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W podziękowaniu za plony

Tradycyjne Święto Plonów to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku organizowanych przez Gminę Trzebnica. Tym ra-
zem to Ujeździec Mały stał się miejscem, w którym mieszkańcy gminy oraz liczni goście cieszyli się tegorocznymi zbiorami. 
Po raz kolejny nie zawiodły gminne sołectwa i pogoda. Przygotowano aż 33 wieńce i 21 kramów dożynkowych!            str. 18-23
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 Konfrontacyjna postawa opo-
zycji, wpieranej przez lokalny ty-
godnik reklamowy „Nowa”, po-
lega na wywoływaniu kolejnych 
pól konfliktu z koalicją rządzą-
cą, w połączeniu z blokowaniem 
wszystkich inicjatyw zarządu oraz 
odbieraniem mu kolejnych, uza-
sadnionych kompetencji. Przy-
kładów takich działań jest wiele, 
pozwolimy sobie na przytoczenie 
jedynie kilku z nich. 
 Pierwszą konfliktową sytuacją 
sprowokowaną przez radnych 
opozycyjnych z Platformy Oby-
watelskiej i Razem w Powiecie 
była sprawa podziału środków 
na remonty dróg powiatowych 
w poszczególnych gminach Po-
wiatu Trzebnickiego. Zarząd po-
wiatu wraz z radnymi koalicji 
zaproponował uczciwy podział 
omawianych środków na wszyst-
kie gminy powiatu, uzależniony 
od ilości kilometrów dróg powia-
towych w danej gminie oraz liczby 
jej mieszkańców. Propozycja ta po-
zwalała na sprawiedliwy podział 
środków finansowych na drogi 
powiatowe na poszczególne gminy 
oraz na ich zrównoważony rozwój. 
Niestety okazało się, że propozycja 
ta nie spodobała się radnym opo-
zycyjnym, którzy postanowili fa-
woryzować jedną z gmin - Prusice, 
decydując o przyznaniu jej kwoty 
dwukrotnie większej (2 400 000 
zł) niż wynikałoby to z przyjętych 
obiektywnych wskaźników (dłu-
gość dróg powiatowych i liczba 
mieszkańców). Tym samym może 
zdarzyć się, że w gminie Prusice 
wykonanych zostanie o wiele wię-
cej kilometrów dróg powiatowych, 
kosztem dróg w pozostałych gmi-
nach Powiatu Trzebnickiego. 
Dla osiągnięcia tego celu radni 
opozycyjni przez wiele miesięcy 
blokowali proponowane przez 
zarząd zmiany budżetu Powiatu 
Trzebnickiego, wstrzymując tym 
samym wydatkowanie środków 
na niezbędne i pilne cele, takie 
jak m.in.: dostosowanie budyn-
ku Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 1 w Trzebnicy do wymogów 
przeciwpożarowych, przekazanie 
środków na praktyki zagraniczne 
uczniów kolejnej szkoły powiato-
wej, przyjęcie dotacji pozyskanych 
przez obecny zarząd na kolejne 
inwestycje: w wysokości 253 000 
złotych na budowę drogi Oso-
lin - Morzęcin Mały oraz środki 
w wysokości 100 000 złotych na 
urządzenia sportowe przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Żmigrodzie. 
 Oprócz blokowania ważnych 
i koniecznych do sprawnego 
funkcjonowania Powiatu inwe-
stycji i przedsięwzięć, radni opo-
zycyjni starają się jak najbardziej 
ograniczyć kompetencje zarządu 
powiatu. Przykład dla zobrazo-
wania sytuacji - na ostatniej se-
sji Rady Powiatu Trzebnickiego 
radni opozycyjni zaproponowali 
i przegłosowali uchwałę, która 
ogranicza wysokość sumy, do któ-
rej zarząd powiatu może samo-
dzielnie zaciągać zobowiązania, 
do kwoty 500 zł. Uchwała ta wiąże 
ręce zarządowi powiatu i zagraża 
prawidłowemu funkcjonowaniu 
całego powiatu. Każde bowiem 
dysponowanie przez powiat kwotą 

większą niż 500 zł, wymagało bę-
dzie zwołania sesji Rady Powiatu 
i uzyskania zgody rady. Przypo-
mnieć należy, że żaden poprzedni 
zarząd powiatu (w tym przez 8 lat 
kierowany przez obecnego radne-
go opozycyjnego - Roberta Ada-
cha) nie miał tak ograniczonych 
kompetencji, uniemożliwiających 
mu szybkie i sprawne działanie 
dla dobra mieszkańców. W pró-
bach ograniczenia zarządu po-
wiatu, radni opozycyjni posunęli 
się nawet do działań kuriozalnych 
i absurdalnych. Na ostatniej se-
sji Rady Powiatu zaproponowali 
bowiem i przegłosowali uchwałę 
stwierdzającą wygaśnięcie man-
datu radnego jednego z członków 

zarządu powiatu - Sławomira Bła-
żewskiego. Powodem wyklucze-
nia członka zarządu całkowicie 
z prac Rady Powiatu jest w opinii 
radnych opozycyjnych fakt, że 
pan Błażewski pełni funkcje eta-
towego członka zarządu po zmia-
nach statutu powiatu, który już 
nie przewiduje tej funkcji. Radni 
opozycyjni nie doczytali jednak, 
że zakaz łączenia funkcji radnego 
z zatrudnieniem w starostwie po-
wiatowym, na który się powołali, 
nie dotyczy radnych wybranych 
do zarządu, z którymi stosunek 
pracy nawiązany jest na podstawie 
wyboru (art. 23 ust. 3 ustawy o sa-
morządzie powiatowym). Takimi 
nieprzemyślanymi i niezgodnymi 
z prawem posunięciami, radni 
opozycyjni kompromitują Radę 
Powiatu Trzebnickiego, wobec 
czego nie możemy przejść obojęt-
nie. 
 Opozycja w Powiecie Trzeb-
nickim, do której należą Robert 
Adach, Adam Gubernat, Marzan-
na Jurzysta - Ziętek, Ewa Pasek, 
Damian Sułkowski, Sławomir 
Zarentowicz, Jan Zdziarski, Alicja 
Żywiec (wybrani z list Platformy 
Obywatelskiej) oraz Małgorzata 
Matusiak i Paweł Oleś (wybrani 
z list Razem w Powiecie), wyrę-
czając się lokalnym tygodnikiem 
reklamowym „Nowa”, stara się 
za wszelką cenę skompromito-
wać istniejący zarząd ze staro-
stą Waldemarem Wysockim na 
czele. W tym celu prowokowane 
są kolejne „sensacje” w budynku 
urzędu Starostwa Powiatowego, 
skrzętnie filmowane przez właści-
ciela lokalnej gazety: Daniela Dłu-
gosza. Mieliśmy już zatem próby 
wywołania skandalu z rzekomym 
ukryciem kluczy od szafek w Biu-
rze Rady Powiatu, podpisaniem, 
zdaniem radnych opozycyjnych 
i gazety lokalnej, przez wiceprze-
wodniczącego rady „fałszywej 
uchwały”, która w rzeczywistości, 
zdaniem radców prawnych sta-
rostwa, została podjęta w sposób 

prawidłowy na jednej z poprzed-
nich sesji. Tego typu kreowanie 
wydarzeń medialnych i rzeko-
mych skandali przez opozycję ma 
na celu skompromitowanie za-
rządu. Radni opozycyjni i lokalny 
tygodnik reklamowy zapominają 
jednak, że działania te kompro-
mitują całą Radę Powiatu i Powiat 
Trzebnickich w oczach mieszkań-
ców i opinii publicznej. 
 Równocześnie wszelkie niepo-
wodzenia powiatu, wynikające 
jeszcze z zaniedbań poprzedniego 
starosty, Roberta Adacha, radni 
opozycyjni wraz z lokalnym ty-
godnikiem reklamowym starają 
się przerzucić na barki nowej ko-
alicji i nowego starosty. Najlep-
szym tego przykładem jest sprawa 
tzw. schetynówki Trzebnica - Su-
łów. Poprzedni starosta, Robert 
Adach, a zaraz za nim Nowa Ga-
zeta Trzebnicka, starają się prze-
konać opinię publiczną, że remont 
omawianej drogi powiatowej nie 
otrzymał dofinansowania z po-
wodu rzekomych zaniedbań no-
wego starosty i braku odpowiedzi 
na pisma wojewody. Tymczasem 
prawda jest taka, że omawiana 
droga nie otrzymała dofinanso-
wania, ponieważ poprzedni staro-
sta Robert Adach nie dopilnował, 
aby powstał projekt techniczny 
omawianej inwestycji, a co więcej 
- we wniosku o dofinansowanie 
poświadczył, że Powiat Trzebnicki 
jest w posiadaniu kompletnej do-
kumentacji projektowej. W związ-
ku z tym faktem sprawą ewentu-
alnego poświadczenia nieprawdy 
zajmie się prokuratura. W tym 

kontekście próby oskarżania no-
wego starosty o niepowodzenie 
w remoncie omawianej drogi nale-
ży odczytywać jako próby odwró-
cenia uwagi od jego prawdziwego 
powodu, którym jest zaniedbanie 
poprzedniego starosty. 
 Nie możemy również przejść 
obojętnie wobec stylu sprawowa-
nia funkcji przez nową przewod-
niczącą rady, panią Małgorzatę 
Matusiak. W pierwszej kolejno-
ści przypomnieć należy, że pani 
Małgorzata Matusiak została 
przewodnicząca w bardzo kon-
trowersyjnych okolicznościach, 
kiedy na sali posiedzeń nie było 
osoby uprawnionej do prowa-
dzenia obrad (przewodniczącego 
lub uprawnionego przez niego 
wiceprzewodniczącego rady). Od 
błędnie - w naszym przekonaniu - 
podjętej uchwały o wyborze nowej 

Przewodniczącej Rady odwołał 
się dotychczasowy przewodniczą-
cy, Mariusz Szkaradziński. Pani 
Małgorzata Matusiak, jako nowa 
przewodnicząca, zobowiązana 
była zgodnie z prawem do prze-
kazania złożonej przez Mariusza 
Skaradzińskiego skargi do Wo-
jewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego we Wrocławiu. Niestety, 
mimo upływu ustawowego termi-
nu, pani Matusiak nie dopełniła 
swojego obowiązku, łamiąc tym 
samym prawo. Najwidoczniej pani 
Matusiak jest świadoma, że roz-
strzygnięcie bezstronnego sądu 
w sprawie jej powołania na funk-
cję przewodniczącej nie będzie 
dla niej łaskawe. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny wezwał właśnie 
do przekazania mu skargi napisa-
nej przez pana Szkaradzińskiego. 
Jeśli przewodnicząca rady, pani 
Małgorzata Matusiak, zignoruje 
wezwania sądu, narazi w ten spo-
sób Powiat Trzebnicki nie tylko na 
kompromitację i świadome łama-
nie prawa, ale również na zapłatę 
zasądzonej przez sąd kary finan-
sowej. 
 Przykładów niezgodnego z pra-
wem działania nowej przewod-
niczącej jest wiele.  Bezprawnie 
podpisała się ona pod dokumen-
tem, w którym rzekomo zarząd 
powiatu zgłaszał autopoprawkę do 
uchwały budżetowej. Tymczasem 
przewodnicząca nie jest ani człon-
kiem zarządu, ani dokument ten 
nie był autorstwa zarządu powia-
tu - tylko opozycji. Pani przewod-
nicząca konsekwentnie domaga 
się wypłacenia wynagrodzenia 
radcy prawnemu, który rzekomo 
udzielał jej porad prawnych, ale 
nie ma on umocowania do pra-
cy na rzecz powiatu - nie została 
z tym radcą prawnym podpisana 
żadna umowa na świadczenie na 
rzecz powiatu porad prawnych. 
W tym kontekście domaganie 
się wypłacenia środków powiatu 
odbierać można jako próbę wy-
łudzenia środków publicznych. 
Ocenę pracy pani Małgorzaty Ma-
tusiak dopełnia fakt ignorowania 
terminów zwoływania sesji Rady 
Powiatu zapisanych w ustawie 
o samorządzie powiatowym oraz 

w Statucie Powiatu Trzebnickiego. 
Tym samym radni dowiadują się 
o sesji zwołanej przez panią prze-
wodniczącą np. na dzień przed jej 
rozpoczęciem. Kompromitujące 
jest w naszym odczuciu również 
nieudzielanie głosu radnym ko-
alicyjnym lub zaproszonym przez 
przewodniczącą gościom, jak pod-
czas ostatniej sesji - pani Matusiak 
odmówiła udzielenia głosu zapro-

szonemu burmistrzowi Gminy 
Trzebnica. Powagi Radzie Powiatu 
nie przysparza również prowadze-
nie obrad w późnych godzinach 
nocnych, jak miało to miejsce 
podczas ostatniej sesji, zakończo-
nej o godzinie 3.15 nad ranem. 
 My niżej podpisani nie zgadza-
my się na dalsze kompromitowa-
nie Powiatu Trzebnickiego wśród 
mieszkańców, którzy zaufali nam 
i powierzyli nam zadanie ciężkiej 
pracy na rzecz dobra wspólnego. 
Nie zostaliśmy bowiem wybrani 
po to, aby występować w kabare-
cie reżyserowanym przez opozycję 
bezwzględnie dążącą do przejęcia 
władzy, wspieraną przez lokalną 
gazetę. Prym w tych działaniach 
wiedzie były starosta Robert 
Adach, który nie może się ciągle 
pogodzić z utratą władzy. Swo-
imi działaniami destabilizuje on 
pracę Rady Powiatu, co przyznają 
nawet radni opozycyjni z jego klu-
bu. Mieszkańcy mają prawo być 
niezadowoleni z sytuacji w Radzie 
Powiatu Trzebnickiego i patowej 
sytuacji powstałej w powiecie. 
Dlatego też wzywamy po raz kolej-
ny radnych opozycyjnych do opa-
miętania się i do konstruktywnej 
współpracy dla dobra mieszkań-
ców Powiatu Trzebnickiego. 

Oświadczenie radnych z klubu MARKA DługOziMy  -   Skuteczni dla Rozwoju 
oraz    PRawa i SPRawiedliwości

W imieniu radnych z klubu
Marka Długozimy- Skuteczni dla Rozwoju

Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica  

W imieniu radnych z klubu
Prawa i Sprawiedliwości

Waldemar Wysocki
Starosta Trzebnicki

Dotyczy funkcjonowania Rady Powiatu Trzebnickiego

Przez wiele 
miesięcy radni 

opozycyjni blokowali 
proponowane przez 

zarząd zmiany budże-
tu powiatu

Nie możemy
 przejść obojętnie 

wobec stylu 
sprawowania funkcji 

przez nową 
przewodniczącą

Opozycja 
wyręczając się 

lokalnym tygodni-
kiem stara się 

skompromitować 
istniejący zarząd 
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XV i XVI sesja Rady Powiatu Trzeb-
nickiego przeszła już do historii. Jak 
zawsze perfekcyjne prowadzenie 
żmigrodzkiej radnej zaowocowało 
ponad 7-godzinnymi obradami! Nie 
byłoby w tym nic złego, wszak sko-
ro lokalny parlament pracował tak 
długo, to zapewne podjęte decyzje 
wpłyną na poprawę jakości życia 
mieszkańców. Nic bardziej mylnego! 
Długość trwania nie oznacza w tym 
przypadku jakości! To żenujące 
widowisko, w którym nie sprawy 
istotne, a może nawet najważniejsze, 
były jej przedmiotem. Opozycyjnych 
radnych z PO i RwP bardziej niż 
szpital, szkoły czy drogi interesowa-
ły „majtki radnego”. Tak, to nie żart 
rodem z prima aprilis, bowiem to 
nie 1 kwietnia, a końcówka sierpnia.  
„Majtki radnego”  były tak ważnym 
przedmiotem obrad, aż stały się uza-
sadnieniem do odwołania wiceprze-
wodniczącego. To jedno z istotnych 
ustaleń piątkowo – sobotniego ma-
ratonu. Jak na uzasadnienie przy-
stało sama procedura odwołania 
zajęła radnym ponad godzinę. No 
cóż, można by powiedzieć „Dura lex, 
sed lex” co z łaciny oznacza „Twar-
de prawo, ale prawo” i tym razem 
sprawiło niemałe kłopoty wniosku-
jącym o odwołanie wiceprzewod-
niczącego radnym opozycyjnym. 
W końcu po trzykrotnie przepro-
wadzonej procedurze głosowania, 
stanowisko wiceprzewodniczącego 
było „wolne”.  Tu zaskoczenia nie 
było.  Jedyny kandydat, który bryluje 
na salonach zabieraniem mikrofonu 
i niezbyt cenzuralnym zachowaniem 
został już teraz legalnie wybranym 
wiceprzewodniczącym. Legalnie, 
bo wielokrotnie już zdarzało mu 
się prowadzić sesję bez uprawnień. 
W ten sposób opozycja osiągnę-
ła niebywały sukces, a wraz z nim 

Żmigród. Pomimo tego, że w skład 
Powiatu Trzebnickiego wchodzi 6 
gmin, to jedynie Żmigród posiada 
swych przedstawicieli we wszystkich 
władzach tj. przewodniczący Zarzą-
du, przewodnicząca Rady, wiceprze-
wodniczący rady, przewodniczący 
komisji, budżetu, finansów i rozwoju 
powiatu. Patrząc na tę nadreprezen-
tatywność można odnieść wrażenie, 
że teraz to Żmigród stanie się stolica 
Powiatu, a mieszkańcom będzie się 
żyć niczym w krainie mlekiem i mio-
dem płynącej. I w tym przepadku to 
mylne założenie. Pierwsze głosowa-
nia za „schetynówką” ze Żmigrodu 
pokazało, że otrzymane funkcje były 
za coś. W tym przypadku za odmo-
wę przyjęcia tej drogi do realizacji, 
wszak już poprzednia sesja pokaza-
ła, że ważniejsza dla tych radnych 
jest „schetynówka” w Prusicach. 
Radni opozycyjni najwyraźniej chcą 
kontynuować politykę poprzedniego 
starosty Roberta Adacha a teraz rad-
nego opozycyjnego, który w czasach 
swoich rządów wyraźnie faworyzo-
wał Prusice i Wisznię Małą w do-
stępie do powiatowych inwestycji. 
Tymczasem koalicja radnych z Pra-
wa i Sprawiedliwości oraz radnych 
z klubu Marka Długozimy- Skutecz-
ni dla Rozwoju postawiła sobie za cel 
przełamanie tego monopolu i spra-
wiedliwy rozdział powiatowych in-
westycji na wszystkie gminy Powiatu 
Trzebnickiego. Zachowanie radnych 
opozycyjnych w tym również byłego 
starosty Roberta Adacha dobitnie 
pokazuje, że chcą, aby wróciło sta-
re. Zapewne również temu celowi 
mają służyć przegłosowane przez 
opozycję ograniczenia dla Zarządu 
do samodzielnego zaciągania zobo-
wiązań. W praktyce oznacza to, że 
żaden wniosek mieszkańców, któ-
rego wartość przekroczy 500 zł nie 

będzie mógł być od ręki realizowa-
ny. Czy zatem jest powód do radości 
z faktu, ze to żmigrodzcy radny tak 
się zachowują? Znamienna niech po-
zostanie wypowiedz radnego pana 
Jana Hurkota, który zwrócił się do 
mnie słowami „kończ pan wstydu 
oszczędź”. Rozumiem, że powinie-
nem w tej sprawie zachować się jak 
bohater Potopu Henryka Sienkiewi-
cza… 

Szanowni Państwo,
Powiat Trzebnicki to Wspólny Dom 
Nas Wszystkich. Każdy z mieszkań-
ców ma takie same prawo do tego, 
aby czuć się w nim dobrze. Moje ser-
ce jest i będzie w Żmigrodzie, i dla-
tego uczynię dla niego wszystko, co 
w mojej mocy. Nie możemy jednak 
zapominać o pozostałych gminach. 
Zrównoważony rozwój Powiatu 
Trzebickiego to klucz do sprawiedli-
wego rozwoju, który wraz z Zarzą-
dem będę realizował. 

Z wyrazami szacunku
Waldemar Wysocki
Starosta Trzebnicki

Władza w rękach Żmigrodu
Informacja Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

R E K L A M A

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

laPtoPy  od 999,-   

tablety    od 149,-

promocja 11-25 września 2015     

taniej  
do 700,- 

raty 
na dowód

 O podaniu do publicznej wiadomości projektu „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy Trzebnica” wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko projektu planu, w ramach udziału społeczeństwa 
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 
11 września 2015r. do 01 października 2015r. w siedzibie urzędu 
Miejskiego w Trzebnicy, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, oraz na stro-
nie internetowej Biuletynu informacji Publicznej urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy pod adresem: http://www.bip.trzebnica.pl/, w ramach 
udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na śro-
dowisko. 
 Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. u. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) 
podaję do publicznej wiadomości informację o:  
• możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu „Planu go-
spodarki niskoemisyjnej dla gminy Trzebnica” wraz z prognozą od-
działywania na środowisko projektu planu, 
• możliwości składania uwag i wniosków do w/w dokumentów,

w dniach od 11 września 2015 r. do 01 października 2015 r. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w Wydziale Pozyskiwania 
Funduszy przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, w pok. nr 101 od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, oraz na stro-
nie internetowej Biuletynu informacji Publicznej urzędu Miejskiego 
w Trzebnicy pod adresem: http//bip.trzebnica.pl/.
 Wnioski i uwagi należy składać do Burmistrza gminy Marka Dłu-
gozimy w następujący sposób:  

1. Na piśmie na adres: urząd Miejski W Trzebnicy, Wydział Pozyski-
wania Funduszy, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 55-100 Trzeb-
nica,

2. Drogą elektroniczną, opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy 
oddziaływania na środowisko – projekt „Planu gospodarki nisko-
emisyjnej dla gminy Trzebnica” na adres:pgn@um.trzebnica.pl.

3. Osobiście w biurze podawczym urzędu Miejskiego w Trzebnicy 
przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w pok nr 40, od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

 Organem właściwym do rozparzenia wniosków i uwag jest Bur-
mistrz gminy Trzebnica.

Wnioski i uwagi powinny zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA 
GMINY TRZEBNICA

  Marek Długozima
Burmistrz gminy Trzebnica
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 - Pomysł utworzenia strzelnicy 
sportowej jest niezwykle trafny, 
istnieje bowiem duże zaintereso-
wanie tym tematem wśród miesz-
kańców Trzebnicy. Popieram tę 
inicjatywę, stąd decyzja o wyna-
jęciu pocysterskich winnic – po-
wiedział burmistrz Marek Dłu-
gozima.
 Obiekt składa się z trzech po-
mieszczeń: dużego holu oraz 
dwóch korytarzy, które mieszczą 
cztery stanowiska strzeleckie na 
broń pneumatyczną i ostrą. Sta-
nowiska będą oddzielone od sie-
bie drobną siatką zabezpieczającą 
zawodników przed łuskami wy-
rzucanymi z karabinów i pistole-
tów.
 - Ze względów bezpieczeństwa 
strzelnica będzie także posiadać 
automatyczny system obsługi 
tarcz, aby w prosty i bezpieczny 
sposób wizualizować trafienia 
– zgodnie odpowiadają członko-
wie stowarzyszenia. Dodatkowo 
obiekt wyposażony jest w ku-
lochwyty przeznaczone do wy-
chwytywania pocisków pistoleto-
wych i karabinowych. - Strzelnica 
spełnia wszystkie wymogi Pol-
skiego Związku Strzelectwa Spor-
towego - dodaje prezes stowarzy-
szenia Tomasz Michalski.
 Idea powstania strzelnicy zro-
dziła się w ubiegłym roku, a już 

w lutym br. ruszyły pierwsze pra-
ce organizacyjne. Powołano Sto-
warzyszenie, wyłoniono zarząd, 
po czym odbyło się walne zebra-
nie członków. Stowarzyszenie 
skupia obecnie 25 działaczy, po-
łowa posiada już patenty strzelec-
kie oraz uprawnienia prowadzą-
cego strzelanie. Pozostała część 
stowarzyszonych jest w trakcie 
starań o ww. uprawnienia.
 Jak zapewniają organizatorzy, 
już niebawem powstanie sekcja 
młodzieżowa skupiająca zainte-

resowanych strzelectwem spor-
towym. - Do tej pory miłośnicy 
tej dyscypliny byli zmuszeni do 
korzystania ze strzelnicy we Wro-
cławiu bądź w Wołowie. Teraz, 
dzięki przychylności burmistrza 
naszego miasta, który zgodził się 
objąć nasze przedsięwzięcie swo-
im patronatem, będziemy dyspo-
nować nową strzelnicą i skupiać 
zwolenników tego sportu – po-
wiedział jeden z członków stowa-
rzyszenia.            
    [seb] 

R E K L A M A

Powstanie nowa strzelnica
Już w październiku br. w Trzebnicy, w miejscu starych magazynów winiarskich przy 
ulicy Oleśnickiej, powstanie nowa strzelnica ćwiczebno-sportowa. To wspólna inicja-
tywa burmistrza Marka Długozimy i członków Stowarzyszenia zwykłego o charakterze 
strzeleckim i kolekcjonerskim LEGION. 

Samorząd                   ◀

▶ Narada członków stowarzyszenia z burmistrzem Markiem Długo-
zimą. Na zdjęciu od lewej: Jacek Warszewski, Marcin Siczek, Artur 
Rybczyński, burmistrz Marek Długozima, Wojciech Bartkowiak, 
wiceprezes stowarzyszenia - Piotr Okuniewicz oraz Wojciech War-
szewski.

▶ Stare winnice pocysterskie nadają charakterystyczny klimat 
nowo powstającej strzelnicy. 

▶ Miłośnicy strzelania będą nareszcie dysponować lokalem na tere-
nie miasta. 
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R E K L A M A

W parku przed Gminną Szko-
łą Muzyczną zakończyły się 
prace związane z montażem 
płotku ozdobnego tworzące-
go pięciolinię. Wśród nowych 
elementów ozdobnych znaj-
duje się również rzeźba małej 
skrzypaczki. To nie koniec 
zmian mających umilić prze-
bywanie na terenie przyszkol-
nym mieszkańcom – już nie-
bawem zainstalowane zostaną 
tam głośniki z których płynąć 
będzie muzyka relaksacyjna.

SebaStian HawryliSzyn

 Teren parku wizytował bur-
mistrz Marek Długozima wraz 
z Danutą Stacherzak z PPHU Zieleń 
oraz Grażyną Jakubowską - pra-
cownikiem wydziału TI, a także 
Stanisław Szumiejko z firmy STY-
LPLAST – wykonawcą ozdobnego 
płotka. 
 - Chcemy, aby ten park tętnił 
życiem, tak jak tętni nim kompleks 
Gminnej Szkoły Muzycznej i Szkoły 
Podstawowej nr 2, gdzie rekordo-
wa liczba uczniów rozpoczęła rok 
szkolny. Ten teren jest idealną prze-
strzenią wytchnienia i odpoczynku 
od codziennego pośpiechu i zgiełku, 
gdzie w malowniczym otoczeniu 
Stawów Trzebnickich, lasu bukowe-
go oraz zjawiskowej bryły budynku 
Gminnej Szkoły Muzycznej będzie-
my mogli wsłuchiwać się w dźwię-
ki relaksującej muzyki płynącej 
z głośników – powiedział burmistrz 
Marek Długozima i dodał – kolej-
nym atutem tego miejsca stanie się 
zapewne  mająca powstać w sąsiedz-
twie gminna biblioteka. Klimat tego 
miejsca na pewno będzie sprzyjał 
czerpaniu przyjemności płynącej 
z zagłębiania się w lekturze. Dlatego 
zachęcam gorąco mieszkańców do 
odwiedzania go i korzystania z tej 
przestrzeni relaksu.  
 Uruchomienie głośników pla-
nowane jest jeszcze tej jesieni, ale 
już teraz zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Gminy Trzebnica 
i nie tylko, do skorzystania z siły ci-
szy i spokoju parku przed Gminną 
Szkoła Muzyczną. Jest on otwarty 
dla wszystkich mieszkańców od go-
dziny 8 do 22! 

Wokół Muzycznej coraz piękniej

Samorząd                   ◀

▶ Teren parku wizytował burmistrz Marek Długozima wraz z Danutą Stacherzak z PPHU Zieleń oraz Grażyną Jakubowską - pracownikiem 
wydziału TI, a także Stanisław Szumiejko z firmy STYLPLAST – wykonawcą ozdobnego płotka. 

▶ Rzeźba Małej Skrzypaczki. ▶ Płotek ozdobny w kształcie pięciolinii.
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SebaStian HawryliSzyn 

 Postępujący rozwój infrastruk-
tury nie ominie również Komen-
dy Powiatowej Policji w Trzeb-
nicy, która już niebawem zyska 
nową siedzibę. Komendant Po-
wiatowy mł. insp. Dionizy Dyjak 
podczas spotkania z burmistrzem 
Markiem Długozimą, zwrócił się 
z prośbą o wyznaczenie na tere-
nie Trzebnicy działki spełniającej 
kryteria konieczne do powstania 
nowego komisariatu.

 W odpowiedzi burmistrz zle-
cił szczegółową analizę zasobu 
gruntów. Na tej podstawie okaza-
ło się, że odpowiedni teren znaj-
duje się w sąsiedztwie ul. Czere-
śniowej, na działce należącej do 
Skarbu Państwa.  Burmistrz Ma-
rek Długozima podjął się także 
mediacji w sprawie przekazania 

wspomnianego terenu pod nowy 
budynek w służbie Powiatowej 
Policji organizując spotkanie 
w Agencji Nieruchomości Rolnej.

Wspomniane spotkanie odbyło 
się w czwartek 3 września. Udział 
w nim wzięli: burmistrz Marek 
Długozima, kom. Sławomir Ga-
jewski z-ca komendanta Policji 
Powiatowej w Trzebnicy, Dyrek-
tor Agencji Nieruchomości Rol-
nej oddział we Wrocławiu Iwona 
Dyszkiewicz, Janina Jędrzejczyk 
Główny Specjalista w Sekcji Go-
spodarowania Zasobami, rad-
ca prawny Monika Zogata oraz 
Andrzej Podsiadło  Naczelnik 
Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Trzeb-
nicy. 

 Zależy nam na tym by miesz-
kańcy zarówno naszej Gminy jak 
i całego Powiatu Trzebnickiego 
mogli w komfortowych warun-
kach załatwiać formalności zwią-
zane z koniecznością odwiedzenia 
Komisariatu Komendy Powiato-
wej. Stan obecnego budynku nie 
jest najlepszą wizytówką naszej 
policji, stąd działania podjęte 

wspólnie przeze mnie oraz Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
Dionizego Dyjaka, które mają 
doprowadzić do powstania nowe-
go komisariatu – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima i dodał 
– działka, na której powstać ma 
komenda spełnia wszelkie normy 
wytyczone przez Policję. Również 
pani dyrektor Iwona Dyszkiewicz 
zapewniła nas o swoim wsparciu 
wobec wspomnianej inicjatywy. 
Napotkaliśmy kilka problemów 
formalnych, które będą rozwią-
zywane podczas kolejnych spo-
tkań roboczych.

Współpraca pomiędzy Gminą 
Trzebnica a Komendą Policji 
w Trzebnicy odbywa się na wie-
lu płaszczyznach i obszarach. 
Gmina wsparła działania policji 
poprzez dofinansowanie zakupu 
nowych radiowozów oraz wytre-
sowanego do wykrywania nie-
legalnych środków psa. Na rzecz 
Komendy przekazany został 
również sprzęt biurowy w posta-
ci m.in. nowoczesnej drukarki 
i aparatu fotograficznego z peł-
nym wyposażeniem.

 

R E K L A M A

Nowy Komisariat Powiatowej Policji w Trzebnicy
Nieustannie obserwujemy dynamiczny rozwój Gminy Trzebnica. Po-
wstały m.in. nowe szkoły (SP 2 i Szkoła Muzyczna), budowana jest 
Przychodnia Zdrowia oraz multifunkcyjny Ośrodek Kultury z szeroką 
bazą zaplecza konferencyjnego oraz najnowocześniejszą salą kinowo - 
widowiskową w naszym powiecie. 

▶ Komendant Powiatowy mł. insp. Dionizy Dyjak podczas spotka-
nia z burmistrzem Markiem Długozimą, zwrócił się z prośbą o wy-
znaczenie na terenie Trzebnicy działki spełniającej kryteria ko-
nieczne do powstania nowego komisariatu. 

▶ Spotkanie zorganizowane przez burmistrza Marka Długozimę 
w Agencji Nieruchomości Rolnej. Udział w nim wzięli: burmistrz 
Marek Długozima, kom. Sławomir Gajewski z-ca komendanta Po-
licji Powiatowej w Trzebnicy, Zastępcy Naczelnika Wydziału Inwe-
stycji I Remontów KWP podinsp. Robert Bujak, Dyrektor Agencji 
Nieruchomości Rolnej oddział we Wrocławiu Iwona Dyszkiewicz, 
Janina Jędrzejczyk Główny Specjalista w Sekcji Gospodarowania 
Zasobami, radca prawny Monika Zogata oraz Andrzej Podsiadło  
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Trzebnicy.

Samorząd                   ◀
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OKNA  DRZWI  ROLETY  PODŁOGI

DORADZTWO  SPRZEDAŻ   MONTAŻ

ul. Wrocławska 3 
tel. 605 986 600

608 250 663
info@tomfloor.pl 

www.tomfloor.pl SPRZEDAŻ  RATALNA
na cały  asortyment

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

R E K L A M A

SebaStian   HawryliSzyn

 Gmina Trzebnica inwestuje 
w rozwój dzieci na różnych płasz-
czyznach. Jest to infrastruktura, 
ale także troska o bezpieczeństwo 
i zdrowie. To ostatnie stało się mo-
tywacją do zapewnienia komfor-
towych warunków nauki i zabawy 
dla dzieci z przedszkola nr 1 i nr 2, 
gdzie oprócz corocznych remon-
tów, zainstalowano system joniza-
torów dbających o zdrowe powie-
trze na terenie budynków. Warto 
tu wspomnieć, że inwestycja ta zo-
stała sfinansowana z nagrody, jaką 
Gmina Trzebnica otrzymała za 
drugie miejsce w konkursie „Dolny 
Śląsk Przyjazny Rodzinie".
 Przypominamy, że do konkur-
su zgłosiły się samorządy z terenu 
całego województwa dolnośląskie-
go. W tej rywalizacji Trzebnica 
wyprzedziła tak duże miasta jak 
choćby Wrocław. Zwycięski pro-
jekt „Gmina Trzebnica. Idealna 
przestrzeń dla rodziny", w któ-
rym przedstawiono zarówno na-
szą Trzebnicką Kartę Rodzina 
3+, I Trzebnickie Dni Rodziny 
oraz liczne inwestycje skierowane 
w stronę rodziny, znalazł uznanie 
w oczach jurorów, którzy przyzna-
li naszej Gminie II miejsce oraz 
nagrodę w wysokości 150 tys. zło-
tych. Teraz środki te służą do dal-
szego rozwoju polityki prorodzin-
nej w Trzebnicy, w tym także do 
montażu wspomnianych urządzeń 
uzdatniających powietrze.
 - Rozważając montaż tego typu 
urządzeń w naszych gminnych 
placówkach braliśmy pod uwagę 
kilka czynników, w tym statystki 

dotyczące średniej długości pobytu 
dziecka w przedszkolu oraz ilości 
zachorowań na różnego rodzaju 
infekcje w większych przedszko-
lach przed i po zastosowaniu tego 
systemu. Sprawę konsultowaliśmy 
również z dyrektorkami placówek 
oświatowych – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima i dodał 
– uznaliśmy, że korzyści dla zdro-
wia i  dobrego samopoczucia dzieci 
będą na tyle duże, że warto jest za-
inwestować w ten system.
 Jak działa jonizator? Po urucho-
mieniu urządzenia, rozpoczynają 
się procesy prowadzące do po-
wstania jonów ponadtlenkowych 
oraz wodorotlenkowych. Powsta-
jące w ten sposób jony nie tylko 
likwidują zanieczyszczenia obec-
ne w pobliżu samego urządzenia, 
ale wyniesione na zewnątrz wraz 
z powietrzem, kontynuują swoje 
działanie niszcząc drobnoustroje, 
utleniając lotne związki organicz-

ne, likwidując niepożądane zapa-
chy również wewnątrz pomiesz-
czeń. W tym wypadku jonizatory 
chronią dzieci przed alergiami oraz 
działaniem chorobotwórczych 
drobnoustrojów.
 - Ich działanie można zaob-
serwować już na początku tego 
roku szkolnego – mówi nam pani 
dyrektor Przedszkola nr 1 Beata 
Szadkowska i dodaje – w porówna-
niu do lat ubiegłych obserwujemy 
mniejszą ilość zachorowań tuż po 
rozpoczęciu zajęć, gdy dzieci po raz 
pierwszy po wakacjach spotykają 
się w większej grupie, a ich od-
porność jest bardziej narażona na 
wszelkiego rodzaju infekcje.
 W przyszłości montaż podob-
nych urządzeń planowany jest 
w innych placówkach oświato-
wych Gminy Trzebnica. Za insta-
lację jonizatorów odpowiedzialna 
była firma INROTECH Marcin 
Chłopek.

Zdrowe powietrze w trosce o najmłodszych

▶ Urządzenie, które za-
dba o zdrowe powietrze 
w przedszkolach. 

▶ Przedstawiciel firmy INFOTECH omawia działanie jonizatorów. 
▶ W przyszłości montaż podobnych urządzeń planowany jest w in-

nych placówkach oświatowych.

Na ul. Armii Krajowej zakończo-
no prace związane z utworzeniem 
przejścia dla pieszych. Wcześniej 
podobne wykonano na sąsiadu-
jącej ul. Janusza Korczaka. Co 
więcej, na ul. Armii Krajowej po-
wstaną cztery progi zwalniające. 
Prace te związane są ze zwięk-
szeniem bezpieczeństwa w tym 
rejonie miasta, tak by bezpiecz-
nie mogły poruszać się tu dzieci 
z grup przedszkolnych, Szkoły 
Podstawowej nr 2 czy Szkoły Mu-
zycznej, a także matki z wózkami 
i osoby starsze. Prace prowadziła 
firma Krzak z Trzebnicy.

[seb]

Bezpiecznie na ul. Armii Krajowej

▶ Podczas prowadzonych prac. Burmistrz Marek Długozi-
ma wraz z pracownikami firmy „Krzak”.

▶ Nowe pasy na ul. Armii Krajowej. ▶ Przedszkolaki z „Czerwonego 
Balonika” już korzystają z bez-
piecznego przejścia.
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▶ Pozytywnych komentarzy odnośnie rozmachu inwestycji w Gminnym Centrum Kultury i Sportu nie kryli również goście z miasta partner-
skiego Kitzingen Sekretarz Ralph Hartner wraz z żoną Ingrid oraz z towarzyszącą im Mariolą Paleczek.

R E K L A M A

TRZEBNICA  ul. ŚW. JADWIGI 6C
 GODZINY OTWARCIA

PN. - PT.  9 - 17 SOB. 9 -13

ŚRODKI CZYSTOŚCI, PAPIERY, RĘCZNIKI
CHEMIA I SŁODYCZE Z NIEMIEC

NAJTANIEJ W MIEŚCIE!
DOŁADOWANIE KART  

NADAWANIE  PRZESYŁEK  KURIERSKICH 

ŚWIAT CHEMII

PERSIL  2,25 kg 
do koloru i białego

18 99 
30 prań 
w cenie

Gminne Centrum Kultury i Sportu błyszczy nowością

SebaStian   HawryliSzyn 

 Trwają finalne prace wykończe-
niowe w zmodernizowanym bu-
dynku Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu oraz sali kinowej kina 
Polonia 3D. W sali kinowo-wido-
wiskowej zamontowano profesjo-
nalne fotele kinowe, które swoją 
wygodą oraz funkcjonalnością 
umilą godziny rozrywki spędzone 
na filmie, konferencji czy uroczy-
stościach. Wcześniej zamontowa-
na została mechanika sceny wraz 
z kurtyną i ekranem, a także wie-
lofunkcyjne nagłośnienie i oświe-
tlenie.  
 Multifunkcyjność, to zresztą 
znak rozpoznawczy odnowionego 
obiektu, bo nie tylko sala kinowa, 
ale i sala retro posiada charakter 
pozwalający organizować w niej 
konferencje oraz różnego rodzaju 
imprezy okolicznościowe. Została 
ona wyposażona w sprzęt multi-
medialny najnowszej generacji( 
dwa projektory multimedialne, 
system nagłaśniający), dysponuje 
również zapleczem kuchennym. 
W budynku głównym trwają prace 
kosmetyczne przygotowujące od-
świeżone wnętrza do oficjalnego 
otwarcia. Nowe Gminne Centrum 
Kultury i Sportu stanie się również 
domem dla trzebnickich zespołów, 
Trzebnickiej Orkiestry Dętej, reak-
tywowanego koła modelarskiego 
oraz harcerzy. W piwnicach budyn-
ku, specjalnie z myślą o młodzieży 
oraz ludziach spragnionych sztuki, 
powstała Art Kawiarnia – miejsce 
gdzie będzie się można napić dobrej 
kawy przy dźwiękach trzebnickich 
talentów muzycznych.  A już nie-
długo wszyscy mieszkańcy będą 
mogli przekonać się osobiście, jak 
bardzo zmienił się ośrodek kultury 
w stosunku do tego, który pamięta-
my z poprzednich lat!

▶ Montaż oświetlenia scenicznego - Marek Czarnik - właściciel fir-
my Show Design z Trzebnicy wraz z pracownikami, burmistrzem 
i naczelnikiem Wydziału Promocji.

▶ Na jednej ze ścian Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz na 
elewacji sali Retro z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy 
powstał mural czyli wielkoformatowe malowidło ścienne. Jego 
graficzna treść odnosi się do otwartości. Jak mówi sam pomysło-
dawca - chcemy, żeby każdy mieszkaniec miał poczucie, że nowe 
Centrum Kultury jest dla niego i że wychodzi naprzeciw jego 
oczekiwaniom. 

▶ Montaż ekranu w sali kinowo – widowiskowej.

▶ Identyfikację Wizualną 
w budynku wykonuje rów-
nież trzebniczanin - Ireneusz 
Jachyra z firmy Komplan.

▶ Montaż wielofunkcyjnego oświetlenia scenicznego, które będzie 
służyć tak podczas seansów kinowych jak i wystąpień,  uroczy-
stości czy konferencji. Wcześniej na sali kinowo-widowiskowej 
zamontowano multifunckyjny system nagłośnieniowy.

▶ Montaż nowego pokrycia dachowego, które swym wyglądem bę-
dzie dopełniać charakterystykę graficzną odnowionego budyn-
ku. 
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telefony kontaktowe

   664 024 722
 606 413 592

 662  232 081

SPRZEDAŻ

POGOTOWIE  KANALIZACYJNE SPRZEDAŻ OPAŁU

GODZINY OTWARCIA

pon - pt.   8 -17 
sob.   8 -15

WYWÓZ SZAMB I USŁUGI ASENIZACYJNE
• czyszczenie oraz udrażnianie kanalizacji sanitarnych i deszczowych
• video inspekcja kanalizacji, rur, kanałów wen. oraz kominowych
• czyszczenie kanalizacji wewnętrznych
• usuwamy awarie na sieciach zew. i instalacjach wod.- kan.

TYLKO I WYŁĄCZNIE WĘGIEL Z POLSKICH KOPALNI 
• orzech  • orzech gruby  • kostka  • groszek  • eko groszek  • miał
• eko groszek workowany  • orzech workowany   • miał workowany

Street Workout Park powstaje!
SebaStian HawryliSzyn

 Mamy świetną wiadomość dla 
wszystkich miłośników Street 
Workoutu w Trzebnicy! Obiecana 
inwestycja Street Workout Parku 
rusza w Parku Solidarności już od 
poniedziałku! Jest to możliwe dzię-
ki interwencji burmistrza Marka 
Długozimy, który podczas osobi-
stego spotkania z Dolnośląskim 
Konserwatorem Zabytków Barba-
rą Nowak-Obelindą, przedstawił 
wszystkie zalety nowej lokalizacji. 
W efekcie wspomnianej rozmowy, 
pani konserwator wyraziła zgodę 
na powstanie inwestycji.
 - Udało mi się przekonać panią 
konserwator co do potrzeby i ce-
lowości powstania Street Workout 
Parku w Parku Solidarności. Wcze-
śniejsza lokalizacja została przez 
nią odrzucona, co niestety opóźni-
ło prace związane z powstaniem in-
westycji. Jednak mając świadomość 
wagi i znaczenia tego miejsca dla 
usportowienia i rozwoju trzebnic-
kiej młodzieży, postanowiłem za-
interweniować, proponując alter-
natywną lokalizację w sąsiedztwie 

wybudowanego w ubiegłym roku 
Skate Parku – powiedział bur-
mistrz Marek Długozima 
 Inwestycję zrealizuje firma Flo-
wparks specjalizująca się w tego ro-
dzaju konstrukcjach. Street worko-
ut to aktywność fizyczna z użyciem 

elementów architektury miejskiej 
do ćwiczeń opartych głównie o ka-
listenikę – czyli pracę z wykorzy-
staniem masy własnego ciała. Po-
niżej przedstawiamy wizualizację 
wyczekiwanego Street Workout 
Parku!

