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W 2014 roku, zgodnie ze 
złożoną wcześniej obiet-
nicą, podjąłem decyzję, 
na którą mieszkańcy cze-
kali wiele lat – general-
ny remont, przebudowa 
i modernizacja Gminnego 
Centrum Kultury stały się 
faktem. Z każdym dniem, 
obserwując postęp i wiel-
ki rozmach prac, utwier-
dzam się w przekonaniu, że 
była to słuszna decyzja. Je-
stem przekonany, że nowy 
obiekt posłuży mieszkań-
com przez wiele długich lat. 
Wiem także, że opłacało 
się włożyć tyle serca, czasu 
i zaangażowania w to ko-
lejne wielkie zadanie inwe-
stycyjne, bo już dziś widzę, 
że końcowy efekt z pewno-
ścią przypadnie do gustu 
zarówno przedstawicielom 
młodego, jak i starszego 
pokolenia mieszkańców 
Gminy Trzebnica. Mu-
ral na budynku symbo-
lizuje otwartość i wyjście 
Gminnego Centrum Kul-
tury naprzeciw oczekiwa-

niom mieszkańców. Łączy 
w sobie nowoczesność z sil-
ną tradycją, nierozerwalnie 
związaną z bogatą historią 
kina Polonia. Projekt poka-
zuje też, że to ludzie tworzą 
to miejsce, a całość jest na-
szym wspólnym skarbem, 
który należy pielęgnować. 

  Takie właśnie będzie nowe Gminne Centrum Kultury!  

R E K L A M A

Zapraszam na otwarcie BuRmistRz
chce 

ratować 
szpital

Uważa, że szpital 
powinien stanowić 

własność Gminy 
Trzebnica, gdyż tego 

w zdecydowanej więk-
szości życzą sobie 

mieszkańcy.
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 Wynikająca z wieloletnich 
zaniedbań zła sytuacja fi-
nansowa powiatowego Szpi-
tala im. Św. Jadwigi Śląskiej 
w Trzebnicy wymaga podję-
cia szybkich i konsekwent-
nych decyzji. Władze Powiatu 
Trzebnickiego stoją obecnie 
przed niezwykle odpowie-
dzialną decyzją dotyczącą 
albo konsolidacji trzebnic-
kiego szpitala z Uniwersytec-
kim Szpitalem Klinicznym 
we Wrocławiu (co wiąże się 
z oddaniem majątku szpitala 
oraz pokryciem przez powiat 
części jego zadłużenia) lub 
pozostawienia szpitala we 
własności Powiatu Trzebnic-
kiego i wdrożenia programu 
naprawczego. Program ten 
wiązał się będzie z dużym 
zaangażowaniem finanso-
wym Powiatu Trzebnickiego. 
Obawiam się, że w obecnej 
sytuacji klinczu politycznego 
w Radzie Powiatu Trzebnic-
kiego oraz słabą sytuacją fi-
nansową, powiat nie poradzi 
sobie z zadaniem ratowania 
szpitala. Dlatego z uwagi na 
bezpieczeństwo zdrowotne 
mieszkańców i dobro pra-
cowników, dla ratowania 
szpitala oświadczam, że pod-
jąłem decyzję o zapropo-
nowaniu Powiatowi Trzeb-
nickiemu przejęcie szpitala 
przez Gminę Trzebnica. Pro-
pozycja ta dotyczy przejęcia 
szpitala wraz z większością 
jego zobowiązań.
 Decyzję swoją poparłem 
wieloma konsultacjami i roz-
mowami z mieszkańcami, 
jak również z pracownikami 
szpitala oraz własną strate-
gią rozwoju służby zdrowia 
w gminie, do czego w mojej 
ocenie potrzebny jest szpital, 
który nadal zachowa swój 
zasięg powiatowy. Dlatego 
jest to decyzja przeze mnie 
głęboko przemyślana ale 
jednocześnie mam świado-
mość, że jest decyzją trud-

ną. Wielokrotnie udowod-
niłem swoim działaniem, 
że potrafię sprostać trud-
nym wyzwaniom. Decyzja 
o zmianie właściciela szpitala 
pozwoliłaby na wprowadze-
nie niezbędnych zmian i wy-
prowadzenie szpitala z zapa-
ści finansowej, w której się 
obecnie znajduje. Jako gmi-
na mamy bowiem większe 
od Powiatu Trzebnickiego  
możliwości restrukturyza-
cji narastającego zadłużenia 
szpitala. Poza tym za sposób 
leczenia i dobór kadry od-
powiadał będzie wybierany 
bezpośrednio burmistrz, co 
daje możliwość skutecznego 
działania oraz wsłuchiwa-
nia się w głosy mieszkańców 
dotyczące funkcjonowania 
szpitala. Szpital im. Św. Ja-
dwigi Śląskiej w Trzebni-
cy pozostałby tym samym 
w publicznych, samorządo-
wych rękach, dzięki czemu 
lokalna społeczność mogłaby 
wpływać na standard obsłu-
gi szpitala oraz mieć komfort 
leczenia na miejscu. Poprzez 
przejęcie szpitala powsta-
łaby bardziej komplemen-
tarna oferta zdrowotna dla 
mieszkańców naszej gminy 
i powiatu. Zamiast bowiem 
rywalizować o kontrakt 
z Narodowym Funduszem 
Zdrowia szpital trzebnicki 
wraz z gminną przychodnią 
zdrowia stworzyć mogłyby 
wspólną, wzajemnie się uzu-
pełniającą ofertę z szerokim 
wachlarzem dostępu do le-
karzy specjalistów. W mojej 
ocenie zmiana właściciela 
szpitala nie przekreśla moż-
liwości współpracy na niwie 
medycznej i dydaktycznej 
z Uniwersyteckim Szpitalem 
Klinicznym we Wrocławiu.
 Trzebnica znana jest w kra-
ju przede wszystkim z Sank-
tuarium Św. Jadwigi Śląskiej 
oraz Szpitala im. Św. Jadwigi 
Śląskiej. Szkoda byłoby po-

zbywać się marki, która jest 
dumą Trzebnicy. Dlatego też 
z pełną odpowiedzialnością 
przedstawię władzom Powia-
tu Trzebnickiego oraz rad-
nym powiatowym szczegóły 
oferty przejęcia powiatowego 
szpitala przez Gminę Trzeb-
nica. 
 Uważam, że szpital po-
winien stanowić własność 
Gminy Trzebnica, gdyż tego 

w zdecydowanej większości 
życzą sobie mieszkańcy.

Z poważaniem

▶ Szpital św. Jadwigi w Trzebnicy, widok z góry.

▶ Burmistrz Marek Długozima zaproponował przejęcie szpitala. Na zdjęciu 
z sekretarzem Danielem Buczakiem. 

Marek Długozima 

Burmistrz Gminy Trzebnica 

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA 

Marka DługoziMy w sprawie 

Szpitala IM. ŚW. JADWIGI ŚląSkIEJ W TRZEBNICY

Trzebnica, 06.10.2015 r.
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 Szpital w Trzebnicy – najbardziej 
znana placówka w Polsce. Niestety, 
zadłużona. Ileż pomysłów padło 
w poprzedniej kadencji odnośnie 
jego „ratowania". Ileż było wywia-
dów na ten temat, ileż zapewnień! 
A wszystko to z ust byłego starosty 
Roberta Adacha. I  jak się okazało 
– nic z tego nie wyszło. Dlaczego! 
Główna przyczyna, jak się okazuje, 
była prozaiczna – brak działań. Jed-
nym słowem - grzech zaniechania. 
A nie, przepraszamy – był jeden 
ruch – przywiezienie „w teczce” no-
wego dyrektora.
 Powiat Trzebnicki jest organem 
założycielskim szpitala i właśnie 
w jego interesie było ratowanie 
placówki za wszelką cenę. Szpital 
w Trzebnicy nie jest bowiem zwykły. 
Jest niezwykły. Jest jedyny w swoim 
rodzaju, jest jedną ze sztandaro-
wych instytucji tego regionu. Słyn-
ny na całą Polskę z rzeszą doskona-
łych lekarzy i pielęgniarek. I właśnie 
on powinien być oczkiem w głowie 
powiatu. A czym był? Kolokwialnie 
mówiąc - piątym kołem u wozu. Jak 
inaczej to ująć, skoro przez kaden-
cję byłego starosty Roberta Adacha 
zadłużenie placówki wzrosło wielo-
krotnie?
 W tej kadencji radni z kola-
cji Marka Długozimy oraz Prawa 
i Sprawiedliwości na nowo poddali 
pod dyskusję temat ratowania szpi-
tala. Zmienił się dyrektor placówki. 
Pojawił się człowiek młody, pełen 
zaangażowania, chęci i niespożytej 
energii – rekomendowany przez 
burmistrza Marka Długozimę. 
Rozpoczęły się też poważne roz-
mowy na temat połączenia szpitala 
w Trzebnicy ze Szpitalem Klinicz-
nym we Wrocławiu. W tym celu zo-
stał podpisany list intencyjny przez 
starostwo i Akademię Medyczną. 
Zostały powołane zespoły zajmują-
ce się przygotowaniem do konsoli-
dacji obu placówek. W skład zespo-
łów weszli przedstawiciel powiatu, 
pod przewodnictwem burmistrza 
i wicerektora prof. Romualda Zdro-
jowego z Akademii Medycznej.
 Jednak mimo daleko posu-
niętych rozmów, pomysł ten nie 
może być zrealizowany ponieważ 
destrukcyjne działania radnych 
opozycyjnych (Adama Gubernata, 
Jana Hurkota, Marzanny Jurzy-
sty-Ziętek, Małgorzaty Matusiak, 
Pawła Olesia, Ewy Pasek, Damiana 

Sułkowskiego, Sławomira Zaren-
towicza, Jana Zdziarskiego i Alicji 
Żywiec) z byłym starostą Robertem 
Adachem na czele - uniemożliwiają 
podjęcie przez zarząd kluczowych 
decyzji – tak ważnych zarówno 
dla powiatu, jak również dla jego 
mieszkańców. Dziwi to tym bar-
dziej, że były starosta Robert Adach 
po przegranych wyborach od razu 
został przecież zastępcą dyrektora 
departamentu zdrowia Urzędu Wo-
jewódzkiego. Tymczasem wydaje 
się, że wciąż nie mogąc się pogodzić 
ze sromotną porażką w wyborach 
samorządowych realizuje plan ni-
czym Madame de Pompadour – Po 
nas choćby i potop... 
 W związku z zaistniałą sytu-
acją burmistrz Marek Długozima, 
już wcześniej mocno zaangażowa-
ny w sprawy szpitala, zdecydował 
o przejęciu go przez Gminę Trzeb-
nica. Jak twierdzi – placówka razem 
z nowo powstającą przychodnią 
mogłyby stworzyć doskonały kom-
pleks zdrowotno-leczniczy. 
 Pomysł bardzo odważny. Wręcz 
karkołomny. Czy właśnie burmistrz 
jest w stanie przywrócić świetność 
tego szpitala? Czy jest w stanie go 
oddłużyć? Czy gmina udźwignie 
taki ciężar? Czas pokaże. Co prze-
mawia za tym, że może to być dobry 
pomysł? Sporo. 
 Dotychczasowe działania bur-
mistrza – tak mocno krytykowane 
przez opozycję i byłego starostę – 
okazywały się doskonałymi roz-
wiązaniami. Wieszczony przez nich 
szybki upadek gminy, a co za tym 
idzie samego burmistrza, do dziś się 
nie sprawdził. Mimo usilnych prób 
dyskredytowania, donoszenia do 
wszystkich możliwych instytucji, 
obrażania na łamach sprzyjającej 
gazety – gospodarz Gminy Trzeb-
nica ma się dobrze. Podobnie jak 
wszystkie zrealizowane zadania, 
które dziś są wizytówką miasta. Te 
dotychczasowe i te obecne a wśród 
nich dwie gigantyczne inwestycje 
– termomodernizacja Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu oraz 
Gminnej Przychodni Medycznej 
ZDRÓJ. 
 Lada dzień ta pierwsza otworzy 
swoje podwoje i po prostu będzie 
służyła mieszkańcom. Wszak po 
to właśnie jest wyremontowana. 
Wcześniej wybudowano basen, 
wyremontowano Szkołę Podstawo-

