(4) Cena 1050 
zł. Tel. 698 206 764.
termoloki(3) firmy BABYLISS jak 
nowe. Cena 80 zł. Tel. 660 925 250.

meble(14) do pokoju dziecięcego, ko-
loru białego z fioletowymi dodatkami. 
Łóżko piętrowe, szafa, komoda, słupek 
na zabawki. Cena 370zł tel. 662 085 674.

łÓżko(14) z materacem sprężynowym 
używane w dobrym stanie. Posiada 
normalne ślady użytkowania.  Wym. 
ramy 125 x 205 cm. Wym. materaca 120 
x 200cm. Odbiór we własnym zakresie. 
Cena 200zł. Tel. 535 987 488.

kreDenS(14) mebel salonowy „Antyk-Sta-
rocie”. Tel. 661 625 125
Stolik(14) osiem stolików na metalowym 
stelażu, blat z płyty, kolor olcha. Cena jednej 
sztuki 50 zł. Tel. 512 244 649.

łÓżko reHabilitacyjne(13) nowe 
,sterowane pilotem, na kółkach, po-
czwórnie łamane, cena 1250 zł. Tel. 600 
742 402.

materac(13) nowy do łóżka rehabilita-
cyjnego, cena 100 zł Tel. 600 742 402.
taPczaniki(13) jednoosbowe 2 sztuki. 
Cena za szt. 70 zł. Tel. 532 531 433.
Szafa(11) bardzo duża, dębowa – an-
tyk. Tel. 695 220 186.
Szafa(10) nowa, nieużywana, „senator”, 
kolor frontów ciemny brązowy, wymiary 
dł. 170 cm, wys. 180 cm, gł. 60 cm. Tel. 607 
723 072, Proszę dzwonić w dniach pon., 
wt., śr. w godz. 14.00 - 20.00.
biUrko(10) firmy BRW, jak nowe, dł 100 
cm, szer 49 cm, wys 74 cm, cena 150 zł, 
tel. 605 113 822.

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.
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
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.
łÓżka Polowe(6) sztuk 2. Tel. 661 625 
125.
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.
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.

lamPa(14) stara wisząca z poniemiec-
kiego domu, ale w stanie idealnym. 
Średnica klosza 50 cm, szkło malowane 
na niebiesko z ładnym wzorem. Lam-
pa na 3 żarówki, ale działa nawet przy 
wkręceniu tylko jednej. Wiek lampy nie 
znany. Cena 120zł tel.661 167 610.

lamPa(14) wisząca, mosiężna (antyk), 
przepiękne barwione na brązowo szkło 
w formie diamentowej kuli  tworzy na 
ścianach i suficie wspaniałą ilumina-
cję, w pełni sprawna, .  przywieziona z 
Włoch. Cena 230 zł, tel. 783 376 097.

PoDrĘczniki(12) do klasy 2 Gimna-
zjum (Szkoła nr 1 w Trzebnicy) cena za 
komplet 120 zł. Tel: 797 253 276.
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.

lektUry(7) na CD szkolne - 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.
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kociĘta(14) brytyjskie po rodowodo-
wych rodzicach, urodzone 16.06.2014, 
nauczone korzystać z kuwety i drapaka.
Do oddania kocurek i 2 kotki. Cena 700zł 
- do negocjacji. Informacje i rezerwacja 
Oborniki Śl, tel.  667 587 778.

owczarki(11) kaukaskie. Cena 700 zł / 
szt. Tel. 784 627 695.
kociĘta(9) syberyjskie z rodowodem, 
rasa dla alergików. Informacje na stronę 
www.syberyjskie.eu, Tel. 730 791 858.
owczarki niemieckie(4) długowło-
se,. Cena 350 zł / szt. Rawicz. Tel. 784 
627 695.
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.
bUtle Do wina(13)   o pojemności 45 L. 
Cena 70 zł. Tel. 532 531 433.
torba wĘDkarSka(12) i pokrowiec 
na wędziska firmy Tandem Bails. Cena 
180zł. Tel. 534 666 552

wĘDki(12) 2 sztuki firmy Tandem Baits 
+ model selectextreme 12 ft/3,5 Lb 
kołowrotek PHANTOM 10000fs + drob-
ne akcesoria. GRATIS: karton odżywek. 
Cena 590zł. Tel. 534 666 552

Pianino(14) w dobrym stanie, za 
2000zł, tel. 661 497 656 - Zawonia.

maSzyna Do PiSania (14) OPTIMA 
S30 sprawna, polska czcionka, stan 
bdb przydała by się tylko nowa taśma 
z tuszem. Cena 40,00zł tel.661 167 610

Ponton(14) 2 osobowy, cena 200 zł. Tel. 
532 531 433.
gołĘbie(12) garłacze, różne kolory, TA-
NIO, tel. 605 277 387.
bUtle Do wina (14) z koszem, 34 L 
i 50L, cena za sztukę 70 zł. Tel. 500 
023 342.
kUry(8)  młode, do końca czerwca. Tel. 
602 303 471.
mioDarka(14) cena 100 zł. Tel. 532 
531 433.
Drzewko SzczĘścia(14) wysokość ok 
1 m. Bardzo ładne. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 502 244 871
ziemniaki(8) denar , sadzeniaki w ilo-
ści 200 kg. Tel.71 387 14 06.