▶ Burmistrz Marek Długozima od początku był zaangażowany 
w proces wyboru lokalizacji mającej powstać inwestycji. Na zdję-
ciu wraz z przedstawicielami firmy Flowparks – wykonawcy Stre-
et Workout Parku w Parku Solidarności.

▶ Wizualizacja Street Workout Parku.

▶ Spotkanie, na którym młodzież przedstawiła pomysł powstania 
Street Workout Parku. Od lewej: Marcin Aniołek, Kamil Kowal-
czyk, Wojtek Mietełka, Jakub Szurkawski, Grażyna Jakubowska, 
burmistrz Marek Długozima, Miłosz Prześlak i Grzegorz Mazan-
ka. W spotkaniu uczestniczył również Kuba Zawada.

W czasie wakacji młodzi miesz-
kańcy Gminy Trzebnica – prócz za-
jęć kulturalnych oraz tych typowo 
sportowych mogli także korzystać 
z plenerowych rozgrywek szacho-
wych. Pod okiem Henryka Kuzana 
w każdy czwartek  między stawa-
mi młodzież szkolna doskonaliła 
swoje umiejętności na dużej sza-
chownicy. Na zakończenie wakacji 
najlepsi otrzymali puchary i dyplo-
my. Punktacja końcowa w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych 
przedstawia się następująco:
 

Wakacyjne szachy plenerowe i gry strategiczne.
GR A
gabriel Miś

Bartłomiej Sowiński

Michał Nawrot

Bartek Kotarba

Adrian Piechurski

Krzysztof Miś

Kacper Rozbicki

Karol Spychała

Damian Fedyk

Karol Cegła

Kacper Wieczorek

GR. B
Michał Hącia
Adam Syrko
Szymon gauden
Michał Stypuła
Dziewczęta:
Aleksandra Nawrot
Hanna Kucharska
Magdalena Sowińska
Lila Rakicka
Aleksandra Piechurska
Justyna Kamińska
zofia idzik
Julia Darowska
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▶ Burmistrz Marek Długozima wraz z Barbarą Nowak-Obelindą 
Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz se-
kretarzem Gminy Trzebnica Danielem Buczakiem uczestniczą 
w prezentacji znalezisk z Bazyliki św. Jadwigi, prowadzonej przez 
trzebnickiego archeologa Witolda Wańka. 

R E K L A M A

Monika  wilga 

 Pierwszym znaleziskiem, na 
które natrafiono w obecnym se-
zonie badawczym, była podstawa 
ceglana pod klatkę schodową, 
prowadzącą na emporę zakon-
nic. Wielkość podstawy to 3,6 m 
oraz grubość 0,53 m. Wykonana 
została z potrójnego rzędu cegieł, 
z pustym środkiem, spojona za-
prawą wapienną. Jej górna część 
została uszkodzona w trakcie wy-
miany posadzki około roku 1900. 
Do podstawy przylegał od strony 
zachodniej prostokątny grobo-
wiec wykonany prawie całkowicie 
z niewypalonej cegły gotyckiej, 
ze zniszczoną częścią zachodnią. 
Podczas badań odkryto w nim 
pojedyncze fragmenty szkieletów 
pochodzące od kilkunastu osob-
ników. Można więc zaryzykować 
stwierdzenie, że mógł on pełnić 
rolę ossuarium.
 Zachodnie zamknięcie gro-
bowca uszkodził kolejny obiekt 
sepulkralny. Była to krypta o dłu-
gości 2,4 m i szerokości 1,8 m, 
którą wkopano na głębokość 1,22 
m. Odsłonięto część zachodnią 
w celu zbadania wnętrza krypty. 
Mieściła ona szczątki Marii Le-
ander, zmarłej w roku 1711, żony 
szlachcica Beniamina Leandera, 
który był związany z klasztorem 
trzebnickim. Uzyskanie tych 
informacji było możliwe dzięki 
zachowanej tabliczce trumien-
nej z rozbudowaną inskrypcją 
w języku łacińskim. Pełny tekst 
czytelny będzie po konserwacji. 
Zmarła pochowana była z twarzą 
zwróconą na wschód, w trumnie 
kształtu trapezowatego. Kościec 
był w stanie zupełnego rozkła-
du, w układzie anatomicznym, 
z widocznymi częściami odzieży 
grobowej. Była to długa suknia, 
sięgająca do kostek oraz czepiec 
wiązany pod szyją. Do trumny 
włożono Marii Leander różaniec 
z krzyżykiem oraz medalik. Po-
sadowienie w tym miejscu krypty 
było dotychczas zupełnie niezna-
ne.

 

Po przebadaniu nawy głównej 
rozpoczęto badanie fragmentu 
przy wejściu, mieszczącego cha-
rakterystyczną płytę granitową 
o wymiarach 2,54 m x 1,74 m 
i szerokości aż 0,3 m. Jej waga 
to około 2,5 tony. Spoczywała 
na podsypce z piasku i rozdrob-
nionych cegieł. Nie było pod nią 
żadnej konstrukcji. Powierzchnia 
zewnętrzna płyty była silnie spę-
kana oraz wytarta wskutek dłu-
gotrwałego użytkowania, przede 
wszystkim w miejscu, w którym 
wierni klękają po wejściu do ko-
ścioła. Ciekawy jest sam sposób 
wykonania płyty. Profilowane 
starannie boki wskazują jedno-
znacznie, że musiała być przygo-
towana jako zamknięcie krypty 
okazałej i bogatej. Nie odkryto 
jednak, w trakcie prac archeolo-
gicznych pasującej do niej po-
zostałej części. Warto dodać, że 
wielkością przypomina płytę na-
grobną Konrada II, znajdującą się 
w krypcie św. Bartłomieja. 
 Ostatnim elementem stano-
wiącym zakończenie prac arche-
ologicznych w bazylice trzeb-
nickiej była kwestia zbadania 
głębokości fundamentu przy 
wejściu głównym do kościoła. 
Wcześniej udało się określić głę-
bokość muru w części północnej 

i południowo–zachodniej. Tutaj 
wyniosła ona 1,55 m. Fundament 
zbudowany był z cegły na zapra-
wie wapiennej, a jego dolną część 
tworzyły kamienie polne, pomię-
dzy które wetknięte były połówki 
cegieł. Fundament spoczywał na 
lessie będącym naturalnym pod-
łożem bazyliki.
 Badania archeologiczne daw-
nego kościoła przyklasztornego 
w Trzebnicy zostały zakończone. 
Duża ilość ruchomego materiału 
zabytkowego, pozyskanego wy-
kopaliskowo, oraz wiele nowo 
odkrytych elementów architek-
tonicznych będzie teraz opra-
cowywana naukowo. Po pełnej 
konserwacji zabytków oraz ana-
lizie znalezisk powstanie opraco-
wanie, które będzie dostępne dla 
mieszkańców Trzebnicy i wszyst-
kich zainteresowanych przeszło-
ścią kościoła i klasztoru, który 
od początku powstania stanowi 
najważniejszy zespół architekto-
niczny i historyczny miasta.
 W trosce o dziedzictwo kul-
turowe naszego miasta, Gmina 
Trzebnica regularnie wspiera fi-
nansowo prace konserwatorskie, 
restauratorskie i budowlane, za-
równo Bazyliki św. Jadwigi Ślą-
skiej, jak również pocysterskiego 
klasztoru sióstr boromeuszek.

Kolejne znaleziska w bazylice
Lipiec 2015 roku był ostatnim miesiącem badań archeologicznych, prowadzonych 
w Bazylice św. Jadwigi od roku 2011. W ciągu czterech lat wykopalisk udało się prze-
badać przestrzeń obejmującą nawę główną oraz nawy boczne. Obszar, na którym sku-
piono się w tym roku, to zachodnia partia nawy głównej, przy wejściu do bazyliki, 
o łącznej wielkości: 19,5 metra długości, 2,5 metra szerokości oraz 7 metrów szero-
kości przy wejściu. Podobnie jak wcześniej, głębokość inwestycyjna wyniosła 0,35m, 
natomiast archeologiczne sondaże badawcze sięgały do 2 metrów głębokości.

Historia                       ◀
▶ Grobowiec z niewypalonej cegły.

▶ Prace wykopaliskowe prowadzone są od 2014 roku.

▶ Witold Waniek- archeolog zajmujący się wykopaliskami w Bazyli-
ce Św. Jadwigi.

▶ Wizytacja w Bazylice podczas prowadzonych prac archeologicz-
nych.

▶ Ołowiana tablica trumienna 
z roku 1711.

▶ Wnętrze krypty po otwarciu. 
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664 024 722
606 413 592
662  232 081
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R E K L A M A

SOŁTYS MASŁOWA - JOLANTA KOT - PRAGNIE PODZIęKOWAć: 

Marzenie Arent, Helenie Ciesielskiej, Krystynie Kupiec, Damianowi Werbickiemu, 
Dorocie Piotrowskiej, Ryszardzie Stępień, iwonie gajek, Władysławowi Stępień, 
Kazimierze Sztur, Mariuszowi Kot, Angelice umańskiej, Ewelinie Woźniak, Józefowi 
Sztur, Milenie Mierzwie, Wiktorii Wolf, Weronice Wolf, zdzisławie Stępień, Małgorzacie 
Werbickiej, Magdalenie Mierzwie, Jagodzie Werbickiej, Jerzemu Banaszczykowi, 
Małgorzacie Szałapskiej, łukaszowi Mierzwie, Michałowi Stępień, Jarkowi 
Piotrowskiemu, Marii Kołtko za pomoc w organizacji Mszy Świętej dożynkowej.

Msza święta dożynkowa w Masłowie
W niedzielę, 30 sierpnia, odpra-
wiono dożynkową Mszę Świętą 
w Masłowie. Reprezentanci Masło-
wa, Jaszyc, Koniowa i Kałowic przy-
gotowali, a następnie złożyli piękne 
i dorodne wieńce, bochny chleba 
oraz dary pól i sadów. Przystroili 
odświętnie drogi wiejskie, wejście 
do kościoła i jego wnętrze. Przybyli 
do Świątyni, by wspólnie dziękować 
za trudny czas pracy i upragniony 
czas żniw. Msza Święta, poza dzięk-
czynieniem, stała się pretekstem do 
refleksji o pomocy bliźnim. Kie-
dy mamy dóbr na tyle, by chętnie 
się nimi dzielić? Kiedy bogacimy 
się bardziej – zarabiając, chowając 
wszystko dla siebie, mnożąc na wła-
sny pożytek, czy – dzieląc się, udzie-
lając wsparcia, obdarowując? Miesz-
kańcy chyba wybrali już wcześniej, 
przy wyjściu rozdawano bowiem 
pyszne jabłka prosto z sadów.

 Jubilaci poznali się latem 1956 
roku w Miłocicach na Dolnym Ślą-
sku – rodzinnej miejscowości pani 
Krystyny. Pan Jan od pierwszej 
chwili zafascynował się przyszłą 
małżonką i w rok później pobrali 
się.
 – Przenieśliśmy się do Skarszy-
na i tu rozpoczęliśmy pracę - wspo-
mina pani Krystyna -początkowo 
nie pracowałam, ponieważ zajęłam 
się wychowywaniem dzieci. Do-
piero w roku 1973 dostałam etat 
w Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym i zdecydowałam o podję-

ciu pracy – dodaje jubilatka.
 Pan Jan również pracował 
w Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym jako kierowca, natomiast 
pani Krystyna początkowo praco-
wała w polu, potem jako kucharka 
w zakładowej stołówce. Doskonale 
łączyła obowiązki domowe z zawo-

dowymi.
 Receptą na udane życie małżeń-
skie według pani Krystyny, oprócz 
miłości, jest umiejętność zachowa-
nia spokoju, nawet w najcięższych 
sytuacjach. Odpuścić rzeczy błahe, 
a skoncentrować się na tych waż-
nych dla rodziny – podpowiada 

pan Jan - czasem należy poudawać 
głuchego- dodaje z uśmiechem.
 - Życzę państwu kolejnych 
pięknych jubileuszy, wielu radości 
i wzajemnego wsparcia. To ogrom-
na przyjemność wręczać takie 
odznaczenia. Jesteście państwo 
wspaniałym przykładem nie tylko 

dla rodziny, ale dla całego społe-
czeństwa – powiedział burmistrz 
Marek Długozima.
 Państwo Cudak doczekali się 
czworga dzieci, dziewięciorga wnu-
cząt i pięciorga prawnucząt. Do 
dziś mieszkają szczęśliwie w Skar-
szynie.

Złote Gody Państwa Krystyny i Jana Cudak
W sali ślubów trzebnic-
kiego Ratusza w dniu 20 
sierpnia państwo Krysty-
na i Jan Cudak otrzymali 
z rąk burmistrza Marka 
Długozimy wyjątkowe 
odznaczenia - Medale za 
Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie przyznane przez 
prezydenta RP.

▶ Wieńce oraz dary pól i sadów złożyły reprezentacje Ligoty, Ma-
słowa, Jaszyc, Koniowa i Kałowic. 

▶ Państwo Krystyna i Jan Cudak. ▶ Jubilaci w otoczeniu rodziny oraz z burmistrzem M. Długozimą. 
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Monika wilga 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. 
Leopolda Okulickiego „Niedź-
wiadka”
 Tego dnia, podczas uroczystej 
inauguracji nowego roku szkol-
nego w Szkole Podstawowej nr 2 
burmistrz powitał dyrektor pla-
cówki Grażynę Kantecką, pra-
cowników oświaty, grono peda-
gogiczne oraz rodziców i dzieci. 
Po krótkim przemówieniu po-
wierzył obowiązki na kolejną ka-
dencję pani Grażynie Kanteckiej. 
Dyrektor Grażyna Kantecka 
w przemówieniu zwróciła się 
zarówno do uczniów, życząc im 
sukcesów w nowym roku szkol-
nym, jak i nauczycieli oraz pra-
cowników prosząc o dalszą owoc-
ną współpracę.
 - Cieszę się z zaufania, jakim 
obdarzył mnie pan burmistrz- 
powiedziała dyrektor Grażyna 
Kantecka i dodała: – Zamierzam 
zrobić wszystko, aby Szkoła Pod-
stawowa nr 2 funkcjonowała jak 
najlepiej i tak organizować Szko-
łę, aby nasi uczniowie zdobywali 
wiedzę, byli dobrze wychowani 
i czuli się bezpiecznie. Pani dy-
rektor podkreśliła również, iż ten 
rok szkolny rozpoczyna rekordo-
wa liczba dzieci. Powstało siedem 
klas pierwszych, a szkoła skupia 
630 wszystkich uczniów; to o stu 
więcej niż w poprzednim roku. 
Nowy budynek placówki stwarza 
doskonałe warunki do przyjęcia 
takiej liczby uczniów, a także do 
bezpiecznej i przyjemnej nauki.

Szkoła Muzyczna im. prof. 
Edmunda Kajdasza
 Drugi sezon nauki ruszył rów-
nież w Szkole Muzycznej I stop-
nia im. prof. Edmunda Kajdasza. 
Uroczystego rozpoczęcia doko-
nała Anna Szpil dyrektor placów-
ki. Po powitaniu szanownych go-
ści, pracowników administracji 
i obsługi oraz rodziców i dzieci 
wyraziła nadzieję, iż będzie to 
okres dobrej przygody, rok kolej-
nego wyższego poziomu wiedzy 
muzycznej. 
 - Myślę, że nowy rok w Szko-
le Muzycznej będzie doskonale 
rozwijać Wasze talenty i pomagać 
realizować pasje, a nauczyciele 
i pracownicy administracji będą 
Wam w tym pomagać – powie-
dział burmistrz po czym oficjal-
nie powierzył Annie Szpil funkcję 
dyrektorską i wraz z gratulacjami 
życzył wielu sukcesów, spokojnej 
pracy, przyjemnej atmosfery oraz 
życzliwości. 
 Drugi rok nauki w pierwszej 
i jedynej w Powiecie Szkole Mu-
zycznej zmusza do pewnych re-
fleksji i podsumowań – Myślę, 
że Trzebnica powinna być szczę-
śliwa. Mamy świetne instrumen-
ty, dobrą kadrę pedagogiczną 
i bardzo zdolne dzieci. Szkoła jest 
zorganizowana bardzo profesjo-
nalnie – powiedziała Krystyna 
Puchała-Kajdasz i dodała – Wy-
chowankowie naszej szkoły przy 
dobrej pracy będą czynić wielkie 
postępy i sprawią radość nie tylko 
sobie, ale także rodzicom i całe-
mu miastu. 
 W tym roku Szkoła Muzyczna 
wzbogaci się o nową klasę. Jest 
to klasa perkusji, która stworzy 
dodatkowe możliwości rozwoju 
talentów podopiecznych Szkoły 

Muzycznej.
 - Jestem zadowolony ze szko-
ły muzycznej. Bardzo lubię tu 
przychodzić – odpowiada jeden 
z uczniów. Interesuje mnie gra na 

perkusji, dlatego już nie mogę się 
doczekać pierwszych zajęć – do-
daje.
 1 września kojarzy się nie tyl-
ko z powrotem do szkoły i pierw-

szym dzwonkiem; jest to również 
data upamiętniająca wybuch 
największej w dziejach ludzko-
ści wojny. Podczas wszystkich 
uroczystości nie zabrakło reflek-

sji historycznej przypominają-
cej o rocznicy wybuchy II wojny 
światowej.

Witaj szkoło! Po dwóch miesiącach wakacyjnej przerwy we wszystkich szkołach Gminy Trzebnica odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16. Podczas inauguracji burmistrz Marek Długo-
zima powierzył obowiązki dyrektorskie Grażynie Kanteckiej oraz Annie Szpil dyrektor Szko-
ły Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza. Dla pierwszej z nich będzie to już trzecia kadencja 
na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”.

SP 2

Szkoła Muzyczna

▶ Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2. W tym 
roku naukę rozpoczęło siedem klas pierwszych, tym samym 
w szkole naukę rozpocznie 630 uczniów - to o stu więcej niż w po-
przednim roku. Co warte podkreślenia, szkołę czekają kolejne 
inwestycje, w tym budowa nowoczesnej hali sportowo-widowi-
skowej.

▶ Przemówienie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. Leopol-
da Okulickiego „Niedźwiadka” Grażyny Kanteckiej.

▶ Powierzenie funkcji dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Grażynie 
Kanteckiej.

▶ Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2. Pierw-
szy września to także dzień upamiętniający początek II Wojny 
Światowej. Adam Kempa ze Światowego Związku Żołnierzy AK, 
w wyrazie pamięci o tamtych wydarzeniach, otrzymuje kwiaty od 
uczniów.

▶ Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2. W bez-
piecznej drodze do szkoły towarzyszył dzieciom Super Kot wraz 
ze Strażnikami Miejskimi.

▶ Przemówienie dyrektor Szkoły Muzycznej im. prof. Edmunda Kaj-
dasza Anny Szpil.

▶ Podczas uroczystości burmistrz Marek Długozima powierzył 
funkcję dyrektor Szkoły Muzycznej Annie Szpil.

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz z kadrą nauczycielską Szkoły Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza.

▶ Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Muzycznej im. prof. Edmun-
da Kajdasza.
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie
 Tegoroczna inauguracja roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej 
nr 3 została wzbogacona uroczy-
stym otwarciem nowo powstałe-
go boiska wielofunkcyjnego. Tuż 
po wprowadzeniu pocztu sztan-
darowego i odśpiewaniu hymnu 
państwowego, dyrektor Jadwiga 
Kalinowska powitała serdecznie 
wszystkich zebranych. Podczas 
przemówienia poinformowała 
również o pracach remontowo
-budowlanych przeprowadzo-
nych w trakcie wakacji. Dzięki 
decyzji i zaangażowaniu burmi-
strza Marka Długozimy Gmina 
Trzebnica wybudowała windę, 
która posłuży osobom niepeł-
nosprawnym, wyremontowała 
salę gimnastyczną oraz szatnię, 
w której zamieszczone będą szaf-
ki uczniowskie, a  także sale ję-
zykowe. Warte przypomnienia są 
również wcześniejsze inwestycje  
m. in. nowoczesna hala sportowa 
i stołówka.
 Tuż po przemówieniu nastą-
piło uroczyste przecięcie wstęgi, 
którego dokonał wraz z dyrektor 
Jadwigą Kalinowską  burmistrz 
Marek Długozima oraz ucznio-
wie Szkoły. Następnie ks. pro-
boszcz Bogdan Grabowski po-
święcił nowy obiekt i wygłosił 
krótkie przemówienie.
Burmistrz otrzymał podziękowa-
nia od dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 3 Jadwigi Kalinowskiej za 
dostosowanie infrastruktury do 
potrzeb  całej społeczności szkol-
nej:
 - Jestem dumny ze wszystkich 
Waszych osiągnięć sportowych 
i edukacyjnych. My, jako Gmi-
na jesteśmy po to, aby realizo-
wać Wasze potrzeby i marzenia 
- powiedział burmistrz i dodał: 

- Zmiany jakie zaszły w Szko-
le Podstawowej nr 3 nastąpiły 
dzięki współpracy z panią dyrek-
tor Jadwigą Kalinowską i mają 
służyć przede wszystkim Wam 

– uczniom. Wręczył również po-
dziękowania za współpracę przy 
budowie boiska wielofunkcyjne-
go trzebnickim przedsiębiorcom: 
Tadeuszowi Molusowi oraz Seba-

stianowi Skórze. 
- Bardzo się cieszę z nowego bo-
iska, możemy tu grać w piłkę 
nożną, w koszykówkę, a nawet 
w piłkę ręczną i tenisa ziemnego – 

powiedział Maciej Krawiec uczeń 
piątej klasy Szkoły Podstawowej 
nr 3. Dodał również, że upadki 
na miękkim podłożu nie są tak 
bolesne.

SP 3

▶ Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3. Na zdję-
ciu od lewej: Jowita Dziwak z-ca dyrektora SP 3, Sebastian Skóra 
– podwykonawca boiska wielofunkcyjnego, burmistrz Marek Dłu-
gozima, Radny Rady Miejskiej Andrzej Łoposzko, Tadeusz Molus 
– główny wykonawca boiska wielofunkcyjnego, Agnieszka Moź-
dzierz dyrektor ZAPO, Bogdan Grabowski proboszcz parafii pw. 
św. Piotra i Pawła.

▶ Oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podsta-
wowej nr 3. Burmistrz Marek Długozima wraz z dyrektor Jadwigą 
Kalinowską oraz uczniami dokonał uroczystego przecięcia wstę-
gi. Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3.

▶ Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 zorgani-
zowane zostało na nowoczesnym boisku wielofunkcyjnym.

▶ Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3. Dzieci 
z VA przygotowały krótki program artystyczny.

Gmina Trzebnica wykonała szereg inwestycji w rozwój infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 3, w tym:

▶ Wybudowano windę. ▶ Remontowi podległy również klasy językowe.

▶ Remont szatni, w których już niebawem pojawią się 
nowoczesne szafki dla uczniów.

▶ Nowe boisko wielofunkcyjne.

▶ Odremontowano małą salę gimnastyczną.

▶ Naprawa dachu.
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• komputerowe BADANIE WZROKU
• okulary w godzinę
• soczewki kontaktowe
• naprawy okularów
• okulary na raty
• soczewki progresywne od 399 zł/parę

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

SA LON OPTYCZNY

godziny otwarcia     pn-pt.  9:30 - 18:00

Zapraszamy

Autoryzowany
Sprzedawca

Oprawek

 Realizujemy

RECEPT Y
ZNIŻKOWE

z Narodowego Funduszu Zdrowia

R E K L A M A

 IX Festyn Parafialny rozpoczął 
się uroczystą Sumą Odpustową pod 
przewodnictwem księdza Piotra 
Łapińskiego. O godzinie 15 wierni 
spotkali się na Placu Pielgrzym-
kowym, prowadzący uroczystość 
ks. Piotr Wojciechowski przywitał 
wszystkich wierszem Danuty Ka-
mińskiej, autorki od lat związanej 
z Trzebnicą, pt. Zaproszenie, by 
następnie oddać głos burmistrzowi 
Markowi Długozimie, wicestaro-
ście Jerzemu Treli oraz dziekanowi 
Jerzemu Olszówce. Burmistrz Ma-
rek Długozima wyraził swoje, jako 
włodarza miasta, zadowolenie z co-
rocznej organizacji Bartłomiejek.
- Mamy już po raz dziewiąty wspa-
niałą okazję, by się zjednoczyć, 
spędzić razem czas i się zbliżyć, 
jako mieszkańcy i jako parafianie, 
więc korzystajmy z niej – powie-
dział. Całe przedsięwzięcie zostało 
dofinansowane z budżetu Gminy 
Trzebnica.
 Wicestarosta Jerzy Trela zachę-
cał do korzystania z przygotowa-
nych atrakcji i życzył jak najowoc-
niej spędzonego czasu.
 – Chrześcijańskie świętowanie 

zawsze miało dwa wymiary, wy-
miar najbardziej znaczący - cał-
kowicie duchowy, ale też drugi, 
określany greckim agape, wymiar 
wspólnego ucztowania, wspólnego 
świętowania, który od tego pierw-
szego zupełnie się nie odcina, a jest 
jego społecznym dopełnieniem 
– powiedział ksiądz dziekan Je-
rzy Olszówka i podkreślił – Nasze 
świętowanie nie udałoby się bez 
dobrej współpracy Gminy, Powia-
tu i Parafii, za którą powinniśmy 
dziękować.
 Ksiądz Piotr Wojciechowski 
przypomniał trud i poświęcenie 
księdza dziekana Wawrzyńca Bo-
chenka oraz jego ciężką pracę po 
przybyciu do Trzebnicy 25 sierpnia 
1945 r. oraz pięćdziesięcioletnią po-
sługę proboszcza.
 Na parafian czekało mnóstwo 
atrakcji, przede wszystkim werni-
saż IV Międzynarodowego Pleneru 
Plastycznego i występy artystyczne 
na płycie Ołtarza Polowego. Jako 
pierwsze zaprezentowały się dzie-
ci z Gminnego Przedszkola nr 1 
w Trzebnicy, by następnie ustąpić 
miejsca Mażoretkom Trzebnic-
kim AIDA, które już tradycyjnie 
uświetniły imprezę. W czasie fe-
stynu można było kupić jabłka pro-
sto z kosza św. Jadwigi, która wraz 

z pomagającą jej siostrą zakonną 
przechadzała się między uczest-
nikami, a ich realistyczne stroje 
wywołały niemałe poruszenie. 
Zorganizowana kawiarenka kusiła 
domowymi ciastami, specjalne sto-
iska oferowały m.in.: dewocjona-
lia, które na co dzień można kupić 
w przykościelnym kiosku, lektury 
wydawnictwa Salwator, swojskie 
jadło, losy na loterię, w której wśród 
nagród były: wycieczka do Rzymu, 
telewizor 40”, kuchenka mikrofa-
lowa, ale też wizyta w grocie sol-
nej czy badanie wzroku i okulary. 
Siostry Boromeuszki przygotowa-
ły Oblaty Świętej Jadwigi Śląskiej, 
produkt bardzo regionalny. Dzieci 
miały okazję skorzystać z atrakcji 
zorganizowanych specjalnie dla 
nich - trampolin i dmuchanych 
zamków. Nieco starsi mogli spró-
bować swoich sił w strzelaniu do 
celu, a nabyte umiejętności już nie-
bawem będzie można wykorzystać 
i rozwijać w tworzonej właśnie na-
przeciw kompleksu boisk „Orlik” - 
strzelnicy.
 Niecodzienne umiejętności 
wokalne zaprezentował chór Con 
Passione z Warszawy, który poza 
repertuarem sacrum zaintrygował 
słuchaczy chóralnymi wykona-
niami utworów popkultury, jak 
chociażby Super Trouper zespołu 
ABBA.
 Kiedy upał trochę zelżał, odby-
ła się licytacja, w której licytowano 
m.in. prace artystów Pleneru, a któ-
rej dochód, tak jak całego festynu, 
został przeznaczony na remont po-
sadzki bazyliki. Po zadowalającym 
zakończeniu i wylosowaniu na-
grody głównej w loterii, przyszedł 
czas na gwiazdę wieczoru – Lecha 
Makowieckiego, wielokrotnie na-
gradzany w Polsce i na świecie, 
niedający się wpisać w jeden gatu-
nek muzyczny, najbliższy zapewne, 
zdobywającemu coraz więcej zwo-
lenników, folk-rockowi.

[dob]

Bartłomiejki
Ostatnią niedzielę wakacji w naszym mieście wypełnił 
Festyn Parafialny parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi. 
Świętowaliśmy uroczystość odpustową pierwszego pa-
trona świątyni, ale też – lokalnie - 100. rocznicę urodzin 
i 70. przybycia do Trzebnicy księdza dziekana Wawrzyńca 
Bochenka. Pełne słońce, wysoka temperatura i mnóstwo 
atrakcji pomogły jeszcze na parę chwil zapomnieć o nad-
chodzącym nieubłaganie okresie nauki i pracy.

Społeczeństwo        ◀
▶ Festyn Parafialny został zorganizowany przez Gminę Trzebnica. 

▶ Na wszystkich czekało wiele atrakcji - loteria, pyszne jadło oraz  
domowe ciasta. 

▶ Parafian witali- wicestarosta Jerzy Trela, burmistrz Marek Długo-
zima, ks. dziekan Jerzy Olszówka i ks. Piotr Wojciechowski. 

▶ W uroczystościach udział wzięli gospodarze - gminy Trzebnica 
oraz starostwa, sołtysi oraz mieszkańcy. 

▶ Wyjątkowe stroje wzbudzały 
zainteresowanie. 

▶ Burmistrz i dziekan wręczają 
nagrody zwycięzcom.

▶ Gwiazda wieczoru - Lech Ma-
kowiecki. 
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 Podczas 9. edycji Bartłomiejek 
mieszkańcy nie po raz pierwszy 
mieli okazję (plener zorganizo-
wano już czwarty raz) podziwiać 
sztukę z bliska, a przy tym nie-
codzienną możliwość rozmowy 
z twórcami. 
 Najpopularniejszym motywem 
w pracach stworzonych w czasie 
pleneru była niekwestionowana wi-
zytówka naszego miasta - Bazylika 
św. Jadwigi. Przedstawiona z wielu 
perspektyw, a przede wszystkim 
- widziana tak różnymi oczami, 
stała się okazją do porównania 
warsztatu, technik i sposobów 
przedstawień uczestniczących ma-
larzy. Poza dziełami powstałymi 
w Trzebnicy, artyści prezentowali 
swoje wcześniejsze szkice, rzeźby, 
obrazy, dzięki czemu wernisaż za-
chwycał nie tylko poziomem, ale 
i różnorodnością: dzieła powstawa-
ły w krajach rodzinnych – Polsce, 
ale też na Ukrainie, w Niemczech, 

Francji, Maroku. 
 W czasie festynu odbyła się li-
cytacja na rzecz remontu posadz-
ki bazyliki, wśród licytowanych 
przedmiotów niemałą popularno-
ścią cieszyły się plastyczne efekty 
tego artystycznego przedsięwzię-
cia.

[dob]

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

• instalacje
• roboty ziemne
• sieci: wodociągowa, 

kanalizacyjna, deszczowa, 
drenaż,  szamba, przyłącze 
wod.-kan, separatory 
tłuszczu i ropopochodnych 
• instalacje wewnątrz  

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

• rury, kształtki PCV, PE, PP, 
betonowe
• studnie kanalizacyjne, 

włazy żeliwne i betonowe
• armatura sanitarna
• grzejniki, kotły grzewcze
• oczyszczalnie, separatory, 

zbiorniki
• systemy odwodnień
• urządzenia do instalacji 

wodociągowej 

PLUS
INSTAL 

PLUS
SYSTEM 

SPRZEDAŻ MONTAŻ 
DORADZTWO

tel. sklep 
71312 19 00   
tel. kom. 
695 199 127
e-mail: 
instalplus.edytagaj-
da@gmail.com

tel. kom. 
601 78 52 44
e-mail: 
system-plus.miroslaw.-
gajda@wp.pl

- TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA -

SKLEP 

INSTALACYJNO-SANITARNY 

PROMOCJA 
SÓL TABLETKOWA

DO ZMIĘKCZACZY 25kg  

25zł

R E K L A M A

Malarstwo plenerowe 
 W dniach 22-31 sierpnia 
Trzebnica gościła przed-
stawicieli różnych kultur 
i krajów, przybyłych by 
uczestniczyć w IV Między-
narodowym Plenerze Pla-
stycznym. Efekty twórczej 
pracy artystów można było 
podziwiać na wernisażu 
poplenerowym w czasie IX 
Festynu Parafialnego „Bar-
tłomiejki”.

▶ Uczestnicy pleneru malar-
skiego wraz z organizatora-
mi: burmistrzem Markiem 
Długozimą, starostą Walde-
marem Wysockim, ks. Bogda-
nem Giemzą i giemzą oraz ar-
tystą rzeźbiarzem Januszem 
Łozowskim.
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ewa   Miedzwiecka

 - Gdy dowiedzieliśmy się 
o tym, że dożynki mają odbyć się 
w Ujeźdźcu Małym, lekki dreszcz 
przeszedł nam po plecach. Po-
jawiła się obawa czy damy radę 
sprostać oczekiwaniom. Na 
szczęście mamy nowo wybudo-
waną świetlicę, w której mogli-
śmy organizować m.in. spotka-
nia i  planować przygotowania 
do dożynek. Jesteśmy wdzięczni 
burmistrzowi za to, że ją wybu-
dował  – mówi jedna z pań sprze-
dających w kramiku Ujeźdźca 
Małego i dodaje: - Przygotowa-
liśmy nie tylko kramik i wieniec 
dożynkowy. Zależało nam na 
tym, by było to wyjątkowe Świę-
to Plonów, dlatego postaraliśmy 
się również o ozdoby dożynkowe 
w całej miejscowości Upiekliśmy 
ciasta, przygotowaliśmy swojskie 
kiełbasy i mięsa, ulepiliśmy 1000 
pierogów - wszystko rozchodzi 
się jak świeże bułeczki.
 - W tym dniu powinniśmy 
podziękować Bogu za to, że dał 
rolnikom czas, pogodę, by zebrać 
plony i jednocześnie pozwolił 
zarobić na utrzymanie rodziny – 
powiedział Łukasz Piech z Mału-
szyna, który pomagał przy zbie-
raniu materiałów do wykonania 
dożynkowego wieńca.
 Gospodarzem wydarzenia był 
burmistrz Marek Długozima, 
a starostami dożynkowymi Gra-
żyna Łapucha i Wiesław Łabuza. 
Mszę dziękczynną, podczas któ-
rej rolnicy dziękowali Bogu za 
zbiory z pól, ogrodów i sadów 
prowadził ks. Krzysztof Dorna 

SDS - proboszcz parafii nawie-
dzenia NMP w Koczurkach. Ob-
rzęd dożynkowy przeprowadził 
zespół AleBabki z Czeszowa, 
a tradycyjne już dzielenie się do-
żynkowym bochnem chleba roz-
począł burmistrz Marek Długozi-
ma. Wcześniej jednak zabrał głos 
w okolicznościowym przemówie-
niu do zebranych:
 - Nie jest dla nikogo tajemni-
cą, że rolnictwo, ogrodnictwo, 
sadownictwo i pszczelarstwo, to 
profesje wymagające wielkiego 
trudu i hartu ducha. Tym więk-
sza cześć należy się ludziom, 
którzy pokochali swój zawód 
i mimo wielu przeciwności słu-
żą zarówno ziemi jak i ojczyź-
nie. Dożynki to również święto 
wsi i jej mieszkańców, którzy 
stają na straży najpiękniejszych 
wartości i tradycji narodowych, 
czego dowodem są prezentowa-
ne zwyczaje narodowe, wieńce 
i kramiki. Na wasze ręce składam 
wyrazy głębokiego szacunku 
i wdzięczności za owoce waszej 
niełatwej pracy. A dzieląc się tym 
chlebem z uczestnikami dożyn-
kowej uroczystości, wyrażam 
pragnienie, byśmy umieli dzielić 
się nim z innymi  – powiedział 
burmistrz i nie kryjąc zadowole-
nia, zwrócił się do mieszkańców 
gminnych sołectw – Szanowni 
Państwo! Po raz kolejny brakuje 
mi słów, by wyrazić wdzięczność 
za Wasze ogromne zaangażowa-
nie w przygotowanie gminnych 
dożynek. Kolejny rok z rzędu po-
kazujecie, że dzięki ciężkiej pracy 
i ogromnym chęciom, jesteśmy 
w stanie wspólnie przygotować 

piękne, bogate i jakże barwne 
Święto Plonów. W sposób szcze-
gólny pragnę podziękować sołtys 
wsi Grażynie Łapusze, radzie so-
łeckiej i mieszkańcom Ujeźdźca 
Małego. Dziękuję także wszyst-
kim sołtysom, radom sołeckim 
oraz każdemu, kto w jakikolwiek 
sposób przyczynił się do orga-
nizacji tej pięknej uroczystości, 
w której możemy dziś wspólnie 
brać udział. Następnie burmistrz 
podziękował służbom mundu-
rowym za zabezpieczenie trasy 
i terenu imprezy – Policji Powia-
towej, Ochotniczej i Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Straży Miej-
skiej z Trzebnicy.   
 Wzorem poprzednich lat wy-
różniono dziesięciu mieszkańców 
trzebnickich sołectw, wręczając 
im honorową odznakę „Zasłużo-
ny dla polskiego rolnictwa”, przy-
znawaną na wniosek burmistrza 
Marka Długozimy przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Mar-
ka Sawickiego. Tym razem do 
grona wyróżnionych dołączyli: 
Janusz Celmer z Trzebnicy, Ja-
dwiga i Zdzisław Dunia z Ujeźdź-
ca Małego, Stanisław Jakusek 
z Koczurek, Elżbieta i Zdzisław 
Komorowscy z Ujeźdźca Małego, 
Jan i Róża Markiewicz z Trzeb-
nicy, a także Jacek Tarczyński 
z Ujeźdźca Małego.
 -  Rolnikiem jestem od 45 lat. 
Cieszę się, że moja wieloletnia 
praca na roli została doceniona. 
Przez wiele lat łączyłem pracę za-
wodową z pracą na roli. Dożynki 
to dla mnie wielkie święto. Jest 
to ukoronowanie całorocznego 
trudu. To podziękowanie za te-

goroczne zbiory i jednocześnie 
prośba o pomyślność przyszłych 
– powiedział Stanisław Jakusek- 
wieloletni sołtys Koczurek od-
znaczony podczas uroczystości 
tytułem „Zasłużonego dla pol-
skiego rolnictwa” i dodał: - Dzię-
kuj panu burmistrzowi, że wy-
stąpił z wnioskiem do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przy-
znanie mi odznaki.
 Podczas dożynek wybrano 
również najlepszego sołtysa roku 
2014. Został nim Edward Sikora 
z Cerekwicy, który jak sam twier-
dzi rolnikiem jest od urodzenia, 
a sołtysem z powołania.
 - Ta nagroda jest dla mnie mo-
bilizacją do dalszej owocnej pracy 
na rzecz Cerekwicy i jej miesz-
kańców – powiedział wyraźnie 
wzruszony sołtys.
 Okazją do prezentacji żywych 
tradycji regionalnych oraz wiel-
kiego dorobku sztuki ludowej jest 
m.in. konkurs na najpiękniejszy 
wieniec. Zdaniem komisji kon-
kursowej najładniejszy wieniec 
przygotowali mieszkańcy Bro-
chocina, drugie miejsce zdobyło 
Komorowo, a równorzędne III 
miejsce zajęły miejscowości Brze-
zie i Raszów.
 -  Był to najtrudniejszy wie-
niec jaki do tej pory zrobiłyśmy, 
i najbardziej pracochłonny. Co 
roku obiecujemy sobie, że kolej-
ny zrobiony przez nas wieniec 
będzie mniejszy, mniej skompli-
kowany.  Plany są zupełnie inne 
niż efekt końcowy- mówi Barbara 
Świdzińska sołtys Brochocina- 
Czasami chcemy sobie coś upro-
ścić, ale nasza ambicja nam na to 
nie pozwala. Jak coś robimy to 
zawsze dajemy z siebie wszystko, 
pomimo nieprzespanych nocy 
i obolałych rąk.
 - Jestem zachwycona. O do-
żynkach organizowanych przez 
Gminę Trzebnica dowiedziałam 

się od znajomych, którzy przy-
jeżdżali na nie już wielokrotnie. 
Podoba mi się wszystko - od 
przepięknych wieńców dożyn-
kowych, kramików po barwne 
stroje - powiedziała Małgorzata 
Malik z Wrocławia – Zachwycił 
mnie obrzęd wspólnego dzielenia 
się chlebem ofiarowanym przez 
sołectwa.
 W tym roku burmistrz Marek 
Długozima, doceniając zaanga-
żowanie mieszkańców gminnych 
miejscowości,  przyznał nagrodę 
pieniężną wszystkim sołectwom, 
które przygotowały zarówno do-
żynkowe wieńce, jak i kramiki. 
Na 21 kramikach królowały pasz-
tety, pierogi, swojskie kiełbasy, 
pieczone mięsa, nalewki, ciasta 
i wiele innych specjałów, obok 
których nie można było przejść 
obojętnie.
Dla uczestników dożynek po 
raz kolejny przygotowano wie-
le atrakcji. Wśród nich należy 
wymienić recital Moniki Grusz-
czyńskiej – solistki Operetki 
Wrocławskiej wraz z orkiestrą, 
występ kapel ludowych Marci-
ny z Marcinowa i Brzykowianie 
z Brzykowa, a także energetyczny 
występ gwiazdy wieczoru, zespo-
łu Milano.
 Warto dodać, że po raz kolejny 
na dożynkach swoje umiejętności 
taneczne zaprezentowali zarów-
no sołtysi gminnych sołectw, jak 
i mieszkańcy okolicznych miej-
scowości, wspólnie wykonując 
taniec belgijka.
 Głównym organizatorem do-
żynek była Gmina Trzebnica. Nad 
sprawnym przebiegiem imprezy 
czuwali pracownicy Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu. Spon-
sorami tegorocznych dożynek 
byli: firma SANMAR, Eko - Tech, 
Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, 
Intermarche, Agro-Beta, Rolbliz 
oraz Cukiernia Beza.

Dożynki w Gminie Trzebnica 2015
Tradycyjne Święto Plonów to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku organizowa-
nych przez Gminę Trzebnica. Tym razem to Ujeździec Mały stał się miejscem, w którym 
mieszkańcy gminy oraz liczni goście cieszyli się tegorocznymi zbiorami. Po raz kolejny 
nie zawiodły gminne sołectwa. Przygotowano aż 33 wieńce i 21 kramów dożynkowych!

▶ Po raz kolejny mieszkańcy gminnych miejscowości pokazali, że dzięki ciężkiej pracy, potrafią przygotować 
wyjątkowe Święto Plonów. Na zdjęciu przemarsz barwnego korowodu w którym przedstawiciele wszyst-
kich sołectw radością udanych plonów dzielili się z innymi.

▶ Gospodarz dożynek - burmistrz Marek Długozima wraz z cór-
ką i żoną oraz starostami dożynek-  Grażyną Łapuchą i Wie-
sławem Łabuzą.

▶ Uroczysty przejazd bryczką na czele korowodu dożynkowe-
go.

▶ Sołectwa w korowodzie dożynkowym na czele 
z sołtys Raszowa Bożeną Durbajło...

▶  … i  sołtys Komorówka Lidią Warjan.
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▶ Mszę dziękczynną koncelebrował Ks. Krzysztof Dorna SDS- proboszcz parafii Nawiedzenia NMP 
w Koczurkach oraz ks. Artur Kochmański SDS, ks. prof. Ryszard Paszek SDS oraz ks. Damian Jaje SDS.

▶ Burmistrz Marek Długozima podziękował  rolnikom, ogrodni-
kom, pszczelarzom oraz wszystkim, którzy pokochali swój zawód 
i mimo wielu przeciwności służą ziemi i ojczyźnie.

▶ W uroczystej mszy św. udział wzięli m.in. burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki, mieszkańcy gminnych miejsco-
wości oraz zaproszeni goście.

▶ W uroczystości udział wzięła również była sołtys Ujeźdźca Małego - Teresa Niech-
wiej.

▶ Wniesie chleba oraz wieńca dożynkowego przez sołectwa Gminy Trzebnica na czele 
z mieszkańcami Brzezia.

▶ Tradycyjne Święto Plonów to jedno z najważniejszych wydarzeń 
organizowanych przez Gminę Trzebnica. We mszy uczestniczyli 
organizatorzy tegorocznych dożynek oraz zaproszeni goście.