wą nr 2, Szkołę Muzyczną, deptak, 
place dla dzieci, drogi, chodniki, 
świetlice wiejskie. Można byłoby 
wymieniać długo. Tylko po co? Jaki 
jest koń każdy widzi. 
 Jak zapewnia burmistrz, przeję-
cie szpitala nie spowoduje wstrzy-
mania inwestycji i rozwoju gminy. 
Żadne z zaplanowanych zadań na 
tym nie ucierpi. 
 Co prawda przejęcie szpitala to 
gigantyczna odpowiedzialność, ale 
taka będzie też satysfakcja, gdy się 
uda go zbilansować. Ba! Rozwinąć 
jeszcze mocniej. A jest ku temu 
szansa. Placówka wymaga uwagi, 
pracy, rozmów, nowych kontrak-
tów, nowych pomysłów. Jednym 
słowem - ogromnego zaangażowa-
nia i determinacji. Tej jednak nie 
brakuje burmistrzowi Markowi 
Długozimie. A to już połowa sukce-
su. 
 Nie łudźmy się – nie wszyscy 
będą wspierać te działania. Szybko 
pojawią się też tacy (właściwie już się 
pojawili), którzy będą intrygować, 
skłócać i donosić. Powiedzą – „nie” 
– każdej koncepcji. Uznają, że ten 

pomysł jest porażką i cały czas będą 
trzymać kciuki za to, by plan obró-
cił się w perzynę. Wszak im szpital 
nie będzie potrzebny. Zawsze będą 
młodzi, zdrowi i długowieczni. 
 Nie dziwi już chyba nikogo, że 
wśród pierwszych krytykantów 
znaleźli się – poseł Marek Łapiń-
ski i wtórujący mu Robert Adach. 
Pierwszy z nich straszy mieszkań-
ców sprzedażą obiektu, gdy ten już 
znajdzie się w rekach gminy, co jest 
zwykłą demagogią. Szkoda tylko, 
że poseł zapomniał o swoich obiet-
nicach. Przecież pamiętamy wszy-
scy jak, roztaczał wizję powstania 
w Trzebnicy wojewódzkiego szpi-
tala onkologicznego. Niestety, tylko 
roztaczał. 
 Co zaś się tyczy byłego starosty 
– absurdalnym jest wręcz, że dziś 
krytykuje próbę ratowania szpitala, 
który nota bene sam doprowadził 
do takiego stanu. Hipokryzja, jak 
widać, nie zna granic. A przecież, 
będąc starostą próbował oddać szpi-
tal w prywatne ręce albo przekształ-
cić w spółkę. 
 Nie łudźmy się - burmistrz Ma-

rek Długozima nie jest też lekiem 
na całe zło. Jednak tylko on chce 
wziąć tę inwestycje na swoje barki. 
Nie będzie mu łatwo, ale znając jego 
dotychczasowe dokonania jest bar-
dzo duża szansa na to, że plan się 
powiedzie.  A my, mieszkańcy ca-
łego powiatu – po prostu go w tym 
wspierajmy. 
 Tak, jak to robią radni i posłowie 
z różnych opcji politycznych, nawet 
tych bliskich największym lokal-
nym krytykantom i sceptykom. To 
ważne, bo widać wtedy, kto potrafi 
się wzbić ponad podziały. Nie każdy 
ma taki dar. 
 Co jednak najważniejsze, po 
ewentualnym zrealizowaniu planu 
przejęcia szpitala – placówka nie by-
łaby niczyją filią, nadal pozostałaby 
w Trzebnicy jako własność samo-
rządu i nadal jak dotychczas, albo 
i lepiej, służyłaby mieszkańcom. Bo 
o to w tym wszystkim przecież cho-
dzi. 

Redakcja. 

komentarz Odważnie, ale z szansą powodzenia

Zbyt wiele lat masa ludzi 
pracowała nad sukcesem 
szpitala,choć zdarzały się 
wyjątki;) jeśli ta zmia-

na ułatwi dostęp do specjalistów 
i będzie współpracowała z lokal-
nymi przychodnia mi,będąc ela-
stycznym - super,oby te zmiany 
wyszły Nam wszystkim na do-
bre,jeśli zmiany to tylko na lep-
sze;) powodzenia.

Panie Burmistrzu chylę 
panu czoło. Nasz szpi-

tal w Środzie Śląskiej został za-
mknięty. Tragedia. Jest pan wiel-
ki, pozdrawiam.

Panie Burmistrzu, podej-
muje się Pan karkołom-
nego zadania! Niewielu 
polityków podjęłoby ta-

kie wyzwanie! Trzymam za Pana 
kciuki,oby Pan zdobył te Himala-
je!

Jest Pan bardzo dobrym 
gospodarzem gminy, 
i wiem, że podejmuje 
Pan słuszne decyzje. 

Pozdrawiam.

No panie Marku, wyzwa-
nie ogromne, ale wierzę 
że da pan radę!!! Tylko czy 
rada powiatu się zgodzi?

Jest Pan dobrym i spraw-
dzonym Gospodarzem 
więc wierzę że się uda.

To bardzo dobry po-
mysł Panie Burmistrzu, 
zresztą jak wiele innych. 
Jestem przekonana, że 

wszystko będzie dobrze. Szpital 
w Trzebnicy jest bardzo potrzeb-
ny. Życzymy powodzenia w re-
alizacji projektu, dużo siły i wy-
trwałości. 

W obecnej sytuacji szpi-
tala i powiatu jest to jed-
no z najbardziej przeko-

nujących rozwiązań jakie do tej 
pory przedstawiono. Bardzo cie-
kawy pomysł! 

Odważna i trudna de-
cyzja. Trzymam kciu-
ki. Powodzenia 

Co myślą mieszkańcy o decyzji burmistrza? 

Opinie, jakie pojawiły się na Facebooku. 

▶ Burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel Buczak wraz z posłem na 
Sejm RP Piotrem Babiarzem z PiS oraz Pawłem Hreniakiem radnym sej-
miku wojewódzkiego, także z PiS, rozmawiają na temat sytuacji szpita-
la. Poseł i radny stwierdzili, że w obecnej sytuacji, pomysł burmistrza na 
przejęcie placówki jest dobry, godny rozważenia i mieszkańcy powinni 
go w tych działaniach wspierać. Zapewnili też, że burmistrz może w każ-
dej sytuacji liczyć na ich pomoc.
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R E K L A M A

Co Pan/Pani sądzi o ewentualnym przejęciu szpitala przez Gminę Trzebnica?

WalDeMaR 
WySocki
Starosta
Powiatu
Trzebnickiego 

D ot yc hcz a s 
rozpatry wa-

liśmy dwa scenariusze mają-
ce na celu ratowanie Szpitala 
w Trzebnicy  z katastrofalnej 
sytuacji finansowej:  wprowa-
dzenie przygotowanego progra-
mu naprawczego (który zakłada 
bardzo duże zaangażowanie fi-
nansowe powiatu w ratowanie 
szpitala) oraz konsolidację z Uni-
wersyteckim Szpitalem Klinicz-
nym we Wrocławiu. Dzięki 
propozycji Burmistrza Gminy 
Trzebnica Marka Długozimy, 
mamy również możliwość roz-
patrzenia trzeciego rozwiązania 
- przekazania szpitala Gminie 
Trzebnica. Moim zdaniem naj-
lepiej byłoby, gdyby powiatowy 
szpital pozostał i był zarządzany 
na miejscu, co pozwoliłoby na 
kontrolę jego działalności przez 
władze lokalne. W związku 
z nową propozycją  burmistrza, 
do czasu określenia przez rad-
nych powiatowych kierunku 
ratowania szpitala, rozmowy 
na temat konsolidacji z USK 
we Wrocławiu zostały czasowo 
wstrzymane. Moim zdaniem 
przekazanie szpitala gminie 
trzebnica, jest to najlepszy z do-
tychczasowych pomysłów, które 
pojawiły sie w kwestii ratowania 
trzebnickiego szpitala. Ja jestem 
za tą inicjatywą burmistrza.

MagDaleNa  
SZyMcZuk
radna
trzebnickiej 
Rady Powiatu, 
z klubu PiS

 Z pewnością to 
nowa i bardzo 

ciekawa propozycja. Powin-
na być rozważona. Chętnie 
usłyszałabym od burmistrza 
szczegółowe warunki prze-
jęcia szpitala. Jako radnej 
i mieszkance powiatu zale-
ży  mi przede wszystkim na 
dwóch sprawach – po pierw-
sze - chciałabym, żeby szpital 
istniał i był dobrze zarządzany, 
po drugie - żeby był szpitalem 
publicznym, dostępnym dla 
każdego mieszkańca. 
 Obecna sytuacja szpitala 
jest tragiczna i dziś jest ostat-
ni moment na jego ratowanie. 
Poprzednia władza niewiele 
robiła w tym kierunku. Audyt 
z 2012 roku, który otrzymali-
śmy, był bardzo niepokojący, 
a mimo to  Rada Powiatu– 
znająca sytuację placówki - 
przez kolejne lata nie zrobiła 
niczego, co mogłoby w jakimś 
stopniu poprawić jej kondycję. 
 Uważam, że obecnie każdy 
pomył naprawy szpitala jest 
godny rozważenia po to, by 
nasz szpital nie podzielił losu 
szpitala w Środzie Śląskiej. Po-
mysł jest dobry.

BoguSłaW
RuBaSZeWSki

radny
trzebnickiej 
Rady Powiatu, 
z klubu Marka 
Długozimy

Jest to odważ-
na decyzja. Trzeba mieć dużo 
siły i chęci, by ją podjąć. Czy się 
uda? Patrząc na wszystko, co do-
tychczas działo się w Trzebnicy 
i dzieje nadal – uważam, że jest 
bardzo duża szansa. Burmistrz 
jest mieszkańcem tego regionu 
mocno zaangażowanym w to, 
co się tutaj dzieje, więc moim 
zdaniem zrobi wszystko, by 
szpital w końcu się zbilansował. 
 Myślę, że plan jest bardzo 
ambitny i mieszkańcy powinni 
wesprzeć w tym zadaniu burmi-
strza Marka Długozimę. Wszak 
wziął na swoje barki wieloletnie 
zaniechania poprzedniej władzy 
powiatu.

MoNika 
koWalSka
rzeczniczka 
prasowa
Uniwersy tec-
kiego Szpitala
Klinicznego 
we Wrocławiu

USK bardzo wysoko ocenia ja-
kość udzielanych przez trzebnic-
ki szpital usług medycznych. Je-
steśmy przekonani, iż starostwo 
powiatowe odpowiedzialne za 

placówkę wybierze optymalny 
sposób wyprowadzenia szpitala 
z trudnej sytuacji wynikającej 
z zadłużenia. Niezależnie od 
wybranej formuły, USK będzie 
działał na rzecz rozszerzenia 
współpracy.