PoDUSzkĘ(14) KOJEC MOTHERHOOD 
dla Kobiet Ciąży i po porodzie. Podusz-
ka w stanie idealnym, mało używana, 
poszewka w fioletowy wzór, całość 
w oryginalnym opakowaniu. Cena 
75,00zł tel.661 167 610.

niania elektroniczna(14) W do-
brym stanie, na baterie i na akumulator. 
Tel. 605 606 882

łÓżeczko(14) dziecięce, drewniane, z 
szufladą, regulowana wysokość + ma-
terac. tel. 605 606 882.
karUzela(14) FISHER PRICE - wie-
lofunkcyjna, duża- pilot, dźwięk, świa-
tło, kilka melodii i programów działa-
nia. Cena 60 zł Tel. 662 985 912.

mata(14 ) interaktywna tini love księż-
niczka - bajecznie kolorowa, grająca,  z 
panelem muzycznym do uderza-
nia rączkami lub nóżkami, zabawki z 
dźwiękiem, składana w mini kojec, bo-
gato wyposażona, używana przez jed-
no dziecko. Cena 60 zł (cena w sklepie 
ok. 190 zł). Tel. 662 985 912.

łÓżeczko(13) dziecięce drewniane 120 
x 60 z materacem, ochraniacz gratis. 
Tel. 693 431 485.
łÓżeczko(12) dziecięce sosnowe białe 
z materacem + baldachim, stan –jak 
nowe. Tel. 660 925 250 .
łÓżeczko(12) turystyczne oraz fotelik 
do karmienia Fisher Price. Tanio. Tel. 
693 431 485.
Przewijak(12) dla dziecka z wanienką 
Tel. 661 625 125.
łÓżko(12) sosnowe IKEA z materacem - 
dla dziecka, długość 150 cm, cena 150 zł.
 Tel. 603 283 075.

tramPolina(12) używaną, stan bar-
dzo dobry. Tel 661 851943.
HUStawka(12) drewnianą, (12) dwu-
osobową, używana. Tel 661 851943.
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. 

kUlki(14) w basenie. Ilość kulek 120 li-
trów. Cena 70 zł, tel. 783 376 097.

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.
łÓżeczko(5) dziecięce firmy GLUCK, 
solidne w pięknym kasztanowym wy-
barwieniu. Dodatkowo materac an-
tyalergiczny z pokrowcem na suwak 

rtV / meble / rÓżne

SPr ze Dam

akceSoria Dla Dzieci 
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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.
łÓżeczko(5) dziecięce, drewniane z 
nowym materacem. Cena 170 zł. Tel. 609 
712 403.
karUzela(4) do łóżeczka dla chłopca z 
bateriami + chodzik niebieski, stan bar-
dzo dobry. Cena 50 zł. Tel. 660 925 250.

oDzież ciążowa(14) rozmiar S/M je-
ansy, krótkie spodnie, spódnica, bluzki 
tel.661-167-610
SUkieneczka(14) rozm.z metki 3 latka. 
Cena 12zł, tel. 664 785 691.

SPoDnie(14) dżinsowe dla dziewczynki 
rozm.86 cena 10zł, Tel. 664785691

SPÓDniczka(14) rozm. 9-12 miesięcy. 
Cena 5zł, Tel. 664 785 691.

SUknia ślUbna(11) piękna Tradizia, fir-
my Margarett. Zapraszam do przymie-
rzenia. Cena 500 zł. Tel. 667 932 634.

SUkienka(10) bardzo ładną młodzieżo-
wą na ramiączkach z bolerkiem. Ozdo-
biona cekinami stan idealny. Nie ma 
podanego rozmiaru, jest podany wzrost 
152-160 cm. 692 942 363.

Ubrania(9) markowe  dla chłopca 
wzrost 152 cm: koszule, spodnie, swe-
try, bluzy, bluzki, katana dżinsowa. (od 

Ubrania 

SPr ze Dam

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

10 zł za szt). Tel. 693 280 762.

bUty(14) sportowe Converse, roz. 39, 
skóra biała, stan bardzo dobry. Cena 
120. Tel. 693 280 762.

bUty(14) Nike BLAZZER, roz. 39 mło-
dzieżowy, stan dobry, skóra biała, cena 
90 zł. Tel. 693 280 762.

bUty(9) damskie trekingowe BRONX 
numer 38, z prawdziwej skóry, używa-
ne kilka razy, Cena 60 zł. Tel. 783 376 097.

bUty(8) damskie GINO ROSSI numer 38, 
NOWE nieużywane z prawdziwej skó-
ry, w bardzo modnym w tym sezonie 
kolorze miodowym. Cena 45 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.