▶ Odznakę „Zasłużony dla polskiego rolnictwa” otrzymała m.in. Pani Róża Markiewicz z Trzebnicy.▶ O oprawę muzyczna podczas mszy św. zadbał zespół Jordan.

▶ Na wniosek burmistrza, dziesięciu  mieszkańcom trzebnickich sołectw, przyznano honorową odznakę 
„Zasłużony dla polskiego rolnictwa”.
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▶ W konkursie na  najpiękniejszy wieniec dożynkowy udział wzięły 33 sołectwa z Gminy Trzebnica. Na zdjęciu zwycięzcy tegorocznej edycji.

▶ Zwycięski wieniec dożynkowy przygo-
towali mieszkańcy Brochocina...

▶  ... drugie miejsce zdobyło Komorowo... ▶ ...trzecie Brzezie oraz... ▶ ... Raszów.

▶ Obrzęd dożynkowy  przeprowadził zespół AleBabki z Czeszowa. ▶ Wójt Gminy Zawoni Agnieszka 
Wersta oraz sekretarz Gminy 
Trzebnica Daniel Buczak.

▶ Obrzęd dzielenia się chlebem jest piękną dożynko-
wą tradycją. Na zdjęciu Marek Długozima wraz z  ks. 
Krzysztofem Dorną SDS - proboszczem parafii Na-
wiedzenia NMP w Koczurkach.

▶ „By tego chleba nie zabrakło w żadnym domu w naszej 
Gminie”- życzył burmistrz Marek Długozima wszyst-
kim uczestnikom dożynek.

▶ Tradycyjne już dzielenie się dożynkowym bochnem chle-
ba rozpoczął burmistrz Marek Długozima.

▶ Starostowie dożynek- Grażyna Lapucha i Wie-
sław Łabuza-  przekazują bochen chleba burmi-
strzowi.
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KramiKi dożynKowe sołectw gminy trzebnica

▶ Sołtysi gminnych miejscowości 
zadbali o to, by wszyscy uczestni-
cy dożynek skosztowali chleba. 

▶ Burmistrz Marek Długozima dzieli się chlebem ze Starostą Po-
wiatu Trzebnickiego Waldemarem Wysockim i dyrektorem Ma-
riuszem Szkaradzińskim...

▶...oraz zastępcą komendanta PSP Markiem Nogałą, zastępcą ko-
mendanta KPP Sławomirem Gajewskim oraz naczelnikiem wy-
działu prewencji KPP Arturem Gajowym.

▶ Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki wręcza od-
znaczenia dla starościny i starosty dożynek.

▶ Na scenie zaprezentowałam się m.in. lokalna kapela Marciny z Marcinowa.

▶ Swoje kramy wystawiło sołectwo Macinowo.  I nie tylko. ▶ Tu sołectwo Będkowo. ▶ I kolejne - Masłowiec.

▶ Ujeździec Mały. ▶ Skarszyn. ▶ Ujeździec Wielki.

▶ Komorówko. ▶ Domanowice. ▶ Biedaszków Mały.
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▶ Brzyków. ▶ Kuźniczysko. ▶ Koczurki.

▶ Szczytkowice. ▶ Brzezie. ▶Małuszyn.

▶ Brochocin. ▶ Taczów. ▶ Koniowo.

▶ Głuchów Górny. ▶ Nowy Dwór. ▶ I ponownie Ujeździec Mały.

▶  Wśród licznych ozdób nie brakowało również tych słu-
żących na co dzień do uprawiania roli.

▶ Księginice. 

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz z sołtysem Brzezia 
Krystyną Borecką Roszak. Na uwagę zasługują wy-
konane z wielkim zaangażowaniem stroje i kramiki 
tego sołectwa.

▶ nic Wśród licznych atrakcji nie mogło zabraknąć „Belgijki”, którą ra-
zem odtańczyli wszyscy sołtysi.

▶  Wśród tańczących nie brakowało również ochotni-
ków z widowni.

▶ Występ Trzebnickich Mażoretek AIDA.
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▶  Liczne atrakcje, które znalazły się w programie dożynek sprawiły, że tego dnia pod sceną pojawiło 
się wielu mieszkańców.

▶  Burmistrz Marek Długozima wraz z sołtysem Małuszyna Stanisła-
wem Krawcem oraz siostrami Boromeuszkami na czele z Siostrą 
Matką Janą Agnieszką Gabrielą.

▶ Trzebnicka Orkiestra Dęta uświetniła uroczystości. ▶ Podczas dożynek wybrano również najlepszego sołtysa roku 2014. Został nim 
Edward Sikora z Cerekwicy.

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz z posłanką Beatą Kempą, 
która odwiedziła plac dożynkowy składając zebranym po-
dziękowania za trud pracy rolników.

▶ Monika Gruszczyńska Solistka Operetki Wrocław-
skiej, na co dzień nauczycielka śpiewu w Gminnej 
Szkole Muzycznej, uświetniła wieczór dożynkowy 
repertuarem piosenek z dawnych lat.

▶ Burmistrz wraz z pracownikami Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu.

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz z Ro-
bertem Korytkowskim dyrektorem Domu 
Dziecka w Obornikach Śl. Oraz podopiecz-
nymi placówki, którzy zaprezentowali 
swoje talenty wokalne. 

▶ Wręczone zostały również nagrody dla 
dzieci z Ujeźdźca Małego, za konkurs 
w którym miały one przedstawić wizeru-
nek sowy  znajdujący się w herbie sołec-
twa.

▶ Gwiazdą wieczoru był zespół MILANO. Członkowie otrzymali od burmistrza 
wielki tort. 

▶ Zespól zagrał  zarówno swoje nowe, jak i klasyczne przeboje. ▶  Występ ten, przyciągnął pod scenę wielu fanów zespołu.
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promocja
PRZY ZAKUPIE FARBY - FOLIA MALARSKA  

2,5L
 3599zł/szt.

5L  6899zł/szt.

ŚNIEŻKA BARWY NATURY 5l lub 2,5l GRATIS

Szanowni Państwo,
Za nami czas niezwykłych dożynek, które

były prawdziwym świętem radości i wdzięczności.
Towarzyszyła im piękna pogoda, barwne

wieńce, stroiki. Licznie przybyli goście w rozmowie
ze mną często podkreślali, że dożynki

w Gminie Trzebnica to najpiękniejsze dożynki
na Dolnym Śląsku, a może i w całej Polsce.

Specjalne podziękowania kieruję w stronę sołtys Grażyny Łapuchy, rady sołeckiej, 
starostów dożynek, sołtysów, mieszkańców wsi w Gminie Trzebnica, 

ale i wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie i  uczestniczyli w naszym Święcie Plonów. 
Szanowni Sołtysi i mieszkańcy wsi, z całego serca dziękuję za tak liczne uczestnictwo, 

za zaangażowanie w przygotowanie tego święta, przygotowanie wspaniałych bochnów chleba, 
wieńców i niezwykle bogate kramiki. 

Dziękuję także tym wszystkim, którzy zechcieli towarzyszyć rolnikom w ich święcie -
 mieszkańcom Trzebnicy, powiatu trzebnickiego oraz mieszkańcom sąsiednich gmin. 

Po raz kolejny pokazaliśmy, że tradycja jest dla nas ważna i że potrafimy ją wspólnie przeżywać. 

Już dziś serdecznie Państwa zapraszam 
również na kolejne ważne wydarzenie. 

W dniach 19-20 września odbędzie się bowiem 
kolejne XXXVI Święto Sadów. 

Zapraszam!
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www.palermo.net.pl

 Szkoły są miejscem, w którym 
dzieci uczą się, jak mają radzić so-
bie na co dzień.
 Warto także, aby odbyły naj-
ważniejszą lekcję - lekcję rato-
wania życia. Dlatego, wszyscy 
uczniowie z klas 3 Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Trzebnicy, w minio-
nym roku szkolnym brali udział 
w programie edukacyjnym „Ra-
tujemy i Uczymy Ratować” koor-
dynowanym przez Wielką Orkie-
strę  Świątecznej Pomocy.
 Głównym celem programu 
było nauczenie dzieci podstawo-
wych zasad udzielania pierwszej 
pomocy, gdyż nawet skompliko-
wanie brzmiąca resuscytacja to 

w rzeczywistości kilka prostych 
czynności. Jednak od tego, czy 
znajdzie się ktoś, kto je prawidło-
wo wykona może zależeć czyjeś 
życie, Zajęcia prowadzone przez 
panie: Halinę Grocholską, Ur-
szulę Kupiec i Jolantę Szymczyk, 
składały się z cyklu 10 spotkań. 
Podczas nich uczniowie wyko-
rzystując kartonowe telefony, 
które sami składali z gotowych 
elementów, uczyli się prawidłowo 
przeprowadzać rozmowę z dyspo-
zytorem pogotowia. Współdzia-
łając w parach sprawdzali oddech 
i przytomność. Każde dziecko 
układało kolegę, koleżankę w po-
zycji bocznej. Wykorzystując ma-

nekiny uczyli się uciskania klatki 
piersiowej i wykonywania pra-
widłowych oddechów ratowni-
czych. 
 Cykl zajęć w klasach trzecich 
zakończył się sukcesem, gdyż 
100% uczniów zdało egzamin pi-
semny i praktyczny z udzielania 
pierwszej pomocy oraz otrzy-
mało certyfikat uczestnictwa. 
Dzieci dostały także ufundowane 
przez Wielka Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy, tekturowe apteczki, 
w których znalazły się najbardziej 
podstawowe rzeczy, takie jak rę-
kawiczki, maseczka do prowa-
dzenia resuscytacji, bandaż i koc 
termiczny.                     

Halina Grocholska
Urszula Kupiec

Jolanta Szymczyk

Ratujemy i Uczymy Ratować 

 Dzieci ze świetlicy opiekuńczo
-wychowawczej przy SP Masłów 
i SP Kuźniczysko,  jak co roku 
wyjechały na wspólne wakacje. 
Odwiedziły Pogorzelicę, Niecho-
rze, Rewal, Trzęsacz i Pobierowo. 
W Niechorzu zobaczyły latarnię 
morską z 1866r., kamieniczki ry-
backie z XVIII i XIX w., motylar-
nię w której znajdują się egzotycz-
ne motyle z całego świata oraz 
zwiedziły Park Miniatur Latarni 
Morskich. W Trzęsaczu zobaczy-
ły ruiny gotyckiego kościoła na 
klifie z XV w. W Rewalu odwie-
dziły przystań rybacką, a z tarasu 
widokowego podziwiały piękną 

piaszczystą plażę i Morze Bałtyc-
kie. W Pobierowie przeszły pie-
szym szlakiem Pobrzeża Rewal-
skiego do Trzęsacza, a następnie 
z Trzęsacza do Pogorzelicy jecha-
ły Gryficką Kolejką Wąskotoro-
wą - Ciuchcią „Retro” i oglądały 
piękny nadmorski krajobraz.
 W imieniu rodziców, wycho-
wanków i opiekunek: B. Falkow-
skiej i D. Surówki,  składamy 
panu burmistrzowi Markowi 
Długozimie serdeczne podzięko-
wanie za dofinansowanie prze-
jazdu wakacyjnego.   

[fas]

Wakacje na Wybrzeżu Rewalskim
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• akcesoria metalowe 
   śruby, podkładki, wkręty, gwoździe i inne

• artykuły instalacyjno- sanitarne
• narzędzia
• elektronarzędzia
• oleje, smary
• akumulatory
• farby
• artykuły ścierne
• liny, łańcuchy
• artykuły elektryczne
• drzwi

BOGATY 
ASORTYMENT 

KONKURENCYJNE 
CENY

R E K L A M A

www.autocraft.net.pl

R E K L A M A

leontyna gągało

 Lubsza od 1203 do 1810 r. 
była rzeką klasztorną. Ten stan 
prawny pozwalał konwentowi na 
wykorzystanie tego strumienia 
dla rozwoju własnej gospodarki 
młyńskiej. Ponadto dzięki posia-
danym kapitałom i możliwościom 
organizacyjnym mógł on decydo-
wać o kształtowaniu sieci młynów 
wodnych. Młyny wodne pomimo 
dużych kosztów ich budowy oraz 
eksploatacji były inwestycjami nie 
tylko bardzo dochodowymi, ale 
także trwałymi. Niektóre z nich, 
nawet wielokrotnie przebudo-
wywane, istniały w tych samych 
miejscach przez ponad 500 lat. 
 Młyny klasztorne w okolicy 
Trzebnicy, jak potwierdzają do-
kumenty, funkcjonowały już od 
połowy XIII w. Ich rozwój szedł 
w parze z organizacją wsi na prawie 
niemieckim, ponieważ młynarstwo 
było ściśle powiązane z gospodar-
ką wiejską. Początkowo były to 
wiatraki oraz młyny wodne nad 
stawami. Ich liczba rosła wraz ze 
wzrostem areału gruntów rolnych. 
Od XIV w. młyny wodne, kon-
went zaczął budować nad rzecz-
ką Lubszą (zwaną też Trzebnicką 
Wodą). Najwięcej, bo aż 7 z nich, 
powstało poza dawną granicą mia-
sta Trzebnica. Ich sieć zaczynała 
się od obecnej ul. Milickiej, idąc 
z biegiem strumienia, a kończyła 
się pod Szczytkowicami. Trzeba 
też wspomnieć, że na tej rzece koło 
Ujeźdźca Wielkiego, powstał jesz-
cze jeden młyn klasztorny – Rami-
sch Mühle, zwany potem Werder 
Mühle.
 Miejsce na budowę sieci mły-
nów, klasztor musiał wybierać 
bardzo starannie, ponieważ na 
długości około 6 km niewielkiego 
strumienia jakim była Trzebnic-
ka Woda, postawił ich siedem, co 
oznacza, że średnio co 800 m, koło 
młyńskie napędzało urządzenia 
młyńskie. Wznoszono je nad zako-
lami rzeki w takiej odległości, aby 
nie przeszkadzały w pracy innym 
młynom usytuowanym na tym cie-
ku. Zwracano też uwagę na to, aby 

młyny były lokowane w pobliżu 
okolicznych wiosek, na których po-
trzeby pracowali młynarze. 
 Do urządzeń młyńskich związa-
nych bezpośrednio z budową mły-
nów wodnych i z ich funkcjonowa-
niem należały: groble spiętrzające 
wodę w zbiornikach wodnych, sta-
wy młyńskie umożliwiający zwięk-
szenie siły uderzeniowej wody na 
koło młyńskie, oraz zastawki, które 
regulowały ilość wody spadającej 
na koło. Przepisy zabraniały nagłe-
go wypuszczania wody ze stawów 
młyńskich, bądź zatrzymywania 
całej wody. Przy młynie urządzano 
tzw. plac gospodarczy. Na nim sta-
wiano budynki i obiekty związane 
z działaniem młyna np. spichlerze. 
Do młyna należała też ziemia, po-
nieważ młynarz oprócz młynar-
stwa trudnił się także rolnictwem.
 W urządzonych młynach klasz-
tornych, opactwo zatrudniało 
młynarza za odpowiednią zapłatą 
lub przekazywało je w dzierżawę 
za określony czynsz, ewentualnie 
sprzedawało na własność dzie-
dzicznym młynarzom. W tym 
przypadku właściciel mógł nim 
dysponować według własnego 
uznania, ale każdą kolejną transak-
cję musiał zatwierdzić klasztor. 
 Obecnie trudno, wręcz niemoż-
liwym jest dokładne odtworzenie 
historii tych młynów, a jest to istot-
ne dla obecnych dziejów Gminy 
Trzebnica, ponieważ w 1874 r. 
scalono dobra 7 młynów położo-
nych nad Lubszą i utworzono nową 
społeczność wiejską – Trzebnic-
kie Młyny. Gminę Trzebnickie 
Młyny przyłączono do dystryktu 
Nowy Dwór. Trudno powiedzieć 
ilu mieszkańców liczyła ta wioska. 
Wiadomo, że w 4 młynach, przez 
cały okres jej istnienia, tj. do 1936 
r., żyło średnio 35 ludzi.
 Na podstawie informacji źró-
dłowych zawartych w urbarzu 
klasztornym z 1410 r. wiadomo, że 
konwent w obwodzie trzebnickim 
miał 10 młynów. Z tego 5 z nich 
leżało nad Lubszą: Młyn klasztor-
ny używany przez klasztor; Pfeffer 
Młyn, który został wydzierżawio-
ny dla Jentszena; Jaszke Przedwons 
Młyn, który dawał klasztorowi 3 
grzywny czynszu (młyn ten wy-
mieniony był już w 1353 r.); Lo-

renc Korsners Młyn, który płacił 
opactwu 1 ½ grzywny czynszu, 
oraz Młyn na Piasku (Sande), któ-
ry w 1369 r. wdowa po młynarzu, 
sprzedała dla Wilhelma Czedlera. 
W 1410 wydzierżawił go Jentszen. 
Te pierwsze wzmianki źródłowe 
nie odnoszą się do daty ich założe-
nia. One zapewne powstały wcze-
śniej.
 Na podstawie tego źródła trudno 
zlokalizować wymienione młyny. 
Nie wiadomo też kiedy powstały 
pozostałe młyny i jak je nazywa-
no. Źródła na ten temat milczą. 
Nieco informacji o młynarzach, 
ich obowiązkach oraz zwyczajach 
dostarczają nam dopiero źródła 
z II połowy XVII w. Wiadomo, że 
młynarze trzebniccy byli zrzesze-
ni w cechu. Ich prawa i obowiązki 
regulowały statuty. Pierwszy statut 
z 1653 r. zatwierdzała ksieni klasz-
toru Dorota Bnińska, a w 1673 r., jej 
następczyni Jadwiga Bieniewska, 
dała im nowy zbiór przepisów za-
czerpniętych ze wzoru wrocław-
skiego cechu. Odtąd żaden mistrz 
nie mógł mieć równocześnie więcej 
niż dwóch uczniów. Po trzech la-
tach nauki zawodu, uczeń zostawał 

czeladnikiem. Jeżeli chciał zdobyć 
tytuł mistrza, musiał odbyć roczną 
praktykę u różnych mistrzów tego 
zawodu oraz zdać egzamin mi-
strzowski. Uczniowie najczęściej 
kończyli swoją edukację na etapie 
czeladnika i podejmowali pracę 
u swego majstra. Oto kilka przykła-
dów niektórych zakazów i naka-
zów dotyczących członków cechu: 
jeżeli czeladnik chciał zrezygno-
wać z pracy, musiał 8 dni wcze-
śniej powiadomić o tym mistrza; 
„obżarstwo, picie, przeklinanie 
i burdy” czeladnika w czasie pracy 
były surowo zabronione. Kara za te 
przewinienia wynosiła 12 groszy. 
Członkowie cechu byli zobowiąza-
ni do odwiedzania mieszkających 
po sąsiedzku młynarzy. Ponadto 
mieli obowiązek brać udział w po-
grzebie mistrza. Grzywna za nie-
obecność wynosiła 12 groszy. 
 W miejskim muzeum w Trzeb-
nicy w 1936 r. można było zoba-
czyć jeszcze cynowy puchar cechu 
młynarzy z 1655 r. Ważył on 3 ¾ 
kg i był ozdobiony symbolami ce-
chu: stylizowanym kołem młyń-
skim i szuflą. Wygrawerowane na 
nim imiona i nazwiska sugerują, że 
fundatorami pucharu byli młyna-
rze. Tak się składa, że na pucharze 
utrwalono nazwiska siedmiu osób, 
czyżby to byli właściciele i dzier-
żawcy 7 młynów nad Lubszą? 
– George Weiß, George Haeisch, 
Daniel Horn, Christoph Haelisch, 
Stenzel Kopke, Hans Gerlach. 
 Więcej wiadomości na temat 
młynów trzebnickich nad Lubszą 
dostarczają nam mapy: z 1753, 
1820 i 1880 roku, na których zazna-
czonych jest 7 młynów i wymienio-
ne są ich nazwy. Nazwy tych mły-
nów z jednym wyjątkiem, przez 
wiele wieków nie uległy zmianie. 
Uzupełnieniem wiedzy w kwestii 
Młynów Trzebnickich na przeło-
mie XIX i XX w., są wspomnienia 
byłych mieszkańców Trzebnicy. 
Musimy też pamiętać, że użytko-
wanie młynów wodnych w tym 
okresie przeżywało swój schyłek, 
ponieważ wraz z rozwojem efek-
tywniejszych młynów motorowych 
i parowych, produkcja w młynach 
wodnych była nieopłacalna. 
 Przeglądu młynów nad Lubszą, 
dokonamy wędrując wzdłuż cieku 
wodnego przez powstałą w 1874 r. 
wieś, Trzebnickie Młyny. Pierwszy 
młyn, zw. Kusche Mühle., był bar-
dzo blisko Trzebnicy – około 1 km 
od warsztatów kolejki wąskotoro-
wej, gdzie rzeka opuszczała miasto. 
Początkowo młyn ten zwano Ge-
mauerte Mühle, a od 1850 Kusche 
Mühle. Ostatnim właścicielem tego 
majątku w I poł. XX w., był Franz 
Fechner. Wtedy młyn już nie pra-
cował, a jego właściciel założył 
gospodarstwo ogrodnicze. Drugi 
z kolei młyn zw. Hörche Mühle, 
leżał nieco dalej. Jego właścicielem 
był ojciec Franza Fechnera, Hein-
rich Fechner. Jego młyn też był nie-

czynny. Gospodarzem majątku do 
1944 r. był jego syn, Fritz Fechner, 
który zajmował się ogrodnictwem 
i gospodarstwem rolnym. 
 Nieco dalej, był trzeci z kolei 
młyn nad rzeką, zw. Lehe Müh-
le. Była to najmniejsza posiadłość 
wśród 7 młynów. Należał on do 
młynarza Giesela, który po I wojnie 
światowej sprzedał go młynarzowi 
Pawłowi Rademacher. Młyn dzia-
łał do 1920 r. Jego syn, także Paweł, 
zasypał staw młyński, a obiekty to-
warzyszące młynowi, przebudował 
na mieszkania. Natomiast ziemię 
przeznaczył pod uprawy rolne. 
Czwarty młyn, to Kube Mühle. 
Jego właścicielem był Robert La-
bitzke, który w 1894 r. sprzedał go 
młynarzowi. Emilowi Hentschel. 
Po jego śmierci w 1925 r., młyn 
przejęli synowie: Max i Walter 
Hentschel, którzy razem gospoda-
rowali, aż do 1945 r. Był to najdłu-
żej pracujący młyn. Koło młyńskie 
tego młyna miało średnicę ok. 4 
m. Piąty młyn, Fiege Mühle, leżał 
blisko czwartego młyna. Kupił go 
młynarz i rolnik, Oskar Kotschate. 
Po jego śmierci młyn odziedziczył 
syn, Willi Kotschate. Młyn prze-
stał działać po I wojnie światowej, 
a ziemię przeznaczono pod uprawę. 
 Szósty młyn, Schade Mühle 
leżał niedaleko od poprzedniego 
młyna. W 1900 jego właścicie-
lem został Theodor Werner, który 
w 1920 r. sprzedał go Ernstowi 
Rosenblatt. Młyn działał do końca 
I wojny światowej. Po zamknięciu 
młyna, należąca do niego ziemia 
została przeznaczona na gospo-
darstwo rolne. Siódmym i ostat-
nim młynem w sieci Trzebnickich 
Młynów był Tarke Mühle. Był to 
największy młyn wśród wymie-
nionych wyżej młynów. Po I woj-
nie światowej, młyn ten dzierżawił 
młynarz Erich Sausner z Komoro-
wa. Ostatnim jego właścicielem do 
1945 r., był Fritz Schulz. Młyn pra-
cował do 1939 r. W czasie ostatniej 
wojny został zamknięty. Natomiast 
przypisana do niego ziemia została 
wykorzystana do produkcji rolnej. 
 Ponieważ Trzebnickie Młyny 
w większości zatraciły już swój 
młynarski charakter, pod koniec 
lat dwudziestych dokonano „pierw-
szego rozbioru” młynów. Kusche 
Młyn włączono w granice miasta 
Trzebnica, Lehe Młyn i Fiege Młyn 
przyłączono do Nowego Dwo-
ru. Natomiast pozostałe młyny: 
Hörche Młyn, Kube Młyn, Scha-
de Młyn i Tarke Młyn, tworzyły 
nadal, choć okrojoną już, gminę 
Trzebnickie Młyny. Całkowity roz-
biór tej gminy nastąpił 
 1 stycznia 1936 r. – młyny: 
Hörche Młyn, Kube Młyn i Scha-
de-Młyn, weszły w skład gminy 
Nowy Dwór, a Tarke Młyn do-
łączono do Kobylic. Trzebnickie 
Młyny przestały istnieć i zniknęły 
z mapy ziemi trzebnickiej. 

Ze skarbca kulturowego 
Gminy Trzebn ica

TRZEBNICKIE MŁYNY cz. 2
Najmłodsza wieś 
nad Lubszą 
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 Akcja „Nie daj się oszukać - 
sprawdź paragon" to kolejna odsło-
na kampanii paragonowej resortu 
finansów. Jej celem jest uświado-
mienie konsumentom znaczenia 
paragonu.
 Tegoroczna kampania, 
oprócz zachęcania konsumen-
tów do odbierania paragonów od 
sprzedawców towarów i usług, ma 
również na celu zwrócenie uwagi 
na to, że nie każdy wydawany para-
gon jest fiskalnym potwierdzeniem 
zrealizowanej operacji. Problem 
paragonów niefiskalnych dotyka 
w szczególności branży gastrono-
micznej (jako paragon funkcjonuje 
tu często rachunek lub paragon kel-
nerski), zaś oszuści unikający pła-
cenia podatków przyczyniają się do 
rozwoju szarej strefy. 

 Przypominamy, że każdy pa-
ragon fiskalny zawiera charaktery-
styczne elementy, takie jak: central-
nie umieszczony napis paragon 
fiskalny, numer NIP wystawcy, 
jego nazwę i adres, nazwę towa-
ru lub świadczonej usługi, cenę, 
logo i numer unikatowy kasy.  
 Akcja „Nie daj się oszukać - 
sprawdź paragon" skierowana jest 
przede wszystkim do konsumen-
tów z prośbą, aby zwracali uwagę 
nie tylko na egzekwowanie para-
gonów, ale również dokonywali 
ich sprawdzenia. Zarówno w przy-
padku niewydania paragonu, jak 
również wydania paragonu niefi-
skalnego, wartość podatku i tak jest 
z reguły pobierana od konsumenta. 
To konsument ostatecznie płaci 
podatek w cenie towaru lub usłu-

gi, a jednak nie zawsze trafia on do 
budżetu, lecz czasem do „kieszeni” 
nieuczciwego sprzedawcy. 
 Pamiętajmy: paragon fi-
skalny jest dowodem uczciwie 
prowadzonej działalności go-
spodarczej. 
 Ponadto informujemy, że je-
sienią ruszy Loteria paragonowa, 
która zakłada losowanie atrakcyj-
nych nagród wśród prawidłowo 
wystawionych przez sprzedawców 
a następnie zarejestrowanych przez 
kupujących, paragonów fiskalnych.
 Akcja paragonowa jest zatem 
wstępem do loterii, a sama zaś lo-
teria paragonowa będzie podzię-
kowaniem dla konsumentów, jak 
i przedsiębiorców za ich codzienny 
wkład w rozwój uczciwej konku-
rencji. 

„Nie daj się oszukać 
- sprawdź paragon"

Asystent podatnika 
pomoc na starcie w biznesie

URZąD SKARBOWY w TRZEBNICY

URZąD SKARBOWY w TRZEBNICY

URZąD SKARBOWY w TRZEBNICY

nie każdy kwitek
jest paragonem.

Od 1 września mikroprzędsię-
biorca, na starcie działalności 
gospodarczej, będzie mógł 
skorzystać z pomocy asystenta 
podatnika. Nowe stanowiska 
pojawią się pilotażowo w 50 
urzędach skarbowych urucha-
miających centra obsługi, a od 
1 stycznia 2016 r. we wszystkich 
urzędach. 
 Instytucję asystenta po-
datnika wprowadza ustawa 
o Administracji Podatkowej.  Jest 
to jedno z narzędzi Systemu Ob-
sługi i Wsparcia Podatnika, którego 
głównym celem jest wzmocnienie 
usługowej roli Administracji Po-
datkowej i wsparcie podatników 
w ich indywidualnych sprawach. 
 Obsługa podatnika rozpoczy-
nającego działalność gospodarczą 
przez asystenta podatnika obej-
mować będzie przede wszystkim 
udzielanie informacji w zakresie 

wypełniania deklaracji podat-
kowych (także składanych elek-
tronicznie), udzielanie pomocy 
i wsparcia w konkretnych sprawach 
podatnika, przekazywanie infor-
macji na temat przepisów prawa 
podatkowego (a w tym uprawnień 
przysługujących podatnikom).
 Czynności wykonywane 
przez asystenta podatnika nie sta-
nowią doradztwa podatkowego. 
 Asystenta podatnika wyzna-
czy naczelnik urzędu skarbowe-
go właściwy w sprawach podatku 
dochodowego w terminie trzech 
dni roboczych od dnia otrzymania 
wniosku podatnika rozpoczynają-
cego prowadzenie działalności go-
spodarczej jako mikroprzedsiębior-
ca. Asystent podatnika będzie re-
alizował swoje zadania przez okres 
nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia 
wydania podatnikowi potwierdze-
nia nadania numeru identyfikacji 
podatkowej.

1 września Administracja Podat-
kowa uruchamia centra obsługi. 
To nowe udogodnienie, dzięki 
któremu podatnicy będą mogli 
załatwić swoje sprawy nie tylko 
we własnym urzędzie, ale zrobią 
to także w wybranych miejscach 
na terenie całego kraju. Ponad-
to w centrach, oprócz spraw 
podatkowych, będzie można 
złożyć wybrane dokumenty 
z obszaru ZUS i akcyzy. 

 Dotychczas podatnik mógł 

załatwiać sprawy tylko w swoim 
urzędzie skarbowym, w zależności 
od miejsca zamieszkania lub sie-
dziby. Było to szczególnie uciążliwe 
dla tych, którzy pracują lub studiu-
ją z dala od domu. Uzyskanie np. 
zaświadczenia wymagało nawet 
kilkusetkilometrowej podróży. Od 
września, wystarczy wizyta w jed-
nym z 50 centrów obsługi. 
 W centrach obsługi pracow-
nicy Administracji Podatkowej 
będą przyjmować podania i de-

klaracje, wydawać zaświadczenia, 
informować podatników o ich pra-
wach i obowiązkach.
 Centra ułatwią przedsiębior-
com, szczególnie tym najmniej-
szym, dostęp do usług Administra-
cji Podatkowej, Służby Celnej oraz 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Oprócz spraw realizowanych do-
tychczas przez urzędy skarbowe 
przedsiębiorcy będą mogli, m.in.:
•	złożyć	 deklaracje	 uproszczone	

z tytułu nabycia wewnątrzwspól-

notowego AKC-U od samocho-
dów osobowych lub pobrać po-
twierdzenie zapłaty akcyzy,

•	złożyć	 dokumenty	 ubezpiecze-
niowe (zgłoszeniowe i rozlicze-
niowe).

 Na stanowiskach komputero-
wych w centrach obsługi podatnicy 
będą mieli dostęp do portalu po-
datkowego Ministerstwa Finansów, 
ePUAPu oraz zarejestrują działal-
ność gospodarczą.
 Sposób działania centrów bę-

dzie zestandaryzowany, co oznacza, 
że podatnicy w każdym z nich będą 
mogli skorzystać z takich samych 
rozwiązań i być obsłużeni według 
jednakowych standardów.
 Centra obsługi to jedno 
z wielu nowych rozwiązań wdra-
żanych w ramach Systemu Obsługi 
i Wsparcia Podatnika. 
 W przyszłości planowane jest 
utworzenie kolejnych centrów oraz 
ciągły rozwój świadczonych przez 
nie usług. 

Centra obsługi – wiele spraw w jednym miejscu

KOMUNIKACJA MIEJSKA
TRZEBNICA –BOLEŚCIN – SIEDLEC PKP -TRZEBNICA     WAŻNY  OD 01.09.2015 r. - do 17.10.2015

6:10    7:15    10:15   15:10   16:25   17:30       przystanek nr 23 – ul. W. Witosa

TRZEBNICA - KONIOWO      15:35     przystanek nr 12         WAŻNY OD 02.07.2013 r.

KONIOWO   - TRZEBNICA      8:20   11:35    

TRZEBNICA – MASŁÓW – KAŁOWICE – TRZEBNICA - MARCINOWO

KAŁOWICE       12:05   16:15        przystanek nr 12

MARCINOWO  12:35    16:45      przystanek nr 18

Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
b – nie kursuje przez Siedlec   Ważny od 02.09.2013
Przystanek nr. 12 – ul. Ks. Bochenka, miejsce Al. Jana Pawła II
Przystanek nr. 18 – ul. Daszyńskiego, miejsce Urząd Miejski.

TRZEBNICA – UJEŹDZIEC MAŁY    WAŻNY DO 31.12.2015 r

UJEŹDZIEC MAŁY      13:15   14:15A  15:15A      przystanek nr 12 

Kursuje w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy
A- w ferie zimowe i wakacje letnie kursuje tylko do Ujeźdźca Wielkiego
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 Są takie święta, które odczuwa 
się wszystkimi zmysłami, które 
pozwalają zapomnieć, jaki to rok, 
jaki wiek. Nawiązują do tradycji 
tak dawnych, że potrafią zbudzić 
w nas ukryte najprostsze szczę-
ście. Przypominają o odwiecz-
nym życiodajnym związku czło-
wieka z ziemią. Takie jest właśnie 
coroczne święto plonów…
 Cała wieś przystrojona sło-
mianymi stworami - zwierzaka-
mi, wieśniakami. Jej mieszkań-
cy zjednoczeni wspólną pracą, 
wspólnym celem. Zapach chleba, 
żniw, swojskich przysmaków… 
Tak było i w tym roku w Jaźwi-
nach, gdzie odbyły się dożynki 
kościoła parafialnego w Koczur-
kach. Uroczystą plenerową Mszę 
świętą odprawił ks. Krzysztof 
Dorna. Sołtysi wsi: Komorowo, 
Komorówko, Biedaszków Mały, 
Biedaszków Wielki, Domanowi-
ce, Masłowiec, Ujeździec Mały, 
Koczurki, Ujeździec Wielki, 
Brzezie, Koniowo i Jaźwiny, zło-

żyli wieńce dożynkowe i chleby, 
którymi, zgodnie z dawnym zwy-
czajem, łamali się po mszy. Pani 
sołtys Jaźwin Bogusława Kubica 
dziękowała burmistrzowi gminy 

Trzebnica Markowi Długozimie, 
Jackowi Tarczyńskiemu – głów-
nemu sponsorowi, a także pozo-
stałym sponsorom, przybyłym 
gościom, księżom, delegacjom 

wsi i wszystkim zaangażowanym 
za wsparcie organizacji dożynek 
parafialnych.
 Ale wiejskie świętowanie to 
przecież nie tylko Msza dzięk-
czynna, oficjalne podziękowania 
i tradycyjne gesty, które z upły-
wem czasu zmieniły się z prostych 
symboli w te całkiem podniosłe. 
To wspólne ucztowanie, zabawa. 
Na boisku wystąpił zespół para-

fialny Jordan, odbyły się zawody 
sportowe sołectw, by finalnie do 
tańca porwał wszystkich zespół 
Dos Amigos z Brzykowa.
 Ziemia po raz kolejny wydała 
plony, podarowała to, co najcen-
niejsze. Mieszkańcy radowali się 
tym wydarzeniem, długo rozma-
wiając, śmiejąc się, bawiąc i tań-
cząc. 

[dob]

Urok żniw w Jaźwinach
Za tegoroczne plony wsie 
parafii Koczurki dzięko-
wały w Jaźwinach. Upał 
tylko potwierdzał atmos-
ferę ciepła stworzoną 
przez sołectwo - gospoda-
rza. Ludowe stroje, swojskie 
jadło i naturalne ozdoby za-
chęcały do wspólnego świę-
towania w ostatnią sobotę 
sierpnia.

Społeczeństwo        ◀

▶ Burmistrz Marek Długozima wręcza sołtys Bogusławie Kubicy po-
dziękowanie za organizację dożynek. 

▶ Liczna reprezentacja sołectwa Brzezie. 

▶ Dożynkowe zawody między sołectwami. 

▶ Od lewej - sołtys Jaźwin, burmistrz wraz z małżonką Elżbietą, 
Beata Iżewska, wicedyrektor Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim 
oraz dyrektor tej szkoły Mariusz Szkaradziński. 
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 Państwo Rydzaniczowie po-
znali się, podczas pobytu pana 

Włodzimierza u swojej rodziny 
– w rodzinnej miejscowości pani 
Marii. Los sprawił, że zakochali się 
w sobie od pierwszego wejrzenia 
i już po dwóch miesiącach zostali 
małżeństwem. Ślub cywilny odbył 

się 6 marca 1965 roku w Zawoni, 
kościelny w niespełna rok później.
 Początkowo młodzi małżonko-
wie zamieszkali w Samborzu, by 
potem na kolejne szczęśliwe lata 
wspólnego życia przenieść się do 
Masłowca – miejscowości, z której 
pochodzi pani Maria. Po dwóch 
latach małżeństwa doczekali się 
narodzin bliźniąt: Joli i Doroty, 
a po kolejnych dwóch latach syna 
Sławomira. W rok później na świat 
przyszedł syn Mirosław, a po sied-
miu latach, ku wielkiemu zaskocze-
niu wszystkich członków rodziny, 

do kręgu familii dołączyła Mariola. 
Państwo Rydzaniczowie mają tak-
że czternaścioro wnucząt, jedną 
prawnuczkę i prawnuka, który już 
niedługo przyjdzie na świat.
 Cała latorośl wyfrunęła już 
z gniazda, lecz zanim to nastąpiło 
pani Marii w obowiązkach domo-
wych pomagały mama Ewa i ciocia 
Melania. Uczyły dzieci modlitwy, 
czytania i śpiewu. Dzięki temu 
pani Maria mogła prowadzić z do-
brymi wynikami dwudziestojed-
nohektarowe gospodarstwo rolne. 
Pan Włodzimierz w tym czasie 

pracował zawodowo.
Małżonkowie pytani o to, czego ży-
czą sobie na przyszłe lata, zgodnie 
odpowiadają: zdrowia i więcej siły, 
aby jak najdłużej cieszyć się życiem, 
sobą i wnukami.
 - Jesteście doskonałym wzo-
rem nie tylko dla swoich dzieci, ale 
również dla całej społeczności lo-
kalnej. Taka wytrwałość zasługuje 
na uznanie i gratulacje - powie-
dział burmistrz Marek Długozima 
i dodał - życzę Państwu kolejnych 
pięknych jubileuszy, w dobrym 
zdrowiu i w gronie rodziny.

Społeczeństwo        ◀

Monika  wilga

 Muzyczna włoska uczta roz-
poczęła się o godzinie 18.00 wy-
pełniając przestrzeń między 
trzebnickimi stawami, znanymi 
i lubianymi przebojami, doskonale 
nadającymi się do śpiewania i za-
bawy. 
 Włoski muzyk, Maurizio Ni-
colini, zaoferował program ar-
tystyczny obejmujący utwory 
muzyki klasycznej,  pop oraz stan-
dardowego jazzu, który w połącze-
niu z typową włoską barwą głosu 
stworzył iście wyjątkową atmosfe-
rę.
 - Frekwencja pokazuje, że tego 
typu koncerty cieszą się ogromną 
popularnością wśród mieszkań-
ców Trzebnicy niezależnie od wie-
ku – powiedział na zakończenie 
burmistrz Marek Długozima – 
pomysłodawca koncertów. 
 Jak podkreśla jeden z miesz-
kańców gminy organizowanie 
takich koncertów to idealna oka-
zja do integracji i wspólnej zaba-
wy dla całej społeczności. Dzięki 
temu, osoby które lubią aktywnie 
spędzać czas nie muszą udawać się 
do Wrocławia lub innych miejsco-
wości. 
 Koncert został zorganizowany 
przy trzebnickich stawach, czyli 
w ulubionym miejscu spacerowi-
czów, którzy chętnie zatrzymy-
wali się przy scenie, by posłuchać 
znanych i lubianych włoskich 
przebojów.

Muzyczna podróż po Europie
W sobotnie popołudnie, na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy na scenie 
między stawami odbył się koncert Maurizia Nicoliniego. Była to kontynuacja mu-
zycznej podróży po Europie, zapoczątkowanej koncertem irlandzkim. 

kultura                         ◀

▶ Kontynuacja muzycznej podróży po Europie. W repertuarze wło-
skiej piosenki wystąpił Maurizio Niccolini.

▶ Tego typu koncerty cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców Trzebnicy. Znane przeboje sprawiły, że publiczność niezależ-
nie od wieku ruszyła do tańca.

▶ Włoskie klimaty zgromadziły przy trzebnickich stawach wielu 
mieszkańców.

Jubileusz Państwa Rydzaniczów z Masłowca
Państwo Maria i Włodzimierz Rydzaniczowie 14 sierp-
nia w Sali Ślubów trzebnickiego Ratusza zostali uhono-
rowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Odznaczenia w imieniu prezydenta RP wręczył bur-
mistrz Marek Długozima, który wnioskował o ich przy-
znanie.

▶ Państwo Maria i Włodzimierz świętują z najmłodszymi członkami 
rodziny.

▶ Pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszu. 
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 W związku z powstającymi 
ostatnio na terenie Trzebnicy dość 
licznymi punktami z automatami 
do gier Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Trzebnicy  
przestrzega przed uzależnieniem 
od gier hazardowych, które może 
być tak samo poważną chorobą 
jak alkoholizm czy narkomania. 
Jej skutki dotykają zarówno sa-
mego gracza jak i jego bliskich.   
 Koszty zdrowotne i społecz-
ne wynikające z patologicznego 
hazardu to m.in. długi, depresja 
i izolacja.  
 Jak podają źródła prowadzo-

nych badań, spośród gier ha-
zardowych automaty należą do 
gier obarczonych największym 
ryzykiem uzależnienia. Wg Ro-
berta Custera, pioniera w lecze-
niu patologicznych uzależnień 
od gier hazardowych, wyróżnia 
się cztery fazy uzależnienia: 1. 
faza zwycięstw, 2 f. strat, 3. f de-
speracji 4.f. utraty nadziei,  któ-
rym ulega gracz, a które w kon-
sekwencji prowadzą do groźnych 
następstw uzależnienia. Leczenie 
patologicznego hazardu opiera się 
przede wszystkim na psychotera-
pii.

 Ze względu na znaczne nega-
tywne skutki moralne i społecz-
ne, hazard, podobnie jak handel 
narkotykami i dopalaczami nie 
może być działalnością gospodar-
czo nieuregulowaną  i wolną, dla-
tego w wielu krajach działalność 
hazardowa podlega rygorystycz-
nej regulacji prawnej. 
 W Polsce na rynku nielegal-
nych gier hazardowych funk-
cjonują głównie dwie formy tj. 
1. nielegalne automaty do gier,  
2.nielegalne gry urządzane za po-
średnictwem sieci internetowej. 
Nie można dokładnie wyliczyć 

i dać odpowiedzi na pytanie ile 
takich nielegalnych automatów 
funkcjonuje w Polsce, ponieważ 
sytuacja w całym kraju zmienia 
się dynamicznie.
 Automaty do gier, wbrew po-
zorom, nie zależą od zręczności 
lecz mają zaprogramowaną pro-
centową wykrywalność dla po-
szczególnych gier, a uzyskiwane 
wyniki są nieprzewidywalne dla 
gracza. 
 Ponadto istnieje podejrzenie, 
że punkty gier na automatach 
z,lokalizowane w różnych obiek-

tach i czynne całodobowo mogą 
być miejscem nielegalnego ob-
rotu dopalaczami i narkotyków. 
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Trzebnicy apeluje do 
mieszkańców o zwrócenie uwagi 
na działalność tego typu obiek-
tów, czy nie są one przy okazji 
źródłem podejrzanych praktyk 
czarnorynkowego procederu 
handlu dopalaczami.  
 W ramach profilaktyki uzależ-
nień Powiatowa Stacja Sanitarno 
-Epidemiologiczna w Trzebnicy 
realizuje ,,Profilaktyczny pro-
gram w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniu od alkoholu, tytoniu 
i inny środków psychoaktyw-
nych”.

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Trzebnicy

lek. med. Renata Widłak-Stępień

 1 lipca dzieci z Boleścina, pod 
opieką pani Dominiki Surmy 
oraz Anny Leszczyńskiej-Janik 
pojechały do Karpacza. Zwiedzili 
także okolice. Uczniowie najwię-
cej czasu spędzili w miasteczku 
Western City, gdzie korzystali ze 
wszystkich atrakcji tego miejsca. 

 Następnie udali się do cen-
trum Karpacza, w celu zjazdu 
po letnim torze saneczkowym. 

Zwiedzili także sporo ciekawych 
miejsc. Było zabawnie i interesu-
jąco. Tego dnia było bardzo go-
rąco, wszyscy byli zmęczeni, ale 
szczęśliwi.