PaWeł 
oleś

radny
opozycyjny 
trzebnickiej 
Rady Powiatu 
z Klubu Razem 
w Powiecie
-Platforma
Obywatelska

Otrzymałem taką informację, 
że burmistrz Gminy Trzebnica  
chce przejąć szpital powiato-
wy. Nie wiem czy jest to dobry 
pomysł, czy nie – ale warto go 
rozważyć. Musiałbym jednak 
wiedzieć – na jakich zasadach 
miałoby to nastąpić, jak to bur-
mistrz widzi, co z zatrudnio-
nymi pracownikami, co z za-
dłużeniem, co dalej zamierza 
z tą placówką zrobić. Jest ty-
siące pytań związanych z tymi 
zamierzeniami. Dla mnie, 
zwykłego śmiertelnika ważna 
jest fachowa pomoc i dobra 
opieka, najlepiej na miejscu. 
Czy pomysł burmistrza jest 
realny? Jeśli się czegoś bardzo 
chce, można wszystko. Póki co 
jest dużo spraw do przedysku-
towania w tej kwestii.

eWa 
Wolak
posłanka
na sejm RP
Platforma 
Obywatelska

Popieram po-
mysł burmi-

strza. Uważam, że bardzo do-
brze by się stało, gdyby szpital 
trafił w ręce gminy. Burmistrz 
zapewne z sukcesem popro-
wadzi tę placówkę dla dobra 
wszystkich mieszkańców.

MicHał 
JaRoS
poseł na sejm 
RP, członek PO

Moim zda-
niem jest to 
bardzo dobry 
pomysł. Po-

pieram działania burmistrza. 
W razie potrzeby służę pomo-
cą w każdej chwili. Szpital jako 
dobro wspólne powinien przede 
wszystkim realizować zadania, 
do których został stworzony, 
powinien być nastawiony na 
potrzeby i leczenie pacjentów, 
głównie mieszkańców. 
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Polski bank z tradycjami
Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebnicy informuje, że w dniu 28.09.2015 r. odbyło 

się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków Banku, na którym podjęto 
uchwałę o przystąpieniu do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS przez 
Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, w ramach realizacji zapisów Rozporządzenia CRR 
oraz Dyrektywy CRD IV.

Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli było także okazją do skromnych obcho-
dów 65-lecia Banku Spółdzielczego w Trzebnicy. W związku z tym Rada Nad-
zorcza oraz Zarząd Banku pragną serdecznie podziękować wszystkim Człon-
kom, Klientom i Sympatykom za wsparcie, współpracę i zaufanie, jakim Bank 
Spółdzielczy w Trzebnicy jest obdarzany przez wszystkie lata istnienia. Jeste-
śmy Bankiem wszystkich mieszkańców ziemi Trzebnickiej. Będziemy 
nieustannie zabiegać o podejmowanie współpracy z Państwem i dobrą 
opinię. Zapraszamy na kolejne wspólne jubileusze.

Odbiór trzebnickiego Street Workout Parku!

- Inicjatywa, którą razem podję-
liśmy doprowadziła do powstania 
tego wspaniałego obiektu, na któ-
rym młode pokolenie doskonalić 
będzie trudną sztukę street wor-
koutu. Ale to nie pierwszy pomysł 
młodych, który wcieliłem w życie 
– powiedział burmistrz i do-
dał: - Wcześniej udało się nam 
wybudować nowy Skatepark, 
który w połączeniu z obecnie 
powstałym Street Workout Par-
kiem stanie się doskonałą strefą 
aktywności fizycznej w Parku 
Solidarności, tak potrzebną dla 
zdrowego trybu życia. Czekam 
na kolejne pomysły!

2 października burmistrz 
Marek Długozima uczest-
niczył w odbiorze tech-
nicznym największego 
w Polsce Street Worko-
ut Parku, który powstał 
w Parku Solidarności. 
Szczególne słowa podzię-
kowania gospodarz miasta 
skierował do trzebnickiej 
młodzieży za głowę pełną 
pomysłów, które przero-
dziły się we wspólne zaan-
gażowanie w rozwój naszej 

Samorząd                   ◀

▶ Nowe urządzenia w Street Workout Parku. 

▶ W odbiorze technicznym uczestniczyli m.in. burmistrz Marek Długozima, Zbigniew Zarzeczny -naczelnik wydziału Ti, Zbigniew Mroziń-
ski, Monika Białas, Stanisław koszałko z wydziału Ti oraz przedstawiciel firmy Flowparks Piotr Reczyński.

▶ Spotkanie na którym młodzi przedstawili pomysł powstania Stre-
et Workout Parku.  od lewej: Marcin aniołek, kamil kowalczyk, 
Wojtek Mietełka, Jakub Szurkawski, grażyna Jakubowska, bur-
mistrz Marek Długozima, Miłosz Prześlak i grzegorz Mazanka. 
W spotkaniu uczestniczył również kuba Zawada.

▶ To właśnie tutaj młodzież będzie doskonaliła swoje umiejętności. ▶ Młodzież ćwicząca Street Workout na spotkaniu z burmistrzem Markiem Długozimą 
podczas święta Sadów. .
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SebaStian   HawryliSzyn

 W Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy dyskutowano o moż-
liwościach rozwiązania problemu 
zakorkowania, poprzez przekaza-
nie zarządu nad newralgicznymi 
skrzyżowaniami ulic: Prusickiej, 
ks. Bochenka, Witosa i Milickiej 
Gminie Trzebnica. To z kolei po-
zwoliłoby na wykonanie uspraw-
niających ruch rond. W spotka-
niu wziął udział wspomniany 
wcześniej poseł PO Michał Jaros, 
który poparł inicjatywę burmi-
strza oraz pośredniczył w rozmo-
wach.      
 O sprawie usprawnień w ru-
chu pisaliśmy już wielokrotnie, 

a informacje na ten temat nabie-
rają coraz realniejszych kształtów. 
Przypomnijmy, że burmistrz Ma-
rek Długozima po serii  konsul-
tacji społecznych zaproponował 
rozwiązanie problemu poprzez 
utworzenie systemu trzech rond 
zamiast skrzyżowań ulic: Prusic-
kiej, M. Konopnickiej i Roosevelta 
a także ul. Milickiej, H. Brodate-
go i Roosevelta. – W mojej opi-
nii usprawni to ruch w zakorko-
wanej dziś w godzinach szczytu 
Trzebnicy. Model ten znany jest 
z wielu miast europejskich, gdzie 
podobne rozwiązania sprawdzają 
się tak w upłynnieniu ruchu, jak 
i w poprawie bezpieczeństwa pie-
szych – uzasadniał swoją decyzję 

burmistrz. Wykonane zostały 
również projekty wspomnianych 
rond, które dostarczyła pracow-
nia projektowa „Forma”.
 - Spotkanie zakończyło się po-
dwójnym sukcesem, bo oprócz 
deklaracji dyrektorów Roberta 
Radonia z DSDiK oraz Leszka 
Locha z GDDKiA o przekazania 
terenu skrzyżowań, a tym samym 
umożliwieniu wykonania rond 
Gminie Trzebnica, uzyskałem 
zapewnienie Roberta Radonia, 
dyrektora Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad we 
Wrocławiu o podjęciu się, wspól-
nie z Gminą Trzebnica, remontu 
oraz dobudowaniu brakującej 
części chodnika łączącego Księ-
ginice z Trzebnicą – powiedział 
po spotkaniu burmistrz i dodał: 
– Do dyrektora Roberta Radonia 
zwróciłem się także o doraźne 
rozwiązanie, tj. wydłużenie cyklu 
świateł drogowych na skrzyżo-
waniu ul. Prusickiej i Milickiej, 
w kierunku od ul. Ks. Bochenka 
oraz skrócenie cyklu w kierunku 
od ul. Prusickiej. To rozwiązanie 
usprawni ruch do czasu powsta-
nia rond.  
 - Cieszę się, że jako poseł mo-

głem pomóc w tej świetnej dla 
mieszkańców inicjatywie burmi-
strza Marka Długozimy, dopro-
wadzając do dzisiejszego spotka-
nia i pozytywnego zakończenia 
sprawy – powiedział poseł Mi-
chał Jaros.  
 Co warte zauważenia, ronda 
wpiszą się także na stałe w krajo-
braz miejski, poprzez artystyczne 
wykorzystanie przestrzeni po-
wstałej w ich centrum. Obecnie 

trwają prace projektowe związane 
z tym elementem. Wraz z ich po-
wstaniem wyremontowane zosta-
ną również drogi do nich prowa-
dzące. I tak ulice: Ks. Bochenka, 
Prusicka i Milicka zostaną dosto-
sowane do zaplanowanych rond, 
powstaną tam nowe przejścia 
dla pieszych. Dodatkowe miejsca 
parkingowe znajdą się na ul. Mi-
lickiej oraz ul. H. Brodatego.

Ronda drogą usprawnienia ruchu
Problem przestojów komunikacyjnych na skrzyżowaniu ul. Bochenka i ul. Milickiej co-
raz bliżej pozytywnego rozwiązania. Skuteczne działania burmistrza Marka Długozimy, 
przy znacznym wsparciu posła PO Michała Jarosa doprowadziły do spotkania z Lesz-
kiem Lochem dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Robertem Radoniem 
- dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. 

▶ Projekt ronda na skrzyżowaniu ulic: Prusickiej, ks. Bochenka, Wi-
tosa i Milickiej.

▶ W Spotkaniu udział wzięli m.in. burmistrz Marek Długozima, se-
kretarz Daniel Buczak, poseł Michał Jaros z Po, dyrektor Robert 
Radoń z DSDik, dyrektor leszek loch z gDDkia, Zbigniew Za-
rzeczny, naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego.

▶ Podczas rozmów burmistrz Marek Długozima przedstawił kon-
cepcję rond, które mają usprawnić ruch w Trzebnicy, w obecności 
posła Michała Jarosa.

▶ Burmistrz Marek Długozima wraz z dyrektorem Robertem Rado-
niem z DSDik omawia remont chodnika prowadzącego do księginic. 
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ewa  MieDzwiecka

 W Urzędzie Miejskim 
w Trzebnicy odbyło się spotka-
nie dotyczące pomnika pułkow-
nika Ryszarda Kuklińskiego 
mającego powstać w Trzebnicy. 
O uhonorowanie zasług legen-
darnego szpiega z czasów PRL 
zabiegał Społeczny Komitet 
Budowy Pomnika Ryszarda Ku-
klińskiego.