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 1000 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. 

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.
śPiworki(6) do sprzedania 2 szt, cena 
20 zł za szt. Tel. 605 113 822.

PoDrĘczniki(14) do 2 klasy gimna-
zjum PZS1 w Trzebnicy. Tel. 730 080 
567.
kSiążki(13) do kl. IV Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Trzebnicy. Tel. 501 202 357.
motocykl(12) WSK, KOMAR, PANO-
NIA,SHL. Trzebnica tel. 662 021 437.
koryto(12) poniemieckie z czerwone-
go piaskowca tel. 503 032 094.
ciągnik(12) stan obojętny tel. 726 626 
423.
koło młyńSkie(11) lub żarno granito-
we lub z piaskowca. Tel. 503 032 094.
kSiążki(11) naukowe, popularnonau-
kowe, beletrystykę, przedwojenne. Tel. 
669 969 306.
koSiarkĘ(9) elektryczną do trawy. Tel. 
515 141 210.
grUz(9) Przyjmę - Bzyków. Tel. 605 515 
028.
SamocHÓD(3) Syrena z lat 70- tych. Tel. 
663 388 533.
rzUtnik „ANIA” wraz z bajkami. Tel. 
604 25 95 77.

telewizor(14) marki THOMSON 26’’, 
sprawny technicznie. tel. 502 244 871

kUPiĘ 

oDDam  z a  Darmo

grUz(11) budowlany (cegła, dachówka). 
Transport we własnym zakresie. Trzeb-
nica. Tel. 507 566 594.

zegarek(14) 11 lipca godz. 16, między 
Rossmanem a ulicą Witosa zgubiłam ze-
garek damski, ze srebra, wskazówki i tarcza 
srebrna, bransoletka nie jak w typowym 
zegarku zapinana, lecz jak biżuteria, srebrna 
na niej tłoczone kwiatki i listki. Uczciwego 
znalazcę  czeka nagroda (wartość senty-
mentalna). Tel. 661 340 839.

remont łazienki(14) Zlecę wykonanie 
remontu łazienki. Do wykonania prace 
hydrauliczne 50 zł za punkt oraz położenie 
glazury 25 zł m2, wymagany rachunek VAT. 
Tel. 781 652 205.

 z agUbione

 zlecĘ
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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   

SPrzeDaż wĘgla
z POLSKIEJ KOMPANII WęGLOWEJ

ORZECH 
KOSTKA
EKOGROSZEK, MIAŁ
ważenie przy kliencie
KONKURENCYJNE CENY 
PRZEZ CAłY ROK
TRANSPORT GRATIS 
na terenie Trzebnicy i okolic 

ul. Piwniczna 12   teren wodnika

tel. 609-514-915 
       697-011-953

luzem lub 
w workach
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Kancelaria
Finansowa

Oferujemy kredyty hipoteczne, 
Gotówkowe, leasing i wiele innych

30 banków w jednym miejscu
szanuj swój czas - zajmiemy sie formalnościami

Przyjdź, sprawdź nas    pn-pt. 9-18          sob. 9-14   

ul.   w. witosa 2     Trzebnica    tel.  519 374 749  
   e-mail: kancelariafinansowa.trzebnica@gmail.com     kancelariafinansowa.trzebnica

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

SŁODKIE 
CO NIE CO
ręcznie robione lizaki, cukierki,
praliny, ciastka, kawa, herbata

SŁodKie bUKiety: 
weselne, urodzinowo-imienino-
we, podziękowania dla rodziców 

oraz gości

Trzebnica  ul.Kościelna 2
tel. 695 470 178

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 

KioSK BRICOMARCHE
RZUĆ PALENIE!!!e-palenie    

   
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

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

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”)

DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY GMINY TRZEBNICA
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zespół  muzyczny

TAN  DEM
   wesela
   zabawy
   imprezy 
   okolicznościowe

Paweł 
608 741 173
Józef  
691 804 655

www.tan-dem.cba.pl TANIO

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

NA-PĘD
sprzedaż 

CzĘśCI 
ROwEROwyCh 

i rowerów
KSIĘGINICE
ul. Trzebnicka 80B
tel. 602 867 718

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

www.bills.pl

DWA  e-pap.    w  cenie     jednego
kup dwa dowolne  LIQUIDY  intenze 

a PodStawKę do e-pap. otrzymasz GRATIS
15 liqudów  inFinity - e.pap. GratiS (NOVO)     

  20 liqudów  inFinity - e.pap. GratiS (MAXIM)  

tylko u nas Gilzy 1100 szt. 15,90 zł
zapraszamy codziennie w godz. 8-20 
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