 Uczniowie i organizatorzy 
składają podziękowania burmi-
strzowi Gminy Trzebnica Marko-
wi Długozimie za sfinansowanie 
wyjazdu.

[ann] 

Świetlicowe „Pszczółki” 
W WESTERN CITY

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  w TRZEBNICY

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Podczas zajęć z robotami i grami 
komputerowymi dzieci budowały, 
programowały i bawiły się skon-
struowanymi przez siebie maszy-
nami przyszłości z klocków Lego 
Mindstorms NXT 2.0, a także 
grały w ulubione gry komputero-
we. Półkolonia Zabaw Twórczych 
przepełniona była wyjazdami do 
Wrocławia. Jak stwierdziły dzie-

ci, główną atrakcją półkolonii był 
Wrocławski Aquapark, a następnie 
Bobolandia, Multikino-Wrocław 
Arkady, Aquapark w Trzebnicy, 
tenis ziemny, gigantyczne bań-
ki, podchody w Lesie Bukowym 
oraz podchody z krótkofalówkami 
w Trzebnicy. W zanadrzu mieliśmy 
jeszcze wiele atrakcji, na które za-
brakło już czasu. 
Z racji dużego zainteresowania 
naszymi półkoloniami, już po ich 
zakończeniu, postanowiliśmy zor-
ganizować nie tylko półkolonie zi-

mowe, ale także chcemy powrócić 
do organizowania kolonii letnich. 
Mamy nadzieję, że nasze plany zo-
staną zrealizowane dla dobra dzieci 
i oczywiście rodziców, którzy chcą 
powierzać swoje dzieci na czas 
wakacji w doświadczone, nauczy-
cielskie ręce. Nauczyciele współ-
pracujący z naszą fundacją na co 
dzień mają do czynienia z dzieć-
mi nie tylko w szkole, ale także 
w świetlicach środowiskowych, na 
koloniach i półkoloniach, organi-
zowanych od wielu lat, i wiedzą, jak 
zapewnić swoim podopiecznym 
twórczą i bezpieczną zabawę. 
Zapraszamy do współpracy na-
uczycieli oraz osoby z pasją, które 
chciałyby przekazywać swoje za-
interesowania ciekawym świata 
dzieciom. Zachęcamy również do 
odwiedzania naszej strony inter-
netowej oraz facebooka Fundacji 
Dzieci Ponad Wszystko, gdzie bę-
dziemy informować o podejmo-
wanych przez nas inicjatywach dla 
dobra wszystkich dzieci.
 [gor] 

Półkolonie w Trzebnicy
Organizowane zostały przez FUNDACJĘ DZIECI PO-
NAD WSZYSTKO. Podczas minionych wakacji prze-
prowadzono dwa rodzaje półkolonii. Pierwsza robotycz-
no-informatyczna odbyła się w Powiatowym Zespole 
Szkół nr 2 w Trzebnicy, natomiast zajęcia Półkolonii Za-
baw Twórczych częściowo odbywały się w Trzebnicy, 
a częściowo we Wrocławiu. Miejscem porannych spo-
tkań była Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy.  

Społeczeństwo        ◀
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Jak i kiedy zaczęła się Pani przy-
goda z kolarstwem?

Zaczęłam raczej późno, bo w wie-
ku pięćdziesięciu lat. Główną mo-
tywacją było to, że mój mąż jeź-
dził. Stwierdziłam w którymś 
momencie: przecież też mam 
dwie nogi, jeździć umiem, więc 
czemu nie? 
Skąd ambicje na tak długie tra-
sy? W samych zawodach zrobiła 
Pani w tym sezonie ponad 1700 
km.

Doliczając do tego treningi, mam 
ich w nogach na pewno ponad 
sześć tysięcy. Początkowo były 
to minidystanse, ale w ubie-
głym roku pokusiłam się o start 
w mega, czyli tych mierzących 
150 km i więcej, oraz ultra – po-
wyżej 300. Pierwszy odbył się 
w Trzebnicy na dystansie właśnie 
150 km, drugi - w Gryficach, miał 
już 303. Nie ukrywam, znajomi 
robili zakłady przed moim star-
tem. Większość stawiała na to, 

że mi się nie uda (śmiech). Ale się 
udało! Kolejny maraton w Świ-
noujściu to ponad 340 km przy 
bardzo trudnych i zmiennych 
warunkach pogodowych. Padał 
grad, deszcz, świeciło mocno 
słońce, i tak na zmianę. Tylko trzy 
dziewczyny dojechały do mety.
Kolejny sukces.

Za ultradystanse jest oczywiście 
najwięcej punktów. Taki finał 
w Świnoujściu ułatwił mi mocno 
wybicie na czołowe miejsce. Teraz 
mam różową koszulkę, ale jeszcze 
nie wygrałam. Przed nami wciąż 
dwa maratony, pierwszy z nich 
jest mega, więc nie muszę na nie-
go jechać, drugi jest ultra, w Re-
walu, znów ponad 300 km. Będę 
walczyła o utrzymanie. Kiedyś 
startowałam w kategorii wieko-
wej, K5, na koniec sezonu byłam 
trzecia i byłam z siebie dumna. 
Ale poprzeczkę trzeba sobie sa-
memu podnosić. W tym sezo-
nie startuję w kategorii OPEN 
i jestem na pierwszym miejscu 
w klasyfikacji! Jest w tym napraw-
dę dużo szczęścia.
Jak przygotowuje Pani orga-

nizm do tak intensywnej pracy?

Nie jestem sportowcem z uro-
dzenia. Wszyscy się śmieją, że 
na w-fie nie ćwiczyłam, a teraz 
„wielki sportowiec”.  A ja po pro-
stu jeżdżę na rowerze. Staram się 
trzymać dietę i jeździć, jeździć, 
jeździć. Nie jestem w wieku od-
powiednim dla sportów wyczy-
nowych. Po maratonie w Nietąż-
kowie całą noc nie spałam przez 
łapiące mnie skurcze. Ale nie 
mam już tylu obowiązków, dzieci 
się wyprowadziły. Jest czas, aby-
śmy z mężem się trochę w sport 
pobawili!
Dostosowuje Pani swoje plany 
do sportu? Jak wyglądają przy-
gotowania?

Tak, zdecydowanie. Nie jeżdżę 

codziennie, ale staram się jak naj-
częściej. Dwa razy w tygodniu to 
absolutne minimum. W niedzie-
lę albo maraton, albo trenujemy 
całą ekipą KKS Trzebnica. Dużo 
łatwiej mi się przygotowywać, 
odkąd chłopaki mi nie uciekają 
(śmiech). Są silniejsi jako męż-
czyźni, co oczywiste. Kiedy na 
treningach przez to odjeżdżali, 
a ja zostawałam gdzieś w tyle, 
brakowało mi motywacji. Teraz, 
kiedy jadą ze mną, kiedy widzę, 
że jestem w stanie dotrzymać im 
koła, to staram się bardziej i jadę. 
Dzięki temu osiągnęłam taką for-
mę. Ponadto w tym roku po raz 
pierwszy przepracowałam zimę 
- basen, rower, dużo chodziłam 
z kijkami. Przy tym dobrze się 
złożyło, że pracę przeniesiono mi 
spory kawałek dalej. Staram się 

dochodzić tam naprawdę szyb-
kim marszem. To wszystko i spo-
ro szczęścia - daje mi sukcesy.
Kolarstwo zmieniło Pani życie?

Oczywiście! Doszłam do tej mą-
drości, że jeśli się czegoś napraw-
dę bardzo chce to można, to się 
udaje. Kiedy po raz pierwszy 
miałam przejechać ten ultra ma-
raton, 303 km, powtarzałam so-
bie – uda się, to się uda, nie to nie. 
Wtedy koleżanki powiedziały mi, 
że muszę sama w siebie wierzyć 
i powtarzać raczej: przecież dam 
radę! Okazało się prawdą, że naj-
ważniejsze jest to, co samemu się 
myśli. I od tej pory sama mówię 
sobie: ja muszę, ja muszę. Nie 
zrezygnowałam, nie poddałam 
się. Chyba właściwie nie napotka-
łam nawet większych problemów. 
Poza tym fizycznie dużo lepiej się 
czuję. 
Mąż także jeździ. To dobry po-
mysł na wspólną pasję?

Tak, bardzo. Dzieci się wyprowa-
dziły, zostaliśmy sami, okazało 
się, że trzeba zacząć się kolegować 
(śmiech). Kiedyś mąż jeździł na 
maratony, a ja jeździłam z nim, 
ale jedynie jako osoba towarzy-
sząca i, rzecz jasna, kibic. Teraz 
oboje startujemy w zawodach, ki-
bicujemy sobie nawzajem i kum-
plujemy się. To świetne.

[dob]

Barbara Węglarska z różową koszulką lidera
Po Supermaratonie Szosowym w nietążkowie barba-
ra węglarska z trzebnicy objęła prowadzenie w tabeli 
Pucharu Polski amatorów i w kolejnym wyścigu wystą-
pi w różowej koszulce lidera. do utrzymania koszulki 
i zwycięstwa w Pucharze trudna, ale niedaleka droga.

Sport                              ◀
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R E K L A M A

PROFESJONALNA 
MIESZALNIA

FARB I TYNKÓW 
CAPAROL 

FARBY 
DO WNĘTRZ

SYSTEMY 
OCIEPLEŃ

Każdy kolor w 1 cenie

www.szostaksmb.pl

 25 sierpnia na zaproszenie 
burmistrza Marka Długozimy 
w Urzędzie Miejskim w Trzebni-
cy odbyło się spotkanie, podczas 
którego pogratulował zawodnicz-
ce zdobycia medalu oraz repre-
zentowania Polski  w Mistrzo-
stwach Świata w modelarstwie 
pływającym z napędem spalino-
wym w klasie FSR – V – 7,5 junio-
rów. 
 - Z ogromną przyjemnością 
składam serdeczne gratulacje 
z okazji zdobycia III miejsca 
w Mistrzostwach Świta w mode-
larstwie pływającym z napędem 
spalinowym w klasie FSR – V 
– 7,5 juniorów. Przyznane wy-
różnienie od Światowej Organi-
zacji Modelarstwa Okrętowego 
i Sportu Modelarskiego świad-
czą o ogromnym zaangażowaniu 
i zamiłowaniu do sportu oraz 
ciężkiej pracy.
 Życzę kolejnych sukcesów 
i niegasnącej pasji do zdobywania 
coraz większych umiejętności w
uprawianej dyscyplinie sporto-
wej- powiedział burmistrz Ma-
rek Długozima i dodał - Jestem 
dumny, że w Trzebnicy mamy tak 
uzdolnioną młodzież.
 Weronika swoją przygo-
dę z modelarstwem rozpoczęła 
w 2010 r. od zbudowania pierw-
szego modelu łódki zdalnie ste-
rowanej. W inauguracyjnych 

zawodach rozgrywanych we 
Wrocławiu, wystartowała w kla-
sie FSR - V 3,5 STD Junior i stanę-
ła na podium. Kilka tygodni póź-
niej wygrała zawody w Lińsku. 
Od tego momentu jak sama mówi 
„złapała bakcyla” i wiedziała, że 
stanie się to jej życiową pasją. To 
niezwykła osoba, która doskonale 
łączy naukę z pasją. Jest wzorową 
uczennicą z wysoką średnią oraz 
laureatką Dolnośląskiej Gali Ta-
lentów. Tym samym jest dosko-
nałym przykładem na to, że jeśli 
się tylko bardzo chce i dąży do 
wyznaczonego celu, można z po-
wodzeniem łączyć rozwój z posia-
daną pasją.
 - W tym roku moje marzenie 
w końcu się spełniło! Jestem trze-
cia na świecie, w mojej ulubionej 
kategorii 7,5! Dzięki temu osią-
gnięciu zapisałam się w historii 
sportu modelarskiego jako jedyna 

dziewczyna, która tego dokonała. 
Bardzo cieszę się z tak wielkie-
go sukcesu jednak już zaczynam 
przygotowania do Mistrzostw 
Europy, które odbędą się w 2016r. 
w Jaworze- dodaje zawodniczka.
 Warto przypomnieć, że We-
ronika Okuniewicz zajęła I miej-
sce na XIII Międzynarodowych 
Zawodach Modeli Ślizgów Klas 
FSR – V 7,5 jun., które odbyły 
się w Miłocinie, pod Patrona-
tem Honorowym  Burmistrza 
Marka Długozimy. W spotkaniu 
uczestniczyl również tato Wero-
niki – pan Marcin, który z dumą 
opowiadał o dokonaniach córki. 
Z kolei Weronika wspomniała, 
że otrzymuje od taty ogromne 
wsparcie i pomoc w rozwoju jej 
pasji.
 Podczas spotkania burmistrz 
zadeklarował, że Weronika 
otrzyma specjalny strój spor-

towy, w którym będzie mogła 
promować naszą gminę, a także 
zaproponował przyznanie jej sty-
pendium sportowego z uwagi na 
bardzo dobre osiągnięcia w tej 
dziedzinie.

Z ostatniej chwili
Kilka dni temu Weronika Oku-

niewicz zdobyła podwójny tytuł 
Mistrza Polski w dwóch katego-
riach: 3,5 oraz koronnej klasie 7,5. 
Tym samym potwierdziła swoją 
wysoka formę oraz to, że jest fa-
worytem w Mistrzostwach Eu-
ropy, które odbędą się w Jaworze 
w 2016 roku.  

Moje marzenie w końcu się spełniło!
Jest trzebniczanką, ma 17 lat, nietypową pasję i spore osiągnięcia. Mowa o weronice 
okuniewicz - zawodniczce biorącej udział w międzynarodowych mistrzostwach zdal-
nie sterowanych modeli pływających. latem tego roku zajęła iii miejsce na Mistrzo-
stwach Świata w görlitz.  

Sport                              ◀

▶ Weronika podczas zawodów.

▶ Burmistrz Marek Długozima gratuluje zawodniczce zdobycia III 
miejsca w Mistrzostwach Świata. W spotkaniu udział wzięli m.in. 
Sekretarz Gminy Trzebnica Daniel Buczak i Naczelnik Wydziału 
Promocji Jakub Szurkawski.

▶ III miejsce w Mistrzostwach Świata w Görlitz pokazuje, że zawod-
niczka jest faworytem w Mistrzostwach Europy, które odbędą się 
w Jaworze w 2016 roku.  
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kaMil  kwaŚniak

 Krzysztof Ulatowski urodził 
się w Trzebnicy niespełna 35 lat 
temu i jest mieszkańcem naszego 
powiatu. To zawodnik uniwersal-
ny. Może grać w każdej formacji, 
w jej środkowej strefie.
Pierwsze kroki na boisku sta-
wiał w rodzinnej Ligocie Pięknej, 
w drużynie Orkana. Później prze-
niósł się do Parasola Wrocław, 
z którego w 1999 r. trafił do Polo-
nii. W biało-niebieskich barwach 
rozegrał jeden bardzo udany se-
zon w czwartej lidze, co poskut-
kowało transferem do Inkopaxu 
Wrocław, występującego wów-
czas w trzeciej lidze. W  nieistnie-
jącym już dziś klubie spędził dwa 
bardzo dobre lata.
 Jego talent dostrzegli włodarze 
Śląska i sprowadzili go na Opo-

rowską w połowie 2002 r. „Woj-
skowi” spadli właśnie z pierw-
szej ligi (obecnie Ekstraklasa), 
a Krzysztof Ulatowski z miejsca 
stał się ich wiodącym zawodni-
kiem, mimo że dopiero debiuto-
wał na drugim szczeblu rozgryw-
kowym. W sezonie 2002/2003 był 
najlepszym strzelcem drużyny, 
zdobył 11 bramek, ale nie uchro-
niło to WKS-u przed spadkiem 
do trzeciej ligi. Jesienią 2003 r. 
przeniósł się na jedną rundę do 
Zagłębia Lubin, po czym wró-
cił do Śląska na początku 2004 
r. Od tego czasu grał nieprze-
rwanie w zielono-biało-czerwo-
nych barwach przez siedem lat. 
Z wrocławianami przeszedł cały 
szlak bojowy, od trzeciej ligi do 
Ekstraklasy. Był jedną z ikon 
klubu i najbardziej zasłużonym 
piłkarzem pierwszej dekady XXI 
wieku. Wystąpił 235 razy w ofi-
cjalnych meczach Śląska, w tym 
49 meczów zagrał w Ekstraklasie. 
Wielokrotnie zakładał opaskę ka-
pitańską. Zdobył w sumie 50 bra-

mek, co jest czwartym wynikiem 
w historii klubu. 
 Do historii WKS-u przeszedł 
13.05.2009 r. Tego dnia w Wo-
dzisławiu Śląskim wrocławianie 
mierzyli się z miejscową Odrą 
w finale Pucharu Ekstrakla-
sy. Ulatowski, kapitan zespołu, 
strzelił jedynego gola spotkania. 
Pięknym trafieniem dał zwycię-
stwo swojej drużynie i pierwsze 
od dwudziestu dwóch lat trofeum 
dla klubu ze stolicy Dolnego Ślą-
ska. Radość „Wojskowych” oraz 
ich fanów była ogromna. Kibice 
WKS-u, szczególnie ci młodsi, 
z pewnością  nigdy tego nie zapo-
mną. Gol w finale Pucharu Eks-
traklasy był dla niego ostatnim, 
a zarazem jubileuszowym, pięć-
dziesiątym trafieniem w barwach 
Śląska.
 Kolejny rok nie był dla za-
wodnika do końca udany, po-
nieważ nabawił się kontuzji. Po 
jej wyleczeniu grał sporadycznie, 
na co wpływ bez wątpienia mia-
ła również zmiana trenera przy 
Oporowskiej. Ryszarda Tarasie-
wicza we wrześniu zastąpił Orest 
Lenczyk, który nie stawiał na 
zasłużonego piłkarza. Krzysztof 
Ulatowski postanowił więc roz-
stać się ze Śląskiem i z począt-
kiem 2011 r. został zawodnikiem 
MKS-u Kluczbork. Przez półtora 

roku był kluczowym graczem 
zespołu z województwa opol-
skiego. Jednak latem 2012 r. do 
drużyny Chrobrego zaprosił go 
Ireneusz Mamrot i tym samym 
Ulatowski postanowił związać 
się z Głogowem. W 2014 r. wy-
walczył z miedziowym klubem 
długo wyczekiwany awans do 
I ligi, będąc absolutnie kluczo-
wym zawodnikiem zespołu tre-
nera Mamrota. W barwach Chro-
brego grał jeszcze jesienią 2014 
r. w pierwszej lidze, po czym na 
początku obecnego roku prze-

niósł się do GKS-u Kobierzyce. 
Drużynie z czwartej ligi pomógł 
dobitnie w utrzymaniu się na tym 
poziomie rozgrywkowym, będąc 
jej najlepszym graczem. 
 Przed sezonem 2015/2016, 
mimo usilnych starań włodarzy 
GKS-u, w celu zatrzymania go 
w Kobierzycach, oraz zabiegów 
sterników innych klubów, którzy 
również chętnie widzieliby go 
w swoich ekipach, doświadczony 
piłkarz wybrał Trzebnicę, z czego 
wszyscy się bardzo cieszymy. 

Krzysztof Ulatowski piłkarzem Polonii Trzebnica!
nowym piłkarzem tSSr Polonii został krzysztof Ula-
towski! Popularny oko wrócił do trzebnicy po piętnastu 
latach bogatej kariery na boiskach wyższych lig. nigdy 
wcześniej w naszym klubie nie występował zawodnik 
z tak okazałym dorobkiem piłkarskim.

Sport                              ◀

▶ Na podium trzebniczanie  - Stefan Widurski (w środku) i Adam 
Hara (z prawej).

 W tym roku zakończyliśmy 
artystyczne lato projektem Odlot 
Bocianów nad trzebnickimi sta-
wami.
 Odlot Bocianów jest cyklicz-
nym wydarzeniem w przestrzeni 
gminy Trzebnica, kierowanym 
do wszystkich grup wiekowych. 
Prezentuje startujących i do-
świadczonych artystów w oparciu 
o ekologiczny temat – bocian bia-
ły. W tym roku został on przed-
stawiony w formie fotografii.
 28 sierpnia po raz pierwszy do 
udziału w projekcie zaproszono 
najmłodszych. Dzieci pod opieką 
pań przedszkolanek i rodziców 
radośnie pożegnały bociany, a to-
warzyszyło temu wiele atrakcji. 
 Wszystkie dzieci zamieniły się 
w żabki lub bociany, dzięki opa-
skom, które dostały na powita-
nie. Kilkoro maluchów przyszło 
w swoich strojach, w których 

wyglądało bardzo bajkowo. Poże-
gnania nadszedł czas. Zakręceni 
w Kulturze z Trzebnickiego Cen-
trum Kultury i Sportu rozpoczę-
li od małego przedstawienia na 
podstawie opowiadania „Gdzie 
dom mój” z książki autorstwa 
Wiesławy Kucięby pt. „Nie tyl-
ko Cacanki”. Po występie dzieci 
otrzymały od bajkopisarki ksią-
żeczki na pamiątkę.
 Słodki poczęstunek i porcja 
zagadek przygotowała wszyst-
kich na kolejne atrakcje, jakimi 
były dyskoteka i zabawy.
 Wokół amfiteatru umieszczo-
no wystawę sekcji fotograficznej, 
działającej przy Trzebnickim 
Centrum Kultury i Sportu, pt. 
Trzebnickie Bociany, którą aktu-
alnie można oglądać w Ratuszu 
do końca września.

Katarzyna Koćma

Odlot bocianów

 Weronika Okuniewicz nie jest 
jedyną pasjonatką zdalnie stero-
wanych modeli z naszego miasta. 
W dniach 4-6 września w Blachow-
ni odbyła się czwarta runda elimi-

nacji Mistrzostw Polski Modeli 
Ślizgów. Była to runda kończąca, 
która pozwoliła wyłonić mistrzów. 
W klasie FSR 3,5 standard senior 
na najwyższym stopniu podium 

stanął Stefan Widurski, a Adam 
Hara uplasował się na trzeciej po-
zycji. 

Trzebniczanie mistrzami 
modeli ślizgów
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 Od pół wieku Międzynarodowy 
Festiwal Wratislavia Cantans jest 
najważniejszym festiwalem muzyki 
klasycznej w tej części Europy. Dzię-
ki współpracy Gminy Trzebnica 
i Narodowego Forum Muzyki we 
Wrocławiu do Trzebnicy po raz ko-
lejny zawitają światowej klasy arty-
ści. Organizowany od 50 lat festiwal 
radykalnie zmienił sposób słucha-
nia muzyki. O tym jak bardzo wpły-
nął na nasze życie, warto się prze-
konać biorąc udział w koncercie. 
 - Cieszę się, że jubileuszowa edy-
cja tego prestiżowego festiwalu od-
będzie się również w Trzebnicy.
 Dotychczasowa współpraca 
Gminy Trzebnica z Narodowym 
Forum Muzyki i Andrzejem Ko-
sendiakiem pokazała, że nasze 
miasto i jego mieszkańcy posiadają 
wielką wrażliwość muzyczną. Po-
przednie koncerty cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. Wierzę, że 
wspólnie uda nam się zrealizować 
jeszcze wiele projektów tej ran-
gi – powiedział burmistrz Marek 
Długozima i dodał – Już dziś za-
praszam na występ Polskiego  Na-
rodowego Chóru Młodzieżowego. 
Odbędzie się on w Międzynaro-
dowym Sanktuarium św. Jadwi-
gi Śląskiej w Trzebnicy w ponie-
działek 14 września o godz. 17.00. 

Koncert w ramach 50. Międzynarodowego
Festiwalu Wratislavia Cantans

▶ Burmistrz Marek Długozima, podczas 48. Międzynarodowego Festiwa-
lu Wraticlavia Cantans jaki odbył się w 2013 roku w Trzebnicy, wręczył 
Andrzejowi Kosendiakowi, Dyrektorowi Narodowego Forum Muzyki 
we Wrocławiu, Dyrektorowi Generalnemu Festiwalu i jednocześnie dy-
rygentowi koncertu „Kurs Interpretacji” upominek.

▶ Ubiegłoroczny koncert w ramach prestiżowego 49. Festiwalu Wratisla-
via Cantans. Wystąpił wówczas Estoński Chór Filharmonii Narodowej 
pod batutą światowej sławy dyrygenta Tonu Kaljuste.
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 Specjalnie na tegoroczną akcję 
została przygotowana adaptacja 
tej powieści. Podzielono ją na 
rozdziały, z których każdy stano-
wił oddzielną opowieść. Autorem 
adaptacji był Bronisław Maj, lite-
raturoznawca, poeta i wykładow-
ca Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W imieniu burmistrza gminy 
Trzebnica, który objął patrona-
tem kolejną edycję Narodowego 
czytania uczestników powita-
ła Izabela Jaworska, kierownik 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Trzebnicy. Na po-
czątek zostaliśmy wprowadzeni w 
świat przedstawiony w powieści - 
tło historyczne czytanego utworu  
przedstawiła nam pani Dorota 
Krawiec – filolog polski, wielo-
letnia pedagog, właścicielka Cen-
trum Edukacji Humanistycznej. 
Następnie głosu bohaterom „Lal-
ki” udzielili: burmistrz Marek 
Długozima, który pokrótce opi-
sał nam, jak wygląda firma Men-
cel–Wokulski z punktu widzenia 
przeciętnych warszawiaków; na-
stępnie sekretarz gminy Daniel 
Buczak, przedstawił jak przebie-
gała kariera Wokulskiego i skąd 
wziął się jego majątek; zaś pani 
dyrektor Trzebnickiego Centrum 
Kultury i Sportu zaprezentowa-
ła nam postać starego subiekta 
Ignacego Rzeckiego. Dalsze losy 
bohaterów przedstawiali kolejno: 
Joanna Marynowska-Partyka - 
pracownica MiGBP w Trzebnicy; 
grono zaprzyjaźnionych czytel-
niczek biblioteki: Alicja Grzesik, 
Katarzyna Nadzieja-Popielarz, 
Paulina Ziembińska, Aleksandra 
Juniewicz, Ewa Bednarz – na-
uczyciel SP nr 2, która przyszła 
na wspólne czytanie wraz z grupą 
młodzieży z klasy VI; Agnieszka 
Zalewska, Ewa Kania; ostatnią 
osobą, która przedstawiła nam 
dzieje Wokulskiego była Cecy-
lia Śmieszkowska - dyrektor Po-
wiatowego Ośrodka Doradztwa 
Metodyczno - Programowego w 
Trzebnicy.
 Pogoda tego dnia dopisała, a 
rekwizyty (których użyczył nam 
pan Adrian Opałka), oprawa pla-
styczna i muzyka, wytworzyły 
odpowiedni klimat i przeniosły 
nas w świat bohaterów dziewięt-
nastowiecznej Warszawy.
 Naszemu czytaniu towarzy-
szył kiermasz „Zabierz książkę do 
domu”, zorganizowany z darowa-
nych książek. Dzięki tym darom,  
wybór książek „do zabrania” był 
bardzo urozmaicony i „łowcy” 
książek mogli trafić na coś na-
prawdę wyjątkowego. Dodatkową 
atrakcją akcji była pieczęć, którą 
otrzymaliśmy z Kancelarii Pre-
zydenta Andrzeja Dudy, służyła 
do przybijania pamiątkowego 
stempla w egzemplarzach „Lal-
ki” przyniesionych przez czy-
tających, bądź przybijanych na 
ozdobnym papierze. Inni stawiali 
też pieczęć w „kiermaszowych” 
książkach. Dzieci również miały 
swoją strefę, gdzie zorganizowano 
dla nich zabawy plastyczno-lite-
rackie związane z czytaną powie-
ścią. Maluchy mogły wykazywać 
się inwencją twórczą  i za pomo-

cą  odpowiednich kolorów ubrać 
parę bohaterów – Wokulskiego 
i Izabelę w papierowe kostiumy 
z epoki.  Powstałe w ten sposób 
kukiełki czytelnicy zabierali ze 
sobą do domu. Dzieci zapoznały 
się również z historią zabawki, 
jaką jest lalka. Podczas spotka-
nia można było także wstąpić do 
Biblioteki Miejsko-Gminnej, z 
czego mieszkańcy skwapliwie ko-
rzystali.
 Wspólne czytanie  na trzebnic-
kim Rynku było okazją do włą-
czenia się mieszkańców gminy do 

ogólnonarodowej akcji promu-
jącej najznamienitszych pisarzy 
polskich. Raz jeszcze przekonali-
śmy się, że wspólne czytanie łączy 
społeczeństwo i generacje, mieli-
śmy bowiem wśród czytających 
„Lalkę” trzy pokolenia jednej ro-
dziny: babcię, córkę i wnuczkę.
Mamy nadzieję, że w następnym 
roku, przysłuchujący się akcji 
obserwatorzy również przyłączą 
się do wspólnego czytania, które 
w całej Polsce rozbrzmiewało w 
ponad dwóch tysiącach miejsco-
wości!

▶ Sekretarz gminy Trzebnica Daniel Buczak odczytał fragment opisują-
cy przebieg kariery Wokulskiego. 

▶ Wspólne czytanie było okazją do włączenia się mieszkańców gminy 
do ogólnonarodowej akcji.

▶ Zebranych powitała Izabela Jaworska- kierownik Gminnej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 

Narodowe Czytanie
Narodowe Czytanie zainicjował w 2012 roku ówczesny prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski, w dwusetną rocznicę wydarzeń opisanych w dziele 
Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Do tej pory czytaliśmy utwory Aleksandra Fredry 
i Henryka Sienkiewicza. 5 września odbyła się czwarta edycja ogólnopolskiej akcji „Naro-
dowe Czytanie”, podczas której czytaliśmy wspólnie „Lalkę” Bolesława Prusa. 

▶Burmistrz Marek Długozima przybliżał wygląd firmy Mencel-Wokulski.

▶ W Narodowym Czytaniu udział wzięli także nauczyciele oraz przedstawiciele trzebnickich jednostek i instytucji. 

▶ Pogoda tego dnia dopisała, a rekwizyty, oprawa plastyczna i muzyka, 
wytworzyły odpowiedni klimat.
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INfOR MAT OR 
GMINNEGO CENTRUM KULTURy I SPORTU

WRZESIEŃbiblioteka
Ratusz/ parter 
 669 767 871
każda pierwsza sobota miesiąca
 10:00- 14:00

każda środa
 Książka na telefon/ więcej na stronie tckis.trzebnica.pl
każdy czwartek
 16:30 
 w 80 pomysłów dookoła biblioteki 
 / zajęcia literacko-plastyczne / Ratusz

iMPRezy kultuRalne
19 – 20 września

  Święto Sadów 
   Plac Pielgrzymkowy 
   gwiazda wieczoru Golec uOrkiestra
   więcej na plakatach

25 września
 Otwarcie TCKiS

26 – 27 września
 Drzwi Otwarte w TCKiS / więcej wkrótce

wyStawy
31 sierpnia – 30 września
 Trzebnickie bociany / Ratusz

SPoRt
Piłkarskie Turnieje Orlika o Puchar Premiera RP
Orlik 2012 ul. Oleśnicka
14 września  / chłopcy, roczniki 2004-2005  
15 września / chłopcy, roczniki 2002-2003  
16 września / dziewczęta roczniki 2004-2005  
17 września / dziewczęta, roczniki 2002-2003

20 września 
 g. 10.45 / IX Leśne Przedbiegi / Las Bukowy

23 września

 g. 9.30 / Jesienne Biegi Przełajowe o Puchar Trzebnickiego Świę-
ta Sadów / Park Solidarności

Godziny PRacy obiektÓw SPoRtowycH
Boisko Orlik 2012
  poniedziałek – piątek/ 13.30-21.30
  sobota i niedziela/ 13.00-20.00

Stadion Miejski FaiR Play aRena
bieżnia dla biegaczy na stadionie
   poniedziałek – piątek / 8.00-21.00
   soboty / 13.00-20.00
   (w niedziele nieczynny)

korty tenisowe
Kompleks Boisk Orlik i Stadion Miejski Fair Play Arena
/ 9:00-20:00/ 15 zł/ h    
 (wynajem w godz. 9:00-14:00 - konieczna wcześniejsza rezerwa-

cja u animatora na Orliku, bądź pod nr tel 71/312 11 71)

UWAGA!
Z uwagi na trwające wykończeniowe prace remontowe i mo-
dernizacyjne w siedzibie TCKiS przy ul. Prusickiej nowy sezon 
zajęć w sekcjach, pracowniach, klubach rozpocznie się w paź-
dzierniku. Informacje o nowej ofercie kulturalno-sportowej 
oraz zapisach wkrótce na stronach!!!

26.09.2015

Pałac Brzeźno

Impreza adresowana jest do dzie-
ci z klas 1-3 szkoły podstawowej z 
gmin: Prusice, Trzebnica i Obor-
niki Śląskie oraz ich rodzin. Ce-
lem imprezy jest wyłonienie naj-
bardziej uzdolnionych sportowo 
dzieci, które otrzymają tenisowe 
stypendia- darmowy cykl szkole-
niowy ufundowany przez Burmi-
strzów Gmin i ProActive

Dzieci będą rywalizować w kon-
kurencjach sportowych- tory 
przeszkód, o stypendia tenisowe 
oraz, w kategorii drużynowej, o 
puchar dla gminy.
Zapraszamy dzieci na odpowied-
nią godzinę w zależności od kate-
gorii wiekowej

UWAGA: 
OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA 
DZIECI (formularz zgłoszeniowy
- www.palacbrzezno.pl,)

KLASY 1 godz. 10.00

KLASY 2 godz. 12.00

KLASY 3 godz. 14.00

Do udziału w imprezie dzieci za-
praszane są poprzez małe even-
ty, organizowane w szkołach, na 
których dostają zaproszenia do 
wzięcia udziału w turnieju i re-
prezentowania gminy.. Następnie 
rodzice rejestrują dzieci na stro-
nie internetowej.

W tym samym czasie na terenie 
Pałacu będą zorganizowane licz-
ne atrakcje dla rodzin: Akademia 
Golfa- nauka gry i konkursy z 
nagrodami, możliwość zwiedze-

nia Pałacu, Strefy Spa oraz całego 
ośrodka.
Każde dziecko, które weźmie 
udział w imprezie i zechce repre-
zentować swoją gminę otrzyma 
nagrodę.

Organizatorami imprezy jest Pa-
łac Brzeźno oraz firma ProActive, 
świadcząca usługi szkoleniowe z 
zakresu nauki tenisa ziemnego. 
Patronat honorowy objęli Bur-
mistrzowie trzech najbliższych 
gmin: Prusic- Igor Bandrowicz, 
Trzebnicy- Marek Długozima 
oraz Obornik Śląskich – Arka-
diusz Poprawa

!!!W przypadku niepogody im-
preza odbędzie się na zadaszo-
nych terenach przypałacowych!!!

Informacje i zapisy:
www.palacbrzezno.pl
e-mail: recepcja@palac-brzezno.pl
tel: 713125977
www.proactive-trzebnica.pl

Tenisowy Turniej Gmin
Szukamy tenisowych talentów!

Serdecznie dziękuję 
mieszkańcom Ujeźdźca Małego 

za serce oraz zaangażowanie, 
jakie włożyli w przygotowanie 

Dożynek Gminnych 2015.

Grażyna Łapucha

Sołtys Ujeźdźca Małego
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.35 Telezakupy
 8.55 Jaka to melodia?
 9.25 Klan (2761) - telenowela
 9.55 Ranczo (22) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (143) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Smaki polskie - Makaronowe 

kolorowe - magazyn kulinarny
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Sekrety Lamparta - fi lm dok.
 13.55 Autostrada do nieba (93) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - Cze-

kolada na ostro i słono - maga-
zyn kulinarny

 15.55 Wspaniałe stulecie (144) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2762) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.10 GOL - felieton
 20.15 Pogoda
 20.25 Eurowizyjna rewia gwiazd
 21.00 Konkurs Piosenki Eurowizji 

- Wiedeń 2015
 23.10 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 

- Szaleństwo podniebnego 
wędrowca - fi lm dok.

 0.00 W garniturach (11) - serial
 0.50 Rzeka (5) - serial
 1.45 Naszaarmia.pl (161) - magazyn
 2.15 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 

- Szaleństwo podniebnego 
wędrowca - fi lm dok.

 3.10 Notacje - Edward Zajicek. Nie 
szabrować tylko rewindyko-
wać - cykl dok.

 3.25 Komedia romantyczna - kome-
dia, USA, Szwajcaria, reż. Jason 
Friedberg, Aaaron Seltzer, wyk. 
Alyson Hanningen, Adam Camp-
bell, Sophie Monk

9.50 Sami dla siebie - fi lm obyczajowy 
11.30 Kino w Teatrze Starym - „Baryton” 
12.00 Wydarzenie aktualne 12.40 Studio 
R - Made in Safronow 13.10 Informacje 
kulturalne 13.35 Piekło, czyściec, raj - fi lm 
obyczajowy, Iran 15.20 Portier z  hotelu 
„Mewa” - fi lm kr.metr. 16.00 Wielka mi-
łość Balzaka - serial 17.15 Pocałunek Pu-
tina - fi lm dok. 18.30 Tu stoję… - dramat 
19.50 Historia stara jak świat - fi lm anim. 
19.55 Menu - fi lm anim. 20.00 Lot na 
księżyc - fi lm anim. 20.20 Hala odlotów 
- talk - show 21.15 Reality Bites - fi lm oby-
czajowy 23.00 Hala odlotów - talk - show 
23.55 Klinika spalonych twarzy - fi lm dok. 
0.45 Paparazzi - fi lm dok. 

6.50 Dziennik telewizyjny - 21.5.1984 
7.30 Makłowicz w podróży 8.00 Cafe Hi-
storia 8.20 Encyklopedia II wojny świa-
towej - Eben Emael cz. 3 - cykl dok. 9.00 
Wspaniałe stulecie (127) - serial 9.50 Pa-
mięć Polski. I edycja Polskiej Listy Krajowej 
Programu UNESCO Pamięć Świata - Biało-
ruski Tristan (8) - cykl dok. 10.00 Był so-
bie człowiek - Żyzne doliny 4 - serial 10.30 
Zaproszenie - Chłopaki do tańca i do ró-
żańca 11.05 Dzień z  życia dyktatora - 2 
- fi lm dok. 12.10 Piotr Pierwszy. Testament 
(1) - fi lm kostiumowy 14.00 Prof. Józef 
Stasiński. Ten polski wrzesień 1939 14.15 
Polska i świat z historią w tle 14.50 Koło 
historii - Polowanie na kata 15.30 Sensa-
cje XX wieku 16.25 Było, nie minęło 17.00 
Do wolnego świata… - fi lm dok. 18.05 
Wspaniałe stulecie (128) - serial 19.05 
Był sobie człowiek 4 - serial 19.40 Wielki 
blef Józefa Stalina - Bajkalska pułapka. (1) 
- fi lm dok. 20.30 Ludobójstwo w Piaśnicy 
21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX 
wieku 22.40 Piotr Pierwszy. Testament (2) 
- fi lm kostiumowy 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Piłka nożna Liga ukraińska 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Tenis ATP 
Masters Internationali BNL D’Italia 11.00 
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Pił-
ka nożna Liga rosyjska 13.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 13.07 Koszykówka Tau-
ron Basket Liga 15.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 15.07 Piłka nożna Liga ho-
lenderska 17.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 17.07 Magazyn Atleci 17.50 Koszy-
kówka Tauron Basket Liga 20.00 Piłka 
ręczna Magazyn 21.30 Magazyn Puncher 
23.00 Piłka nożna Liga angielska 1.00 Pol-
sat Sport News Sportowe podsumowa-
nie dnia 1.15 WRC Rajdowe MŚ Portugalia 
2.20 Piłka nożna Eliminacje ME 2016

8.00 Pełnosprawni 8.35 Żużel - Nice Pol-
ska Liga. Wanda Instal Kraków - Carbon 
Start Gniezno 10.30 Świat jeździectwa 
11.05 Tenis ziemny - Turniej WTA - Rzym 
- Finał, Szwajcaria 12.50 Borussia Dort-
mund TV 13.55 Skandia maraton Lang 
Team 14.15 Piłka nożna - Bayern Mona-
chium TV - Bundesliga. SC Freiburg - Bay-
ern 16.15 Piłka nożna - Bayern Mona-
chium TV - magazyn 17.45 Pełnosprawni 
18.15 Liga Mistrzów - 20.25 Liga Mi-
strzów - . Real Madryt - Juventus Turyn 
22.30 Zwarcie 23.00 Sportowy Wieczór 
23.10 GOL - felieton 23.20 Hokej na lo-
dzie - MŚ Elity. Finał, Szwajcaria 1.10 Za-
kończenie dnia 

8.30 Piłka nożna. Mistrzostwa Europy U 
- 17, Bułgaria Półfi nał 9.30 Kolarstwo. Gi-
ro d’Italia 11.00 Tenis. Turniej ATP, Genewa 
11.45 Tenis. Odliczanie do Roland Garros 
Magazyn 12.00 Tenis. Turniej ATP, Gene-
wa 13.45 Kolarstwo. Giro d’Italia 14.15 
Kolarstwo. Giro Extra 14.30 Kolarstwo. 
Giro d’Italia Etap 12 15.30 Kolarstwo. Gi-
ro d’Italia Etap 12 18.30 Kolarstwo. Giro 
d’Italia Etap 12 17.30 Kolarstwo. Giro Ex-
tra 17.45 Tenis. Turniej ATP, Genewa 19.45 
Tenis. Odliczanie do Roland Garros Ma-
gazyn 20.00 Tenis. Turniej ATP, Genewa 
22.00 Kolarstwo. Giro d’Italia 23.30 Tenis. 
Turniej ATP, Genewa 0.45 Tenis. Odlicza-
nie do Roland Garros Magazyn 1.00 FIA 
WTCC. WTCC bez ograniczeń 

12.20 Po stronie prawdy 13.20 Liczy się 
każdy dzień - Chris Lass 13.50 Nuty na-
dziei 14.00 Letni obóz 15.25 Być koptem 
15.50 Pytasz i  wiesz 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Z  wędką nad wodę w  Polskę 
i  Świat 16.35 Ewangelia nasz biznesplan 
17.10 Toliara 17.30 Reportaż dnia 18.00 
Regina Coeli 18.05 Informacje dnia 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.25 Prze-
gląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 
19.30 Królewna Śnieżka 20.00 Informa-
cje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Głos Polski 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Franz Jegerstatter - człowiek sumienia 
22.25 Święty na każdy dzień 22.30 Świę-
tość w codzienności - św. Joanna Beretta 
Molla 23.00 L’Ile Bouchard. Sanktuarium 
Matki Bożej Modlitewnej 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 17.15 Teleexpress Extra 17.32 To jest 
temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis In-
fo 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObi-
znes 19.45 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 
20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Ser-
wis Info 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 22.30 Jan Pospieszalski. 
Bliżej 23.15 Godzina po godzinie - pod-
sumowanie dnia 0.00 Sportowy Wieczór 
0.15 Teleexpress Extra 0.40 To jest temat 
1.20 Dziś wieczorem 1.35 Minęła 20ta 

 6.05 M jak miłość (795) - serial
 7.05 M jak miłość (796) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.10 Barwy szczęścia (1294) - serial
 11.45 Na dobre i na złe (538) - Moja 

krew - serial
 12.50 Na sygnale - s. 2 (25) - Ślubuję 

Ci miłość, wierność - serial
 13.25 Dzięki Bogu już weekend 

- program rozrywkowy
 14.20 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Szafi r 
 14.50 Licencja na wychowanie (43) 

- O psie, co nie jeździł koleją 
- serial obyczajowy

 15.25 Rodzinka.pl (79) - serial
 16.00 Panorama, Pogoda
 16.30 Na dobre i na złe (600) - serial
 17.25 Sztuka codzienności - Graffi  ti 

- serial dok. 
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1294) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1295) - serial
 20.40 Van Helsing - horror, USA, 

reż. Stephen Sommers, wyk. 
Hugh Jackman, Kate Beckinsale, 
Richard Roxburgh

 23.00 Raj. wiara - fi lm obyczajowy, 
Francja, Niemcy, Austria, reż. 
Ulrich Seidl, wyk. Maria Hofstat-
ter, Nabil Saleh, Natalya Bara-
nova, Rene Rupnik

 1.05 Zatańcz ze mną - komedia, 
USA, reż. Peter Chelson, wyk. 
Richard Gere, Jennifer Lopez, 
Susan Sarandon, Nick Cannon

 3.00 Raj. wiara - fi lm obyczajowy, 
Francja, Niemcy, Austria, reż. 
Ulrich Seidl, wyk. Maria Hofstat-
ter, Nabil Saleh, Natalya Bara-
nova, Rene Rupnik

 5.00 Art Noc. Tomek Lipiński i TILT 
- Nie pytaj mnie - koncert

 5.45 Zakończenie dnia

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny
 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 
 10.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 11.25 Szkoła - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 15.00 Szkoła - serial
 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
 20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 20.50 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 21.30 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy 

 22.35 Kochaj i tańcz - komedia, Polska 
2009, reż. Bruce Parramore, wyk. 
Izabella Miko, Mateusz Damięcki, 
Rafał Królikowski, Katarzyna 
Figura, Krzysztof Globisz

 1.05 Superwizjer - magazyn reporte-
rów 

 1.40 Odlotowy ogród 
 2.15 Uwaga! - program interwencyjny
 2.35 Sekrety Magii 
 3.55 Rozmowy w toku - talk show 

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

 22.10 Wyspa strachu - thriller, USA, 
2009, reż. David Twohy, wyk. 
Chris Hemsworth, Kiele Sanchez, 
Milla Jovovich, Steve Zahn

  Cliff  i Cydneysą młodą parą, 
która zdecydowała, że swój mie-
siąc miodowy spędzi na wędrów-
kach po pięknych i spokojnych 
plażach hawajskich wysp. Na jed-
nym z odludnych szlaków para 
napotyka przerażonych turystów 
wspominających o okrutnym 
morderstwie, które miało miejsce 
na wyspie. Niepewni czy zostać 
czy uciekać Cliff  i Cydneyprzy-
łączają się do dwóch innych par. 
Nikt nie wie komu może zaufać. 
Raj zamienia się w piekło - rozpo-
czyna się brutalna walka o prze-
trwanie. 