 Już niebawem pomnik stanie 
za Skwerkiem ks. Antoniego Kieł-
basy przy ul. 9-go Maja. Jego auto-
rem jest rzeźbiarz Paweł Luchow-
ski. W skład komitetu weszli: 
Marek Długozima, burmistrz 
Gminy Trzebnica, Magdalena 
Szymczuk - radna Rady Powia-
tu Trzebnickiego, Daniel Buczak 
- sekretarz Gminy Trzebnica 
i jednocześnie członek Zarządu 
Powiatu Trzebnickiego, Zbigniew 
Lubicz-Miszewski z Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Trzebnickiej, 
Jacek Koperniak, Michał Mierze-
jewski, Elżbieta Czartoryska oraz 
Jerzy Malinowski.
 - Pułkownik Ryszard Kukliń-
ski jest obecnie bardzo niedoce-
niany. Wiele osób uważa go za 
zdrajcę. W mojej ocenie jest on 
bohaterem. Uważam, że jest god-
ny upamiętnienia ze względu na 
swoją mądrość i odwagę. Wpraw-
dzie złamał złożoną przysięgę, ale 
dla mnie jego postawa pokazu-
je, że także w codziennym życiu 
możemy iść pod prąd, przełamy-
wać stereotypy, czasami wbrew 
wszystkiemu i wszystkim mając 

wyznaczony  cel - dobro ogółu 
i Ojczyzny. Warto to uhonoro-
wać – powiedział burmistrz uza-
sadniając powstanie pomnika. 
 Dlaczego to właśnie Ryszard 
Kukliński zainteresował pomy-
słodawców ?
 Jak tłumaczy Radna Magda-
lena Szymczuk: ,,Pierwsze słowo 
jakie znajduje, aby określić kim 
był pułkownik Kukliński to – bo-
hater. Bohater na miarę swoich 
czasów, kiedy odwaga nie była 
w cenie. To dla mnie człowiek po 
prostu przyzwoity, który stając 
przed trudnymi wyborami potra-
fił się godnie zachować. To takie 
wartości których teraz często bra-
kuje w naszym życiu publicznym. 
Cieszę się, że to właśnie w Trzeb-
nicy, dzięki burmistrzowi tego 
miasta i grupie zaangażowanych 
mieszkańców naszej gminy, sta-
nie niebawem pomnik Ryszarda 
Kuklińskiego, który upamiętni 
jego samego i wartości które sym-
bolizuje”. 
 Jak wynika z ustaleń wyni-
kających ze spotkań roboczych, 
będzie to popiersie - odlew z brą-
zu, zaprojektowany przez Pawła 
Luchowskiego. Stanie na półtora-
metrowym cokole.
 Dzięki zbiórce publicznej i hoj-
ności mieszkańców udało się ze-
brać sporą kwotę pieniędzy na ten 
cel. Już niebawem podamy numer 
konta na które można dokonywać 
wpłat.
Kim był Ryszard Kukliński?
 Ryszard Kukliński urodził się 
13 czerwca 1930 roku w War-
szawie, zmarł 11 lutego 2004 r. 
w Tampie na Florydzie. Po ukoń-

czeniu szkoły wojskowej, zaczął 
szybko piąć się w hierarchii. Jako 
oficer sztabowy przygotowywał 
m.in. plany ataku Układu War-
szawskiego na Czechosłowację. 
Współpracę z polskim wywia-
dem zaczął szybko. Został zastęp-
cą szefa Zarządu I Operacyjnego 
Sztabu Głównego Wojska Pol-
skiego. 
W 1972 roku nawiązał współ-
pracę z CIA. Początkowo chciał 
w Wojsku Polskim zawiązać spi-
sek przeciwko ZSRR, ale agenci 
odwiedli go od tego zamiaru. 
W latach 1971-1981 przekazał na 
Zachód ponad 40 tys. stron do-
kumentów dotyczących Polski, 
ZSRR i Układu Warszawskiego: 
planów użycia broni nuklearnej 
przez ZSRR, danych technicz-
nych najnowszych sowieckich 
broni, planów wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce i wielu 
innych. Robił to za darmo. Z żoną 
i dwoma synami uciekł z Pol-
ski dzięki CIA na krótko przed 
wprowadzeniem stanu wojenne-
go w Polsce. 
W 1984 roku został skazany na 
karę śmierci przez sąd wojskowy 
w Warszawie, w 1990 roku wyrok 
został złagodzony do 25 lat wię-
zienia. W 1995 wyrok uchylono 
i Kuklińskiemu przywrócono 
stopień pułkownika.
Za współpracę z CIA zapłacił 
jednak wysoką cenę. Jeden z jego 
synów został kilkakrotnie rozje-
chany przez samochód terenowy 
na oczach świadków - sprawców 
nigdy nie ustalono. Drugi zaginął 
w niejasnych okolicznościach.

Pomnik płk Ryszarda Kuklińskiego w Trzebnicy!

▶ Pomnik pułkownika Ryszarda kuklińskiego stanie 
za Skwerkiem ks. antoniego kiełbasy przy ul. 9-go 
Maja.

▶ Spotkanie, podczas którego uzgodniono szczegóły powstania 
pomnika. uczestniczyli w nim: burmistrz Marek Długozima, Mag-
dalena Szymczuk – radna Rady Powiatu Trzebnickiego, Paweł 
luchowski, Michal Mierzejewski wraz z żoną oraz Jacek koper-
niak.
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 Od dłuższego czasu w Radzie Po-
wiatu Trzebnickiego trwała patowa 
sytuacja, w której radni opozycyjni 
Robert Adach, Adam Gubernat, 
Marzanna Jurzysta- Ziętek, Ewa Pa-
sek, Damian Sułkowski, Sławomir 
Zarentowicz, Jan Zdziarski, Alicja 
Żywiec (wybrani z list Platformy 
Obywatelskiej), Małgorzata Ma-
tusiak i Paweł Oleś (wybrani z list 
Razem w Powiecie) oraz Jan Hur-
kot blokowali wszystkie inicjatywy 
Zarządu Powiatu w sprawie remon-
tów dróg powiatowych. Sytuacja 
ta stanowiła poważne zagrożenie 
dla mieszkańców tych miejscowo-
ści naszego powiatu i gminy, któ-
rzy korzystają z dróg powiatowych 
znajdujących się niejednokrotnie 
w fatalnym stanie technicznym. 
Z myślą o tych właśnie mieszkań-
cach Gminy Trzebnica Burmistrz 
Gminy   Marek Długozima w dniu 
23.09.2015 roku złożył wniosek 
do Przewodniczącego Zarządu 
Powiatu Trzebnickiego- Starosty 
Waldemara Wysockiego w sprawie 
przeprowadzenia remontów na-
stępujących dróg powiatowych w 
Gminie Trzebnica: Trzebnica- Wę-
grzynów, drogi do Malczowa, Ta-
czów Wielki- Brochocin, Ujeździec 
Wielki- Janiszów oraz budowy 
chodnika w Ujeźdźcu Wielkim. Do 
remontu wymienionych powyżej 
dróg w Gminie Trzebnica Pan Bur-
mistrz przekonał Zarząd Powiatu 
na posiedzeniu w dniu 5.10.2015. Na 
sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w 
dniu 6.10.2015 przyjęta została dzię-
ki temu uchwała w sprawie zmiany 
budżetu Powiatu Trzebnickiego w 
której zabezpieczone zostały środki 
finansowe w kwocie 1 000 000 zł na 
remonty omawianych dróg. Dzięki 
inicjatywie Burmistrza poprawione 
zostanie bezpieczeństwo oraz kom-
fort podróżowania na terenach wiej-
skich Gminy Trzebnica. Aby ustalić 
szczegóły remontów dróg powia-
towych w Gminie Trzebnica Pan 
Burmistrz Marek Długozima wraz 
z sekretarzem Danielem Buczakiem 
spotkali się w dniu 7.10.2015 z Dy-
rektorem Zarządu Dróg Powiato-
wych Panem Pawłem Kaźmiercza-
kiem.  Na spotkaniu tym ustalono, 
że Zarząd Dróg Powiatowych ogłosi 
lada chwila przetargi na wykona-
nie remontów drogi do Malczowa, 
drogi z Trzebnicy do Węgrzynowa 
oraz drogi Taczów Wielki- Bro-
chocin. Natomiast na remont drogi 
z Ujeźdźca Wielkiego do Janiszo-
wa niezbędne będzie wcześniejsze 
wykonanie stosownego projektu. 
Radości ze skutecznego zaanga-
żowania Burmistrza w remonty 
dróg powiatowych na terenie Gmi-
ny Trzebnica nie ukrywają sołtysi 
miejscowości, przez które przebie-
gają drogi planowane do remontu. 
Na spotkaniu z sołtysami Taczowa 

Wielkiego Renatą Bisikiewicz, Bro-
chocina Barbarą Świdzińską, Mal-
czowa Anną Pałką oraz Janiszowa 
Andrzejem Janikiem oraz Mago-
rzat Kralka sotysem Wgrzynowa w 
obecnosci sekretarza Daniela Bu-
czaka  Burmistrz przedstawił kon-
cepcję przeprowadzenia remontów, 
stan nawierzchni omawianych dróg 
oraz orientacyjny czas ich realizacji. 
Obecni na spotkaniu sołtysi pod-
kreślali, że nie spodziewali się tak 
szybkiej po zmianie władz Powiatu 
Trzebnickiego realizacji remontów 
dróg o które bez powodzenia za-
biegali za czasów starosty Roberta 
Adacha. Wymienione inwestycje 
drogowe są możliwe dzięki dobrej 
współpracy Starosty Waldemara 
Wysockiego z Burmistrzem Gmi-
ny Trzebnica oraz radnych koali-
cyjnych z Prawa i Sprawiedliwości 
oraz radnych Marka Długozimy w 
Radzie Powiatu Trzebnickiego.  
Podczas spotkania na prośbę sołtys 
Taczowa Wlk. Renaty Bisikiewicz 
oraz sołtys Brochocina Barbary 
Świdzińskiej burmistrz zmienił 
godziny odjazdu dzieci do szkół na 
godzinę 7:30.          
   [dal] 

Drogi powiatowe w Gminie Trzebnica załatwione 

▶ Burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel Buczak, sołtys Malczowa anna Pałka, sołtys Brochoci-
na i Radna Rady Miejskiej Barbara świdzińska, sołtys Taczowa Wielkiego Renata Bisikiewicz , sołtys 
Biedaszkowa Wielkiego i radny Rady Miejskiej andrzej Janik oraz Małgorzata kralka,  sołtys Węgrzy-
nowa.

▶ Węgrzynów.

▶ Malczów.

▶ Biedaszków-Janiszów.

▶ Taczów Wielki- Brochocin.



9

SKORZYSTAJ Z OFERTY JESIENNO -ZIMOWEJ 
I POMALUJ SWOJE MIESZKANIE TANIEJ!