 0.15 Kabaretowa Ekstraklasa

 6.00 Kłamczuch
 7.05 Legendy Chima
 7.35 Jake i piraci z Nibylandii
 8.05 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 8.35 Klub przyjaciół Myszki Miki
 9.05 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 9.35 Legendy Chima
 10.00 Czarodzieje z Waverly Place 

-  serial obyczajowy
 10.30 Czarodzieje z Waverly Place 

-  serial obyczajowy
 11.00 Dzikie serce
 12.00 Sekrety Sąsiadów
 12.30 Sekrety Sąsiadów
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Dom nie do poznania
 17.00 Dzikie serce
 18.00 Sekrety Sąsiadów
 18.30 Sekrety Sąsiadów
 20.00 Szybcy i martwi - western, USA, 

Japonia, 1995, reż. Sam Raimi, 
wyk. Sharon Stone, Gene Hack-
man, Leonardo DiCaprio, Russell 
Crowe, Gary Sinise, Lance Henrik-
sen, Pat Hingle

 22.15 Wściekłość - fi lm akcji, USA, 
1997, reż. Sidney J. Furie, wyk. 
David Carradine, Kristen Cloke, 
Lorenzo Lamas, Roy Scheider 

 0.20 Interwencja
 0.40 Gość wydarzeń

 5.15 We Dwoje - program rozryw-
kowy

 6.30 Męski Typ: Janusz Lewandow-
ski - talk show

 7.00 Brzydula - serial obyczajowy
 7.35 Brzydula - serial obyczajowy
 8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.10 Dr House V - serial obyczajowy
 11.15 Mango - Telezakupy
 12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.50 Szpital - program obyczajowy
 14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.50 Brzydula - serial obyczajowy
 16.25 Brzydula - serial obyczajowy
 17.00 Bananowy doktor III - serial
 18.00 Dr House V - serial obyczajowy
 19.00 Dr House V - serial obyczajowy
 20.00 Taniec ostatniej szansy - fi lm 

obyczajowy, USA, Kanada, Fran-
cja 2007, reż. Ian Iqbal Rashid, 
wyk. Rutina Wesley, Tracey Tre 
Armstrong, Dwain Murphy, Bren-
nan Gademans, Kevin Duhaney

 21.55 Skazany na śmierć - serial kry-
minalny

 22.55 Inwazja - fi lm S - F, USA, 
Australia 2007, reż. Oliver Hirs-
chbiegel, wyk. Nicole Kidman, 
Daniel Craig, Jeremy Northam, 
Jackson Bond, Jeff rey Wright, 
Veronica Cartwright

 1.15 Sekrety Magii 
 3.25 Druga strona medalu - talk show
 3.50 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Twój Puls - program lifestylowy
 7.00 Gliniarz i prokurator - serial
 7.55 Nash Bridges - serial
 8.55 Nash Bridges - serial
 9.50 Sekret - telenowela
 10.50 Twój Puls - program lifestylowy
 12.30 Królowa Serc - telenowela
 13.30 Królowa Serc - telenowela
 14.30 Niania - serial
 16.30 Gwiezdne wrota - serial
 17.30 Boso przez świat - serial
 18.00 Boso przez świat - serial
 18.30 Boso przez świat - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 Króliczek - komedia, USA 2008, 

reż. Fred Wolf, wyk. Anna Faris, 
Colin Hanks, Emma Stone, Hugh 
Hefner

 22.00 Protektor - fi lm akcji, USA 2012, 
reż. Boaz Yakin, wyk. Jason Stat-
ham, Catherine Chan, Robert 
John Burke, James Hong

 23.55 Krzyk 3 - horror, USA 2000, reż. 
Wes Craven, wyk. Courteney Cox, 
David Arquette, Neve Campbell

 2.25 Kręcimy z gwiazdami
 3.20 Dyżur
 3.45 JRG w akcji
 4.10 Taki jest świat
 4.50 Z archiwum policji
 5.05 Menu na miarę
 5.30 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.35 Telezakupy
 8.55 Jaka to melodia?
 9.25 Klan (2762) - telenowela
 9.55 Ranczo (23) - Do dobrego 

lepiej przymusić - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (144) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Delfi ny. Uroda i mądrość - fi lm 

dok.
 13.55 Autostrada do nieba (94) 

- serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - Na 

ryby do Rybna
 15.55 Wspaniałe stulecie (145) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2763) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.15 Pogoda dla kierowców
 20.25 Aminata - siła miłości (3) - serial
 21.20 Weekendowy Hit Jedynki 

- Autor widmo - thriller, Fran-
cja, Wielka Brytania, reż. Roman 
Polański, wyk. Pierce Brosnan, Oli-
via Williams, Ewan McGregor

 23.35 Głową w mur (2) - serial
 0.30 Komedia romantyczna - kome-

dia, USA, Szwajcaria, reż. Jason 
Friedberg, Aaaron Seltzer, wyk. 
Alyson Hanningen, Adam Camp-
bell, Sophie Monk

 1.55 W garniturach (11) - serial
 2.45 Notacje - Anna Kuligowska 

- Korzeniewska. Mój teatralny 
świat - cykl dok.

 3.00 Autostrada do nieba (94) - serial
 3.55 Zagadkowa Jedynka
 4.25 Zakończenie dnia

7.15 Wielka miłość Balzaka - serial 8.20 
ARTE w  TVP Kultura - Karaoke, the ma-
gic machine - fi lm dok. 9.25 Mózg - ko-
media sensacyjna 11.30 Hala odlotów 
- talk - show 12.20 Libera - Przewodnik 
po sztuce 12.40 Krajobraz nizinny z kołys-
ką - fi lm dok. 12.55 Przyjdź do mnie - fi lm 
kr.metr. 13.45 Bulwar Rumu - fi lm sensa-
cyjny 16.05 Wielka miłość Balzaka - serial 
17.15 ARTE w TVP Kultura - Karaoke, the 
magic machine - fi lm dok. 18.20 Franci-
szek, kuglarz boży - dramat 20.00 Infor-
macje kulturalne 20.20 Jej droga - fi lm 
obyczajowy 22.15 Tygodnik Kulturalny 
23.10 Reality Bites - fi lm obyczajowy 0.55 
Informacje kulturalne 

6.50 Dziennik telewizyjny - 22.5.1984 
7.30 Makłowicz w podróży 8.00 Cafe Hi-
storia 8.20 Encyklopedia II wojny świato-
wej - Mołotow - cykl dok. 9.00 Wspaniałe 
stulecie (128) - serial 10.05 Był sobie czło-
wiek - Pierwsze cesarstwa 5 - serial 10.35 
Zaproszenie - Przemysł w  Śląsk wpisany 
11.10 Wielki blef Józefa Stalina - Bajkalska 
pułapka. (1) - fi lm dok. 12.05 Piotr Pierw-
szy. Testament (2) - fi lm kostiumowy 
14.00 Kaziu, Polska Ci dziękuje - fi lm dok. 
14.50 Koło historii - Historia brudu 15.35 
Sensacje XX wieku 16.35 Było, nie minę-
ło 17.05 Czuwajcie. Harcerska droga z Ja-
nem Pawłem II - fi lm dok. 18.00 Wspania-
łe stulecie (129) - serial 18.55 Muzeum 
Polskiej Piosenki 19.05 Był sobie człowiek 
5 - serial 19.40 Wielki blef Józefa Stali-
na - Miraż nad Amurom. (2) - fi lm dok. 
20.30 Polska i świat z historią w tle j 21.00 
Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX wie-
ku 22.40 Szerokie tory - reportaż 23.20 
Taksówką przez Irak - fi lm dok. 0.20 Koło 
historii - Historia brudu 1.00 Zaproszenie 
- Przemysł w Śląsk wpisany

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Siatkówka Liga Światowa 9.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka 
Liga Światowa 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Koszykówka Tauron Ba-
sket Liga 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Piłka nożna Liga angielska 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 
Piłka nożna Liga holenderska 17.00 Liga 
Światowa Sport Flash 17.07 Piłka ręczna 
Magazyn 19.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 19.07 Magazyn Atleci 19.50 Koszy-
kówka Tauron Basket Liga 22.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 22.07 Magazyn 
Puncher 23.00 Tenis ATP Nice 1.00 Pol-
sat Sport News Sportowe podsumowanie 
dnia 1.15 Piłka nożna Eliminacje ME 2016

8.00 Festiwal Filmów Sportowych 8.10 
Piłka nożna - Bayern Monachium TV 
- Bundesliga. SC Freiburg - Bayern 9.10 
Piłka nożna - Bayern Monachium TV 
- Bundesliga. SC Freiburg - Bayern 10.10 
Piłka nożna - Bayern Monachium TV 
- magazyn 11.45 Lekkoatletyka - MŚ 
Sztafet - Wyspy Bahama, dzień 1 12.45 
Lekkoatletyka - MŚ Sztafet - Wyspy Ba-
hama, dzień 1 14.45 Drużyna Górskiego 
15.15 Piłka nożna - Liga Angielska. Arse-
nal Londyn - Sunderland 17.15 Zwarcie 
17.45 siatkówka - 1.liga mężczyzn 20.15 
Boks - Megafi ghts 23.00 Sportowy Wie-
czór 23.15 Festiwal Filmów Sportowych 
23.25 siatkówka - 1.liga mężczyzn 1.25 
Zakończenie dnia 

8.30 Tenis. Turniej ATP, Genewa 9.30 Ko-
larstwo. Giro d’Italia 11.15 Tenis. Odlicza-
nie do Roland Garros 11.30 Tenis. French 
Open, Paryż 12.00 Tenis. Turniej ATP, Ge-
newa Półfi nał 13.45 Kolarstwo. Giro 
d’Italia 14.15 Kolarstwo. Giro Extra 14.30 
Kolarstwo. Giro d’Italia Etap 13. 17.30 Ko-
larstwo. Giro Extra 17.45 Tenis. Turniej ATP, 
Genewa Półfi nał 18.45 Tenis. Odliczanie 
do Roland Garros Magazyn 19.00 Piłka 
nożna. Mistrzostwa Europy U   - 17, Buł-
garia Finał 21.00 Sporty walki. Rumble, 
Cypr 23.00 Jeździectwo. Horse Excellen-
ce 23.05 Jeździectwo. FEI Nations Cup, 
Rzym, Włochy 23.55 Jeździectwo. Horse 
Excellence 0.00 Kolarstwo. Giro d’Italia 
1.15 Tenis. Odliczanie do Roland Garros

14.30 Świętość w  codzienności - św. Jo-
anna Beretta Molla 15.00 Modlitwa 
w Godzinie Miłosierdzia Koronką do Bo-
żego Miłosierdzia 15.20 Mocni w wierze 
15.50 Pytasz i  wiesz 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Siódmy sakrament 16.35 Chry-
ste ratuj 17.00 Na tropie 17.30 Reportaż 
dnia 18.00 Regina Coeli 18.05 Informacje 
dnia 18.15 Westerplatte Młodych 18.55 
Przegląd katolickiego tygodnika „Niedzie-
la” 19.00 Warto zauważyć… w mijającym 
tygodniu 19.30 Przygody Monster Tru-
cków 20.00 Informacje dnia 20.20 Ró-
żaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Polski Punkt Widzenia 22.00 Król Dawid 
22.50 Święta Rita z  Casci - przejmująca 
droga wiary 0.00 Świat w obrazach 0.05 
Słowo Życia - rozważanie Ewangelii 

5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis spor-
towy co pół godziny 12.30 Serwis Info 
12.55 Pogoda 13.00 Serwis Info 13.22 Po-
goda 13.30 Serwis Info 14.30 Serwis In-
fo 14.55 Pogoda 15.00 Serwis Info 15.25 
Pogoda 15.30 Info Dzień 16.30 Puls Pol-
ski - magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz 
Info 17.15 Teleexpress Extra 17.32 To jest 
temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis In-
fo 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObi-
znes 19.45 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 
20.12 Forum 20.44 Flesz - Serwis Info 
20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Po-
goda 21.15 Kod dostępu - program pu-
blicystyczny 21.40 Studio LOTTO 21.49 
Flesz - Panorama Dnia 21.50 Panorama

 6.05 M jak miłość (796 - 797) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.00 Barwy szczęścia (1295) - serial
 11.35 Na dobre i na złe (539) - Czuły 

punkt - serial
 12.35 Na sygnale - s. 2 (26) - serial
 13.15 Postaw na milion - teleturniej
 14.05 Święta z sąsiedztwa. Joanna 

Beretta Molla - fi lm dok. 
 14.50 Licencja na wychowanie (44) 

- Rita Barańska - serial
 15.25 Rodzinka.pl (80) - serial
 16.00 Panorama
 16.15 Pogoda
 16.25 WOK - Wszystko o kulturze
 16.30 XVIII Festiwal Kabaretu Kosza-

lin 2012. „SPA KOSZALIN”.
 17.45 WOK - Wszystko o kulturze
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Kocham Kino - magazyn fi l-

mowy Grażyny Torbickiej 
- Międzynarodowy Festiwal Fil-
mowy w Cannes 2015

 19.55 Latający Klub 2, czyli wieczór 
kabaretowy

 20.10 O mnie się nie martw 2 (11) 
- serial komediowy

 21.05 Rodzinka.pl (151 - 152) - serial
 22.15 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy - program rozryw-
kowy

 23.45 Van Helsing - horror, USA, 
reż. Stephen Sommers, wyk. 
Hugh Jackman, Kate Beckinsale, 
Richard Roxburgh

 2.05 Strażnik - fi lm sensacyjny, USA, 
reż. Clark Johnson, wyk. Michael 
Douglas, Kiefer Sutherland, Kim 
Basinger

 4.00 Herkules (36) -  Ostatnia 
nauka Chejrona - serial 

 4.50 Zakończenie dnia

 6.00 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program krymi-

nalny
 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn 
 10.55 Na Wspólnej - serial obyczajowy 
 11.25 Szkoła - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy 
 14.00 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 15.00 Szkoła - serial
 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 Mission: Impossible IV - Pro-
tokół duchów - fi lm sensacyjny, 
USA, Czechy, Zjednoczone Emi-
raty Arabskie 2011, reż. Brad Bird, 
wyk. Tom Cruise, Jeremy Renner, 
Paula Patton

 22.50 Jonah Hex - western, USA 2010, 
reż. Jimmy Hayward, wyk. Josh 
Brolin, John Malkovich, Megan 
Fox, Michael Fassbender, Will 
Arnett 

 0.30 Kuba Wojewódzki - talk show 
 1.35 Uwaga! - program interwencyjny
 1.50 Sekrety Magii 
 3.10 Rozmowy w toku - talk show 

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Trudne sprawy
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 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 Dancing with the Stars. Taniec 

z Gwiazdami

 22.25 2012 - fi lm sci - fi , USA, 2009, 
reż. Roland Emmerich, wyk. John 
Cusack, Amanda Peet, Chiwetel 
Ejiofor, Oliver Platt, Thandie Newton

  Obraz ten to wielkie widowisko 
ze wspaniałymi efektami specjal-
nymi, błyskotliwym montażem 
i akcją trzymającą w napięciu od 
pierwszych chwil. Przed wiekami 
Majowie pozostawili ludzko-
ści kalendarz, który dokładnie 
wskazywał datę końca świata 
i mówił o zjawiskach, które miału 
mu towarzyszyć. Od tamtego 
czasu astrologowie odkryli staro-
żytne teorie, numerolodzy wzory, 
które je potwierdzają, a geolodzy 
stwierdzili, że Ziemia od dawna 
jest skazana na taki scenariusz. 

 1.30 Tylko Muzyka. Must be the 
Music

 6.00 Kłamczuch
 7.05 Legendy Chima
 7.35 Klub przyjaciół Myszki Miki
 8.05 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 8.35 Klub przyjaciół Myszki Miki
 9.05 Nowy Scooby i Scrappy Doo
 9.35 Legendy Chima
 10.00 Czarodzieje z Waverly Place
 10.30 Czarodzieje z Waverly Place
 11.00 Dzikie serce
 12.00 Pamiętniki z wakacji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Dom nie do poznania
 17.00 Dzikie serce
 18.00 Pamiętniki z wakacji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Tajemnicza przesyłka - fi lm 

akcji, USA, 2012, reż. Jesse John-
son, wyk. Dolph Lundgren, Steve 
Austin

 22.05 STOP Drogówka
 23.15 W sieci pożądania - fi lm ero-

tyczny, USA, 2011 
 1.10 Eliminacje ME 2016 Piłka 

nożna: Bułgaria - Włochy 
(28.03.2015)

 3.15 Rodzice na skraju załamania 
nerwowego

 4.00 Disco Polo Life
 5.00 Disco Polo Life

 5.10 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.30 Męski Typ: Rafał Sonik
 7.00 Brzydula - serial obyczajowy
 7.35 Brzydula - serial obyczajowy
 8.10 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.10 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.10 Dr House V - serial obyczajowy
 11.15 Mango - Telezakupy
 12.50 Sąd rodzinny - program sądowy
 13.50 Szpital - program obyczajowy
 14.50 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 15.50 Brzydula - serial obyczajowy
 17.00 Bananowy doktor III - serial
 18.00 Dr House V - serial obyczajowy
 19.00 Czy to ty, czy to ja - fi lm fami-

liny, USA 1995, reż. Andy Tennant, 
wyk. Kirstie Alley, Steve Gutten-
berg, Mary - Kate Olsen, Ashley 
Olsen, Philip Bosco, Jane Sibbett

 21.10 Rodzina Addamsów - fi lm 
komedia, USA 1991, reż. Barry 
Sonnenfeld, wyk. Anjelica 
Huston, Raul Julia, Christopher 
Lloyd, Dan Hedaya, Elizabeth Wil-
son, Christina Ricci, Judith Malina

 23.15 Bumerang - komedia, USA 1992, 
reż. Reginald Hudlin, wyk. Eddie 
Murphy, Robin Givens, Halle 
Berry, David Alan Grier, Martin 
Lawrence, Grace Jones, Geoff rey 
Holder, Eartha Kitt, Chris Rock

 1.50 Skazany na śmierć - serial kry-
minalny

 2.45 Wybrani - serial sensacyjny
 3.40 Sekrety Magii 

 6.00 Rodzinny ogród
 6.30 Twój Puls - program lifestylowy
 7.00 Gliniarz i prokurator - serial
 7.55 Nash Bridges - serial
 9.50 Sekret - telenowela
 10.50 Twój Puls - program lifestylowy
 12.30 Królowa Serc - telenowela
 14.30 Niania - serial
 15.00 Przypadki Cezarego P. - seria
 16.20 Gwiezdne wrota - serial
 17.20 Boso przez świat - serial
 17.50 Wojciech Cejrowski. Boso 

- Tajlandia - serial dok.
 18.30 Wojciech Cejrowski. Boso 

- Etiopia - serial dok.
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Lotna brygada - dramat krymi-

nalny, Wielka Brytania 2012, reż. 
Nick Love, wyk. Ben Drew, Hayley 
Atwell, Ray Winstone

 22.30 Ballistic - fi lm sensacyjny, USA 
2002, reż. Wych Kaosayananda, 
wyk. Antonio Banderas, Gregg 
Henry, Lucy Liu, Talisa Soto

 0.15 Człowiek z blizną - dramat 
gangsterski, USA 1983, reż. Brian 
De Palma, wyk. Al Pacino, Steven 
Bauer, Michelle Pfeiff er, Mary Eli-
zabeth Mastrantonio

 3.45 JRG w akcji
 4.10 Menu na miarę
 4.30 Z archiwum policji
 5.05 Menu na miarę
 5.30 Z archiwum policji

Piątek, 22.05.2015

Czwartek, 21.05.2015

9.05 Kobra: Oddział specjalny - serial 
10.15 Katastrofy w przestworzach - se-
rial 11.35 Wścibska mama - fi lm oby-
czajowy 13.30 Jańcio Wodnik, poety-
cki 15.40 Pułapki umysłu - serial 16.10 
Zwariowana nauka - serial 16.45 Staw-
ka większa niż życie cz. 12 - serial 18.00 
I kto to mówi 3 - komedia 20.00 Ci, któ-
rzy przetrwają - komedia 22.10 Wrota 
niebios cz. 1 - dramat historyczny 

11.45 Sędzia Anna Maria Wesołowska 
12.40 Kartoteka 13.40 Drogowi piraci 
14.10 DeFacto 14.45 Inspektor Frejmut 
15.45 Express 16.05 Kartoteka 17.10 Bli-
sko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 
Wytapiacze fortuny 18.40 Wojny maga-
zynowe 19.45 Express 20.05 DeFacto 
20.35 Wojny magazynowe 21.45 Express 
22.00 Usterka 23.00 Handlarze 23.45 
Sweatshop: deadly fashion - dokument 

9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Galileo 
11.00 Czarodzieje z  Waverly Place 12.00 
Miodowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 
14.45 Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksa-
su 16.15 Amerykańscy naprawiacze 17.15 
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00 
Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 CSI: Krymi-
nalne zagadki Nowego Jorku 22.35 Tor-
nado stulecia - fi lm katastrofi czny 0.30 
Śmierć na 1000 sposobów 

7.15 Paragon, gola! - fi lm młodzieżo-
wy 9.15 Kobra: Oddział specjalny - serial 
10.25 Katastrofy w przestworzach - serial 
11.35 Duch Olivera - fi lm familijny 13.20 
Stara baśń - serial 14.20 Pułapki umysłu 
- serial 15.00 Zwariowana nauka - serial 
15.40 Rycerz pierwszej damy - komedia 
17.30 Stawka większa niż życie cz. 11 - 12 
- serial 20.00 Paintball - thriller 21.50 Ci, 
którzy przetrwają - komedia 

12.40 Kartoteka 13.40 Drogowi piraci 
14.10 Usterka 14.45 Damy i  wieśniacz-
ki 15.45 Express - informacje 16.05 Kar-
toteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express 
- informacje 18.05 Wytapiacze fortuny 
18.40 Wojny magazynowe 19.45 Express 
- informacje 20.05 DeFacto 20.35 Królo-
wie lombardu 21.45 Express - informacje 
22.00 Handlarze 22.45 Usterka 23.45 
Kossakowski. Nieoczywiste 

7.00 STOP Drogówka 8.00 Galileo 9.00 
Rodzina zastępcza 10.00 Galileo 11.00 
Czarodzieje z  Waverly Place 12.00 Mio-
dowe lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.45 
Mega Chichot 15.15 Strażnik Teksasu 
16.15 Amerykańscy naprawiacze 17.15 
Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 20.00 
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 
21.35 Bestie z morza powracają - horror 
23.30 Inwazja rekinów - thriller sci - fi 

KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 14 (79)

Osoby, które nadeślą rozwiązaną krzyżówkę lub dostarczą osobiście 
do redakcji (Ratusz, Rynek) wezmą udział w losowaniu nagród:
- 50 zł ufundowane przez TCKiS - do odbioru: ul. Kościelna 9, 
- karta podarunkowa o wartości 50 zł + zabawka - do odbioru w Psarach
Realizacja karty Baby MaXX w salonie w Psarach i w Parku Handlowym Bielany.

imię i nazwisko

telefon

Rozwiązanie  z numeru 13 (78)
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz nagrody z Baby MaXX 
za rozwiązanie hasła krzyżówki:
- Zaczarowana dorożka z numeru 13 PT otrzymuje: 

Magdalena Dzielicka
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKiS w Hali Sportowej.  
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KRZYŻÓWKA
 www.baby-maxx.pl    tel. 713 888 477

Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie.
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 7.30 Dzień dobry w sobotę
 8.00 Rok w ogrodzie
 8.30 Naszaarmia.pl (178) - magazyn
 9.00 Lidzbark
 9.35 Miłość na wybiegu - komedia, 

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

 11.20 Festyn Teatralny - 250  lat Tea-
tru Narodowego

 11.25 Sprawa dla reportera
 12.20 Drzwi otwarte (2) - magazyn
 12.50  Cudowny świat przyrody. 

Stworzone do lotu. Fregaty. 
Australia. - serial dok.

 13.25 Okrasa łamie przepisy
 13.55 Festyn Teatralny - 250 lat Tea-

tru Narodowego
 14.00 Lidzbarskie Wieczory Humoru 

i Satyry
 14.35 Dziewczyny ze Lwowa (1) 

- Raz kozie śmierć - serial 
 15.25 Festyn Teatralny - 250 lat Tea-

tru Narodowego
 15.35 Downton Abbey II (8) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.35 Ojciec Mateusz (175) - serial
 18.30 Rolnik szuka żony seria II - /1/ 

- reality show
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.06 GOL 
 20.15 Pogoda
 20.25 Komisarz Alex (80) - Zakład-

niczka - serial
 21.25 Hit na sobotę - Bękarty wojny 

- dramat, USA, Niemcy, reż. 
Quentin Tarantino, Eli Roth, wyk. 
Brad Pitt, Melanie Laurent, Diane 
Kruger, Til Schweiger, Eli Roth

 0.05 Transporter (2) - serial
 0.55 Glina (14) - serial
 1.55 Downton Abbey II (8) - serial
 3.15 Homeland (2) - serial
 4.10 Dziewczyny z Szymanowa 

- fi lm dok.

7.35 Afi sz kulturalny 8.10 Informacje kul-
turalne 8.30 Gitara Fender Stratocaster 
- fi lm dok. 9.10 Tydzień z życia mężczy-
zny - fi lm obyczajowy 10.50 Paths of Ha-
te - fi lm anim. 11.10 Informacje kulturalne 
11.30 Cappuccino z książką 12.05 Amba-
sador - fi lm dok. 13.55 Musicale - New 
York, New York - fi lm fabularny 16.45 
Studio Kultura - Rozmowy 17.20 Krypto-
nim MOrd - Złote koło - fi lm kryminalny 
19.10 Królowe Popu 20.20 Bilet do kina 
- Blue Velvet - fi lm fabularny, USA 22.35 
Deep Purple z orkiestrą - Montreux 2011, 
cz. 1 - koncert, USA 23.45 Filmy dla doro-
słych - Raj. wiara - fi lm obyczajowy, Fran-
cja, Niemcy, Austria 

6.40 Powstańcy - Dzień 43 6.45 Komuni-
katy Wojenne (17) - felieton 6.55 Dzien-
nik telewizyjny - 12.9.1986 7.35 Jak to 
działa (3) - magazyn 8.10 Matka Boża 
Pustynna 9.05 Wspaniałe stulecie (133) 
- serial 10.05 Teo - ria smaku Teo Vafi di-
sa (2) 10.45 Ginące cywilizacje (3) - cykl 
dok. 11.50 Pompeje. Piwnica szkieletów 
- fi lm dok. 12.50 Dzika przyroda w sercu 
Europy - fi lm dok. 13.30 Skarby czeskie-
go dziedzictwa narodowego 2 - cykl dok. 
14.00 Szerokie tory - reportaż 14.35 Wiel-
ka Gra - teleturniej 15.40 Kronikarz cza-
su wojny - fi lm dok. 16.25 Spór o historię 
- debata 17.05 Cafe Historia 17.30 Ency-
klopedia II wojny światowej 18.05 Wspa-
niałe stulecie (134) - serial 19.05 Była so-
bie Ziemia (20) - serial 19.45 Gdynia była 
pierwsza - fi lm dok. 20.55 Przewodnik 
Historyczny Bogusława Wołoszańskiego 
21.35 Druga Wojna Światowa cz. 2.  - fi lm 
dok. 22.40 Encyklopedia II wojny świato-
we 23.10 Nicolas Le Floch - Tajemnica uli-
cy Zakonników, cz. 2 - serial 0.15 Koło hi-
storii - Historia brudu

4.00 Siatkówka mężczyzn PŚ mężczyzn 
9.55 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 
10.55 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 
11.40 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 
14.10 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 
14.35 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 
15.05 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 
16.00 Polsat Sport News Sport Flash 16.07 
Magazyn Trans World Sport 17.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 17.07 Ręczna Pol-
ska 2016 19.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 19.07 Magazyn ATP World Tour Un-
covered 19.40 Piłka nożna Liga holender-
ska 22.00 Polsat Sport News Sport Flash 
22.07 WRC WRC - Rajdowe MŚ Australia 
23.00 Piłka nożna Liga holenderska 1.00 
Piłka nożna Eliminacje ME 2016 

8.00 la - Festiwal biegowy Krynica Zdrój 
8.15 Pełnosprawni - magazyn dla nie-
pełnosprawnych 8.45 jeździectwo - MP 
ujeżdżanie 9.45 la - Festiwal biegowy 
Krynica Zdrój 10.05 Jeździectwo - WKKW 
- Mistrzostwa Europy, Blair Castle 2015 
11.45 la - Festiwal biegowy Krynica Zdrój 
11.55 Jeździectwo - WKKW - Mistrzo-
stwa Europy, Blair Castle 2015 16.50 la 
- Festiwal biegowy Krynica Zdrój 17.05 
Futbol Amerykański - mecz towarzyski. 
Polska - Belgia - Gdynia 2015 - relacja 
19.55 strongamn - zawody Legionowo 
20.55 koszykówka - ME 23.00 Sportowa 
Sobota 23.25 Jeździectwo - WKKW - Mi-
strzostwa Europy, Blair Castle 2015. cross 
- relacja 1.15 Zakończenie dnia 

3.00 Tenis. US Open 7.00 Tenis. US Open 
Breakfast 7.30 Tenis. US Open 8.30 FIA 
WTCC. Motegi, Japonia 9.30 Tenis. US 
Open 11.00 Kolarstwo. Vuelta a Espańa 
12.00 Tenis. US Open 12.45 Wyścigi sa-
mochodowe. World Series by Renault, 
Nürburgrin 14.00 Kolarstwo. Vuelta extra 
14.15 Kolarstwo. Vuelta a Espańa 17.45 
Kolarstwo. Vuelta extra 18.00 Tenis. US 
Open 20.00 Tenis. US Open 20.45 Tenis. 
Gem, set i Mats 21.00 Tenis. US Open, 
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Finał ko-
biet 23.30 Tenis. Gem, set i Mats 23.45 
Tenis. US Open, Nowy Jork, Stany Zjed-
noczone Półfi nały mężczyzn 1.45 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Finał kobiet 

15.30 Powrót do Domu Ojca 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 PSL - skradziona tożsa-
mość 17.00 Z Parlamentu Europejskiego 
17.30 Reportaż dnia 17.55 Kartka z ka-
lendarza - Powstanie Warszawskie 18.00 
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.25 Prze-
gląd Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 
19.30 Spotkanie z Magdą Buczek 19.45 
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzie-
ci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 
20.50 Śladami historii 20.55 Przegląd 
Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Koncert z okazji 325. rocznicy Odsieczy 
Wiedeńskiej. Venimus, Vidimus, Deus Vicit 
0.10 Informacje dnia 0.30 Reportaż dnia 
0.55 Kartka z kalendarza

5.59 Serwis Info,  Pogoda,  Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz Info 
17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleexpress 
Extra 17.32 Puls Polski - magazyn 18.00 
Debata po europejsku 18.28 Po przecin-
ku - rozmowa 18.50 Serwis Info weekend 
19.15 Kapitalny program - magazyn eko-
nomiczny 19.40 Serwis sportowy 19.45 
Pogoda 19.53 Dziś wieczorem 20.08 Mi-
nęła 20ta 20.43 Flesz - Serwis Info 20.50 
Pogoda 21.00 Serwis Info weekend 21.10 
Pogoda 21.15 INFO Newsroom 21.40 
Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama 
Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 
22.55 Godzina po godzinie - podsumo-
wanie dnia 23.45 Sportowa Sobota 

 5.55 Co je połączyło? Najdziwniej-
sze pary świata (2) - cykl dok. 

 7.05 M jak miłość (1154) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.05 A la show - Edyta Bartosiewicz 

- talk - show
 12.20 Sztuka życia (93) - magazyn
 12.50 Paranienormalni Tonight 

- Marcin Gortat - program roz-
rywkowy

 13.45 Zziajani (1) - Wpadka - serial
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 Rodzinka.pl (157) - Jajo i kura” 

- serial komediowy
 15.15 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy
 16.25 O mnie się nie martw - s. III (1) 

- serial komediowy
 17.15 Słowo na niedzielę
 17.20 Kocham Kino - magazyn fi l-

mowy Grażyny Torbickiej
 18.00 Panorama, Sport , Pogoda
 18.55 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 The Voice of Poland - Przesłu-

chania w ciemno Małopolska 
i Świętokrzyskie

 21.10 The Voice of Poland - Przesłu-
chania w ciemno Górny Śląsk

 22.15 Drogówka - fi lm obyczajowy, 
reż. Wojciech Smarzowski, wyk. 
Bartłomiej Topa, Arkadiusz Jaku-
bik, Julia Kijowska, Eryk Lubos, 
Robert Wabich, Jacek Braciak, 
Marcin Dorociński, Agata Kule-
sza, Maciej Stuhr, Izabela Kuna

 0.20 Made in Polska - KRÓL - koncert
 1.25 Oscar, czyli 60 kłopotów na 

minutę - komedia, USA, reż. 
John Landis, wyk. Sylvester Stal-
lone, Vincent Spano, Marisa 
Tomei

 3.25 Za szybcy, za wściekli - fi lm 
sensacyjny, Niemcy, USA, reż. 
John Singleton, wyk. Paul Walker, 
Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole 
Hauser

 5.15 Zakończenie dnia

 5.30 Uwaga! - program interwencyjny
 5.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Kobieta na krańcu świata
 8.30 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.00 Na Wspólnej Omnibus - serial 

obyczajowy
 12.45 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy
 13.50 MasterChef - program rozryw-

kowy
 15.30 Aplauz, Aplauz! 
 16.55 Top Model - program rozryw-

kowy
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

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

 21.40 Lejdis - komedia, Polska 2008, 
reż. Tomasz Konecki, wyk. Iza 
Kuna, Edyta Olszówka, Magda-
lena Różczka, Anna Dereszow-
ska, Robert Więckiewicz, Piotr 
Adamczyk, Borys Szyc, Tomasz 
Kot, Tomasz Karolak, Rafał Króli-
kowski, Danuta Stenka, Krzysztof 
Globisz

 0.25 Starcie Tytanów - fi lm przygo-
dowy, USA 2010, reż. Louis Leter-
rier, wyk. Sam Worthington, Liam 
Neeson, Ralph Fiennes, Gemma 
Arterton, Mads Mikkelsen, Alexa 
Davalos, Jason Flemyng, Pete 
Postlethwaite, Polly Walker

 2.40 Uwaga! - program interwencyjny
 2.55 Sekrety Magii 

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

tywów
 10.10 Ewa gotuje
 10.45 Nasz nowy dom
 11.45 TOP CHEF
 13.15 Hell’s Kitchen - Piekielna 

Kuchnia
 14.45 Słoiki
 15.45 Trudne sprawy 
 16.45 Poznaj swoje prawa
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich

 20.05 Epoka lodowcowa: Wędrówka 
kontynentów - fi lm anim

   Ziemia ulega kolejnym prze-
obrażeniom. Tym razem światu 
zagraża wędrówka kontynen-
tów, którą jak zwykle wywołuje 
Scrat, goniący za upragnionym 
żołędziem. Brzoskwinka, córka 
Mańka i Eli, wkracza w wiek 
dojrzewania. Jej kłótnię z ojcem 
przerywa kontynentalny kata-
klizm. Rodzina zostaje rozdzie-
lona. Maniek, Diego i Sid zostają 
wyrzuceni na środek właśnie 
tworzącego się oceanu. Na krze 
została też szalona babka Sida. 

 22.05 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 0.00 Dancing with the Stars. Taniec 

z Gwiazdami
 2.05 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.00 Garfi eld Show
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.00 Garfi eld Show
 8.15 Garfi eld Show
 8.30 Garfi eld Show
 8.50 Kacper: Szkoła postrachu
 9.20 Pies na wagę diamentów 

- komedia familijna, USA, 2008 
 11.35 Policjantki i Policjanci
 12.35 Policjantki i Policjanci
 13.35 STOP Drogówka
 14.35 Skarby III Rzeszy
 15.05 Tajna historia XX wieku
 15.45 Nie ma to jak bliźniaki: Film 

- komediodramat, USA, 2011, 
reż. Sean McNamara, wyk. 
Brenda Song, Cole Sprouse, Dylan 
Sprouse

 17.30 Inspektor Gadżet - komedia, 
USA, 1999, reż. David Kellogg, 
wyk. Joely Fisher, Matthew Bro-
derick, Rupert Everett 

 19.00 Galileo
 20.00 Policjantki i Policjanci
 21.00 Policjantki i Policjanci
 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
 23.00 Klątwa laleczki Chucky - hor-

ror, USA, 2013, reż. Don Mancini, 
wyk. Chantal Quesnelle, Fiona 
Dourif, Jordan Gavaris

 1.00 Nietoperze - horror, USA, 1999 
 2.55 Rodzice na skraju załamania 

nerwowego
 4.00 Disco Polo Life

 6.10 Szymon Majewski Show
 7.20 Mango - Telezakupy
 9.25 Różowa pantera - serial
 10.40 Dr House IV - serial obyczajowy
 11.40 Chirurdzy - serial
 12.40 Prawo Agaty - serial 
 14.45 Uwolnić orkę IV: Ucieczka 

z Zatoki Piratów - fi lm przygo-
dowy, USA 2010, reż. Will Geiger, 
wyk. Bindi Irwin, Beau Bridges, 
Bongolethu Mbutuma, Stephen 
Jennings

 16.50 Zmowa pierwszych żon 
- komedia, USA 1996, reż. Hugh 
Wilson, wyk. Bette Midler, Gol-
die Hawn, Diane Keaton, Maggie 
Smith, Dan Hedaya, Sarah Jessica 
Parker, Stockard Channing, Victor 
Garber, Stephen Collins

 19.00 Tin Cup - komedia, USA 1996, 
reż. Ron Shelton, wyk. Kevin 
Costner, Rene Russo, Don John-
son, Cheech Marin, Linda Hart

 21.50 Seks w wielkim mieście 
- komedia, USA 2008, reż. 
Michael Patrick King, wyk. Sarah 
Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin 
Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth

 0.50 Strasznie głośno, niesamowi-
cie blisko - fi lm obyczajowy, USA 
2011, reż. Stephen Daldry, wyk. 
Tom Hanks, Thomas Horn, San-
dra Bullock, Max Von Sydow, Zoe 
Caldwell, John Goodman

 3.35 Sekrety Magii 

 6.00 Dyżur
 6.30 Biesiada na cztery pory roku 

- serial dok.
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Stawka większa niż życie - serial
 9.00 Na jedwabnym szlaku - serial
 9.30 Boso przez świat 
 10.35 Dynamo: więcej niż magia 

- serial dok.
 11.40 Najpiękniejsze baśnie: Piękna 

i Książę - baśń, Niemcy 2014
 12.55 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Kot w butach - baśń
 14.20 Goście w Ameryce - komedia, 

Francja, USA 2001
 16.05 Babe: świnka z klasą - fi lm 

familijny, USA 1995, reż. Chris 
Noonan, wyk. Hugo Weaving, 
Jack Thompson, James Cromwell

 18.05 Bibliotekarze - serial
 20.00 Next - fi lm akcji, USA 2007, reż. 

Lee Tamahori, wyk. Nicolas Cage, 
Jessica Biel, Julianne Moore

 21.55 Agenci - komedia kryminalna, 
USA 2013, reż. Baltasar Kor-
makur, wyk. Bill Paxton, Denzel 
Washington, Mark Wahlberg, 
Paula Patton

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

 2.05 13 Posterunek 2 - serial
 3.10 Spotkanie z Balladą 1995
 4.00 Dyżur

 5.40 Egzamin z życia (54) - serial
 6.30 My Wy Oni - magazyn
 7.00 Transmisja Mszy Świętej 
 8.00 Tydzień
 8.25 Do zobaczenia w Krakowie 
 8.50 Festiwal Biegowy Krynica
 9.00 Ziarno - magazyn
 9.40 Nie ma jak Polska - magazyn
 10.10 Wojsko Polskie. Modernizacja
 10.40 Droga do zdrowia. Magazyn 

biegacza 
 11.05 Anno Domini - Biblii ciąg dal-

szy (1) - serial
 11.50 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański, Watykan
 12.10 Między ziemią a niebem
 12.50 BBC w Jedynce - Podróż przez 

życie, cz. 1. Pierwsze kroki 
 14.35 Lekkoatletyka - LOTTO 6.War-

szawski Memoriał Kamili Sko-
limowskiej

 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.35 Komisarz Alex (80) - Zakład-

niczka - serial
 18.35 Jaka to melodia?
 19.20 Wiadomości naukowe 
 19.30 Wiadomości
 20.01 Sport
 20.05 PZU Festiwal Biegowy - Kry-

nica - Zdrój - felieton
 20.13 33. PKO Wrocław Maraton 
 20.15 Pogoda
 20.25 Dziewczyny ze Lwowa (2) 

- Wypadki chodzą po ludziach 
- serial

 21.25 Rolnik szuka żony seria II - /2/ 
- reality show

 22.25 Zakochana Jedynka - Piąta 
pora roku - fi lm obyczajowy, Pol-
ska, 2012, reż. Jerzy Domaradzki, 
wyk. Marian Dziędziel, Ewa Wiś-
niewska, Andrzej Grabowski, 
Agnieszka Mandat

 0.10 Jaka to melodia?
 1.05 Determinator (3 - 4) - serial
 2.55 Transporter (2) - serial
 3.45 Wolność jest darem Boga 
 4.35 Zakończenie dnia

7.35 Afi sz kulturalny 8.10 Informacje kul-
turalne 8.35 Bez znieczulenia - fi lm oby-
czajowy 10.45 Preludium do Konkur-
su Chopinowskiego. Bloody Daughter  
12.30 Informacje kulturalne 12.55 Arty-
sta - fi lm obyczajowy 14.50 Idziemy na 
wojnę! - fi lm kr.metr. 15.30 Gitara Fen-
der Stratocaster - fi lm dok. 16.15 Koncert 
w Paryżu, cz. 2 17.15 Jesień w TVP Kultura 
- Koncert 18.50 Mundial. Gra o Wszyst-
ko. - cykl dok. 20.40 Polowanie - dramat 
22.45 Kiedy będę ptakiem - fi lm dok. 
23.25 Koncert TVP Kultura 0.35 Zupeł-
nie inna historia - fi lm anim. 0.45 Joset-
te - fi lm anim. 1.00 Anna i wilki - dramat 
obyczajowy

6.40 Komunikaty Wojenne (18) - felieton 
6.50 Dziennik telewizyjny - 13.09 1986 
7.30 Jak to działa (4) - magazyn 8.05 
Paweł z Tarsu. Pojednanie światów - cykl 
dok. 9.20 Wspaniałe stulecie (134) - serial 
10.10 Okrasa łamie przepisy 10.45 Giną-
ce cywilizacje (4) - cykl dok. 11.45 Staro-
żytni Rzymianie 2 - serial dok. 12.55 Lu-
dzie rzeki 2 - serial dok. 14.05 Szerokie 
tory - reportaż 14.30 Powstańcy - Dzień 
44 14.40 Nicolas Le Floch - Tajemnica 
ulicy Zakonników, cz. 1 -  2 - serial 16.55 
Wizna 1939 - 70 lat po bitwie - reportaż 
17.15 Ex Libris - magazyn 17.35 Encyklo-
pedia II wojny światowej 18.00 Wspaniałe 
stulecie (135) - serial 19.05 Była sobie Zie-
mia  (21) - serial 19.40 Zapomniany mun-
dial - fi lm dok. 21.25 Defi lada zwycięzców 
- fi lm dok. 22.20 Uwięziona fl otylla - re-
portaż 23.00 Encyklopedia II wojny świa-
towej - Narodziny wojny - rok 1939, cz. 4 
- cykl dok. 23.35 Nicolas Le Floch - Duch 
z ulicy Royale cz. 1 - serial 0.40 Ambasa-
dor - fi lm dok. 2.30 Czas honoru (15 - 16) 
- serial 4.25 Zakończenie dnia 

4.00 Siatkówka mężczyzn PŚ mężczyzn 
5.00 Siatkówka mężczyzn PŚ mężczyzn 
8.40 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 
9.10 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 
9.40 MotoGP Motocyklowe MŚ 2015 
10.00 Polsat Sport News Sport Flash 10.07 
Magazyn lekkoatletyczny 11.00 Moto-
GP Motocyklowe MŚ 2015 16.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 16.07 Maga-
zyn Atleci 17.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 17.07 Siatkówka mężczyzn PŚ męż-
czyzn 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 
19.07 Magazyn Cafe Futbol 21.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 21.07 Siatkówka 
mężczyzn PŚ mężczyzn 23.00 Siatkówka 
mężczyzn PŚ mężczyzn 0.30 Piłka nożna 
Eliminacje ME 2016 

8.15 Kierunkek RIO 8.50 la - Maraton 
Wrocław 9.15 koszykówka - ME 10.05 
koszykówka - ME 11.05 la - Festiwal bie-
gowy Krynica Zdrój 11.15 la - Maraton 
Wrocław 11.35 Magazyn jeździecki 12.10 
la - Festiwal biegowy Krynica Zdrój 12.25 
Jeździectwo - WKKW - Mistrzostwa Eu-
ropy 14.05 Lekkoatletyka - LOTTO 6.War-
szawski Memoriał Kamili Skolimowskiej 
17.05 la - Festiwal biegowy Krynica Zdrój 
17.20 Jeździectwo - WKKW - Mistrzo-
stwa Europy 18.25 Zwarcie 19.00 Żużel 
- Nice Polska Liga. 1 . ROW Rybnik - Ostro-
via Ostrów Wielkopolski 20.55 koszyków-
ka - ME mężczyzn 23.00 Lekkoatletyka 
- LOTTO 6.Warszawski Memoriał Kami-
li Skolimowskiej 0.40 Sportowa niedziela

3.00 Tenis. US Open 6.30 Tenis. US Open 
Breakfast 7.00 FIA WTCC. Motegi, Japo-
nia 9.00 Jeździectwo . Horse Excellen-
ce 9.05 Jeździectwo. Global Champions 
Tour, Rzym 10.10 Magazyn wyścigów 
konnych 10.20 Jeździectwo . Horse Ex-
cellence 10.25 Kolarstwo. Vuelta a Espańa 
12.00 Tenis. US Open 12.45 Wyścigi sa-
mochodowe. World Series by Renault, 
Nürburgring 14.00 Tenis. US Open 15.00 
Kolarstwo. La Course by La Vuelta 17.00 
Kolarstwo. Vuelta a Espańa 18.30 Kolar-
stwo. Vuelta extra 18.45 Kolarstwo. Vuel-
ta a Espańa 20.45 Kolarstwo. Vuelta extra 
21.00 Watts 21.15 Magazyn. Sports Insi-
ders 21.45 Tenis. Gem, set i Mats 22.00 
Tenis. US Ope 1.30 Tenis. Gem, set i Mats 

12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Fran-
ciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska 13.30 
Sól ziemi 14.25 Charlie - historia zabawki 
16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert ży-
czeń 17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 
Reportaż dnia 17.55 Kartka z kalenda-
rza - Powstanie Warszawskie 18.00 Anioł 
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Roz-
mowy niedokończone 19.25 Retrospek-
cja 19.30 Owca Aniela 19.45 Modlitwa 
z telefonicznym udziałem dzieci 20.00 In-
formacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Śla-
dami historii 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Vatican Magazi-
ne 22.10 Jak My to widzimy 22.40 Józef 
z Egiptu 23.25 Arsenał pamięci 0.00 Świat 
w obrazach 0.05 Słowo Życia - rozważa-
nie Ewangelii dnia 0.10 Informacje dnia 
0.30 Reportaż dnia 

5.59 Serwis Info,  Pogoda,  Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 17.05 Serwis sportowy 17.15 Teleex-
press Extra 17.32 Puls Polski - magazyn 
18.00 Prawdę mówiąc - magazyn 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis 
Info weekend 18.58 Nie wierzę polity-
kom - debata 19.30 Konfrontacje - ma-
gazyn 19.47 Pogoda 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 - Pano-
rama Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.45 
Sportowa niedziela 23.15 Godzina po go-
dzinie - podsumowanie dnia 0.00 Pogoda 
0.10 Teleexpress Extra 0.35 Woronicza 17 

 6.40 M jak miłość (1155) - serial
 7.40 Barwy szczęścia (1312) - serial
 8.15 Barwy szczęścia (1313) - serial
 8.45 Barwy szczęścia (1314) - serial
 9.20 Barwy szczęścia (1315) - serial
 9.50 W królestwie roślin z Davidem 

Attenborough - Poznawanie 
tajemnic (2) - cykl dok. 

 11.00 Wojciech Cejrowski - boso 
przez świat - Sawanna (9) 

 11.35 Makłowicz w podróży - Chor-
wacja „Lastovo i Mljet” 
- magazyn kulinarny

 12.10 Gwiazdy w południe - Gang 
Olsena daje dyla - komedia, 
Dania, reż. Erik Balling, wyk. Ove 
Sprogoe, Poul Bundgaard, Mor-
ten Grunwald

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 The Voice of Poland - Przesłu-

chania w ciemno Małopolska 
i Świętokrzyskie

 15.35 The Voice of Poland - Przesłu-
chania w ciemno Górny Śląsk

 16.30 Na dobre i na złe (605) - „Nie 
fl irtuję z mężatkami - serial

 17.25 Na sygnale (66) - Za późno 
- serial fabularyzowany TVP

 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.55 Paranienormalni Tonight 

- kulisy
 19.05 O mnie się nie martw - s. III (1) 

- serial komediowy
 20.10 Za szybcy, za wściekli - fi lm 

sensacyjny, Niemcy, USA, reż. 
John Singleton, wyk. Paul Walker, 
Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole 
Hauser

 22.10 Paranienormalni Tonight 
- Katarzyna Bujakiewicz - pro-
gram rozrywkowy

 23.10 Historia jazzu „Dar” 2 - fi lm dok. 
 0.25 Stay Alive - horror, USA, reż. 

William Brent Bell, wyk. Jon 
Foster, Samaire Armstrong, Fran-
kie Muniz, JImmi Simpson

 2.00 Czas honoru (64 - 65) - serial
 3.50 Skandal (15) - serial

 5.30 Uwaga! - program interwencyjny
 5.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Maja w ogrodzie 
 8.25 Akademia ogrodnika 
 8.30 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.00 Kobieta na krańcu świata
 11.35 Co za tydzień - magazyn
 12.00 Aż po sufi t! - serial
 12.55 Mam talent
 14.35 Hobbit: Niezwykła podróż 

- fi lm przygodowy, USA, Nowa 
Zelandia 2012, reż. Peter Jack-
son, wyk. Martin Freeman, Ian 
McKellen, Richard Armitage, Ken 
Stott, Graham McTavish, Dean 
O’Gorman, Aidan Turner, James 
Nesbitt, Cate Blanchett, Hugo 
Weaving, Christopher Lee, Andy 
Serkis, Ian Holm, Elijah Wood

 18.00 Ugotowani - program kulinarno 
- rozrywkowy

 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.45 Uwaga! - program interwencyjny
 20.00 Aplauz, Aplauz! 
 21.30 MasterChef - program rozryw-

kowy

 23.00 Oszukać przeznaczenie II 
- horror, USA 2003, reż. David 
Ellis, wyk. Ali Larter, A.J. Cook, 
Michael Landes, Tony Todd, T.C. 
Carson, Jonathan Cherry

 1.00 Partnerki - serial kryminalny
 1.55 Uwaga! - program interwencyjny
 2.15 Sekrety Magii 

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

tywów
 9.45 Horton słyszy Ktosia! - fi lm anim.
 11.30 Dziennik cwaniaczka 2 - kome-

dia familijna, USA, 2011
 13.45 Epoka lodowcowa: Wędrówka 

kontynentów - fi lm anim.
 15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Tylko Muzyka. Must be the Music

 22.05 Transporter 3 - fi lm akcji, USA, 
Francja, Wielka Brytania, 2008, 
reż. Olivier Megaton, wyk. 
François Berléand, Jason Statham, 
Robert Knepper, Natalya

  Frank Martin dostaje kolejne 
zadanie do wykonania, najtrud-
niejsze z dotychczasowych 
- córka ukraińskiego urzędnika 
musi zostać bezpiecznie prze-
transportowana z Marsylii do 
Odessy. Były komandos a obecnie 
kurier do zadań specjalnych Frank 
Martin otrzymuje najtrudniejsze 
zlecenie w swojej dotychczaso-
wej karierze. Człowiek nazwi-
skiem Johnson powierza mu 
nietypową „przesyłkę”, którą 
okazuje się córka ważnego ukra-
ińskiego urzędnika, Valentina. 
Zadaniem Franka jest bezpiecznie 
przewieźć ją z Marsylii do Odessy.

 0.10 Zdrady
 1.10 Magazyn sportowy

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.00 Garfi eld Show
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.00 Garfi eld Show
 8.15 Kacper: Szkoła postrachu
 8.50 Inspektor Gadżet - komedia, 

USA, 1999, reż. David Kellogg, 
wyk. Joely Fisher, Matthew Bro-
derick, Rupert Everett 

 10.30 Galileo
 11.35 Atak meteorytów - fi lm sci - fi , 

USA, 2011, reż. Tibor Takács, wyk. 
Kari Matchett, Michael Trucco 

 13.30 K - 19 - dramat, Niemcy, USA, 
Wielka Brytania, 2002, wyk. Har-
rison Ford, Liam Neeson 

 16.30 Park jurajski - fi lm przygodowy, 
USA, 1993, reż. Steven Spielberg, 
wyk. Jeff  Goldblum, Laura Dern, 
Sam Neill 

 19.00 Galileo
 20.00 Wyjazd integracyjny - kome-

dia, Polska, 2011, reż. Przemysław 
Angerman, wyk. Jan Frycz, Kata-
rzyna Glinka, Tomasz Karolak 

 21.55 Agresja - thriller, USA, 2012 
 23.45 Johnny Mnemonic - thriller, 

sci - fi , Kanada, USA, 1995, reż. 
Robert Longo, wyk. Dolph Lund-
gren, Ice - T, Keanu Reeves 

 1.45 Zagadki kryminalne
 2.45 Interwencja
 3.05 Rodzice na skraju załamania 

nerwowego
 4.00 Disco Polo Life

 6.00 Szymon Majewski Show
 7.10 Mango - Telezakupy
 9.15 Różowa pantera - serial
 10.25 Dr House IV - serial obyczajowy
 11.25 Chirurdzy - serial
 12.25 Prawo Agaty - serial 
 15.30 Bitwa o Anglię - fi lm wojenny, 

Wielka Brytania 1969, reż. Guy 
Hamilton, wyk. Laurence Olivier, 
Robert Shaw, Michael Caine, Chri-
stopher Plummer, Kenneth More, 
Susannah York, Trevor Howard, 
Ralph Richardson, Curt Jurgens, 
Michael Redgrave, Nigel Patrick, 
Edward Fox

 18.10 Rybki z ferajny - komedia, USA 
2004, reż. Bibo Bergeron, Vicky 
Jenson, Rob Letterman, wyk. Will 
Smith, Robert De Niro, Renée 
Zellweger, Jack Black, Angelina 
Jolie, Martin Scorsese

 20.00 Ostatni władca wiatru - fi lm 
przygodowy, USA 2010, reż. M. 
Night Shyamalan, wyk. Noah Rin-
ger, Dev Patel, Nicola Peltz, Jack-
son Rathbone, Shaun Toub

 22.15 Rush - serial
 23.10 Dziewczyna z ekstraklasy 

- komedia, USA 2010, reż. Jim 
Field Smith, wyk. Jay Baruchel, 
Alice Eve, T.J. Miller, Mike Vogel

 1.20 Fringe: Na granicy światów 
- serial S - F

 2.25 Sekrety Magii 
 4.35 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Taki jest świat
 6.55 Stawka większa niż życie - serial
 8.10 Biesiada na cztery pory roku 

- serial dok.
 8.50 Na jedwabnym szlaku - serial 
 9.50 Wojciech Cejrowski.Boso
 10.50 Gwiazdy lombardu 
 11.20 Kontrola tłumu - program dok.
 11.50 Żółwik Sammy 2: Wielka 

ucieczka - fi lm anim.
 13.45 Babe: świnka z klasą - fi lm 

familijny, USA 1995
 15.45 Bibliotekarze - serial
 17.35 U Pana Boga w ogródku 

- komedia, Polska 2007, wyk. 
Andrzej Zaborski, Emilian Kamiń-
ski, Krzysztof Dzierma, Małgo-
rzata Sadowska, Wojciech Solarz

 20.00 Dziedzictwo Bourne’a - fi lm 
sensacyjny, USA 2012, reż. Tony 
Gilroy, wyk. Edward Norton, 
Jeremy Renner, Rachel Weisz, 
Scott Glenn, Stacy Keach

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

 0.50 The Walking Dead - serial
 2.05 Spotkanie z Balladą 1995
 3.10 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.45 Taki jest świat
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Spotkanie z Balladą 1995

Niedziela, 13.09.2015

Sobota, 12.09.2015

6.00 Prywatna historia kina 6.45 Asterix 
i wikingowie - komedia animowana 8.25 
Samochodzik i templariusze - serial 10.00 
Dobry piesek - fi lm familijny 11.55 Klątwa 
Tutenchamona cz. 2 - serial 13.50 Zagi-
niony świat - serial 15.45 Czterej pancerni 
i pies cz. 3 - 4 - serial 18.00 Gorąca linia 
- komedia 20.00 Szyfry wojny - fi lm wo-
jenny 22.55 To my - fi lm sensacyjny  0.50 
Księga krwi - horror 

15.45 Express - informacje 16.00 Pogoda 
16.05 DeFacto Extra 16.40 Lot wysokiego 
ryzyka 17.45 Express - informacje 18.00 
Pogoda 18.05 Kossakowski. Inicjacja 
18.35 Anatomia głupoty według Richar-
da Hammonda 19.45 Express - informa-
cje 19.57 Pogoda 20.00 Wojny przewoź-
ników 21.00 Usterka 22.00 Najgorszy 
polski kierowca 23.00 Gogglebox. Przed 
telewizorem 23.30 Cena rozkoszy - serial 

10.10 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 
11.05 Zaginiony skarb Wielkiego Kanionu 
- fi lm fantasy 13.00 Zabójcze zwierzęta 
14.00 Nefretete: Tajemnica mumii kró-
lowej 15.00 Wielka piątka 17.00 Mistrz 
kuchni. Juniorzy 18.15 Autościema - czyli 
jak kupować, by nie żałować 19.25 Balla-
da o Daltonach - fi lm anim. 21.00 Kosz-
marne tatuaże 21.35 Maszyna - thriller sci 
- fi  23.25 Dorcel Airlines. Lot na Ibizę

6.00 Granice ryzyka - serial 7.05 Dwa mi-
liony dolarów napiwku - komedia 9.10 
Zaginiony świat - serial 11.00 Pułapki 
umysłu - serial 12.00 Powiesić go wysoko 
- western 14.35 Asterix i wikingowie - fi lm 
anim. 16.15 Stawka większa niż życie cz. 2 
- serial 17.30 Czterej pancerni i pies cz. 3 
- 4 - serial 19.50 100 kultowych fi lmów 
20.00 Be cool - komedia 22.25 Luther Se-
zon 1 - serial 23.50 Luther - serial 

13.30 Anatomia głupoty według Richarda 
Hammonda 14.30 Wielkie przeprowadz-
ki - serial 15.00 Ostre cięcie 15.45 Express 
- informacje 16.05 Usterka 16.35 Damy 
i wieśniaczki 17.45 Express - informa-
cje 18.05 Remont dla zysku 18.35 Wojny 
magazynowe 19.45 Express - informacje 
20.00 DeFacto 21.30 Kossakowski. Inicja-
cja 22.05 Betlejewski. Prowokacje 22.40 
Przepustka - serial 23.10 Komornicy

9.20 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 
10.20 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu 
11.30 Ballada o Daltonach - fi lm anim. 
14.20 Gryf z krainy ciemności - fi lm fan-
tasy 16.00 10 tysięcy dni - fi lm sci - fi  
18.00 Polski lombard 18.30 Polski lom-
bard 19.00 Prawie jak gladiator - fi lm 
anim. 21.00 Śmierć na 1000 sposobów 
21.30 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
23.35 Kryptonim „Atena” - thriller
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 5.25 Klan (2786) - telenowela
 5.50 Telezakupy
 6.25 Stworzone do lotu. Fregaty. 

Australia. - serial dok.
 6.55 Tajemnice ptaków, cz. 2. We 

własnym gnieździe - cykl dok.
 7.30 Jaka to melodia?
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.20 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie - Pasje
 8.55 Ranczo (10) - Porwanie - serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (10) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (170) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.50 BBC w Jedynce - Podróż przez 

życie, cz. 1. Pierwsze kroki 
 14.00 Tysiąc i jedna noc (11) - serial
 14.50 Wiadomości naukowe 
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy
 15.50 Wspaniałe stulecie (171) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2787) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.25 Wielki Test o Wojsku Polskim
 22.10 Oto historia - Amerykański 

korespondent - fi lm dok.
 23.20 Piąta pora roku - fi lm obyczajow 

, Polska, reż. Jerzy Domaradzki, 
wyk. Ewa Wiśniewska, Marian 
Dziędziel, Andrzej Grabowski, 
Leszek Lichota, Agnieszka Man-
dat, Natalia Rybicka

 1.10 Filary Ziemi (2) - serial
 2.50 Notacje - Wiesław Marian 

Chrzanowski. Byłem żołnie-
rzem w Powstaniu Warszaw-
skim - cykl dok.

 3.10 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

 3.55 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
 4.25 Zakończenie dnia

8.15 Portrety - Roxette - nowy początek 
- fi lm dok. 9.30 Czego nikt nie wie - fi lm 
kr.metr  10.05 Kryptonim MORD - Zło-
te koło - fi lm kryminalny  11.50 Jesień 
z TVP Kultura 12.30 Red Ribbon - koncert 
- koncert, Austria 13.40 Anna i wilki - dra-
mat obyczajowy 15.35 Portrety - Roxette 
- nowy początek - fi lm dok. 16.50 Wiel-
ki bieg - dramat  18.40 Informacje kul-
turalne 19.00 TVP Kultura na 40. Festi-
walu Filmowym w Gdyni - Gala otwarcia 
- magazyn 20.00 W mgnieniu oka - fi lm 
dok. 21.15 Ziemia obiecana - fi lm fabular-
ny  0.05 Informacje kulturalne 0.25 Kino 
nocne - Vatel - fi lm kostiumowy , Francja 
2.20 Na koniec świata - dramat 

6.40 Komunikaty Wojenne (18) - felie-
ton 6.50 Dziennik telewizyjny - 14.9.1989 
7.35 Powrót do przeszłości Walia 1927 (6) 
- serial dok. 8.10 Drawieński Park Naro-
dowy - fi lm dok. 9.05 Wspaniałe stulecie 
(135) - serial 10.00 Makłowicz w podró-
ży 10.30 Powstańcy - Dzień 45 10.35 Spór 
o historię - debata 11.20 Defi lada zwy-
cięzców - fi lm dok. 12.20 Drony - skrzyd-
ła śmierci - fi lm dok. 13.20 Z archiwum 
porucznika Broka - fi lm dok. 14.00 Re-
giony z Historią 14.25 Dźwięki podwod-
nego świata - fi lm dok. 15.25 Było, nie 
minęło 16.00 Sensacje XX wieku 17.00 
Żółta bluzka ze spadochronu - fi lm dok. 
17.40 Flesz historii 18.00 Wspaniałe stule-
cie (136) - serial 19.05 Była sobie Ziemia 
(22) - serial 19.45 W imię syna - fi lm dok. 
21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX 
wieku. 22.40 Starożytni Rzymianie 2 - se-
rial dok. 23.55 Codzienny PRL 0.55 Z innej 
strony - Iran - reportaż 1.35 Flesz histo-
rii 1.55 niepoKORni - fi lm dok. 3.00 Czas 
honoru (17 - 18) s. II - serial 4.55 Zakoń-
czenie dnia 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Magazyn Cafe Futbol 9.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 9.07 Piłka nożna Liga 
ukraińska 11.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 11.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 
2015 13.07 Piłka nożna Liga holenderska 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 
Ręczna Superliga PGNiG 17.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 17.07 Lekkoatle-
tyka Diamond League 19.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 19.07 Magazyn lekko-
atletyczny 20.00 Boks Magazyn Puncher 
21.00 Piłka nożna Magazyn I ligi 22.00 
Polsat Sport News Sport Flash 22.07 Ma-
gazyn ATP World Tour Uncovered 23.00 
Siatkówka mężczyzn PŚ mężczyzn 0.30 
Piłka nożna Eliminacje ME 2016 

8.00 Sportowa niedziela 8.40 koszy-
kówka 10.30 Zwarcie 11.00 Jeździectwo 
- WKKW - Mistrzostwa Europy, Blair 
Castle 2015. cross - relacja 12.45 Żużel 
- Nice Polska Liga. 1 . ROW Rybnik - Ostro-
via Ostrów Wielkopolski 14.45 Zygmunt 
Smalcerz - jestem artystą 15.30 Jeździe-
ctwo - WKKW - Mistrzostwa Europy, 
Blair Castle 2015. skoki - relacja 17.05 Pił-
ka nożna Manchester Uniated TV 20.15 
4 - 4 - 2 magazyn piłkarski 20.45 4 - 4 
- 2 magazyn piłkarski 21.20 Lekkoatlety-
ka - LOTTO 6. Warszawski Memoriał Ka-
mili Skolimowskiej 23.00 Echa stadionów 
23.25 Futbol Amerykański - mecz towa-
rzyski. Polska - Belgia - Gdynia 2015 - re-
lacja 1.30 Zakończenie dnia 

3.00 Tenis. US Open 7.00 Kolarstwo. 
Vuelta a Espańa 8.30 Weekend w spor-
tach motorowych 8.45 Snooker. Ma-
sters, Szanghaj 11.30 Jeździectwo. Ro-
lex Grand Slam, Spruce Meadows 12.30 
Magazyn. Sports Insiders 13.00 Snooker. 
Ronnie O Sullivan Show 13.30 Snooker. 
Masters, Szanghaj 16.45 Tenis. US Open 
17.45 Watts 18.00 Eurogole 19.15 Kolar-
stwo. Vuelta a Espańa Best of 20.15 Jeź-
dziectwo. Rolex Grand Slam, Spruce Me-
adows 21.15 Watts 21.30 Tenis. US Open, 
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Best of 
22.30 Magazyn. Sports Insiders 23.00 
Jeździectwo. Magazyn wyścigów kon-
nych 23.15 Kolarstwo. Vuelta a Espańa 
Best of 0.15 Snooker. Masters, Szanghaj 

14.10 Głos serca 15.30 Góra krzyży 15.45 
Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia 
15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje 
dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 Ty-
dzień z Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie 
17.20 Święty na każdy dzień 17.25 Kart-
ka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 
17.30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 
w Tarnowie 19.30 Jezus - Królestwo bez 
granic 20.00 Informacje dnia 20.20 Ró-
żaniec 20.50 Śladami historii 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Polski Punkt Widzenia 22.00 Saxum. 
Wspomnienia o Prałacie Álvaro del Portil-
lo 22.30 Kościół w potrzebie 22.55 Święty 
na każdy dzień 23.00 Chryste ratuj 23.25 
Wędrówka szlakiem przydrożnych krzyży 
i kapliczek ziemi wieluńskiej 23.50 Lusa-
ka - City of Hope 0.00 Świat w obrazach

5.59 Serwis Info,  Pogoda,  Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 17.15 Teleexpress Extra 17.32 To jest 
temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis In-
fo 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObi-
znes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 
20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Ser-
wis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 
21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.49 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.48 Po-
goda 22.55 Godzina po godzinie - pod-
sumowanie dnia 23.45 Echa stadionów 
0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat 
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem

 5.40 M jak miłość (892) - serial
 6.35 Coś dla Ciebie - magazyn
 7.05 M jak miłość (893) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1315) - serial
 11.35 Postaw na milion - teleturniej
 12.35 Imperium miłości (10) - serial
 13.25 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat 
 14.00 Świętokrzyska Gala Kabare-

towa 2015 - widowisko
 14.50 Imperium miłości (11) - serial
 15.50 Panorama, Pogoda
 16.10 Reporter Polski - magazyn
 16.40 Rodzinka.pl (157) - Jajo i kura 

- serial komediowy
 17.15 Moje 600 gramów szczęścia (1) 

- nowela dok., reż. Aneta Kopacz
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.45 Kulisy Moje 600 gramów 

szczęścia (1) - felieton
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1315) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1316) - serial 

obyczajowy
 20.45 M jak miłość (1156) - serial
 21.40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Tomasz Lis na żywo
 22.50 Kulisy Moje 600 gramów 

szczęścia (2) - felieton
 22.55 Czy świat oszalał? - GPS 

- Gwiezdne wojny - fi lm dok. 
 0.00 Skandal (15) - serial
 0.55 O mnie się nie martw (13) 

- serial
 1.50 Afonia i pszczoły - film obycza-

jowy, Polska, reż. Jan Jakub Kolski, 
wyk. Grażyna Błęcka - Kolska, 
Andriey Bilanov, Mariusz Zaniternik, 
Zofi a Zoń, Krzysztof Adamczyk

 3.50 Tomasz Lis na żywo
 4.55 GPS - Gwiezdne wojny - fi lm 

dok. reż. Franck Cuveiler
 5.55 Zakończenie programu

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Detektywi - program kryminalny
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

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

czajowy
 15.00 Szkoła - serial
 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
 20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy

 20.50 Wesołowska i mediatorzy 
 21.30 Top Model - program rozrywkowy
 22.30 Na językach - magazyn
 23.30 Revolution - serial S - F
 0.30 Mroczne zagadki Los Angeles 

- serial
 1.25 Co za tydzień - magazyn
 1.55 Uwaga! - program interwencyjny
 2.20 Sekrety Magii 
 3.40 Rozmowy w toku - talk show

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

 20.10 MEGA HIT - Prometeusz - fi lm 
sci - fi , USA, Wielka Brytania, 2012, 
reż. Ridley Scott, wyk. Charlize 
Theron, Michael Fassbender, Guy 
Pearce, Idris Elba, Noomi Rapace

  W 2089 archeologowie Elizabeth 
Shaw i Charlie Holloway odkry-
wają w Szkocji piktogramy wyko-
nane ponad 35000lat wcześniej. 
Podobne znaki pojawiały się w kul-
turach niemal wszystkich starożyt-
nych cywilizacji. Według naukow-
ców ludzkość mogła być stworzona 
przez pozaziemską inteligencję, 
którą nazywają Inżynierami.

 22.45 Czas zbrodni - thriller, USA, 2011, 
reż. Ernie Barbarash, wyk. Yancey 
Arias, Austin Abrams, Nicki Aycox, 
Cuba Gooding Jr, Danielle Nicolet

 0.55 Zakładnik - thriller, USA, Niemcy, 
2002, reż. Bob Rafelson, wyk. 
Samuel L. Jackson, Milla Jovovich, 
Stellan Skarsgard\

 6.00 Sekrety Sąsiadów
 6.30 Sekrety Sąsiadów
 7.00 Garfi eld Show
 7.15 Garfi eld Show
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.00 Garfi eld Show
 8.15 Garfi eld Show
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Dom nie do poznania
 10.00 Kotka - telenowela obyczajowa
 11.00 Dzikie serce - telenowela oby-

czajowa
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Kotka - telenowela obyczajowa
 17.00 Dzikie serce - telenowela oby-

czajowa
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Śmierć na 1000 sposobów
 20.30 Śmierć na 1000 sposobów
 21.00 Światowe rekordy Guinessa
 22.00 Galileo
 23.00 Galileo
 0.00 Spadkobiercy - program roz-

rywkowy
 1.00 STOP Drogówka
 2.00 Graffi  ti
 2.10 TAK czy NIE
 2.45 Eliminacje ME 2016: 
  Polska - Gibraltar (7.09.2015) 
 5.00 Disco Polo Life

 5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.50 Męski Typ 2: Przemysław 

Saleta - talk show
 7.25 Dr House IV - serial obyczajowy
 8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.25 Chirurdzy - serial
 11.25 Mango Telezakupy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Revolution II - serial S - F
 17.00 Prawo Agaty - serial obycza-

jowy
 18.00 Chirurdzy II - serial
 19.00 Dr House IV - serial obyczajowy
 20.00 Zięć idealny - fi lm sensa-

cyjny, Niemcy 2007, reż. Michael 
Rowitz, wyk. Barbara Rudnik, 
Tobias Oertel, Florian Stetter, 
Diana Amft

 22.00 The Following II - serial sensa-
cyjny, USA

 23.00 Wróg u bram - fi lm wojenny, 
USA, Niemcy, Wielka Brytania, 
Irlandia 2001, reż. Jean - Jacques 
Annaud, wyk. Jude Law, Ed Har-
ris, Joseph Fiennes, Rachel Weisz, 
Bob Hoskins, Ron Perlman

 1.50 Sekrety Magii 
 4.05 Druga strona medalu - talk show
 4.35 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 6.30 Nash Bridges - serial
 7.30 Nash Bridges - serial
 8.30 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 11.00 Santa Diabla - telenowela
 12.00 Za głosem serca - telenowela
 13.00 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 15.30 Arrow - serial
 16.35 Arrow - serial
 17.35 13 Posterunek 2 - serial
 18.15 13 Posterunek 2 - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 19.30 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 20.55 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 21.55 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 22.50 Dziedzictwo Bourne’a - fi lm 

sensacyjny, USA 2012, reż. Tony 
Gilroy, wyk. Edward Norton, 
Jeremy Renner, Rachel Weisz, 
Scott Glenn, Stacy Keach

 1.45 Taki jest świat
 2.40 13 Posterunek 2 - serial
 3.05 13 Posterunek 2 - serial
 3.35 Spotkanie z Balladą 1995
 4.45 Spotkanie z Balladą 1995

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Historia dla Ciebie - pamięć.pl 
 8.55 Ranczo (11) - Wspólny wróg 

- serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (11) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (171) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Najdziwniejsze zwierzęta 

świata.cz. 1. Osobliwi miesz-
kańcy oceanów. - cykl dok.

 14.00 Tysiąc i jedna noc (12) - serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - Ryby 

morskie - magazyn kulinarny
 15.50 Wspaniałe stulecie (172) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2788) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 GOL
 20.10 Pogoda
 20.25 Gruby i chudszy 2. rodzina 

Klumpów - komedia, USA, reż. 
Peter Segal, wyk. Eddie Murphy, 
Janet Jackson, Larry Miller

 22.20 Generał bandytów (3) - fi lm 
kostiumowy, Włochy 

 23.30 Filary Ziemi (2) - serial
 1.20 Gruby i chudszy 2. rodzina 

Klumpów - komedia, USA, reż. 
Peter Segal, wyk. Eddie Murphy, 
Janet Jackson, Larry Miller

 3.10 Historia dla Ciebie - pamięć.pl 
- magazyn

 3.30 Oto historia - Amerykański 
korespondent - fi lm dok.

 4.35 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

 5.20 Zakończenie dnia

8.10 Informacje kulturalne 8.35 PO - LIN. 
Okruchy pamięci - fi lm dok. 10.15 TVP Kul-
tura na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 
11.15 W mgnieniu oka - fi lm dok. 12.30 10 
lat TVP Kultura - Piosenki z programu „Wie-
czorny gość - Piotr Fronczewski 12.55 Mu-
zyka lekka, łatwa i przyjemna 14.00 Infor-
macje kulturalne 14.25 Jezioro Bodeńskie 
- fi lm fabularny  16.05 PO - LIN. Okruchy 
pamięci - fi lm dok. 17.35 Pomniki historii, 
cz. 5 - reportaż 17.45 Księstwo - fi lm oby-
czajowy  20.00 Eurokultura  20.30 Miesiąc 
z Krzysztofem Globiszem - Alek - spektakl 
teatralny  21.45 TVP Kultura na 40. Festi-
walu Filmowym w Gdyni 22.25 Boisko 
bezdomnych - fi lm obyczajowy

6.40 Komunikaty Wojenne (18) - felie-
ton 6.50 Dziennik telewizyjny - 15.9.1987 
7.35 Powrót do przeszłości Walia 1927 (7) 
- serial dok. 8.15 Dźwięki podwodnego 
świata - fi lm dok. 9.20 Wspaniałe stule-
cie (136) - serial 10.05 Powstańcy - Dzień 
46 10.15 KucinAlina - magazyn kulinar-
ny 10.45 Flesz historii 11.10 W imię syna 
- fi lm dok. 12.15 Ruski miesiąc - reportaż 
12.50 Kołyma… na dnie życia - reportaż 
13.15 Codzienny PRL 14.15 Dzika przyro-
da w sercu Europy - fi lm dok. 14.45 Skar-
by czeskiego dziedzictwa narodowego  2 
- cykl dok. 15.20 Było, nie minęło 15.50 
Sensacje XX wieku 16.55 Bitwa o Anglię 
- cykl dok. 17.30 Kulisy i sensacje - Po-
wstanie Warszawskie 18.00 Wspaniałe 
stulecie (137) - serial 19.05 Była sobie Zie-
mia (23) - serial 19.45 Historia faszyzmu 
(1) - serial 21.00 Było, nie minęło 21.40 
Sensacje XX wieku 22.35 Syberiada pol-
ska - dramat 0.55 Żółta bluzka ze spado-
chronu - fi lm dok. 1.35 Pułkownik Dąbek. 
Obrona Gdyni 1939 - fi lm dok. 2.40 Hi-
storia kryminalistyki  6 - serial dok. 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Piłka nożna Liga rosyjska 9.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 9.07 MotoGP Motocy-
klowe MŚ 2015 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Piłka nożna Liga holen-
derska 13.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 13.07 Ręczna Superliga PGNiG 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 
Magazyn Cafe Futbol 17.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 17.07 Piłka nożna Li-
ga holenderska 19.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 19.07 Siatkówka mężczyzn PŚ 
mężczyzn 21.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 21.07 Boks Magazyn Puncher 22.00 
Piłka nożna Magazyn I ligi 23.00 Siatków-
ka mężczyzn PŚ mężczyzn 1.00 Magazyn 
Cafe Futbol 

8.00 PN - Manchester United TV 9.00 
PN - Manchester United TV 10.00 PN 
- Manchester United TV 11.10 Jeździe-
ctwo - WKKW - Mistrzostwa Europy, Blair 
Castle 2015. skoki - relacja 12.00 Jeździe-
ctwo - WKKW - Mistrzostwa Europy, Blair 
Castle 2015. skoki - relacja 12.45 4 - 4 - 2 
- magazyn piłkarski 13.15 4 - 4 - 2 - ma-
gazyn piłkarski 13.45 PN 15.45 piłka noż-
na - Magazyn 17.20 koszykówka 18.20 
koszykówka 19.35 La dla każdego 20.10 
Kierunek RIO - magazyn 20.50 koszy-
kówka 21.50 koszykówka 22.50 koszy-
kówka 23.00 Sportowy Wieczór 23.15 
GOL - felieton 23.25 koszykówka 1.15 
Zakończenie dnia 

7.30 Snooker. Masters, Szanghaj 8.30 
Snooker. Masters, Szanghaj 11.30 Tenis. 
US Open, Best of 12.30 Kolarstwo. Vuel-
ta a Espańa Best of 13.30 Snooker. Ma-
sters, Szanghaj 16.30 Magazyn wyścigów 
konnych 16.45 Eurogole 18.00 Kolarstwo. 
Vuelta a Espańa Best of 19.00 Tenis. US 
Open, Best of 20.00 Magazyn. Sports In-
siders 20.30 Watts 20.45 Snooker. Ma-
sters, Szanghaj 22.30 Snooker. Ronnie 
O Sullivan Show 23.05 FIA WTCC. WTCC 
bez ograniczeń 23.30 Wyścigi samo-
chodowe. World Series by Renault, Nür-
burgring, Niemcy Podsumowanie 0.00 
Motorcross. MŚ, Leon, Meksyk 0.30 ZA-
PASY. MŚ, Las Vegas 1.30 Kolarstwo. Vuel-
ta a Espańa Best of 2.30 Watts 

15.10 Kościół w potrzebie 15.35 Dobra 
wiara, dobre tricki 15.45 Święty na każ-
dy dzień 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Aktualności akademi-
ckie WSKSiM w Toruniu 16.15 Syria 16.30 
Przyroda i ludzie 17.00 Patologia trans-
formacji 17.30 Reportaż dnia 17.55 Kart-
ka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 
18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 
18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 
Święty na każdy dzień 19.30 Każdy ma-
luch to potrafi  19.45 Modlitwa z telefo-
nicznym udziałem dzieci 20.00 Informa-
cje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Śladami 
historii 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 In-
formacje dnia 21.40 Polski Punkt Widze-
nia 22.00 Koncert „Stabat Mater” - Włod-
ka Pawlika 23.30 Przyroda i ludzie 0.00 
Świat w obrazach 0.05 Słowo Życia

5.59 Serwis Info,  Pogoda,  Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 17.15 Teleexpress Extra 17.32 To jest 
temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis In-
fo 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObi-
znes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 
20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Ser-
wis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 
21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Po-
goda 22.55 Godzina po godzinie - podsu-
mowanie dnia 23.45 Sportowy Wieczór 
0.00 Teleexpress Extra 0.25 To jest temat 
- magazyn 0.55 Dziś wieczorem 

 6.30 Kiedy przyjdą podpalić dom… 
 7.05 M jak miłość (894) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1316) - serial 

obyczajowy
 11.30 Na dobre i na złe (14) - Cena 

przyjaźni
 12.35 Imperium miłości (11) - serial 

kostiumowy, Turcja
 13.35 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Tabu 
 14.05 Moje 600 gramów szczęścia (1) 

- nowela dok.
 14.50 Imperium miłości (12) - serial 
 15.50 Panorama
 16.10 Pogoda
 16.20 M jak miłość (1156) - serial
 17.15 Moje 600 gramów szczęścia (2) 

- nowela dok.
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.45 Kulisy Moje 600 gramów 

szczęścia (3) - felieton
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1316) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1317) - serial
 20.45 M jak miłość (1157) - serial
 21.40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.50 Kulisy Moje 600 gramów 

szczęścia (4) - felieton
 23.00 Świat bez fi kcji - Życie na 

dopalaczach - fi lm dok. 
 0.05 Krew z krwi 2 (4) - serial
 1.00 Instynkt (3) - Złamane serce 

- serial kryminalny TVP
 1.55 Magazyn Ekspresu Reporterów
 2.55 Życie na dopalaczach - fi lm 

dok. reż. Steph Atkinson
 4.05 Paradoks (9) Oaza spokoju 

- serial kryminalny TVP
 4.50 Zakończenie programu

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Wesołowska i mediatorzy 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

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

czajowy
 15.00 Szkoła - serial
 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
 20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 20.50 Wesołowska i mediatorzy 

 21.30 Aż po sufi t! - serial
 22.30 Kuba Wojewódzki - talk show
 23.30 Superwizjer - magazyn reporte-

rów
 0.05 Na językach - magazyn
 1.05 Gra pozorów II - serial
 2.05 Uwaga! - program interwencyjny
 2.30 Sekrety Magii 
 3.50 Rozmowy w toku - talk show

6.00 Nowy dzień z Polsat News
8.00 Trudne sprawy
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 Słoiki
15.50 Wydarzenia, Pogoda
16.15 Interwencja
16.30 Malanowski i Partnerzy
17.00 Poznaj swoje prawa
18.00 Pierwsza miłość
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.05 Hell’s Kitchen - Piekielna 

Kuchnia
21.35 Skazane

22.40 Bez litości: Walka wręcz - fi lm 
sensacyjny, USA, 2012, wyk. 
Steven Seagal, Darren Shahlavi, 
Sarah Lind, Lochlyn Munro

 Ruch na ulicy w Seattle zostaje 
wstrzymany przez wyjątkowo 
powoli pracujących robotników 
drogowych. Chwilę potem sytua-
cja diametralnie zmienia się. Trzej 
ludzie. Leka, Jak i Zef dokonują 
brawurowego napadu na opance-
rzoną furgonetkę, przewożącą 20 
milionów dolarów, należących do 
kartelu narkotykowego z Meksyku. 
Kto jest tak zuchwały albo głupi, by 
okraść meksykańską mafi ę? 

0.40 Proces Casey Anthony - dra-
mat, USA, 2013, reż. Peter Werner

2.40 Tajemnice losu

 6.00 Sekrety Sąsiadów
 7.00 Garfi eld Show
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.00 Garfi eld Show
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Dom nie do poznania
 10.00 Kotka
 11.00 Dzikie serce
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Kotka
 17.00 Dzikie serce
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 STOP Drogówka
 21.00 Skarby III Rzeszy
 21.30 Tajna historia XX wieku
 22.00 Saga: Przekleństwo Cienia 

- fi lm fantasy, USA, 2013, reż. 
John Lyde, wyk. Danielle Chu-
chran, James C. Morris, Paul D. 
Hunt, Richard McWilliams 

 0.10 Spadkobiercy
 1.10 Śmierć na 1000 sposobów
 1.40 Interwencja
 2.00 Gość wydarzeń
 2.20 TAK czy NIE
 2.55 Magazyn Puncher 2015
 3.55 Magazyn Atleci Polsat Sport 

2015
 4.25 Magazyn European Tour 

Weekly 2015
 5.00 Disco Polo Life

 5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.40 W - 11 Wydział Śledczy - pro-

gram kryminalny
 7.25 Dr House IV - serial obyczajowy
 8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.25 Chirurdzy II - serial
 11.25 Mango Telezakupy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Revolution II - serial S - F
 17.00 Prawo Agaty - serial obyczajowy
 18.00 Chirurdzy II - serial
 19.00 Dr House IV - serial obyczajowy
 20.00 Błękitna głębia - fi lm sensa-

cyjny, USA 2005, reż. John Sto-
ckwell, wyk. Paul Walker, Jessica 
Alba, Scott Caan, Ashley Scott, 
Josh Brolin, James Frain, Tyson 
Beckford

 22.20 World Trade Center - fi lm oby-
czajowy, USA 2006, reż. Oliver 
Stone, wyk. Nicolas Cage, Maria 
Bello, Michael Pena, Maggie Gyl-
lenhaal, Jay Hernandez

 1.00 Rush - serial
 2.00 Sekrety Magii 
 4.15 Druga strona medalu - talk show
 4.45 Druga strona medalu - talk show
 5.15 Koniec programu

 5.35 Niania - serial
 6.00 Niania - serial
 6.30 Nash Bridges - serial
 7.30 Nash Bridges - serial
 8.30 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 11.00 Santa Diabla - telenowela
 12.00 Za głosem serca - telenowela
 13.00 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 15.30 Arrow - serial
 16.35 Arrow - serial
 17.35 13 Posterunek 2 - serial
 18.15 13 Posterunek 2 - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 19.30 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 20.55 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 21.55 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 22.50 Motyw - serial
 23.50 The Walking Dead - serial
 1.05 JRG w akcji
 1.35 13 Posterunek 2 - serial
 2.15 13 Posterunek 2 - serial
 2.55 Spotkanie z Balladą 1995
 3.55 Z archiwum policji
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Spotkanie z Balladą 1995

Wtorek, 15.09.2015

Poniedziałek, 14.09.2015

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Baj-
ki 7.35 Kobieta muszkieter cz. 2 - se-
rial 9.25 Stawka większa niż życie cz. 
2 - serial 10.40 Pułapki umysłu - serial 
11.45 Wiedźmin - serial 12.50 Katastrofy 
w przestworzach - serial 14.00 Z pamięt-
nika położnej - serial 15.30 Gorąca linia 
- komedia 17.35 Be cool - komedia 20.00 
Królowa - fi lm biografi czny  22.10 Powie-
sić go wysoko - western 

14.10 Usterka 14.45 Wakacyjne koszmary 
Gordona Ramsaya 15.45 Express - infor-
macje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 
17.45 Express - informacje 18.05 Boga-
cze kontra reszta świata - serial 19.10 Gry 
uliczne 19.45 Express - informacje 20.05 
Uwaga! po Uwadze 21.10 Komornicy 
21.45 Express - informacje 22.00 Goggle-
box. Przed telewizorem 22.45 Handlarze 
23.30 Kossakowski. Inicjacja 

9.00 STOP Drogówka 10.00 Kosmos 
11.00 Cesar Milan: Przywódca stada 
12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzina za-
stępcza 14.50 Autościema - czyli jak ku-
pować, by nie żałować 15.20 Mistrz kuch-
ni: Gordon Ramsay 16.20 Strażnik Teksasu 
17.20 Czarodziejki 18.20 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 spo-
sobów 21.30 Skazany na piekło - fi lm ak-
cji 23.35 USS Seaviper - dramat wojenny

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 
7.35 Ślub w Vegas - komedia 9.25 Noce 
i dnie - serial 10.40 Pułapki umysłu - serial 
11.45 Wiedźmin - serial 12.50 Katastrofy 
w przestworzach - serial 14.00 Dziewczy-
na i chłopak - fi lm młodzieżowy  15.50 
Pani Henderson - komedia  17.55 Królowa 
- fi lm biografi czny  20.00 Piżama party 
- komedia 21.55 Dawno temu w Chinach 
3 - fi lm sensacyjny

14.10 DeFacto 14.45 XL kontra XS seria 
15.45 Express - informacje 16.00 Pogoda 
16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 
Express - informacje 18.00 Pogoda 18.05 
My big fat gypsy wedding 19.10 Nieobli-
czalni lokatorzy 19.45 Express - informa-
cje 19.57 Pogoda 20.00 Najgorszy polski 
kierowca 21.00 Ostre cięcie 21.45 Express 
- informacje 21.57 Pogoda 22.00 Usterka 
23.00 Podstępne roboty 23.30 DeFacto 

8.00 Galileo 9.00 STOP Drogówka 10.00 
Kosmos 11.00 Cesar Milan: Przywódca 
stada 12.00 Miodowe lata 13.45 Rodzi-
na zastępcza 14.50 Autościema - czyli 
jak kupować, by nie żałować 15.20 Mistrz 
kuchni: Gordon Ramsay 16.20 Strażnik 
Teksasu 17.20 Czarodziejki 18.20 Mio-
dowe lata 20.00 Galileo 21.00 Koszmar-
ne tatuaże 21.30 CSI: Kryminalne zagad-
ki Nowego Jorku 23.35 Maszyna - thriller
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 6.30 Najdziwniejsze zwierzęta 
świata.cz. 1. Osobliwi miesz-
kańcy oceanów. - cykl dok.