ZADZWOŃ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
tel. 722 324 364

PROFESJONALNE USŁUGI MALARSKIE

R E K L A M A

Zwyciężyły -  wola i upór mieszkańców 
 Wznowiona w dniu 6 paździer-
nika 2015 r. XVII Sesja Rady Po-
wiatu, zapisze się na kartach po-
wiatowej historii, jako zwycięstwo 
mieszkańców nad oporem niekon-
struktywnej opozycji.
 17 września 2015 roku Zarząd 
Powiatu Trzebnickiego złożył 
wniosek o zwołanie w tzw. trybie 
nadzwyczajnym XVII Sesji Rady 
Powiatu Trzebnickiego. W uzasad-
nieniu konieczności zwołania sesji 
wskazano pilną potrzebę zawarcia 
umowy z wykonawcą na „Prze-
budowę drogi powiatowej nr 1329 
D na odcinku Powidzko do DK 5 
w Żmigrodzie” dofinansowanej w 
kwocie 1000.000 zł w  ramach pro-
gramu Wieloletniego pod nazwą 
„NARODWY PROGRAM PRZE-
BUDOWY DRÓG LOKALNYCH 
– II ETAP BEZPIECZEŃSTWO – 
DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”. 
 Ponadto w związku z zamiarem 
realizacji przez Gminę Wisznia 
Mała „schetynówki” pn. „Remont 
nawierzchni drogi powiatowej nr 
1370 D w miejscowości Szymanów, 
gm. Wisznia Mała, istniała pilna 
konieczność zabezpieczenia wkładu 
własnego Powiatu Trzebnickiego   w 
wysokości 500.000 zł.
 Zarząd Powiatu Trzebnickiego 
wsłuchując się w głosy mieszkańców 
gminy Żmigród i Wisznia Mała po 
raz kolejny zwrócił się do opozycji  o 
podjęcie konstruktywnych działań, 
które pozwolą zrealizować ocze-
kiwane od lat inwestycje. Niestety 
przerwana na wniosek opozycji w 
dniu 21 września 2015 r. sesja nie 
przyniosła upragnionego kompro-
misu. Pomimo realnego zagrożenia 
utraty pozyskanego dofinansowania 
i w konsekwencji braku możliwości 
realizacji wymienionych inwestycji, 
opozycja powiedziała stanowcze 
NIE. Z przykrością przyjąłem fakt, 
że przeciwko budowie drogi w Żmi-
grodzie zagłosowali radni wybrani 
z tego okręgu t. j. Pani Małgorzata 
Matusiak, Pan Damian Sułkowski 
oraz Pan Paweł Oleś. Sporym zasko-
czeniem była postawa Pani radnej 
Marzanny Jurzysty – Ziętek, która 
poprzez zaprezentowane stanowi-
sko zwróciła się przeciwko budowie 
drogi w Szymanowie. 
 Podczas trwającej sesji z sali pod 
adresem opozycji padały słuszne 
uwagi mieszkańców. Mieszkańcy 
Żmigrodu i Wiszni Małej nie mogli 
zrozumieć postawy, którą prezento-
wali ich wybrańcy. Swojego oburze-
nia nie kryli Andrzej Radek – radny 
Rady Miejskiej w Żmigrodzie, An-
drzej Kubik – Sołtys Kanclerzowic,   
Grzegorz Lewandowski – Sołtys 

Kaszyc Milickich oraz Patryk An-
drzejewski- radny Rady Miejskiej 
w Żmigrodzie, którzy pismem z 
dnia 30 września 2015 r. zwrócili 
się z apelem (pismo prezentujemy 
obok, przyp. red.) do opozycyjnych 
radnych ze Żmigrodu o poparcie 
inwestycji drogowej z Powidzka do 
Żmigrodu. Warto zacytować słowa 
wyrażone w tym piśmie - Brak ofi-
cjalnego stanowiska ze strony Bur-
mistrza Żmigrodu, lub - Brak popar-
cia z Waszej strony oznaczać może 
jedno, że myślicie wyłącznie o sobie 
i waszych małych interesach. Zawo-
dząc nasze oczekiwania, powinniście 
złożyć mandaty.
 Podobne głosy płynęły również 
z Gminy Wisznia Mała. Mieszkań-
cy tej gminy nie mogli zrozumieć i 
w imię czyich interesów wybrana 
przez Nich radna może głosować 
przeciw własnej inwestycji.
 Obawa przed utratą pozyskanej 
dotacji oraz dopływające do mnie 
głosy mieszkańców oburzonych po-
stawą radnych, stały się podstawą do 
dalszych działań Zarządu Powiatu 
Trzebnickiego. W związku z ogło-
szonym w dniu  6 października 2015 
r. wznowieniem obrad XVII sesji 
Zarząd na 48 posiedzeniu zdecydo-
wał o wprowadzeniu autopoprawki 
do złożonego  projektu uchwały w 
sprawie zmian w budżecie Powiatu 
Trzebnickiego. Do wcześniej zapro-
ponowanych zadań inwestycyjnych, 
w tym przebudowie dróg w gminie 
Żmigród i Wisznia Mała dołączono 
nowe zadania inwestycyjne w Gmi-
nie Trzebnica, Prusice, Oborniki 
Śląskie i Zawonia. Wprowadzone 
zadania były zgodne z przyjętą 
przez Zarząd zasadą zrównoważo-
nego rozwoju Powiatu Trzebnickie-
go. Każda z gmin otrzymała wspar-
cie finansowe w ramach przyznanej 
im puli. Nikt nie został wyróżniony 
ani skrzywdzony. 
 Przedstawiona autopoprawka 
dała zielone światło na remont dróg 
powiatowych w Gminie Trzebica, 
Prusice, Zawonia i chodnika w gmi-
nie Oborniki Śląskie. 
 Biorąc pod uwagę skromne moż-
liwości budżetu Powiatu Trzebnic-
kiego na realizację wymienionych 
inwestycji zdecydowano o zwięk-
szeniu długu publicznego poprzez 
emisję obligacji komunalnych, któ-
rych wykup nastąpi w latach 2024-
2025. 
 Przedstawiona autopoprawka 
wzburzyła emocje wśród radnych 
opozycyjnych. Obecny na sali Bur-
mistrz Prusic Pan Igor Bandrowicz 
domagał się zwiększenia dofinan-
sowania z  700.000 zł do 2.400.000 

zł. Wyrażenie zgody oznaczałoby 
konieczność zwiększenia długu 
publicznego  o kolejne 1.700.000 zł. 
Ponadto zgoda Rady oznaczałaby 
by powrót do minionych czasów, 
których w sposób szczególny trak-
towano tylko wybrane gminy. Bo-
wiem tylko ta gmina otrzymałaby 
100 % na realizację inwestycji. Na 
takie żądanie nie wyraził zgody Za-
rząd Powiatu Trzebickiego. Na całe 
szczęście nie wyraziła na to zgody 
Rada Powiatu Trzebnickiego, która 
przyjęła projekt uchwały złożony 
przez Zarząd Powiatu Trzebnic-
kiego. Przeciw glosował tylko były 

członek Zarządu Pan Jan Hurkot.
 Opuszczający sale obrad miesz-
kańcy Powiatu Trzebnickiego nie 
kryli zadowolenia z faktu podjęcia 
uchwały. Z radością przyjęli fakt, 
że dzięki ich uporowi i walce o tak 
ważne dla nich inwestycje opozy-
cyjni radni podnieśli rękę za TAK. 
Niesmakiem pozostaną słowa rad-
nego Pana Sułkowskiego, który ko-
mentował niechęć wobec podjętej 
uchwały. Ocenę tego zachowania 
pozostawiam mieszkańcom, którzy 
kiedyś go popierali. 
 Po wczorajszej sesji wiele osób 
przypisuje sobie zaszczyty z powo-

du uruchomienia oczekiwanych 
inwestycji. Ja w imieniu Zarządu 
Powiatu Trzebnickiego dziękuję 
nie tylko radnym za podjęcie tej 
uchwały. Przede wszystkim dzięku-
ję mieszkańcom Powiatu Trzebnic-
kiego, którzy zamiast kłótni i polity-
ki pragną spokoju i rozwoju Naszej 
Wspólnej Małej Ojczyzny.  
    

Z wyrazami szacunku
Waldemar Wysocki
Starosta Trzebnicki

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
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KOSIARKI I PIŁY

POGOTOWIE  KANALIZACYJNE

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.

GODZINY OTWARCIA

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

telefon   
664 024 722
606 413 592
662  232 081

BILU sc     Szczytkowice 17   
w  pobliżu 
Trzebnicy SPRZEDAŻ

liSt do redakcji od posła RP piotra BaBiarza

Trzebnica - Gminą sukcesu
 Kiedy 20 września 2015 
roku wybrałem się z rodziną 
do Trzebnicy, na tradycyjne 
„Święto Sadów”, nawet nie 
przypuszczałem, że będzie to 
dla mnie tak ważny dzień. 
 Znakomicie przygoto-
wana impreza, świetni ar-
tyści, mnóstwo atrakcji dla 
każdego, jabłka – bogactwo 
Ziemi, produkty regionalne 
i nieprzebrane tłumy ludzi. 
To „Święto” stało się już nie-
odłącznym elementem tożsa-
mości Trzebnicy.
 Dla mnie udział w tym 
wydarzeniu był jeszcze jedną 
okazją do spotkań i rozmów 
z mieszkańcami.  To była dla 
mnie wielka lekcja i zachęta 
jednocześnie do dalszej pra-
cy. Ludzie bowiem zawsze 
docenią, co dobre, co słu-
ży wszystkim, nie chcą brać 
udziału w swarach i do nicze-
go nie prowadzących konflik-
tach. W naszym regionie jest 
tak wiele do zrobienia, że nie 
wolno tracić niepotrzebnie 
czasu. Obowiązkiem samo-
rządu, także obowiązkiem 
posłów jest służyć ludziom. 
 Trzebnica zmienia się dy-
namicznie, pięknieje po pro-
stu niemal z dnia na dzień. 
To jest już inne miasto. Do-
bry przykład dla innych po-
wiatów, godny polecenia i 
naśladownictwa. Mówili mi 
o tym z niekłamaną dumą i 
satysfakcją licznie spotkani 

mieszkańcy Trzebnicy. Z ra-
dością opowiadali o tym, jak 
na przestrzeni ostatnich lat 
zmieniła się Trzebnica. Jak 
wiele inwestycji udało się zro-
bić i jakie plany są na przy-
szłość. Trzebniczanie mają 
na pewno prawo szczycić się 
z rozwoju swojego miasta, a 
my im tego zazdrościć, a ta-
kich wydarzeń, jak „Święto 
Sadów” po prostu w innych 
regionach  się nie organizuje.
 Miałem też okazję do roz-
mowy z gospodarzem Trzeb-
nicy Panem Burmistrzem  
Markiem Długozimą. Kiedy 
mówiłem jemu o swoich wra-
żeniach i odczuciach po roz-
mowach z mieszkańcami, po-
znałem jego receptę na sukces 
gminy. Wsłuchiwanie się w 
opinię mieszkańców, wycho-
dzenie na przeciw ich potrze-
bom to obowiązek wszystkich 
a jednocześnie gwarancja, że 
to, co się robi, przez miesz-
kańców będzie akceptowane, 
bo ich interesom służy. Proste 
i najtrudniejsze jednocześnie.  
Okazją do ostatniego spotka-
nia z Panem Burmistrzem 
była rozmowa z członkami 
Stowarzyszenia Nowa Trasa 
Obornicka. Pan Burmistrz 
aktywnie włączył się w pro-
mocję tego projektu. Ja rów-
nież, jeżeli dane mi będzie 
reprezentować mieszkańców 
Powiatu Trzebickiego w Sej-
mie uczynię wszystko, aby ta, 
tak ważna dla mieszkańców 

droga powstała jak najszyb-
ciej.
 Pan Burmistrz Marek Dłu-
gozima z entuzjazmem opo-
wiedział mi też o rozwoju tej 
uroczej gminy. Rozmawiali-
śmy o powstałych inwesty-
cjach takich jak Trzebnicki 
Park Wodny " Zdrój" czy też 
szkoły muzycznej oraz pla-
nach na przyszłość. Z dumą 
opowiedział o będącym na 
ukończeniu komplekso-
wym remoncie Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu 
w Trzebnicy oraz zaawan-
sowaniu prac w Gminnym 
Centrum Medycznym.  Omó-
wiliśmy też sprawy Powiatu 
Trzebnickiego. Czas wreszcie 
zakończyć ciągłe awantury i 
wziąć się do roboty. Trzeba, 
by wszyscy, bez względu na 
podziały polityczne, usiedli 
do wspólnego stołu i poroz-
mawiać o problemach Powia-
tu. Znamienne niech będą te 
słowa "Wojna nikogo wielkim 
nie czyni". Czyż nie ważniej-
szym naszym obowiązkiem  
uratowanie tonącego w dłu-
gach szpitala, czy też realiza-
cja zagrożonych inwestycji, 
opracowanie i konsekwentne 
wdrażanie programu dyna-
micznego rozwoju Powiatu! 
Bez względu ma miejsce w 
służbie publicznej, w jakim 
zostanę postawiony, zrobię 
wszystko, by tak właśnie się 
stało.

 

Trzebnica jest przykładem 
gminy sukcesu, sukcesu jej 
mieszkańców i sukcesu Pana 
Burmistrza Marka Długo-
zimy. Szczerze i serdecznie 
Wam wszystkim tego gratu-
luję i z podziwem  wskazuję 
jako przykład dla innych sa-
morządów. Mam nadzieję na 
to, że dzięki Państwa popar-
ciu przypadnie mi w udziale 
zaszczyt reprezentowania 
Powiatu Trzebnickiego w 
nowej kadencji Sejmu. Mam 
nadzieję, na twórcza współ-
pracę z Panem Burmistrzem 
Markiem Długozimą, z ak-
tywnymi mieszkańcami, z 
organizacjami społecznymi 
i stowarzyszeniami, z soł-

tysami, radnymi, bo to Wy 
jesteście solą tej Ziemi i jej 
największym bogactwem.  
Wzorce dobrego gospodarza, 
jakim jest Pan Marek Dłu-
gozima powinny być przy-
kładem do naśladowania dla 
parlamentarzystów. Przykład 
rozwoju Trzebnicy powinien 
być wzorcowym dla rozwoju 
innych gmin w Polsce.  Mam 
nadzieję na to, że w przyszło-
ści mieszkańcy Polski będą 
tak dumni z rozwoju swoje-
go Kraju jak dziś są dumni 
mieszkańcy Trzebnicy.
   Z wyrazami szacunku 

Piotr Babiarz
Poseł na Sejm VII kadencji

▶ Burmistrz z członkami stowarzyszenia Nowa Trasa obornicka 
oraz posłem Piotrem Babiarzem. 
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BILU sc     Szczytkowice 17   w  pobliżu 
Trzebnicy 

SPRZEDAŻ  OPAŁU

SPRZEDAŻ

telefon   
664 024 722
606 413 592
662  232 081

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

TYLKO i WYŁĄCZNIE WĘGIEL z POLSKICH KOPALNI 
• orzech  • orzech gruby  • kostka  • groszek  • eko groszek  • miał
• eko groszek workowany  • orzech workowany   • miał workowany
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 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków  zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 aM-1 położo-
nych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy.
 Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 199 ze zmianami) oraz uchwały nr III/17/14 Rady 
Miejskiej w Trzebnicy z 30 grudnia 2014 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dzia-
łek nr 6/1 i 6/6 aM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu określonego w powyższej 
uchwale, w dniach od 16.10.2015 r. do 17.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. 
Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium 
odbędzie się w dniu  16.11.2015 r. o godzinie 14:00 w siedzibie urzędu Miejskiego, 
pok. nr 48.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do zmiany studium.
 uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  9.12.2015 r.
 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważne-
go kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profi-
lem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) 
lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
 Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2013 

poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o  udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko i możliwości zapoznania się w/w dokumentami w dniach od 16.10.2015 r. do 
17.11.2015 r. w godzinach pracy urzędu.
 Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i 
wnioski do projektu studium w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
 Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 199 ze zmianami), osoby 
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do  9.12.2015 r.
 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
• opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waż-
nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpi-
sie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
•	 za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

OGŁOSzenie  bUrMiStrza GMiny trzebnica
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 aM-1 położonych w Trzebnicy 
w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy.
 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 199 ze zmianami) oraz uchwały nr III/18/14 Rady 
Miejskiej w Trzebnicy z 30 grudnia 2014 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 6/1 i 6/6 
aM-1 położonych w Trzebnicy w rejonie ulicy Milickiej w Trzebnicy zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu określonego w powyższej uchwale,  w dniach od 16.10.2015 
r. do 17.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 
Trzebnica, Wydział Architektury i Urbanistyki, pok. 49.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu 
miejscowego odbędzie się w dniu  16.11.2015 r. o godzinie 14:00 w siedzibie urzędu 
Miejskiego, pok. nr 48.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do w/w projektu zmiany 
planu.
 uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2.12.2015 r.
 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważne-
go kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profi-
lem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) 
lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:
 Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-

nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2013 
poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o  udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możli-
wości zapoznania się w/w dokumentami w dniach od 16.10.2015 r. do 17.11.2015 r.  w 
godzinach pracy urzędu.
 Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnio-
ski do projektu planu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków złożonych do projektu jest Burmistrz Gminy Trzebnica.
 Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 199 ze zmianami), osoby 
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi.
 Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Trzebnica z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do  2.12.2015 r.
 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
• opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waż-
nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpi-
sie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

OGŁOSzenie  bUrMiStrza GMiny trzebnica

  Marek Długozima
Burmistrz Gminy Trzebnica

R E K L A M A

FESTYNY RODZINNE
DZIEŃ DZIECKA
URODZINY  WESELA

w programie:
zwierzaki z balonów,

zdobienie włosów,
zabawy z klaunem,
malowanie twarzy,

konkursy, tańce

tel. 698 144 112

BALE DZIECIECE,

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!
NADAWANIE  PRZESYŁEK KURIERSKICH

DOŁADOWANIE KART  

ŚWIAT CHEMII

9 99 

CILLIT BANG  

• kamień i brud 
• wybielanie 
• tłuszcz i smugi 
• brud i pleśń 
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PRZYGOTUJ SIĘ DO ZIMY-
sprawdź swój akumulator!

PROMOCJA
ZIMOWY PŁYN 
do spryskiwaczy 

w cenie 9,99 zł./5LDARMOWE 
sprawdzanie mocy akumulatorów. 
akcja:  24.10.2015 w godz. 8.00 - 13.00
 

• akumulatory
• oleje, smary
• akcesoria metalowe 
   śruby, podkładki, wkręty, gwoździe i inne

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

R E K L A M A

Maciejki będą świętować

Panorama Trzebnicka: Już w naj-
bliższą sobotę świetlica Maciejki 
będzie obchodzić swoje piętna-
stolecie. czy z tej okazji może 
siostra, jako jej założycielka, 
przybliżyć czytelnikom początki 
działalności? Jaka była idea zało-
żenia świetlicy? kto lub co zain-
spirowało siostrę do utworzenia 
świetlicy Maciejki?

S. Macieja Miozga: Pierwszy raz 
pojechałam na kolonię z dziećmi 
ze Świetlicą Franciszkanów z Wro-
cławia - z „TOBIASZKAMI” - jako 
pielęgniarka. Było to dla mnie duże 
przeżycie, zobaczyłam jak wiele 
można zrobić z dziećmi i dla dzieci. 
Właśnie wtedy zrodziła się we mnie 
myśl, żeby zorganizować taką świe-
tlicę w Trzebnicy. Wtedy jeszcze 
pracowałam na etacie w szpitalu, 
mogłam więc zajmować się dzieć-
mi pomiędzy dyżurami. Świetlica 
powstała we wrześniu 2000 roku i 
funkcjonowała początkowo 3 razy 
w tygodniu. Widziałam jednak, że 
dla dzieci i młodzieży ważna jest 
systematyczność, a lekcje do od-
rabiania są codziennie, a nie tyl-
ko kilka razy w tygodniu. Dzisiaj 
Świetlica funkcjonuje codziennie 
oprócz niedziel i świąt.
Zapewne prowadzenie takiej ini-
cjatywy przez tak długi czas nie 
byłoby możliwe, gdyby nie po-
moc ludzi dobrej woli. czy może 
siostra opowiedzieć o tych, któ-
rzy wspierają świetlicę Maciejki?  

Tak, to prawda, aby Świetlica mo-
gła działać – żebyśmy mieli z cze-
go przygotować posiłki, żeby były 
przybory szkolne i pomoce nauko-
we, aby mogły być zorganizowane 
Wigilie, wyjazdy wakacyjne, wy-
cieczki i wiele innych atrakcji, aby 
dzieci mogły rozwijać swoje talenty 
– potrzebne są do tego środki. Wie-
lu ludzi dobrej woli wspiera nas od 
lat, niektórzy od samego początku. 
Pomieszczenia udostępnia nam 
Zgromadzenie Sióstr Borome-
uszek i pokrywa takie koszty jak: 
ogrzewanie, prąd, woda itd. Wielki 
wkład w funkcjonowanie Świetlicy 
ma nasz pan burmistrz – Marek 
Długozima, który od początku peł-
nienia swojej funkcji jest nam bar-
dzo życzliwy i wspiera wszelkie na-
sze poczynania poprzez regularne 
dofinansowanie naszej działalności 
i pomoc w wyposażaniu świetlicy. 
Mamy też grono indywidualnych 
i firmowych sponsorów i wielu 
przyjaciół, którzy na różne spo-
soby nas wspierają, także poprzez 
dary rzeczowe. Poświęcany dla nas 
czas, talenty i serce. Jest też moż-
liwość wsparcia naszej Świetlicy 
poprzez odpisanie 1% podatku na 
rzecz naszych dzieci, dzięki życzli-
wości Funduszu Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży im. Matki Bożej z La 
Salette. Każda kwota, przy któ-
rej jest zaznaczony cel darowizny: 
„MACIEJKI” jest przez ten Fun-
dusz przekazywana na naszą dzia-
łalność.
15 lat to sporo czasu, który nie-
koniecznie był dla siostry łatwy. 
Jakie chwile w pracy dają siostrze 

największą satysfakcję i radość? 
czy jest jakiś moment, który 
szczególnie utkwił siostrze w pa-
mięci?

Najbardziej cieszą mnie chwile, 
gdy dzieci są szczęśliwe, gdy wi-
dzę uśmiech na ich twarzach, gdy 
np. odniosą sukces i dostaną do-
brą ocenę za odrobione zadanie, 
gdy dobrze się bawią i zapominają 
o swoich troskach. Wielką radość 
sprawiło mi to, że udało się nam 
zorganizować wczasy rodzinne – to 
był efekt całorocznych  regularnych 
spotkań z rodzicami, którzy także 
zaangażowali się w wykonywanie 
stroików świątecznych, piekli cia-
sta na kiermasz. Włożyliśmy wszy-
scy wiele trudu, aby zdobyć środki 
na nasz wspólny wyjazd - pierwszy 
do Białego Dunajca, a w tym roku 
udało się nam wyjechać razem po 
raz drugi – do Rabki. Zwłaszcza w 
dzisiejszych czasach, gdy tak bar-
dzo zagrożona jest rodzina, gdy 
wszyscy są zabiegani i utrudzeni 
zdobywaniem pieniędzy i poko-
nywaniem trudności – tak ważne 
jest aby spędzać czas razem, żeby 
razem bawić się, rozmawiać, uczyć 
się wzajemnie, jak pokonywać 
trudności i pogłębiać więzi rodzin-
ne. Cieszę się w każdej sytuacji, gdy 
mogę pomóc, gdy razem udaje się 
nam rozwiązać jakiś problem, gdy 
udaje się zdobyć potrzebny komuś 
sprzęt, odzież, buty itd. i można ko-
muś ułatwić życie.
Na koniec mała statystyka. Jak 
wielu podopiecznych jest wy-
chowankami świetlicy Maciejki? 
ile przedsięwzięć organizuje Sio-
stra w ciągu roku? ile lat wynosi 
najdłuższy staż podopiecznych 
świetlicy? Jakie są plany na przy-
szłość?