 7.30 Jaka to melodia? (3138)
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.20 Polityka przy kawie
 8.40 Program publicystyczny
 8.55 Ranczo (12) - Honor gminy 

- serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (12) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (172) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Magazyn Rolniczy 
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Najdziwniejsze zwierzęta 

świata.cz. 2. Osobliwi miesz-
kańcy lądów - cykl dok.

 14.00 Tysiąc i jedna noc (13) - serial
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - Pie-

czywo - magazyn kulinarny
 15.50 Wspaniałe stulecie (173) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2789) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.25 Kryptonim Szef
 21.25 Naród Putina. Dokąd zmie-

rzają Rosjanie? - fi lm dok.
 22.35 Mocne Kino - Sekta 3 - horror, 

USA, reż. J.Miles Dale, wyk. Clare 
Kramer, Bryce Johnson, Barry 
Bostwick

 0.25 Generał bandytów (3) - fi lm 
kostiumowy, Włochy 

 1.30 Notacje - Wanda Okolska Wol-
tanowska. Pierwsza wolna 
decyzja - cykl dok.

 1.45 Reduta PWPW - fi lm dok.
 2.25 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 3.20 Notacje - Jerzy Skorupiński. 

Wrzesień 39 w Piasecznie 

8.10 Eurokultura - magazyn kulturalny  
8.40 Portrety - Krzysztof Warlikowski 
o Pollonii - fi lm dok. 9.45 TVP Kultura na 
40. Festiwalu Filmowym w Gdyni  10.30 
Podróż do Włoch - dramat 12.05 wyda-
rzenie aktualne 12.35 Cappuccino z książ-
ką 13.05 Eurokultura 13.35 Cud w Medio-
lanie - komediodramat 15.20 TVP Kultura 
na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 16.05 
Portrety - Krzysztof Warlikowski o Pollo-
nii - fi lm dok. 17.10 Człowiek z marmu-
ru - dramat  20.00 Informacje kulturalne 
20.20 Kismet - turecka telenowela zmie-
nia świat - fi lm dok. 21.30 TVP Kultura na 
40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 0.00 
Skazany na bluesa - dramat 

6.40 Powstańcy - Dzień 47 6.45 Ko-
munikaty Wojenne (18) - felieton 6.55 
Dziennik telewizyjny.1984 7.40 Powrót 
do przeszłości Walia 1927 (8) - serial dok. 
8.15 Dzika przyroda w sercu Europy - fi lm 
dok. 8.40 Skarby czeskiego dziedzictwa 
narodowego 2 - cykl dok. 9.15 Wspania-
łe stulecie (137) - serial 10.05 Makłowicz 
w podróży 10.35 Przewodnik Historyczny 
Bogusława Wołoszańskiego 11.15 Historia 
faszyzmu (1) - serial dok. 12.10 Syberiada 
polska - dramat 14.30 Najpiękniejsze za-
mki Francji  - serial dok. 15.30 Było, nie mi-
nęło 16.00 Sensacje XX wieku 17.00 Ak-
cja AB - fi lm dok. 18.05 Wspaniałe stulecie 
(138) - serial 19.00 Była sobie Ziemia  (24) 
- serial 19.45 Historia faszyzmu (2) - se-
rial dok. 20.25 Reduta PWPW - fi lm dok. 
21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX 
wieku 22.45 Pirogi płaskowyżu - dramat, 
Francja, reż. Olivier Langlois, wyk. Robin-
son Stevenin, Pascale Arbillot, Claire Simba 
0.35 Akcja AB - fi lm dok. 1.45 Ślady - Ta-
deusz Gajcy - fi lm dok. 2.45 Czas honoru 
(21 - 22) - serial 

7.00 Siatkówka mężczyzn PŚ mężczyzn 
8.00 Siatkówka mężczyzn PŚ mężczyzn 
10.30 Siatkówka mężczyzn PŚ mężczyzn 
12.00 Polsat Sport News Sport Flash 12.07 
Magazyn lekkoatletyczny 13.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 13.07 Siatków-
ka mężczyzn PŚ mężczyzn 15.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 15.07 Maga-
zyn Cafe Futbol 17.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 17.07 Siatkówka mężczyzn PŚ 
mężczyzn 19.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 19.07 Siatkówka mężczyzn PŚ męż-
czyzn 21.00 Polsat Sport News Sport Flash 
21.07 Ręczna Superliga PGNiG 23.00 Piłka 
nożna Puchar Polski 1 0.30 Boks Magazyn 
Puncher 1.40 Magazyn Cafe Futbol 

8.00 Koszykówka 9.00 Koszyków-
ka 10.00 Koszykówka 11.00 Koszyków-
ka 11.40 Piłka nożna - Liga Europejska. 
Videoton Szekesfehervar - Lech Po-
znań 12.40 Piłka nożna - Liga Europej-
ska. Videoton Szekesfehervar - Lech Po-
znań 13.45 PN - Bayern Monachium TV 
14.45 PN - Bayern Monachium TV 15.45 
PN - Bayern Monachium TV 17.20 Ko-
szykówka 18.00 Koszykówka 19.00 Ko-
szykówka 19.45 Piłka nożna - Borussia 
Dortmund 20.50 Koszykówka 21.30 
Koszykówka 22.00 Koszykówka 22.30 
Koszykówka 23.00 Sportowy Wieczór 
23.25 koszykówka 230.50 Koszykówka 
1.15 Zakończenie dnia 

3.00 Snooker. Masters, Szanghaj 5.00 
Tenis. US Open, Best of 6.00 Kolarstwo. 
Vuelta a Espańa Best of 7.00 Snooker. 
Masters, Szanghaj 11.30 FIA WTCC. WTCC 
bez ograniczeń 12.00 Wyścigi samocho-
dowe. World Series by Renault, Nürbur-
gring 12.30 Tenis. US Open, Best of 13.30 
Watts 13.45 Kolarstwo. Vuelta a Espańa 
Best of 14.45 Kolarstwo. Grand Prix, 
Wallonia 17.00 Magazyn. Sports Insiders 
17.30 Tenis. US Open, Best of 18.30 Sno-
oker. Masters, Szanghaj 19.30 Kolarstwo. 
Vuelta a Espańa Best of 20.30 Kolarstwo. 
Grand Prix, Wallonia 22.00 Magazyn. 
Lucia’s agenda 22.10 Jeździectwo. Maga-
zyn Riders Club 22.15 Golf. Turniej z cyklu 
US PGA, Deutsche Bank Championship

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Samuraj Chrystusa 13.40 Gol dla 
Ghany 14.00 Koncert „Stabat Mater” 
- Włodka Pawlika 15.45 Święty na każdy 
dzień 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informa-
cje dnia 16.10 Na zdrowie 16.30 Przyro-
da i ludzie 17.00 Po stronie prawdy 17.55 
Kartka z kalendarza - Powstanie War-
szawskie 18.00 Anioł Pański 18.05 Infor-
macje dnia 18.15 Rozmowy niedokończo-
ne 19.25 Święty na każdy dzień 19.30 Jay 
Jay Odrzutowiec 19.45 Modlitwa z tele-
fonicznym udziałem dzieci 20.00 Infor-
macje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Śladami 
historii 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 In-
formacje dnia 21.40 Polski Punkt Widze-
nia 22.00 Polska - Bretania 23.30 Przy-
roda i ludzie 0.00 Świat w obrazach 0.05 
Słowo Życia - rozważanie Ewangelii dnia 

5.59 SSerwis Info,  Pogoda,  Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 17.15 Teleexpress Extra 17.32 To jest 
temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis In-
fo 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObi-
znes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 
20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Ser-
wis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 
21.08 Pogoda 21.15 Twoja Sprawa - ma-
gazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz 
- Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 
22.48 Pogoda 22.55 Godzina po godzi-
nie - podsumowanie dnia 23.45 Sporto-
wy Wieczór 0.05 Teleexpress Extra 0.25 
To jest temat - magazyn 

 5.40 M jak miłość (894) - serial
 6.35 Program gminy żydowskiej
 7.05 M jak miłość (895) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Barwy szczęścia (1317) - serial
 11.30 Na dobre i na złe (15) - serial
 12.35 Imperium miłości (12) - serial 
 13.30 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Świnia 
 14.05 Moje 600 gramów szczęścia (2) 

- nowela dok.
 14.50 Imperium miłości (13) - serial 
 15.50 Panorama
 16.10 Pogoda
 16.20 M jak miłość (1157) - serial
 17.15 Moje 600 gramów szczęścia (3) 

- nowela dok.
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1317) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1318) - serial 

obyczajowy
 20.45 Na dobre i na złe (606) - Byłem 

głupi - serial
 21.45 Na sygnale (67) - Ratujcie 

naszą mamę! - serial fabulary-
zowany TVP

 22.25 Oświadczyny po irlandzku 
- komedia romantyczna, Irlandia, 
USA, reż. Anand Tucker, wyk. Amy 
Adams, Matthew Goode, Adam 
Scott, John Lithgow

 0.15 O mnie się nie martw - s. III (1) 
- serial komediowy

 1.10 Świat bez tajemnic - Czecze-
nia wczoraj i dziś - fi lm dok. 
reż. Herve Ghesquier, Christophe 
Kenck

 1.45 Świat bez tajemnic - List - fi lm 
dok. reż. Sergiey Łożnica

 2.20 Nowa (5) - serial
 3.15 Nowa (6) - serial
 4.10 Aida (13) ost. - serial komediowy
 5.00 Zakończenie dnia

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Wesołowska i mediatorzy 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

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

czajowy
 15.00 Szkoła - serial
 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
 20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 20.50 Wesołowska i mediatorzy 
 21.30 Kto poślubi mojego syna? 
 22.30 Żony Hollywood

 23.30 Milczenie owiec - fi lm sen-
sacyjny, USA 1991, reż. Jonat-
han Demme, wyk. Jodie Foster, 
Anthony Hopkins, Scott Glenn, 
Ted Levine, Brooke Smith

 1.55 Kobieta na krańcu świata
 2.30 Uwaga! - program interwencyjny
 2.55 Sekrety Magii 
 4.15 Rozmowy w toku - talk show

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Trudne sprawy
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Słoiki
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Poznaj swoje prawa
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.40 TOP CHEF
 22.10 Rinke za kratami

 23.10 Supersamiec - komedia, USA, 
2007, reż. Greg Mottola, wyk. 
Jonah Hill, Michael Cera, Bill 
Hader, Emma Stone, Seth Rogen

  Seth to niezbyt rozgarnięty 
nastolatek, z kudłatą głową 
i nadwagą. Evan, najlepszy przy-
jaciel Setha, cherlawy, nieśmiały 
i mało rozgarnięty w kontaktach 
z dziewczynami. Fogell, uważany 
za kompletną ofi arę losu, to kum-
pel Evana i Setha. Ta trójka właś-
nie kończy ostatni rok szkolny 
w liceum. Nie jest to dla nich 
powód do radości, bo nie dosyć, 
że idą na inne uczelnie, to jeszcze 
nadal są prawiczkami. 

 1.45 Tajemnice losu

 6.00 Sekrety Sąsiadów
 7.00 Garfi eld Show
 7.15 Garfi eld Show
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.00 Garfi eld Show
 8.15 Garfi eld Show
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Dom nie do poznania
 10.00 Kotka
 11.00 Dzikie serce
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Kotka
 17.00 Dzikie serce
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Samotny gringo - fi lm fabu-

larny, USA, 2015, reż. Isaac Flo-
rentine, wyk. Scott Adkins 

 21.50 Skazany na piekło - fi lm akcji, 
USA, 2003, reż. Rodrigo Lam, 
wyk. Jean - Claude Van Damme, 
Lawrence Taylor

 23.50 Spadkobiercy
 0.50 Śmierć na 1000 sposobów
 1.20 Interwencja
 1.40 Interwencja
 2.00 Gość wydarzeń
 2.20 TAK czy NIE
 2.55 Rodzice na skraju załamania 

nerwowego
 4.00 Disco Polo Life
 5.00 Disco Polo Life

 5.25 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.50 Męski Typ 2: Marek Kamiński 

- talk show
 7.25 Dr House IV - serial obyczajowy
 8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.25 Chirurdzy II - serial
 11.25 Mango Telezakupy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Revolution II - serial S - F
 17.00 Prawo Agaty - serial obyczajowy
 18.00 Chirurdzy II - serial
 19.00 Dr House IV - serial obyczajowy
 20.00 Lot - fi lm obyczajowy, USA 2012, 

reż. Robert Zemeckis, wyk. Den-
zel Washington, Don Cheadle, 
Kelly Reilly, John Goodman, Bruce 
Greenwood, Melissa Leo, Brian 
Geraghty

 22.55 UEFA Champions League 
 0.00 Geronimo - western, USA 1993, 

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

 2.15 Pamiętniki wampirów - serial 
grozy, USA

 3.10 Sekrety Magii 
 5.20 Koniec programu

 5.35 Niania - serial
 6.00 Niania - serial
 6.30 Nash Bridges - serial
 7.30 Nash Bridges - serial
 8.30 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 11.00 Santa Diabla - telenowela
 12.00 Za głosem serca - telenowela
 13.00 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 15.30 Arrow - serial
 16.35 Arrow - serial
 17.35 13 Posterunek 2 - serial
 18.15 13 Posterunek 2 - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 19.30 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 Bibliotekarze - serial
 20.55 Bibliotekarze - serial
 21.55 Niepokonany 3: Odkupienie 

- dramat, USA 2010, reż. Isaac 
Florentine, wyk. Scott Adkins, 
Mykel Jenkins, Marko Zaror, Mark 
Ivanir, Hristo Shopov, Michael 
Baral

 23.55 Motyw - serial
 0.55 Taki jest świat
 1.40 13 Posterunek 2 - serial
 2.20 13 Posterunek 2 - serial
 2.55 Spotkanie z Balladą 1996
 3.55 Menu na miarę
 4.20 Z archiwum policji
 4.45 Spotkanie z Balladą 1995

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie - Żyj aktywnie 
 8.55 Ranczo (13) - Wielkie wybory 

- serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (13) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (173) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Smaki polskie - Golonka na 

dwa sposoby 
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Osobliwi mieszkańcy prze-

stworzy - cykl dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (14) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - Wie-

przowina - magazyn kulinarny
 15.50 Wspaniałe stulecie (174) - serial
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2790) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.15 Pogoda
 20.30 Ojciec Mateusz - serial
 21.25 Sprawa dla reportera
 22.25 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 

- Syria. Dzieci wojny - fi lm dok.
 23.30 Solista - dramat, USA, reż. Joe 

Wroght, wyk. Robert Downey Jr, 
Jamie Foxx, Lisa Gay Hamilton, 
David Jean Thomas

 1.30 Naszaarmia.pl (178) - magazyn
 1.55 Sprawa dla reportera
 2.50 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 

- Syria. Dzieci wojny - fi lm dok.
 3.55 Notacje - Józefa Hennelowa. 

Moje Wilno - mój tygodnik 
- cykl dok.

 4.15 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

 5.05 Zakończenie dnia

8.10 Informacje kulturalne 8.30 Spotka-
nia na krańcach świata - fi lm dok. 10.20 
TVP Kultura na 40. Festiwalu Filmowym 
w Gdyni 10.55 Wschód słońca - dramat 
12.40 10 lat TVP Kultura - Faras 13.15 In-
formacje kulturalne 13.35 TVP Kultura na 
40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 16.05 
Świat w dokumencie - Spotkania na krań-
cach świata - fi lm dok. 17.55 Artysta i mo-
delka - fi lm obyczajowy 19.50 Drżące trą-
by - fi lm anim. 19.55 Moonshine - fi lm 
anim. 20.20 Urodzony 4 lipca - dramat 
22.55 TVP Kultura na 40. Festiwalu Filmo-
wym w Gdyni 23.40 Więcej niż fi kcja - Pa-
parazzi - fi lm dok. 0.25 Kino nocne - Oslo, 
31 sierpnia - dramat

6.40 Powstańcy - Dzień 48 6.45 Komuni-
katy Wojenne (19) - felieton 6.55 Dzien-
nik telewizyjny - 17.9.1984 7.30 Komuni-
katy Wojenne - felieton 7.40 Powrót do 
przeszłości Walia 1927 (9) - serial dok. 
8.25 Najpiękniejsze zamki Francji - serial 
dok. 9.30 Wspaniałe stulecie (138) - serial 
10.25 Okrasa łamie przepisy 10.55 Wizna 
1939 - 70 lat po bitwie 11.30 Historia fa-
szyzmu (2) - serial dok. 12.15 Pirogi pła-
skowyżu - dramat 14.05 Ex Libris 14.25 
Ludzie rzeki 2 - serial dok. 15.25 Było, nie 
minęło 15.55 Sensacje XX wieku 17.00 
Cios w plecy - fi lm dok. 18.05 Wspaniałe 
stulecie (139) - serial 19.05 Była sobie Zie-
mia (25) - serial 19.45 Historia faszyzmu 
(3) - serial dok. 21.00 Było, nie minęło 
21.35 Sensacje XX wieku 22.35 Szerokie 
tory. Katyń 23.10 Listy gończe - magazyn 
0.10 Spór o historię - 17.9.1939 Czy inwa-
zja sowiecka była zaskoczeniem? - deba-
ta 0.50 Cios w plecy - fi lm dok. 1.50 Gdzie 
rosną poziomki? - fi lm dok. 3.00 Czas 
honoru (23 - 24)- serial 4.55 Zakończe-
nie dnia 

4.00 Siatkówka mężczyzn PŚ mężczyzn 
5.00 Siatkówka mężczyzn PŚ mężczyzn 
7.30 Siatkówka mężczyzn PŚ mężczyzn 
8.30 Magazyn lekkoatletyczny 9.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 9.07 Maga-
zyn Cafe Futbol 11.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 11.07 Siatkówka mężczyzn 
PŚ mężczyzn 13.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 13.07 Piłka nożna Liga rosyj-
ska 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 
15.07 Siatkówka mężczyzn PŚ mężczyzn 
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07 
Piłka nożna Liga ukraińska 19.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn 
ATP World Tour Uncovered 20.00 Maga-
zyn Polska 2016 21.30 Magazyn golfowy 
22.00 Polsat Sport News Sport Flash

8.00 koszykówka 8.30 koszykówka 9.00 
koszykówka 9.50 koszykówka 11.40 Pił-
ka nożna - Liga Europejska. Legia War-
szawa - Zoria Ługańsk 12.40 Piłka nożna 
- Liga Europejska. Legia Warszawa - Zo-
ria Ługańsk 13.45 piłka nożna - Borussia 
Dortmund 14.30 piłka nożna - Borussia 
Dortmund 15.05 Żużel - Nice Polska Liga. 
1 . ROW Rybnik - Ostrovia Ostrów Wiel-
kopolski 15.05 Żużel - Nice Polska Liga. 
1 . ROW Rybnik - Ostrovia Ostrów Wiel-
kopolski 17.05 Piłka nożna - Manchester 
United TV 20.15 Zwarcie 20.50 koszy-
kówka 23.00 Sportowy Wieczór 23.20 
Lekkoatletyka - LOTTO 6. Warszawski 
Memoriał Kamili Skolimowskiej 1.10 Za-
kończenie dnia 

3.00 Snooker. Masters, Szanghaj 5.00 
Kolarstwo. Grand Prix, Wallonia 7.00 Sno-
oker. Masters, Szanghaj 8.30 Snooker. 
Masters, Szanghaj 11.30 Piłka nożna. MLS 
Highlights 12.30 Kolarstwo. Grand Prix, 
Wallonia 13.30 Snooker. Masters, Szang-
haj 16.30 Snooker. Ronnie O Sullivan 
Show 17.00 Kolarstwo. Vuelta a Espańa 
Best of 18.00 Kolarstwo. Grand Prix, Wal-
lonia 19.45 Snooker. Masters, Szanghaj 
21.00 Sporty walki. Fight Club 22.00 Ko-
larstwo. Grand Prix, Wallonia 23.00 Kolar-
stwo. Vuelta a Espańa Best of 0.00 Tenis. 
US Open, Nowy Jork, Stany Zjednoczone 
Best of 1.00 Watts 1.15 Watts 1.30 Żużel. 
Mistrzostwa Europy, Polska 2. runda 

14.00 Polska - Bretania 15.30 Kustosz 
Golgoty Wschodu 15.45 Słowo Życia 
- rozważanie Ewangelii dnia 15.50 Py-
tasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Z wędką nad wodę w Polskę i Świat 16.35 
Naprotechnologia 17.00 Drabina Jakubo-
wa 17.30 Reportaż dnia 17.55 Kartka z ka-
lendarza - Powstanie Warszawskie 18.00 
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.25 Przegląd 
katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.30 
Królewna Śnieżka 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Śladami historii 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
100 dni w celi śmierci a całe życie dla Pol-
ski - Ryszard Kaczorowski 23.05 Sanktu-
arium MB Miłosierdzia w Pellevoisin we 
Francji 0.00 Świat w obrazach 

5.59 Serwis Info,  Pogoda,  Serwis Spor-
towy co pół godziny 16.30 Puls Polski 
- magazyn 16.55 Pogoda 16.58 Flesz In-
fo 17.15 Teleexpress Extra 17.32 To jest 
temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis In-
fo 19.10 INFOrozmowa 19.30 INFObi-
znes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem 
20.12 Minęła 20ta 20.44 Flesz - Ser-
wis Info 20.51 Pogoda 21.00 Serwis Info 
21.08 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 
21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panora-
ma Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.30 Jan 
Pospieszalski. Bliżej - program publicy-
styczny 23.15 Godzina po godzinie - pod-
sumowanie dnia 0.00 Sportowy Wieczór 
0.15 Teleexpress Extra 0.40 To jest temat

 6.05 M jak miłość (895 - 896) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Barwy szczęścia (1318) - serial
 11.30 Na dobre i na złe (16) 

W pułapce uczuć
 12.35 Imperium miłości (13) - serial 
 13.35 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Kokosy z koko-
sów 

 14.05 Moje 600 gramów szczęścia (3) 
- nowela dok.

 14.50 Imperium miłości (14) - serial 
 15.50 Panorama
 16.10 Pogoda
 16.15 Na dobre i na złe (606) - Byłem 

głupi - serial
 17.15 Moje 600 gramów szczęścia (4) 

- nowela dok.
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1318) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1319) - serial
 20.40 Paranienormalni Tonight - pro-

gram rozrywkowy
 21.45 Prokurator (3) „Strata” - serial 

kryminalny TVP
 22.45 Kocham kino - Wstyd - dra-

mat, Wielka Brytania, reż. Steve 
McQueen, wyk. Michael Fassben-
der, Carey Mulligan, James Badge 
Dale, Alex Manette

 0.40 Oświadczyny po irlandzku 
- komedia romantyczna, Irlandia, 
USA, reż. Anand Tucker, wyk. Amy 
Adams, Matthew Goode, Adam 
Scott, John Lithgow

 2.25 Wstyd - dramat, Wielka Bryta-
nia, reż. Steve McQueen, wyk. 
Michael Fassbender, Carey Mul-
ligan, James Badge Dale, Alex 
Manette

 4.15 Art Noc. Ścianka w Teatrze 
Rozmaitości - koncert

 5.05 Zakończenie dnia

 5.50 Uwaga! - program interwencyjny
 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Wesołowska i mediatorzy 
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

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

czajowy
 15.00 Szkoła - serial
 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
 20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 20.50 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy

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

 0.05 Żony Hollywood
 1.05 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy
 2.05 Superwizjer - magazyn reporte-

rów
 2.40 Uwaga! - program interwencyjny
 3.05 Sekrety Magii 
 4.25 Rozmowy w toku - talk show

 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.00 Trudne sprawy
 9.00 Malanowski i Partnerzy
 10.00 Dzień, który zmienił moje życie
 11.00 Dlaczego ja?
 12.00 Pielęgniarki
 13.00 Trudne sprawy
 14.00 Pierwsza miłość
 14.45 Słoiki
 15.50 Wydarzenia, Pogoda
 16.15 Interwencja
 16.30 Malanowski i Partnerzy
 17.00 Poznaj swoje prawa
 18.00 Pierwsza miłość
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Zdrady
 21.05 Przyjaciółki

 22.05 Potęga strachu - fi lm akcji, 
Niemcy, USA, 2006, reż. Wayne 
Kramer, wyk. Cameron Bright, 
Chazz Palminteri, Karel Roden

  Joey Gazelle jest drobnym gang-
sterem, którego głównym zaję-
ciem jest zacieranie śladów po 
występkach wyżej postawio-
nych kolegów. Po jednej z akcji 
Joey ma pozbyć się pistoletu, 
z którego zastrzelono policjanta. 
Chromowana 38 - ka zamiast 
w rzece ląduje jednak w piwnicz-
nej skrytce nieostrożnego Joeya. 
Tam znajduje ją dziesięcioletni 
syn Nicky i jego najlepszy kumpel 
Oleg. Kolega postanawia uczynić 
z broni użytek.

 0.45 VIII Sopocka Noc Kabaretowa
 1.00 Zakończenie programu 

 6.00 Sekrety Sąsiadów
 6.30 Sekrety Sąsiadów
 7.00 Garfi eld Show
 7.15 Garfi eld Show
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.00 Garfi eld Show
 8.15 Garfi eld Show
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Dom nie do poznania
 10.00 Kotka
 11.00 Dzikie serce
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Kotka
 17.00 Dzikie serce
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci
 20.00 Yamato - dramat wojenny, Japo-

nia, 2005, reż. Jun’ya Sato, wyk. 
Shido Nakamura, Takashi Sorima-
chi, Yu Aoi 

 23.15 Święci i żołnierze - dramat 
wojenny, USA, 2003, reż. Ryan 
Little, wyk. Corbin Allred, Ale-
xander Polinsky, Kirby Heyborne, 
Larry Bagby 

  Amerykański oddział osłania bry-
tyjskiego zwiadowcę, który musi 
przekazać dowództwu ocenę 
sytuacji podczas bitwy o Ardeny.

 1.00 Zakończenie programu

 5.25 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.50 Męski Typ 2: Zbigniew Lew 

- Starowicz - talk show
 7.25 Dr House IV - serial obyczajowy
 8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.25 Chirurdzy II - serial
 11.25 Mango Telezakupy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Revolution II - serial S - F
 17.00 Prawo Agaty - serial obyczajowy
 18.00 Chirurdzy II - serial
 19.00 Dr House IV - serial obyczajowy
 20.00 Zmowa pierwszych żon 

- komedia, USA 1996, reż. Hugh 
Wilson, wyk. Bette Midler, Gol-
die Hawn, Diane Keaton, Maggie 
Smith, Dan Hedaya, Sarah Jessica 
Parker, Stockard Channing, Victor 
Garber, Stephen Collins, Elizabeth 
Berkley, Marcia Gay Harden

 22.15 Skazany na śmierć - serial kry-
minalny

 23.15 Ostatni władca wiatru - fi lm 
przygodowy, USA 2010, reż. M. 
Night Shyamalan, wyk. Noah Rin-
ger, Dev Patel, Nicola Peltz, Jack-
son Rathbone, Shaun Toub

 1.30 Sekrety Magii 
 3.45 Druga strona medalu - talk show
 4.15 Druga strona medalu - talk show
 4.45 Druga strona medalu - talk show
 5.15 Koniec programu

 5.35 Niania - serial
 6.00 Niania - serial
 6.30 Nash Bridges - serial
 7.30 Nash Bridges - serial
 8.30 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 11.00 Santa Diabla - telenowela
 12.00 Za głosem serca - telenowela
 13.00 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 15.30 Arrow - serial
 16.35 Arrow - serial
 17.30 13 Posterunek 2 - serial
 18.15 13 Posterunek 2 - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 Poznaj moich Spartan - kome-

dia, USA 2008, reż. Aaron Selt-
zer, Jason Friedberg, wyk. Car-
men Electra, Kevin Sorbo, Sean 
Maguire

 21.50 Bucky Larson: Urodzony 
gwiazdor - komedia, USA 
2011, reż. Tom Brady, wyk. Nick 
Swardson, Stephen Dorff , 
Christina Ricci, Don Johnson

 23.50 Facet pełen uroku - komedia, 
USA, Kanada 2007, reż. Mark 
Helfrich, wyk. Dan Fogler, Dane 
Cook, Jessica Alba

 1.55 13 Posterunek 2 - serial
 2.35 13 Posterunek 2 - serial
 3.15 Spotkanie z Balladą 1996
 4.05 Taki jest świat
 4.45 Spotkanie z Balladą 1996

Czwartek, 17.09.2015

Środa, 16.09.2015

6.40 Bajki 7.35 Jej własny miesiąc mio-
dowy - komedia romantyczna 9.25 Noce 
i dnie - serial 10.40 Pułapki umysłu - serial 
11.45 Wiedźmin - serial 12.50 Katastrofy 
w przestworzach - serial 14.00 W pusty-
ni i w puszczy - serial 15.10 Przybyli uła-
ni - komedia obyczajowa  16.30 Obcy 
krewni - komedia 18.10 Reaganowie cz. 2 
- dramat 20.00 Żar z nieba - fi lm science 
fi ction 22.15 Piżama party - komedia 

14.45 XL kontra XS seria 15.45 Express 
- informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Bli-
sko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 
Wakacyjne koszmary Gordona Ramsaya 
19.10 Wojny magazynowe 19.45 Express 
- informacje 20.05 DeFacto 20.35 Scien-
ce of Stupid 21.10 Kup, Napraw i Sprzedaj 
21.45 Express - informacje 22.00 Handla-
rze 23.00 Kossakowski. Inicjacja 23.30 
Gogglebox. Przed telewizorem 

6.00 Rodzina zastępcza 7.05 Strażnik 
Teksasu 8.00 Galileo 9.00 STOP Drogów-
ka 10.00 Kosmos 11.00 Cesar Milan: Przy-
wódca stada 12.00 Miodowe lata 13.45 
Rodzina zastępcza 14.50 Polski lombard 
15.20 Mistrz kuchni: Gordon Ramsay 
16.20 Strażnik Teksasu 17.20 Czarodziejki 
18.20 Miodowe lata  20.00 Galileo 21.00 
Śmierć na 1000 sposobów 21.30 Hawaje 
5 - 0 23.25 Ludzie: 4 miliardy lat ewolucji 

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 7.40 
Elżbieta I - Królowa dziewica cz. 1 - serial 
9.50 Samochodzik i templariusze  - serial 
10.40 Pułapki umysłu - serial 11.45 Wiedź-
min - serial 12.50 Katastrofy w przestwo-
rzach - serial 14.00 Alicja w świecie czarów, 
cz. 1 - fi lm science fi ction  15.55 Henry Poo-
le powrócił - komedia 18.00 Żądła - thriller 
20.00 Luther - serial 22.40 Prawdziwa le-
genda - fi lm sensacyjny

14.45 XL kontra XS seria 15.45 Express 
- informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko 
ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Re-
mont w stylu Vegas 19.10 Wojny magazy-
nowe 19.45 Express - informacje 20.05 
DeFacto 20.35 Anatomia głupoty według 
Richarda Hammonda 21.10 Podstępne 
roboty 21.45 Express - informacje 22.00 
Przepustka - serial 22.30 Betlejewski. Pro-
wokacje 23.05 Wojny magazynowe

7.05 Strażnik Teksasu 8.00 Galileo 9.00 
STOP Drogówka 10.00 Kosmos 11.00 Ce-
sar Milan: Przywódca stada 12.00 Miodo-
we lata 13.45 Rodzina zastępcza 14.50 
Polski lombard 15.20 Mistrz kuchni: Gor-
don Ramsay 16.20 Strażnik Teksasu 17.20 
Czarodziejki 18.20 Miodowe lata 20.00 
Galileo 21.00 Koszmarne tatuaże 21.30 
CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku 
22.35 Agresja - 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. Prusicka 1 

(obok apteki Herbena)
•	 stomatologia zachowawcza
•	 stomatologia dziecięca
•	protetyka,  
•	chirurgia
•	zabiegi z zakresu 
 medycyny estetycznej

reJeStracJa
tel. 607 817 491

STOMATOLOG

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

TRzEBNiCA
ul. Św. Jadwigi 19A

reJeStracJa telefoniczna

601 677 571

           LOGOPEDA

Katarzyna Matyasik
SPECJALiSTA NEuROLOgOPEDii  

i WCzESNEJ LOgOPEDii KLiNiCzNEJ
•	 terapia zaburzeń mowy u dzieci 
 i dorosłych
•	 wczesna interwencja logopedyczna - 

praca z niemowlętami
•	 terapia opóźnionego rozwoju mowy
•	 korekcja wad wymowy
•	 terapia dysleksji

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

email: logopeda-trzebnica@wp.pl

FIZJOTERAPEUTA

Jakub Durczak
terapia manualna / osteopatia

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

tel.  502 483 949
www.jakubdurczak.pl

eMvit   głowackiego 7

FIZJOTERAPEUTA

gabinet masażu leczniczego

•	 masaż leczniczy,

•	 masaż relaksacyjny,

•	 masaż klasyczny,

•	 masaż limfatyczny.

WiSzNiA MAłA
ul. Wrocławska 2 

(w budynku dawnej przychodni)

tel. 780 070 449

          OKULISTA
 i PRACOWNIA OPTYCZNA

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

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

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

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

GABINET USG

dr n. med. Tomasz Harań
specjalista radiolog

TRzEBNiCA (koło stadionu)

 ul. Obornicka 41e
REJESTRACJA 

tel.  71 387 27 78
 605 175 050

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

LOGOPEDA
 KLINICZNY

LOGOPEDA
KLINICZNY

SURDOPEDAGOG
Absolwentka uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu
mgr Agnieszka Franieczek

tel. 504 234 127
możliwość dojazdu 

do pacjenta

         WETERYNARZ

lek. wet. 

Ewa Okręglicka

TRzEBNiCA
ul. B. Głowackiego 16

(naprzeciwko PZU)

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

    tel. 601 061 222

 LEKARZ   WETERYNARII

gABiNET  WETERyNARyJNy  IATROS

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

TRzEBNiCA  ul. 1 Maja 3 

tel.  71 312 09 85
   601 76 29 57

PSYCHOLOG
P OZ Y T Y W - K a 

centrum rozwoju i wsparcia 
Psychologicznego

•	 psycholodzy	dzieci	i	młodzieży
•	 psycholodzy	osób	dorosłych
•	 neurologopedzi
•	 psychiatra	dzieci	i	młodzieży	
•	warsztaty kompetencji rodzi-

cielskich
•	 grupy	rozwojowo	terapeutycz-

ne dla dzieci i młodzieży

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

www.pozytyw-ka.pl

TERAPEUTA  MANUALNY

mgr Paweł Stelmaszczyk
FizJOTERAPiA 
OSTEOPATiA

więcej informacji na stronie
www.stepmed.pl
CENTRuM MEDyCzNE 

PROVITA
ul. Św. Jadwigi 27A-B Trzebnica

rejestracja  tel. 503 195 870 

       LARYNGOLOG

praktyka laryngologiczna

Dr nauk med. 

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

TRzEBNiCA
ul.  Prusicka 24

Rejestracja
tel. 607 09 99 00

GABINET 
PEDIATRYCZNO-

ALERGOLOGICZNY

Anna Puchała
specjalista pediatrii i alergologii

trzebnica
ul. Św. Jadwigi 27 a-b 

w Provicie
od godz. 16-tej 

po wcześniejszym umówieniu.

tel. 602 159 230

               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

Trzebnica ul. Daszyńskiego 35

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

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

REJESTRACJA tel. 601 754 974

    APTEKI
DyżuR NOCNy

14-20  września
apteka:  
Pod Bazyliką 

21-27 września
apteka: 
Przy Ratuszu

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

       STOMATOLOG

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

TRzEBNiCA  

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

REJESTRACJA TELEFONiCzNA

603 233 932
505 377 781

STOMATOLOGIA
 RODZINNA

 zofia anna bartłomiej 
Kaczmarzyk
www.kaczmarzyk.eu

pełen zakres usług
stomatologicznych

TRzEBNiCA
ul. Św. Jadwigi 21 b

pon. - pt. w godz. 8:00 - 19:30

tel. 71 312 15 10
     601 721 805

Przychodnia Dermatologiczna 
DERMED 

z zabiegami leczniczo-kosmetycznymi

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

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

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

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

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

MASAŻ   LECZNICZY

GABINET 
masażu leczniczego
i terapii manualnej

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

ul. witosa 20
tel. 600 353 595

HIRUDOTERAPIA
gabinet teraPii natUralnycH 

TERAPiA 

PIJAWKą LEKARSKą
 RóżNyCH SCHORzEń
czy pijawki mogą ci pomóc? 

zadzwoń zapytaj!
rejestracja: wtorek i czwartek 

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

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

         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

miejsce 
na Państwa
ogłoszenie
lekarskie
tel. 66 50 86 997

GABINETY
LEKARSKIE

PSYCHOLOG

mgr Joanna Płuska
•	PSYCHOTERAPIA (problemy 

w życiu osobistym, partnerskim, 
rodzinnym i zawodowym związane 
z odczuwanym lękiem, smutkiem, 
złością, poczuciem straty, itd.)

•	POMOC I WSPARCIE w sytuacji 
KRYZYSOWEJ

•	 Pomoc psychologiczna w dziedzinie 
SEKSUOLOGII (również dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie 
i ruchowo (diagnoza, edukacja, 
zmiana zachowań społecznie 
niepożądanych)

tel. 883 964 804

       STOMATOLOG

lek. stom. 

Ewa Zgliczyńska-Duda

nowy Gabinet
TRzEBNiCA  

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

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

tel.  607636024 / 713870938
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kawaleRka(13) 26,5m² (3 piętro) z 
balkonem i piwnicą oraz z garażem lub 
bez - przy deptaku w Trzebnicy, tel. 609 
432 538.
kawaleRka(02) w Trzebnicy 25m². 
PILNIE! Własnościowe. Tel. 537 687 209.
MieSzkanie(14) w Trzebnicy do re-
montu o powierzchni 98 m², w przed-
wojennej kamienicy, I piętro, cena 175 
tyś., tel. 609 110 868.
MieSzkanie(13) 4-pokojowe w cen-
trum Trzebnicy, w okolicy deptaka. 
Mieszkanie na 1 pietrze, 72m2, z bal-
konem. Posiada ksiege wieczysta. Tel. 
Kontaktowy: 785 718 523.
MieSzkanie(13) w bloku, w centrum 
Trzebnicy-Rynek. Trzy pokoje,kuch-
nia, balkon, łazienka z WC, piwnica. 
Drugie piętro- 50,4m². Cena 205 000zł, 
do negocjacji, tel. 663 189 567.
MieSzkanie(13) w centrum Trzebnicy, 
64m², cena 200 tys. - cena do negocja-
cji, tel. 782 743 828.
MieSzkania(13) lub wynajmę 48m², 
nowe budownictwo, centrum miasta, 
tel. 697 923 153.

MieSzkanie(13) 3 pokojowe w Trzeb-
nicy, parter, garderoba, spiżarka, osob-
no WC, komórka lokatorska, 92m². 
Cena 250 000 zł do negocjacji, tel. 609 
577 122.
MieSzkanie(13) 3 pokojowe w Trzeb-
nicy przy ul. Milickiej - Piwnicznej. 
Parter,  garderoba, spiżarka, osobno 
WC, komórka lokatorska, ogródek, 
75,5m² netto, cena 250 000 zł do nego-
cjacji. tel. 665 001 704.
MieSzkanie(13) Trzebnica ul. Da-
szynskiego. Nad arkadami. 47m² z 
KW; Ip; 2 pokoje; Z dużym zapleczem 
w postaci osobnego strychu i piwnicy, 
tel. 502 860 184 / 503 817 102.
MieSzkanie(13) w Trzebnicy, 3 poko-
jowe, o pow. 62m², na I piętrze z bal-
konem. Komfortowo wykończone, do 
zamieszkania, kuchnia w zabudowie. 
tel. 500 037 681.
MieSzkanie(13) wykończone, dwu-
poziomowe 96m² Trzebnica Proszę 
dzwonić po godz. 18, tel. 664 219 182.
MieSzkanie(11) Bochenka, 3 pokoje 
78m²  taras 45 m²,nowe budownictwo, 

wysoki standard 355 tys. BN tel. 506 
160 647.
MieSzkanie(12) 1 pokojowe 36 m2 w 
nowym budownictwie, 3 piętro, winda, 
Róg Św. Jadwigi i Bochenka, cena 174 
000 zł, tel. 535 187 321.
MieSzkanie(11) 48,3 m², dwa pokoje, 
łazienka, kuchnia, w centrum Trzebni-
cy, po remoncie, tel. 663 275 856.
MieSzkanie(11) 3 pokojowe w Trzeb-
nicy parter, garderoba, spiżarka, osob-
no WC, komórka lokatorska, 92m². 
Cena 250000zł, tel. 609 577 122.
MieSzkanie(11) 3 pokojowe w Trzeb-
nicy przy ul. Milickiej. Parter, garde-
roba,spiżarka, osobno WC, komórka 
lokatorska, ogródek 75,5m² NETTO, 
cena 250000zł, tel. 665 001 704.
MieSzkanie(09) obok Obornik ślą-
skich, 2 pokoje, po remoncie, w bloku. 
Piwnica, garaż. Cena 110 tyś. zł, tel. 667 
388 596.
MieSzkanie(09) 62,3 m2 w Prusicach 
spółdzielczo-własnościowe, 3 pokoje z 
balkonem, piwnica, centralne ogrze-
wanie, cena 155 tys. zł, tel. 883 936 727.