Nie lubię statystyk, bo uważam, że 
nie chodzi o ilość, ale o jakość – 
mimo to, spróbuję odpowiedzieć. 
Zapisanych do Świetlicy jest około 
40 dzieci. Przyjmujemy dzieci od 1 
klasy, w wyjątkowych przypadkach 
także od zerówki i mogą uczestni-
czyć w zajęciach dopóki są ucznia-
mi, czyli praktycznie do dorosłości. 
Niektórzy byli z nami od począt-
ku, potem – już będąc dorosłymi 
pomagali jako wolontariusze. Co 
roku organizujemy wyjazd waka-
cyjny (w tym roku były dwa: wcza-

sy rodzinne i wyjazd z mniejsza 
grupą dzieci na Mazury), a także 
kilkudniowy wyjazd na ferie zimo-
we. Są organizowane wspólne Wi-
gilie, Sylwester, bal karnawałowy 
i bal Wszystkich Świętych, piknik 
rodzinny, noce filmowe, mecze, 
zawody sportowe i weekendowe 
wyjazdy rodzinne. Trudno mi to 
policzyć, ciągle coś się dzieje. Pla-
ny na przyszłość? Dobre przeżycie 
kolejnego roku, pomoc dzieciom 
w otrzymaniu promocji do kolej-
nej klasy – co dla niektórych jest 
ogromnym wyczynem, i zorga-
nizowanie kolejnych wyjazdów 
wakacyjnych. Najbliższy czas to 
sobotnie (10 października – przyp. 
red.) świętowanie 15. urodzin świe-
tlicowych, potem już przygotowa-
nia do kiermaszu świątecznego i 
Wigilii, no i kolejny wyjazd na nar-
ty w czasie ferii zimowych. Mamy 
już mały plac zabaw, salę kompute-
rową, ściankę wspinaczkową, stół 
bilardowy i mini siłownię. Marze-
niem naszych dzieci i młodzieży 
jest zorganizowanie boiska do piłki 
nożnej.
Chciałabym przy tej okazji bardzo 

podziękować wszystkim, którzy 
nas wspierają od 15 lat - w jaki-
kolwiek sposób. Nie chciałabym 
nikogo pominąć, czasem są to 
anonimowi darczyńcy, w szczegól-
ności Gminie Trzebnicy na czele z 
burmistrzem Markiem Długozi-
mą, który nigdy nie odmawia nam 
pomocy. Razem z dziećmi modli-

my się, by Bóg Wam wszystkim 
wynagrodził Wasze dobre serca i 
niech błogosławi Wam i Waszym 
rodzinom.

Dziękuję za rozmowę 
Rozmawiała:  Patrycja król

15 lat temu, we wrześniu, siostra Macieja Miozga ze Zgromadzenia Sióstr 
Boromeuszek w Trzebnicy postanowiła założyć świetlicę dla dzieci. Deter-
minacja, ciężka praca i niegasnący zapał Siostry nieustannie owocują radością 
i wdzięcznością wychowanków tej placówki. Działania swietlicy są możliwe 
dzieki wsparciu i pomocy finansowej uzyskanej przez Gminę Trzebnica. Z oka-
zji tego małego jubileuszu udało się nam zamienić z Siostrą Macieją kilka słów. 

▶ Wakacje na Mazurach.

▶ Wakacje w Rabce.

▶ Wyjazdy dzieci są możliwe dzięki uzyskanym dotacją 
przez gminę Trzebnica. Dzięki temu dzieci uczestniczy-
ły w licznych wycieczkach. Na zdjęciu ferie zimowe w Mię-
dzybrodziu Bialskim. 
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ewa MieDzwiecka 

Święto Straży Miejskiej 
to wyjątkowy dzień dla 
strażników, którzy każde-
go dnia z poświęceniem 
służą mieszkańcom. Bur-
mistrz Marek Długozima, 
wręczając nominacje, po-
dziękował pracownikom 
Straży Miejskiej oraz pra-
cownikom administracyj-
nym i monitoringu za ich 
codzienny trud, zaanga-
żowanie, a także za pracę 
włożoną w edukowanie 
młodzieży i kształcenie po-
staw obywatelskich.

- Cieszę się, że już od pięciu 
lat jesteście z nami. Wspie-
racie nas przy organizacji 
imprez takich jak Dożyn-
ki, Święto Sadów czy Bieg 
Sylwestrowy. Mieszkańcy 
wiedzą, że zawsze mogą 
liczyć na waszą pomoc, a 

dyrektorzy gminnych pla-
cówek oświatowych zwra-
cają się do was z prośbą o 
zorganizowanie pogada-
nek z uczniami na temat. 
cyberprzemocy, zacho-
wania w przypadku ataku 
psa czy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym - po-
wiedział burmistrz Marek 
Długozima i dodał: - Wi-
dać, że formacja ta jest po-
trzebna mieszkańcom i jest 
nieodzownym elementem 
utrzymania bezpieczeń-
stwa w mieście.

Uroczystość była stosow-
ną okazją do wręczenia 
awansów zawodowych. 
Warto pamiętać, że Straż 
Miejska funkcjonuje w 
Trzebnicy od 2010 roku. 
Obecnie w jednostce pra-
cuje ośmiu funkcjonariu-
szy: komendant Krzysztof 
Zasieczny, inspektor Anna 
Cisak, strażnik Marlena 

Cielińska-Dziadosz, spe-
cjalista Markos Arabadzis, 
młodszy specjalista Prze-
mysław Skoczylas, star-
szy strażnik Włodzimierz 
Drząszcz, starszy strażnik 
Łukasz Krawczyk, strażnik 
Dominik Paterek, a także 
8 pracowników admini-
stracyjnych, w tym pra-
cowników monitoringu. 

Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej pracują od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 07.00-22.00.

W soboty i niedziele dy-
żury pełnione są według 
potrzeb. Strażnicy prowa-
dzą szereg zajęć edukacyj-
nych dla dzieci i młodzieży 
gminnych placówek oświa-
towych. Tematyka spotkań 
dotyczy bezpieczeństwa 
w domu, w szkole, na po-
dwórku, w ruchu drogo-
wym.

▶ uroczystość była stosowną okazją do wręczenia awansów zawodowych.

 Awanse dla strażników

www.autocraft.net.pl

R E K L A M A

W Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się spotkanie z oka-
zji Dnia Straży Miejskiej. Każdego roku święto obchodzone jest 29 
sierpnia, w rocznicę uchwalenia ustawy z 1997 roku, która reguluje 
funkcjonowanie straży gminnych i miejskich w Polsce.

▶ święto Straży Miejskiej to wyjątkowy dzień dla strażników. 

▶ To także okazja do wspólnego spotkania. 
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Postaw na odblask 

Dążąc do poprawy bezpieczeń-
stwa niechronionych uczestni-
ków ruchu drogowego, w szcze-
gólności pieszych, policjanci 
Komendy Powiatowej Policji w 
Trzebnicy i jednostek podległych 
5 października przeprowadzili 
działania kontrolne pod kryp. 
„POSTAW NA ODBLASK". 
Głównym celem działań było 
zapewnienie bezpieczeństwa na 
drogach powiatu poprzez nasi-
lenie kontroli drogowych pod 
względem przestrzegania przez 
kierujących i pieszych przepi-
sów „Prawa o ruchu drogowym” 
oraz prewencyjne oddziaływa-
nie na uczestników ruchu dro-
gowego i zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa na drogach. W 
czasie akcji szczególnym nadzo-
rem objęci zostali niechronieni 
uczestnicy ruchu - piesi, których 
bezpieczeństwo z uwagi na brak 
mechanizmów chroniących cia-
ło, jest w najwyższym stopniu 
zagrożone. Policjanci   spraw-
dzali czy osoby piesze stosują się 
do przepisów ruchu drogowe-
go , czy stosowane są przez nie 
elementy odblaskowe. Policjanci 
sprawdzali także stan trzeźwości 
kierujących oraz w jaki sposób 
stosowane są przez kierujących 

przepisy wobec pieszych. 

Okradał supermarkety 
Trzebniccy policjanci zatrzyma-
li 53-latka podejrzanego o okra-
danie trzebnickich supermarke-
tów. Mężczyzna już usłyszał trzy 
zarzuty, do których się przyznał. 
Policjanci odzyskali łącznie 95 
rożnych drobnych przedmiotów 
m. in. elektronarzędzia, akce-
soria budowlane, oświetleniowe 
ogrodnicze, komputerowe, któ-
re wróciły do właścicieli. 

Dyżurny Komendy Powiatowej 
Policji w Trzebnicy 28 września 
po 17.00 został powiadomiony o 
tym, że na terenie jednego z su-
permarketów sprawca kradzieży 
uciekł wraz z towarem o wartości 
ponad 600 złotych. Policjanci po 
przeanalizowaniu zapisu z moni-
toringu i dokonanych ustaleń wy-
typowali i zatrzymali mężczyznę, 
podejrzanego o kradzież. Do za-
trzymania doszło w miejscu jego 
zamieszkania. Okazał się nim 
53-letni mężczyzna, który pod-

czas rozmowy przyznał się do po-
pełnienia tego czynu. W trakcie 
przeszukania mieszkania, garażu 
i altanki ogrodowej policjanci wy-
działu kryminalnego odnaleźli 
łącznie 95 różnych przedmiotów. 
Były to: elektronarzędzia, akce-
soria budowlane, oświetleniowe 
ogrodnicze oraz komputerowe. 
Łupy podejrzany ukrywał min.: 
pod fotelami, szafkami w me-
blach pod rzeczami osobistymi 
czy też we wnęce za kominem. Jak 
ustalili funkcjonariusze mężczy-
zna podczas „wizyt” w sklepach 
rzeczy chował do kieszeni lub 
pod odzież. Działał od lipca do 
momentu zatrzymania, nie po-
trafił logicznie wyjaśnić dlaczego 
to robił. Straty oszacowane przez 
właścicieli wyniosły blisko 3.500 
złotych. Funkcjonariusze udo-
wodnili mu kilka takich kradzie-
ży. Obecnie policjanci wyjaśniają 
wszystkie okoliczności tych zda-
rzeń oraz sprawdzają czy zatrzy-
many nie ma na swoim koncie 
więcej czynów. O dalszym losie 
zatrzymanego 53-latka zdecyduje 
teraz sąd. Za kradzież może mu 
grozić kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Rower odzyskany 
Trzebniccy policjanci odzyskali 
skradziony rower górski o war-
tości 2 tysięcy złotych. Funkcjo-
nariusze ustalili podejrzanego 
w tej sprawie. Za kradzież grozi 
mu teraz kara do 5 lat pozba-
wienia wolności. 

O kradzieży roweru po-
wiadomił jego właściciel, który 
pozostawił jednoślad bez zabez-
pieczenia na klatce schodowej 
budynku mieszkalnego. Sprawą 
kradzieży zajęli się policjanci 
pionu kryminalnego. Funkcjo-
nariusze po otrzymaniu zgłosze-
nia przeprowadzili sprawdzenia 
lombardów na terenie miasta, 
gdzie w jednym z nich odnaleźli 
zastawiony przez sprawcę po-
jazd. Policjanci skradziony ro-
wer zabezpieczyli. Podejrzanym 
okazał się 33-letni mieszkaniec 
Brzegu Dolnego. Zatrzymany 
mężczyzna przyznał się do kra-
dzieży. Wyjaśniając opowiedział 
policjantom, że zauważył otwarte 
drzwi do bramy prowadzącej na 
klatkę schodową i stojący w niej 
rower bez zabezpieczenia. Obec-
nie funkcjonariusze wyjaśniają 
okoliczności tej sprawy. Za prze-
stępstwo kradzieży grozi kara do 
5 lat pozbawienia wolności. W 
tym miejscu przypominamy, by 
nie zostawiać rowerów bez zabez-
pieczeń na klatkach schodowych, 
przed sklepami i w miejscach 
ogólnodostępnych na tzw „chwi-

lę”. Takie zachowanie jest okazją 
dla złodzieja. 