MieSzkanie(08) ładne w Trzebnicy 
na 4 piętrze, 56m2 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka balkon + garderoba, własne 
ogrzewanie gazowe, cena 190 tys. ul. 
Św. Jadwigi, tel. 601 377 879.
MieSzkanie(08) 75,6 m2, 3-pokojowe, 
balkon, piwnica w Trzebnicy przy ul. 
Kościelnej, tel. 603 554 173.
MieSzkanie(10) 3 pokojowe w Trzeb-
nicy zielona dzielnica, wysoki parter, 
garderoba, spiżarka, osobno WC, ko-
mórka lokatorska 8,60m2, ogródek 
150m2. 75,7m2 NETTO, cena 260 000 
zł do negocjacji. tel. 609 577 122.
MieSzkanie(10) 2 pokojowe z balko-
nem 43,4m2, IV piętro, ul. Ks. Bochen-
ka. tel. 691 188 742.
MieSzkanie(10) spółdzielczo-własno-
ściowe w Trzebnicy 44,6 m2, dwa poko-
je, kuchnia, balkon, piwnica, IV piętro, 
cena 153 tyś do uzgodnienia, tel. 514 
236 027.
MieSzkanie(07) 3-pokojowe, 65m², 
piwnica, ogródek + pomieszczenie gosp., 
155 tys. zł, Skarszyn, tel. 691 587 421.
MieSzkanie(07) własnościowe 30m² 

 nieruchomości 

Sprzedam

Ogłoszenia drobne są bezpłatne. 
ich treść przyjmujemy  i wycofujemy:   

osobiście w sekretariacie Hali Sportowej, 
ul. Kościelna 9 lub telefonicznie  tel. 785 

922 332  oraz  przez e-mail: reklama.
panorama.trzebnicka@wp.pl Ogłosze-
nia publikowane są: przez ok. 6 emisji lub do 

momentu wycofania ich przez nadawcę. 

kawaleRka(13) w centrum Trzeb-
nicy przy deptaku o pow. 36,5m2, II 
piętro, własnościowe, słoneczne, po 
remoncie. Pokój, przedpokój, kuch-
nia, łazienka, w przedpokoju szafa 
wnękowa przesuwna, meble kuchen-
ne. Budynek po remoncie (styczeń 
2015 roku), piwnica, wydzielone 
miejsce na strychu. Możliwość za-
kupu do mieszkania garażu. Tel. 790 
558 208.
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ważne  telefony

URZĄD MIeJSKI w tRZeBnICy 
71 312 06 11    71 312 06 42
71 312 01 45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁALNOŚć  GOSPODARCZA
71 388 81 36, 71 312 06 11, wew. 236

wydział  ProMocJi
71 388 81 13, 71 312 06 11, wew. 402

Urząd  Stanu  cywilnego
71 3888137,  71 388 8116,  71 3888199
Straż  Miejska  w  trzebnicy 
                                               71 388 81 14
zakład   gospodarki  Mieszkaniowej
                                               71 387 15 92
ośrodek  Pomocy  Społecznej
                                               71 312 05 27
trzebnickie   centrum   kultury  i  Sportu
                                               785 922 332

biblioteka  Miejska             669 767 871 

Hala  Sportowa                      71 312 11 71
zakład  Ubezpieczeń Społecznych
              71 388 75 00, 71 388 75 80 

Sąd rejonowy                71 312 12 13
Powiatowy Urząd Pracy

          71 312 11 54 ,  71 387 11 38
Szpital św. Jadwigi Śląskiej
             71 312 09 20    71 312 09 13

trzebnickie  centrum Medyczne   zdróJ

                                             71 387 28 38
zakład  gospodarki komunalnej   ergo

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

ogłoszenia
drobne



10 piętro w Bielsku-Białej, blisko lotni-
ska, centrum, piękny widok z balkonu 
na góry tel. 721 658 502.
MieSzkanie(06) PILNIE sprzedam 
lub zamienię na mieszkanie komu-
nalne w Trzebnicy, 31 m2 własnościo-
we, blisko centrum, duży pokój, duża 
kuchnia, przedpokój, łazienka, ogrze-
wanie z kotłowni ogólnej wspólnoty. 
Po kapitalnym remoncie, bardzo ciepłe, 
słoneczne od rana do wieczora, czynsz 
bardzo niski, spokojna lokalizacja. 
Cena do negocjacji,  tel. 692 508 273.
MieSzkanie(08) 77m² na IV piętrze, 
3 pokoje – wyremontowane, przy ul. 9 
Maja w Trzebnicy, 230 tys. do negocja-
cji, tel. 730 309 301.
PÓł doMu(14) w Trzebnicy, tel. 604 
951 394.
doM(14) + budynek gospodarczy na wsi 
lub zamienię na dom w Trzebnicy, tel. 
665 549 669.
doM(13) dwupoziomowy z ogród-
kiem, drewutnią, wiatą, strychem 
w Obornikach Śląskich 2009r. ener-
gooszczędny 119m², wykończony i 
urządzony (AGD, kuchnia, 2 łazien-
ki). Ogrzewanie: CO gaz + kominek 
szamotowy na drewno. Cena 400 000 
zł,  tel.  732 244  683.

doM(13) w Trzebnicy na osiedlu Grun-
wald, około 180m², komfortowo wy-
posażony, wykończony w stanie ide-
alnym, klimatyzacja, siłownia, piękne 
widoki z dużego tarasu; do zamieszka-
nia, tel. 508 178 045.
doM(12) w Trzebnicy wolnostojący pow. 
uż. 180 m działka 575 m sprzedam 
lub zamienię na mieszkanie w Trzeb-
nicy lub Wrocławiu, tel. 691 946 461.
doM(12) jednorodzinny poniemiecki 
do remontu na działce 10 arowej w Ko-
walach. tel 516 882 203.
doM(11) w okolicy Trzebnicy o pow.120 
m². tel. 509 324 273.
doM(09) w Trzebnicy przy ul. Kościusz-
ki na działce o pow. 6,16 ara, tel. 695 
572 672.
doM(10) w Trzebnicy 250 m2, w atrak-
cyjnej okolicy, niedaleko lasu bukowe-
go na działce 12 arów, lub zamienię na 
mieszkanie również w Trzebnicy, tel. 
604 424 601.
doM(09) wolno stojący os. Grunwald 
sprzedam lub zamienię na mieszkanie (z 
dopłatą), tel. 723 971 182 lub 691 945 451.
doM(13) jednorodzinny z lat 70 - tych o 
powierzchni 152m² w Księginicach, tel. 
607 284 733.
doM(13) dól domu w Trzebnicy, wszel-
kie informacje, tel. 604 951 394.
GRunt(13) 2h pod zabudowę przemy-
słową - plac częściowo wybetonowany 
- w tym hala 400m² do remontu - cena 
45 zł za m², 5km od Trzebnicy, tel. 71 
312 32 95.
działka(14) w ROD Grunwald, tel. 781 
154 238.
działki(14) budowlane w Księgini-
cach, tel. 509 406 292.
działka(14) budowlana wraz z go-
towym projektem domu - Będkowo, 
na wzniesieniu z pięknym widokiem, 
1142mkw, media: woda i prąd, sąsiedz-
two nowych domów. 99tys. zł., tel. 607 
035 662. 
działki(14) Trzebnica – dwie działki 
budowlane na nowo zaprojektowanym 
osiedlu przy ul. Polnej o powierzchni 
780 i 832 m2 w cenie 90 tys., tel. 607 
580 258.
działki(14) budowlane z decyzjami w 
Masłowcu, tel. 516 873 000.
działka(14) budowlana przy trasie 
Trzebnica – Oborniki 6,5 ara, we wsi 
Droszów. Cena 50 zł za m2, tel. 502 318 266.
działki(14) budowlane o pow. 10 arów, 
25 arów, 30 arów. Cicha i spokojna oko-
lica. Ujeździec Wielki, tel. 668 302 127.
działki(14) 4 sztuki budowlane w Ka-
łowicach gmina Zawonia lub zamienię 
na mieszkanie, tel. 798 263 003.
działka(13) budowlaną 1081m², media 
w drodze, wjazd z drogi asfaltowej, ład-
na i spokojna okolica, tel. 699 991 561.
działka(13) budowlana 10a, Blizocin 
k/Trzebnicy, media przy drodze. Cena 
25 zł/m² do negocjacji, tel. 605 583 332.
działki(13) budowlane w Trzebnicy w 
pobliżu rynku, dojazd od ul. Marci-

nowskiej i Polnej. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 602 761 832.
działka(13) budowlana Księginice ul. 
Czereśniowa; 2000m² (90 zł/m²), tel. 
788 969 459.

działki(13) budowlane 6 o powierzch-
ni od 10-18 a. w RADZIĄDZU, 30 zł 
m², tel 696 625 552.

lokal(13) socjalny o powierzchni 23m² 
Trzebnica, tel. 71 312 06 13. 
obiekt uSłuGowy(11) (Dom Opie-
ki/Spa) w Osoli, na działce o pow. 2,5 
ha. Łączna powierzchnia zabudowań 
1270 m2, na które składają się: obiekt 
hotelowy(stan surowy) oraz dom (do 
remontu), tel. 71 310 61 70.
.

lokal(13) użytkowy, w Trzebnicy przy 
ul. Św. Jadwigi, 55 m kw plus 18m² za-
plecze, pod każdą działalność tel. 71 
387 11 50.
lokal(10) w Trzebnicy handlowo usłu-
gowy o pow. 35m2 z możliwością roz-
budowy oraz parkingiem prywatnym, 
ścisłe centrum miasta, klimatyzowany, 
wszystkie media, w zabudowie szere-
gowej na działce własnościowej 65m2, 
tel. 798 267 177. 
działka(13) budowlana 12 arowa z 
mediami w Trzebnicy , ul. Polna, tel. 
790 558 208.
działki(12) budowlane  w Księgini-
cach, tel. 509 406 292.
działka(11) budowlaną o powierzchni 
904m² na osiedlu przy ul. Jędrzejow-
skiej, tel. 535 871 347.
działka(11) budowlaną w Ligocie 10 
arów, uzbrojona, pięknie położona 
oraz do zakupienia obok działka 10 
arów. tel. 661 139 043.
działka(11) budowlaną w Ligocie. 
Uzbrojona 30 arów, przy lesie w pięknej 
okolicy, tel. 661 139 043.
działka(11) budowlana o powierzchni 
10,94 + media przy drodze asfaltowej w 
Szczytkowicach, tel. 71 312 86 56.
działki(11) 4 działki  budowlane o po-
wierzchni 11 arów z wydaną decyzja 
na budowę w powiecie Trzebnickim 
– Gmina Zawonia. Cena do uzgodnie-
nia, tel. 725 147 283, 667 909 102.
działka(11) budowlana o powierzchni 
16 arów z przeznaczeniem na zabudo-
wę mieszkalną z usługami nieuciążli-
wymi w Szcztkowicach w atrakcyjnej i 
spokojnej okolicy, wjazd z drogi asfal-
towe i polnej oraz trzy działki 10 arowe 
pod zabudowę mieszkalną, tel. 71 312 
34 31 lub 699 991 561.
działka(10) budowlana, 23 ary, uzbro-
jona, woda, prąd, Świętoszyn k. Mili-
cza, tel. 725 164 045.
działka(10) budowlana w Szczytkowi-
cach. PILNIE - Sprzedam. Atrakcyjna 
cena, tel. 607 509 400.

działkę oGRodową(14) zapłacę 
odstępne za działkę ogrodową przy ul. 
Milickiej, tel. 535 187 321.
działka(13) budowlaną w Trzebnicy 
lub Raszowie lub w Świątnikach od 12 
do 20 arów, tel. 508 178 045. 
MieSzkanie(08) małe w centrum 
Trzebnicy na parterze, tel. 727 408 181.

działka(14) budowlaną w Wołowie 
39 arów na podobna lub mniejsza w 
Trzebnicy, tel. 781 154 238.
doMy(08) 2 sztuki na wsi, na działce 18 
arowej – w rozliczeniu mieszkanie 2 
pokojowe do I piętra w Trzebnicy. Tel. 
71 312 89 15.

doM(10) lub mieszkanie z dostępem do 
ogródka w Trzebnicy. Tel. 502 246 228.

doM(14) pół domu 65m w Trzebnicy z 
osobnym wejściem z wszystkimi me-
diami, umeblowane, tel. 609 871 110.
kawaleRkę(13) w centrum Trzebnicy, 
34m², umeblowana. 700 zł + media, od 
zaraz,  tel. 722 385 938.
MieSzkanie(13) dwupokojowe (42m²) 
w Trzebnicy, tel. 71 740 34 73, 601 776 553.
MieSzkanie(13) 2 pokojowe z balko-
nem w centrum Trzebnicy ,umeblo-
wane, wyposażone w AGD, cena 800zł 
plus media, tel. 500 223 151.
MieSzkanie(12) w Trzebnicy, 2 poko-
jowe, 38 m2, częściowo umeblowane, 
czynsz 1000 zł + media. tel. 692 681 305.
MieSzkanie(11) do zamieszkania lub 
na biuro o pow. 45 m2, kuchnia, pokój, 
łazienka - w zamian za proste robo-
ty wykończeniowe w tym budynku i 
mieszkaniu, blisko Trzebnicy ok 6 km, 
tel. 792 900 634.
MieSzkanie(11) pojedynka w Trzeb-
nicy od zaraz. tel. 669 526 136.
Pole(10) wydzierżawię 2,2 ha z ośmio-
ma tunelami metalowymi. Ogrodzone z 
nawodnieniem – linie kroplujące + kapi-
lary. Woda z 2 stawów. tel. 664 024 722.
GaRaż(10) Trzebnica, ul. Żołnierzy 
Września, tel. 533 533 288.
kawaleRka(10) w centrum Trzebnicy 
od zaraz, umeblowana, IV piętro, 700 zł 
+ media. tel. 605 259 980, 726 137 211.
MieSzkanie(10) w Trzebnicy przy ul. 
Prusickiej, 2 pokoje+salon+2 duże bal-
kony, o pow. 70m2, częściowo umeblo-
wane (kuchnia, łazienka) - możliwość 
grillowania. tel. 502 616 533.
łąka(09) wydzierżawię 1,5 ha łąki w 
miejscowości Małuszyn, tel. 726 009 831.
działka(09) wydzierżawię 5 arową 
kategorii III (3), klasy A pod uprawę, w 
Nowym Dworze. Cena do negocjacji, 
tel. 604 923 728.
lokal(13) użytkowy w Trzebnicy przy 
ul. Św. Jadwigi, 70m², pod gabinet le-
karski, sklep, działalność usługową, 
tel. 609 000 201.
lokal(13) handlowy 37m², ul. H. Po-
bożnego, tel. 514 399 495, 71 312 40 28.
lokal(13) użytkowy na ul.Daszyńskie-
go, bardzo dobra cena i lokalizacja. 
30m². Stan idealny, tel. 505 690 455.

baRMan / baRManka(14) w Loka-
lach „Zmierz”, „Zaćmienie”, „Stacja 
PUB” w Trzebnicy, tel. 786 267 575.
SPRzedawca(14) przyjmiemy prak-
tykana do salonu meblowego w za-
wodzie sprzedawca. ul wrocławska 3, 
trzebnica, tel. 717 142 456.
doRadca bizneSowy(14) Lokalny 
Informator Teleadresowy poszuku-
je osób do sprzedaży nowoczesnych 
form promocji firm, instytucji, lekarzy. 
Zapytania i CV na e-mail: wozniakie-
wicz.d@kcof.pl, tel. 535 089 888.
kReślaRz / konStRuktoR(13) pro-
jektowanie maszyn i urządzeń, przygo-
towywanie dokumentacji technicznej; 
mile widziane wyższe wykształcenie i 
doświadczenie; mailowo: praca@bro-
kelmann.pl, tel. 71 38 42 584.
FRyzjeR(13) zatrudnię fryzjera/fryzjer-
kę z pasją i chęcią do rozwijania sie, tel. 
605 993 232.
SPawacz(13) MIG/TIG: praca dwu-
zmianowa przy spawaniu konstrukcji 
stalowych w Miliczu; atrakcyjny sys-
tem wynagradzania, umowa o pracę, 
benefity pozapłacowe; mile widziane 
doświadczenie i uprawnienia spawalni-
cze; kontakt mailowy: b.masalska@bro-
kelmann.pl   tel. 71 38 42 584 wew. 211.
oPiekunka(13) Poszukuję opiekunki 
do rocznego chłopca od września- do-
rywczo. tel. 698 144 999.
PoMocnik budowlany(13) Pen-
sja wypłacana co tydzień. Kontakt: 
500 266 161.
koSMetyczkę(12) z doświadczeniem 
do salonu UZURI w Trzebnicy. tel. 502 
411 910.
kieRowca(12) Pizzeria Palermo za-
trudni na pełen etat kierowcę do roz-
wozu pizzy, elastyczny grafik godzin 
pracy. tel. 509 617 118.
PoMoc kucHenna(12) Pizzeria Pa-
lermo zatrudni na pełen etat, elastycz-
ny grafik godzin pracy. tel. 509 617 118.
kelneRka(12) Pizzeria Palermo za-
trudni  na pełen etat, elastyczny grafik 
godzin pracy, tel. 509 617 118.
kaSjeR / SPRzedawca(12) DINO 
poszukuje - kasjera - sprzedawcy, 

Oborniki Śląskie, tel. 512 150 069.

SPRzątanie(13) Szukam pracy solid-
ne sprzątanie domów, tel. 510 77 38 25.
oPiekunka(13) szukam pracy w 
Trzebnicy jako opiekunka do dziecka w 
wieku od 2 do 5 lat lub jako pomoc na-
uczyciela w przedszkolu. Interesuje mnie 
praca do godziny 17,  tel. 664 949 993. 
nadzÓR budowlany(13) w charak-
terze kierownika budowy, inspektora 
nadzoru, tel. 609 577 122.
kieRownik budowy(13) nadzory 
nad budowami, tel. 601 964 370.

 koRePetycje 

anielSki(14) Udzielę korepetycji z 
języka angielskiego na terenie Trzeb-
nicy i okolic. Dojeżdżam do uczniów, 
oferuję atrakcyjne stawki, dzwonić po 
godzinie 17. tel. 791 682 479.
MateMatyka(14) matura, liceum, 
gimnazjum, tel. 606 543 606.
GitaRa(14) nauka gry na gitarze w 
Moim Studio Gitary, nabędziesz wie-
dzę i umiejętności w cenie  już od 35 
zł za godz. , nauka na wszystkich po-
ziomach od początkującego – po mi-
strzowski. Trzebnica ul. 1 –go Maja 
Studio Gitary Tomasz Śliwak-Orlicki, 
tel. 601 186 547.
język anGielSki(13) Studentka filo-
logii angielskiej udzieli korepetycji  na 
poziomie szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Przygotuje do testów i egzaminów. 
Zapisy we wrześniu, tel. 512 087 650.

GaRaż(14)  w centrum Trzebnicy ul. 
GŁOWACKIEGO, tel. 693 877 670.
ciąGnik(14) Ursus C-360, Kultywator, 
cena do uzgodnienia, tel. 602 526 057.
Skoda(13) octavia II elegance , rok 
2008 diesel 1,9 TDI, pełne wyposaże-
nie, nawigacja wbudowana, skórzana 
tapicerka, alufelgi, czarny metalic, 
ksiązka serwisowa.kpl. opn zimowych 
– nowy .Cena 25 000 zł, tel 882 788 930, 
668 468 162.
wÓz konny(13) przystosowany do cią-
gnika , Ujeździec Wielki, tel. 668 30 21 27.
iveco(14) Dayli Bus blaszak biały rok 
prod 2007, pierwszy właściciel cena do 
uzgodnienia, tel. 601 764 525.
iveco(14) Dayli biały plandeka na 10ep 
rok prod 2005, pierwszy właściciel, 
cena do uzgodnienia, tel. 601 764 525.
PRzyczePa SaMocHodowa(12) 
sprowadzona z Niemiec. tel. 505 83 80 73.
Silnik(14) elektryczny 11 KW 2800 
obrotów, cena do uzgodnienia, tel. 602 
526 057.
FelGi(13) z oponami 15, letnie 195 x 
65 firmy PIRELLI, 2-letnie; 2 zestawy 
naprawcze samochodowe oryginalne 
do opon – pasują do kilku marek sa-
mochodowych. Po godz. 17-tej, tel. 601 
622 703.

GleboGRyzaRka(14) z funkcją ora-
nia firma Oleo-Mat na gwarancji, tel. 
781 154 238.
ScHody(14) używane wewnętrzne 
podwieszane, metalowe, z wylanymi 
betonowymi stopnicami + balustrady, 
2,5 m wysokości, tel. 665 805 868.
GRzejniki(14) 5 sztuk po 10 żeberek 
każde, tel. 668 302 127.
wyPoSażenie SklePu(13) z to-
warem jesienno - zimowym. Odzież 
używana z Angli, dziecięca, sklep Baby 
Cool, tel. 505 690 455.
SoRtownik (13) do ziemniaków Ujeź-
dziec Wielki. Tel. 668 30 21 27.
zbioRniki(13) na olej opałowy/1600l/ 
2 sztuki,  350 zł sztk - tel. 71 312 32 95.
Piec(13) gazowy CO „Vaillant” 28 KW, 
dwu-funkcyjny, wiszący, sprawny. 
Oborniki Śląskie, tel.  605 365 312.
PoMPa co(13) typ PCO-25, Oborniki 
Śląskie, tel. 605 365 312.
uMywalka(13) 60x60. Oborniki Ślą-
skie , tel. 605 365 312.
MiSka uStęPowa(13) stojąca „Koło” 
typ warszawski (nowa) Oborniki Ślą-
skie , tel. 605 365 312.
Piec(12) używany gazowy Vajland do 
naprawy. tel. 781 154 238.
GRzejnik(12) żeliwny 10 żeberek - tel 
781 154 238.
blacHo-dacHÓwka(12) firmy 
BACHDOM PLUS model PERLA 
PLUS ponad 52 metry kwadratowe 

18 zł m2. Blacha jest nowa nigdy nie 
montowana. Możliwość zakupu do-
wolnej ilości. Posiadam 3 rożne długo-
ści (szerokość modułu 1150mm) 4szt. 
po 5,60mb, 3szt. po 5,05mb, 2szt. po 
3,90mb MOŻLIWOŚĆ TRANSPOR-
TU, tel. 609 274 530.

SteMPle budowlane(12) 200 sztuk 
stempli sosnowych. tel. 505 838 073.
koStkę bRukową(12) kolor szary, 8 
cm, 35 m2, tel. 505 838 073.
kaRcHeR(12) myjka model 495, 20 ba-
rów ciśnienie. tel. 505 838 073.

ekSPReS do kawy(14) Nowy nie-
używany marki „Italico” na kapsułki, 
idealny na prezent, cena 100 zł, tel. 605 
113 822.
GRzejnik(13) Farelka PRL, elektrycz-
ny, sprawny cena 30 zł, tel. 697 708 731.

GazÓwka(13) z elektrycznym termo-
obiegiem, 3 lata, w bardzo dobrym sta-
nie, szer. 53 cm, tel. 669 399 567.
PRalka(13) Whirlpool - sprawną, 
otwieraną z góry, tel. 502 244 871.

lodÓwka(12) chłodziarko - zamra-
żarka, firmy LG, bez szronowa, bardzo 
mało używana, kolor metalic, wys. 
175 cm, szer 60, gł 60. Wartość 2 tyś zł, 
sprzedam za 500 zł, tel. 601 622 473.
ekSPReS do kawy(12) Philipsa z wy-
świetlaczem, cena 100 zł. tel. 505 83 80 73.

Rolki(14) używane, cena 40 zł, tel. 693 
79 01 06.

kaSk(14) motorowo-crossowy, cena 80 
zł, tel. 693 79 01 06.

wÓzek(13) dziecięcy 3w1 Roan Mari-
ta: W zestawie jest głęboka gondola, 
spacerówka z możliwością montażu 
przodem lub tyłem do kierunku jazdy 
oraz fotelik do samochodu .Wszystko 
z osłonkami na nóżki i budkami,duży 
koszyk wieszany pod wózkiem oraz 
torba,regulowana wysokość rączki. 
Wózek ma wygodne, duże pompowa-
ne koła które świetnie się sprawdzają 
nawet na najbardziej nierównych po-
wierzchniach. Fotelik przeznaczony od 
0-13 kg. Cena 500zł, tel. 661 153 813.

wÓzek(13) w bardzo dobrym stanie 
(używany 1 rok). Model: Jumper X 3w1 

kuPię

zaMienię

PoSzukuję  do  wynajęcia

MaM  do  wynajęcia

 daM  PRacę 

 SzukaM  PRacy 

 Moto / budowlane / aGd
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 rowery /  wózki 
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firmy Tako. W skład wchodzą: gondo-
la, spacerówka, fotelik samochodowy 
(bez kolizji), folia przeciwdeszczowa 
na wózek, moskitiera na fotelik, torba. 
Kolor: czarno-czerwony. Cena 600zł 
do negocjacji, tel. 506 352 295.
wÓzek(13) 3w1 (gondola, spacerówka, 
fotelik 0-10kg ), model arte 3 alu polskiej 
firmy adbore, turkus z grafitem, bardzo 
lekki, nie posiada uszkodzeń, na gwa-
rancji jeszcze około 15 miesięcy, folia, 
parasol, torba, koszt nowego ok. 1400zł 
– obecna cena 850zł, tel. 505 239 816.

RoweR(13) tanio męski i młodzieżowy, 
tel. 601 198 984.
Fotelik(13) samochodowy MAXI 
COSI Cabriofix 0-13kg + gratis ŚPI-
WOREK cena 210,00zł, tel. 661 167 610.

koMPletny Fotelik(12) rowerowy 
marki HAMAX na gwarancji. Cena 
165zł. tel. 534 666 552.
.

wÓzek(12) wielofunkcyjny firmy X 
lander xa 3 w 1. Komplet zawiera: gon-
dolę, spacerówkę, fotelik samochodo-
wy, adaptery itd. Cena 450 zł, tel. 607 
106 097.
.

wieża(14) Panasonic z głośnikami HF 
stereo na płyty DVD i kasety magne-
tofonowe. Cena 150 zł, tel. 798 267 177.
uPS(13) zasilacz awaryjny Ares 350 
Model: FTP 350-01. Producent Fidel-
tronik. Stan bardzo dobry. Płyta i  in-
strukcja obsługi. Cena 250 zł, tel. 507 
566 594.

teleFon(13) SAMSUNG Sprzedam w 
stanie idealnym i na gwarancji GALA-
XY ACE 4. Wszelkie informacje pod nr 
tel. 534 666 552.

dekodeR(13) tv ferguson na kartę, 
cena 200 zł, tel. 731 181 454.

Meble(14) do gabinetu lekarskiego:  
szafki, biuro i zlewozmywak z zabudo-
wą, tel.  607 636 024.

Meble(14) zestaw mebli z BRW cena ok 

1300 zł.,tel. 693 790 106.

biuRko+kRzeSło(13) stan bardzo 
dobry, młodzieżowe z nadstawką plus 
krzesło, Cena do uzgodnienia. tel. 502 
244 871.

łÓżko(13) z Ikea stan b. dobry z mate-
racami i baldachimem, Cena 200 zł, tel. 
793 582 429.
Meble(13) młodzieżowe z biurkiem, 
kolor czarno-szary, stan bardzo dobry, 
cena 490 zł, tel. 601 622 703.
kanaPa(13) IKEA EKTORP, nieroz-
kładana 3 osobowa, używana, szero-
kość: 218 cm, głębokość: 88 cm, wy-
sokość: 88 cm, głębokość siedziska: 
49 cm, wysokość siedziska: 45 cm, 
pokrowce nadają sie do prania w pral-
ce, wymaga wyprania, cena nowej to 
1449,99 PLN, aktualna cena 300 PLN. 
Odbiór osobisty w Obornikach Ślą-
skich, tel.  732 244 683.

Meble(13) meblościanka, łóżko, ko-
modę, szafę i mniejsza szafę oraz fotel 
(rozkładany, różowy), meblościanka 
oraz szafy są w idealnym stanie zaś ko-
moda posiada mała wadę (jedna szu-
flada nie trzyma sie dobrze) co oczy-
wiście nie jest problemem ponieważ 
można ją dokręcić, tel. 693 280 762.

Meble(13) w skład wchodzi łóżko ko-
moda, szafa i regał. Meble są w ideal-
nym stanie, jedynie w regale jedna szu-
flada jest źle dokręcona, tel. 693 280 762.

biuRko(13) kolor o mahoń – 50 zł, tel 
601 622 703.
SzaFka(13) nocna, może być na przed-
pokój 60x35x53, tel. 502 244 871.

taPczan(13) rozkładany niebieski 
wym. 190 x 150; cena 200 zł, tel. 601 
622 703.
PuFy(13) dwie, kwadratowe– kolor brąz 
z miodem, gratis trzy poduszki – nie 
zniszczone, nie poplamione, otwiera-
ne, cena 70zł, tel. 505 2239 816.

Stolik(13) czarny pod RTV – 100 zł, 
tel. 601 622 703.
biuRko(13) szkolne – imitacja drewna, 
beżowe, standardowe wymiary, szu-
flada, szafka, wysuwana szuflada na 
klawiaturę, cena 40 zł, tel. 505 239 816.
Fotel(13) klubowy lata 60. DESIGN 
PRL, 2 szt. Carmen cena 100zł, tel. 697 
708 731.

Fotel(13) na biegunach, tel. 601 198 984.
ława(13) rozkładana i podnoszona, 
pufy 2 sztuki z pojemnikami; roletki 
do okien - nowe; pudło dinozaurów; 
do każdego zakupu – upominek, tel. 
601 198 984.
luStRo(13) okrągłe, średnica 54 cm, 
stan bardzo dobry. Cena do nieuzgod-
nienia, tel. 502 244 871.
laMPa(13) 1950 r, tel. 883 433 493.

koModa(12) dębową-antyk wym. 
210x60x100 cena 800zł, tel. 603 758 782.
Meble(13) do pokoju dziennego /Zie-
lonogórskie Fabryki Mebli/, dębowe, 
stylowe: 3 regały 86x180 cm, 2 regały 
47x180 cm, sekretarzyk, jeden regał z 
zegarem, cena 1550 zł, tel. 798 267 177.

Hobby / Rośliny 

SPRzedaM

akwaRiuM(14) 200 L (100 x 40 x 50) 
z pokrywą, oświetleniem + filtr ze-
wnętrzny JBL  cristal profi 250, tło 
strukturalne, napowietrzacz, grzałka, 
korzenie dekoracyjne itp. cena 700 zł, 
tel. 693 280 780.
tona PSzenicy(13) ponad ozimej po-
workowanej po 50 kg i 25kg, Okolice 
Trzebnicy, tel. 609 279 119, 71 312 34 79. 
owczaRki(13) niemieckie długowłose, 
700 zł / sztukę, tel. 784 627 695.
jaMniki(13) miniaturowe brązowe, 
cena 500 zł / sztukę, tel. 784 627 695.
FiSHaRMonia(13) niemiecką 1840r, 
tel. 883 433 493.

śliwki(13) smaczne z własnego sadu. 
Świetnie nadają się do jedzenia na suro-
wo, na przetwory, a także do deserów, 
ciast i mrożenia. Cena w zależności od 
wielkości zamówienia i odmiany: od 
1 zł do 5 zł/kg. Okolice Trzebnicy, tel. 
693 037 294.

kRÓliki(13) do dalszego chowu. tel. 721 
900 693.
dRzewko Szczęścia(13) duże ok. 
1m wys. i 4 mniejsze - bardzo ładne, 
tel. 502 244 871.

PRoSięta(13) 11 sztuk, tel. 71 312 35 02, 
669 414 410.
obRaz(13) olej na płótnie 1978 r, tel. 883 
433 493.

obRaz(13) Karol Lin olej na płótnie 
1950 r, tel. 883 433 493.

GRaFika(13) 1847r, tel. 883 433 493.

kaSetka(13) Metalowa TANIO na 
bilon sejf na pieniądze + wkład gratis, 
bez klucza cena 20,0zł, tel. 697 708 731.

naMiot(12) 3 osobowy z tropikiem, tel 
781 154 238.
kRÓliki(12) do dalszego chowu, tel. 721 
900 693.

kRzeSełko(14) dla lalki cena 15 zł, tel. 
693 790 106.

lalki(14) cena 5-10 zł/szt. tel. 693 79 01 06.

tRaMPolina(13) średnica 137 cm, z 
siatką ochronną. Trampolina używana, 
w stanie dobrym. Drobne ślady zużycia. 
Częściowo złożona (podstawa z nacią-
gniętą matą). Według instrukcji maksy-
malna waga użytkownika 40 kg, wzrost 
100 cm, wiek 6 lat. Cena 150 zł, tel. 784 
445 556.
PRzewijak(13) na łóżeczko  na atypo-
ślizgowych nóżkach - cena 20 zł. Trzeb-
nica, tel. 662 985 912.

laMPa(13) plafon „Pszczółki”, w kom-
plecie dwa kinkiety ścienne. Stan bar-
dzo dobry, tel. 605 606 882.

Stolik(13) Lack, biały połysk wraz z 
krzesełkiem, tel. 605 606 882.

Stojak(13)na wanienkę dziecięcą, bia-
ły, stabilny, wanienka niebieska gratis! 
Cena 45zł, tel. 505 239 816.

kołdeRka(13) do łóżeczka, ciepła, 
wym. 120x90 cm, stan bardzo dobry. 
tel. 605 606 882.

bujaczek(13) Leżaczek Bright Starts Sa-
vanna 3-18kg cena 100,00zł, tel. 661 167 610.

tRaktoR(13) dla dziecka używany w 
wieku 2-5 lat. cena 150 zł, tel. 607 993 883.

ścianowiec(13) używany Hot Wheels 
4+ - cena 50 zł (wraz z instrukcją do 
montażu). tel. 607 993 883.

MySzka(13) interaktywna pluszowa  
Mini - śpiewa, uczy kolorów, liczb i cy-
ferek, w pełni sprawna, dla dziewczyn-
ki od 6 m-ca. Cena 40 zł. Trzebnica, tel. 
662 985 912.

cHodzik(13) bardzo tanio: czterokoło-
wy, składany, z hamulcami. Oborniki 
Śląskie, tel.  605 365 312.
toRniSteR(13) szkolny ze słodzia-
kiem– Mega porządny – usztywniany 
– używany 1 rok – nie ma śladów użyt-
kowania, żadnych uszkodzeń, waga ok 
kilograma, zakupiony za 155zł – cena 
obecna 80zł, tel. 505 239 816.

kaRuzela(13) na łóżeczko fischer pri-
ce z projektorem, z pilotem – misiowa, 
lampka nocna, pięć melodii, regulacja 
głośności itd, cena 80 zł, tel. 505 239 816.

Rtv / Meble / RÓżne

SPR ze daM

akceSoRia  dla  dzieci 

SPRzedaM
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PRzewijak(13) na łóżeczko o standar-
dowych wymiarach – nowy, nie uży-
wany – 30zł, tel. 505 239 816.

PodGRzewacz(13) do butelek i sło-
iczków z miseczką Canpol – rok gwa-
rancji – 30 zł. tel. 505 239 816.

bujaczek(13) dziecięcy – solidny, huś-
tawka, do 7-8 kilogramów super na 
pierwsze karmienia, pół leżące, 40zł, 
tel. 505 239 816.

Mata edukacyjna(12) firmy Phisher 
price .cena 45 zl.  tel. 607 106 097.
.

leżaczek - bujaczek(12) firmy 
CHICO. cena 45 zl.  tel. 607 106 097.
.
.

PcHacz(12) firmy Phisher price.cena 20 
zl. tel. 607 106 097.

ubRania

SPRzedaM

koRki(14) NIKE rozmiar 38, cena 50 zł., 
tel. 693 79 01 06.

koSzule(14) spodnie do komunii, cena 
15 zł/szt. tel. 693 790 106.

buty(14) białe, roz. 38 cena 50 zł, tel. 693 
790 106.

ubRanka(14) futerko, płaszczyk, su-
kieneczki, kurteczki (wiek 6-12 miesię-
cy) itd. tel. 693 790 106.

dReS(14) PUMA 100zł, tel. 693 79 01 06.

kuRtka-żakiet(13) na lato i wczesną 
jesień, rozm44, w zasadzie jak nowa bo 
nieużywana. Cena 25zł, tel. 664 949 993.

Sukienka(13) elegancka do pracy, na 
uroczystość rodzinną w rozmiarze 44. 
Raz miałam ją na sobie. Cena 50zł, tel. 
664 949 993.

SPodnie(13) ciążowe, sztruks, rozm36-
38, wzrost 168-170 cm, regulacja w 
ramiączkach i po bokach (guziki). 
Spodnie rosną razem z mamą (można 
nosić od 6tego do 9tego miesiąca ciąży). 
Cena 40 zł, tel. 664 949 993.

SPÓdnica(13) rozm między 42 a 44, len 
60%, śliczna, prezentuje się bardzo ład-
nie, zdjęcie tego nie oddaje. Cena 20zł, 
tel. 664 949 993.
Suknia ślubna(13) odcinana od biu-
stu, w rozmiarze 36 (wzrost 170cm), w 
kolorze klasycznym ecru. Sukienka w 
stanie idealnym, francuskiej produk-
cji. Ma oddzielnie zakładane rękawki. 
Dodatkowo do sukni: welon ecru, rę-
kawiczki i zwiewny szal w tym kolorze. 
Koszt całości 200zł, tel. 664 949 993.

buty(13) CCC – sandały na obcasie, 
czarne z połyskiem, użyte jeden-dwa 
razy, rozm. 36 – cena 15zł, tel. 505 239 
816.

buty(13) CCC buty na niskiej koturnie, 
brąz -beż, użyte jeden-dwa razy, rozm. 
36 – cena 15zł, tel. 505 239 816.

buty(13) CCC, balerinowe buty, ciekwy 
wzór, rozm. 36 – cena 15zł, tel. 505 239 
816.

SPÓdniczka(13) dziewczęca czarna 
na rozpoczęcie roku szkolnego – roz-
miar 110-122 regulowana w pasie, cena 
symboliczne 10zł, tel. 505 239 816.

Sandałki(13) dziewczęce, rozm. 27, 
dł. wkł. 18cm, raz założone, porządna 
skórka! cena 20zł, tel. 505 239 816.

SPodnie(13) czarne ciążowe – rozm. 
38-40, super wygodne, firma h&m – 
bez plam i śladów zniszczeń, nie spra-
ne, cena 30zł, tel. 505 239 816.
PłaSzczyk(13) śliczny i porządny 
rozm. 110 – bez śladów użytkowania, 
podszewka, cena 45 zł, tel. 505 239 816.

Sukienka(13) Nowa wieczorowa, różo-
wa rozmiar 36 cena 30 zł, tel. 661 167 610.

bluzeczka(13) biała z aplikacją, 
spodenki z cienkiego jeansu i kurtecz-
ka na dziewczynkę w wieku 6-12 mie-
sięcy - kwota za komplet 20 zł. tel. 505 
526 895.

Sukienka(13) Nowa wieczorowa typu 
hiszpanka z bolerkiem, fioletowa roz-
miar 36, cena 40 zł, tel. 661 167 610.

bluzeczka(13) z krótkim rękawkiem, 
krótkie spodenki i sukieneczka z body 
- komplet 15 zł. Ciuszki są czyste, za-
dbane, noszone przez moją córkę. Po-
siadam również dużo innych ciuszków, 
dla dziewczynki w wieku od 6 miesięcy 
do 3 lat, tel. 505 526 895.

 

Rzutnik(13) Ania lub Jacek wraz z baj-
kami, tel. 604 259 577.
koło(13) dojazdówkę roz. 15 na 5 śrub, 
tel. 601 622 703.
Motocykl(13) stary, WSK, KOMAR 
itp, tel. 662 021 437.
zieMe(11) Przyjmę duże ilości Pawłów 
Trzebnicki, tel. 724 139 552.
GaRaż(11) w Trzebnicy przy ulicy Wa-
łowej, tel. 693 221 881.
koRyto(12) poniemieckie z czerwone-
go piaskowca tel. 503 032 094.
koło MłyńSkie(13) lub żarno grani-
towe lub z piaskowca. Tel. 503 032 094.

zieMię(14) Taczów Wielki, tel. 605 259 
980.
zieMię i GRuz(13) Brzezie, tel. 693 088 
853.

Mam do oddania Szczenięta(13) 6 
pięknych puchatych, w połowie wrze-
śnia, Trzebnica, tel. 724 556 228.

MAM DO WYNAJĘCIA
MieSzkanie(14) dwupokojowe 42m2, 
w Trzebnicy, tel. 71 74 03 473, 601 
776 553.
SPRZEDAM
działki(14) budowlane , 11 arowe, me-
dia przy działkach, Ujeździec Wiel-
ki. Cicha, spokojna okolica, tel. 668 
302 127.
buty(14) PUMY , roz. 41, cena 100 zł; 
buty convers któtkie czarne, roz. 40, 
cena 90 zł, tel. 693 280 762.

buty(14) Airmax roz.41, cena 130 zł; 
buty cenvers wysokie ,ceglaste, cena 60 
zł, tel. 693 280 762.kuPię

PR z yjMę z a daRMo

oddaM z a daRMo

z  oStatnie j  cHwili

195-65-15 205-55-16

DĘBiCA 155 zł 205 zł

KLEBER 165 zł 210 zł 

oPony używane  -  Ponad 3 tys. Sztuk  
oPony  nowe  w  inteRnetowycH  cenacH 
SERWiS Kół CiĘżAROWyCH do 56” 
PRoStowanie  FelG 

Jesteśmy wyłącznym autoryzowanym serwisem 
na powiat trzebnicki opon gT RADiAL i FALKEN
z darmowym ubezpieczeniem AC

gODziNy PRACy:    pon, czw  8-17 

Piątek 8-20   Sobota 8-14

MecHanika Pojazdowa
NAPRAWy BiEżĄCE
SERWiS KLiMATyzACJi 
SPAWANiE ALu & iNOX  

Szczytkowice 91  tel. 785 233 408

Firma Brookvent Polska Sp. z o.o. 
http://www.brookvent.pl/ jako część 
Brook Design Hardware LTD. z sie-
dzibą w Obornikach Śląskich jako 
producent i profesjonalny dostawca 
rozwiązań dla wentylacji, w związku 
z dynamicznym rozwojem poszukuje 
do pracy kandydatów na stanowisko:

Miejsce pracy:
Oborniki Śląskie
Region: dolnośląskie

Opis stanowiska:
Do obowiązków osoby zatrudnio-
nej będą należały:

▶ Realizacja bieżących zamówień
▶ Opieka nad magazynem
▶ Utrzymywanie porządku
▶ Przyjmowanie dostaw
▶ Przygotowanie wysyłek
▶ Przyjmowanie zwrotów i reklamacji
▶ Przeprowadzanie inwentaryza-

cji/weryfikacja poprawności sta-
nu magazynowego

Wymagania:
▶ Sumienność i dokładność
▶ Podstawowa znajomość obsługi 
▶ komputera oraz pakietu Office
▶ Dokładność oraz terminowość  

w realizacji powierzonych zadań
▶ Umiejętność pracy w zespole
▶ Dyspozycyjność

Oferujemy:
▶ Stabilną pracę w dynamicznie 

rozwijającej się firmie
▶ Możliwość rozwoju

 
CV ze zdjęciem oraz listem moty-
wacyjnym prosze aplikować:
e-mail: informacja@brookvent.pl
 
BROOKVENT Polska Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 14-16 | 55-120 
Oborniki Śląskie | woj. dolnośląskie  
tel     +48 600 469549 
fax    +48 71 7503622
web   www.brookvent.pl

Magazynier

RestauRacja 
MaGnolia 

prz y jmuje 

zamówieni a 
na różnego rodzaju przyjęcia 

oraz obiady rodzinne

RezeRwacja telefoniczna

609 884 881
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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

   
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

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

ScHody
100 % 

dRewniane
DĄB  JESION
 BUK  SOSNA

cena od 4,5 tyś. zł.

tel. 602 728 266

uSłuGi
k o P a R k o -
ładowaRka

Mecalac
S P R Z E D A ż  i 

MONTAż  SzaMb

tel. 605 331 903
Paweł Madaliński

Skarszyn 48   trzebnica
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do wynajęcia
MaGazyny
l o k a l e 

- BIURowE 
- USŁUGowE
- SKLEPowE

różne powierzchnie
korzystne ceny
Trzebnica, ul. 1 Maja 3  

tel. 600  086  517

cHceSz ni(e-) PaliĆ ?
Przyjdź do sklepu z E-pap. elektronicznymi ul. witoSa 16 (Obok 
urzędu Miasta / Stary zegarmistrz)  NIE  PAL  PAPIEROSÓW!      
Szkodliwych, śmierdzących, drogich!       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 
4) Za zakup (w dowolnym czasie) 5 olejków otrzymasz nagrodę 
niespodziankę a po 10ciu darmowy liquid”     
5)  NOWOŚć!!! E-pap. Volish Carbon z 2 letnią GWARANCJą!!!      
6) W razie jakiejkolwiek wady producenta produkt zostaje od ręki 
wymieniony na nowy!
POSTAW NA JAKOŚć! NiE KuPuJ CHińSzCzyzNy! wszystkie nasze pro-
dukty spełniają rygorystyczne normy unijnej dyrektywy tytoniowej

Cały asortyment na stronie: www.esmokingworld.com

Firma                                   oferuje 

P R a n i e
i czySzczenie
DYWANÓW   WYKŁADZIN

taPicerki 
MebloweJ i SaMocHodoweJ

bezPłatnie: dojazd, odpla-
mianie, odkurzanie szczotko-
we, neutralizacja przykrych 
zapachów, usuwanie gumy 
do żucia, plasteliny itp. 

tel. 571-340-516   
  pranietrzebnica.com.pl

   e-pap od 14,90 wiosenna promocja
sklep firmowy  www.bills.pl  

LOTTO / PRASA / PAPiEROSy / TyTONiE / giLzy 

KARTy TELEFONiCzNE / NABiJARKi elektryczne

BATERIE  SPECJALISTYCZNE
 - do aparatów słuchowych, pilotów i inne

tylko u nas za LOTTO zapłacisz KARTą *od 10 zł

koMPuteRy 
laPtoPy 

NAPRAWA 
Z DOJAZDEM 
NA MIEJSCE

FacHowo 
i niedRoGo

tel. 603 444 224

używane 
kSiążki
 PrzyJMę 

wSzyStkie 
rodzaJe 

NiE WyRzuCAJ, 
ODBiORĘ OSOBiŚCiE 

tel. 693 689 678

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

Szkoła językowa
 w Trzebnicy zaprasza do zapisów dzieci, 

młodzież, dorosłych i firmy. 

www.willdo.pl     kontakt@willdo.pl 

tel.  888 636 936
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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