Papierosy bez akcyzy
Trzebniccy funkcjonariusze na 
podstawie pracy operacyjnej 
ustalili i zatrzymali mężczyznę 
podejrzanego o przestępstwo 
karno-skarbowe. Policjanci za-
bezpieczyli ponad 1500 sztuk 
papierosów bez polskich znaków 
akcyzy, które mężczyzna scho-
wał w szafie. Zatrzymanemu 
grozi teraz kara grzywny. 

Policjanci Wydziału Kryminal-
nego z Komendy Powiatowej 
w Trzebnicy przeszukując po-
mieszczenia mieszkalne 37-latka 
podejrzewanego o posiadanie 
wyrobów tytoniowych niewia-
domego pochodzenia, ujawnili i 
zabezpieczyli ponad 1500 sztuk 
papierosów rożnych marek, któ-
re podejrzany schował w szafie. 
Zabezpieczone mienie zostanie 
teraz przekazane funkcjonariu-
szom Urzędu Celnego, którzy 
będą prowadzić dalsze czynności 
w tej sprawie. Straty na szkodę 
Skarbu Państwa z tytułu uszczu-
plenia akcyzy wyniosły ponad 
1600 złotych. Mężczyźnie może 
teraz grozić kara grzywny. 

R E K L A M A

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

PRalki / loDóWki  
POLAR  

5 lat gwarancji 
za darmo

TyLKO 
U NAs  

do 31.10.2015

POLICJA     
71 / 388 82 00
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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

PT. – We wrześniu obcho-
dziliśmy 76. letnią roczni-
cę agresji ZSRR na Polskę, 
proszę w kilku słowach 
przypomnieć mieszkań-
com Powiatu Trzebnickie-
go, co dokładnie wówczas 
się wydarzyło?
SW. – Bardzo serdecznie 
witam wszystkich czytel-
ników „Panoramy Trzeb-
nickiej”. Ponownie czuję 
się wyróżniony, że mogę 
udzielić Państwu odpowie-
dzi na skomplikowane za-
gadnienia dotyczące bardzo 
ważnych wydarzeń historii 
naszej wspólnej Ojczyzny. 
W ten sposób włączacie się 
Państwo, nie tylko w sam 
proces przekazywania in-
formacji, ale także w dzieło 
społecznej edukacji miesz-
kańców naszego powiatu. 
Warto podkreślić, że z ba-
dań statystycznych wynika, 
że tylko ok. 40% Polaków 
ma pewne pojęcie dotyczą-
ce wspomnianego tematu. 
Wracając do problematyki 
tego wywiadu, rzeczywiście 
we wrześniu obchodziliśmy 
kolejną rocznicę inwazji 
ZSRR na Polskę oraz czwar-
tego rozbioru naszego kraju. 
PT. – Jakie były historycz-
ne kulisy napaści ZSRR we 
wrześniu 1939 roku?
SW. – Zgodnie z radziec-
ko-niemieckim porozumie-
niem zawartym w tajnym 
załączniku paktu Ribben-
trop-Mołotow, dnia 17 wrze-
śnia 1939 roku Armia Czer-
wona bez wypowiedzenia 
wojny przekroczyła granice 
Polski. Związek Radziecki 
złamał wówczas pakt o nie-
agresji z Polską, który miał 
obowiązywać do końca 1945 

roku. Rosjanie zaatakowali 
wcześnie rano i wprowadzi-
li do naszego kraju prawie 2 
miliony żołnierzy, którym 
Polacy mogli przeciwstawić 
jedynie ponad 300 tysięcy 
żołnierzy. Warto podkreślić, 
że propaganda sowiecka 
określała agresję na Polskę, 
jako „wyprawę wyzwoleń-
czą”, która była niezbędna 
dla obrony ludności zachod-
niej Ukrainy i Białorusi, oraz 
dla uwolnienia ludu polskie-
go od wojny. Warto podkre-
ślić, że wraz z oddziałami 
rosyjskiej armii regularnej, 
polską granicę przekroczyły 
grupy operacyjne NKWD, 
które w pierwszej kolejności 
opanowywały ważne węzły 
infrastruktury państwo-
wej. Zajmowały budynki 
urzędów, banki, konfisko-
wały papiery wartościowe 
i ważne archiwa. W tym 
samym czasie dokonywały 
aresztowań oraz zatrzymań 
na podstawie przygotowa-
nych wcześniej specjalnych 
list proskrypcyjnych oraz 
donosów agentury sowiec-
kiej. Ponadto, wykrywały 
współpracowników oraz 
funkcjonariuszy polskich 
służb specjalnych, polskiej 
administracji, działaczy 
partii, a także ugrupowań 
politycznych i społecznych. 
W konsekwencji tego zdra-
dzieckiego ataku do niewo-
li sowieckiej trafiło kilkaset 
tysięcy polskich żołnierzy 
i oficerów, z których znacz-
na część została później 
wymordowana w Katy-
niu, Charkowie, Miednoje 
i w wielu innych miejscach 
kaźni. Jednocześnie nastąpi-
ły także masowe deportacje 
i wywózki polskiej ludności, 
które objęły ok. miliona pol-

skich obywateli. 
PT. – W wielu polskich me-
diach analitycy wydarzeń 
międzynarodowych pod-
kreślają, że pomiędzy sytu-
acją polityczną w Europie 
z okresu przed upadkiem 
II RP i dzisiejszą występuje 
wiele analogii. Proszę po-
wiedzieć naszym czytelni-
kom, czy rzeczywiście takie 
podobieństwa występują, 
a jeśli tak, to jakie?
SW. - Mimo postępu cywi-
lizacyjnego i technologicz-
nego niestety prawdą jest, że 
bardzo wiele elementów sy-
tuacji geopolitycznej w Eu-
ropie jest analogicznych do 
sytuacji dawniejszej. Pro-
szę zauważyć, że zarów-
no Hitler jak i Putin objęli 
władzę w swoich krajach 
w wyniku sukcesu wybor-
czego. W pierwszych latach 
sprawowania władzy obaj 
najpierw skoncentrowali się 
na umocnieniu władzy we-
wnętrznej w swoich krajach, 
co wiązało się ze zwalcza-
niem opozycji politycznej, 
likwidacji niezależnych me-
diów, rozpowszechnianiu 
wszechobecnej propagandy, 
łamaniem praw człowieka, 
czy neutralizacją ewentu-
alnych konkurentów z wła-
snych środowisk partyjnych. 
Ponadto, obaj panowie nie 
przestrzegali traktatów mię-
dzynarodowych w sprawach 
wojskowych i organizowali 
na szeroką skalę rozbudo-
wę oraz ćwiczenia swoich 
armii. Dodatkowo wystę-
pują pewne podobieństwa 
w sprawach budowania 
własnego wizerunku przez 
Hitlera i Putina. Do tego 
celu posłużyły im także or-
ganizowane w tych krajach 

olimpiady (1936 i 2014 r.), 
czy uznanie tych władców 
przez zagranicznych wy-
dawców popularnych tygo-
dników społeczno-politycz-
nych „Człowiekiem Roku” 
(rok 1938 i 2013). W mo-
mencie umocnienia władzy 
w kraju, obaj przywódcy 
rozpoczęli bardzo aktywną 
politykę zagraniczną mają-
cą na celu rozbudowę wpły-
wów swoich imperiów. Przy 
milczącym przyzwoleniu 
mocarstw zachodnich, Hi-
tlerowi udało się anektować 
Austrię i Sudety w Czecho-
słowacji. Pretekstem było 
zamieszkanie tych terenów 
przez ludność niemiecką 
i niemieckojęzyczną oraz 
działający na miejscu „se-
paratyści”. Podobnie dzia-
ła podejmuje dzisiaj Putin 
najpierw anektując Krym, 
a następnie działając zbroj-
nie na wschodniej Ukra-
inie. Niestety, tak jak kiedyś, 
współcześnie dzieje się to 
również przy niemal milczą-
cej zgodzie polityce państw 
zachodnich, które nie potra-
fią powstrzymać tej jawnej 
zbrojnej agresji. Wskutek 
podejmowania takich dzia-
łań obaj politycy uzyskali 
olbrzymie poparcie spo-
łeczne w swoich krajach, co 
utwierdziło ich w słuszności 
swojej imperialnej polityki. 
Badania opinii publicznej 
w Rosji wykazują, że ok. 
80% społeczeństwa Rosji 
popiera agresywną politykę 
Putina.
PT. – Czy wobec łagodnej 
postawy czołowych poli-
tyków państw zachodnich 
w stosunku do imperialnej 
polityki Rosji, Polska może 
czuć się bezpiecznie? Czy 

też, tak jak w 1939 roku 
w ewentualnym konflikcie 
zbrojnym pozostaniemy 
sami z rosyjskim agreso-
rem?
SW. – Przede wszystkim 
miejmy nadzieję, że ni-
gdy nie dojdzie do sytuacji, 
w której będziemy musieli 
sprawdzać wiarygodność 
naszych zachodnich sojusz-
ników. Jednak rzeczywiście 
w 1939 roku przed agresją 
Niemiec i ZSRR na Polskę 
nasz kraj miał zawarte trak-
taty polityczne (także z agre-
sorami) oraz różne sojusze 
wojskowe przede wszystkim 
z Francją i Wielką Brytanią. 
Niestety nie zostały one do-
trzymane i nikt realnie nie 
pomógł Polsce wobec agre-
sji dwóch potężnych sąsia-
dów. Współcześnie jesteśmy 
członkami NATO, czyli 
teoretycznie najpotężniej-
szego sojuszu wojskowego 
w historii. Jednak wiele ele-
mentów polityki tego soju-
szu może w Polsce budzić 
bardzo dużo kontrowersji, 
które zdecydowanie osłabia-
ją wiarę Polaków w ewentu-
alną realną pomoc wojsko-
wą. Warto wspomnieć cho-
ciażby o konsekwentnym 
i zdecydowanym sprzeci-
wie mocarstw zachodnich, 
a w szczególności Niemiec, 
wobec projektów założenia 
infrastruktury i baz woj-
skowych NATO na terenie 
Polski oraz krajów bałtyc-
kich. Tylko takie rozwiąza-
nia mogą zwiększyć poczu-
cie bezpieczeństwa Polski 
i zmienić opinię o naszym 
członkostwie w NATO, 
jako drugiej i znacznie gor-
szej kategorii. Tłumacze-
nie władz niemieckich, że 
nie można tego zrobić „aby 
nie drażnić Rosji (Putina)” 
wydaje się kuriozalne i jest 
identyczne z terminologią 
sprzed II wojny światowej, 
kiedy to mocarstwa zachod-
nie nie czyniły nic, aby „nie 
drażnić Niemiec (Hitlera)”. 
Pozostaje mieć nadzieje, że 
podjęte decyzje na szczycie 
NATO w Walii wniosą coś 
nowego i realnie wzmocnią 
bezpieczeństwo Polski, cze-
go życzę wszystkim roda-
kom i sobie samemu.  
PT. – Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad z dr Sławomirem Węgrzynowiczem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, history-
kiem, analitykiem spraw międzynarodowych i gospodarczych, wykładowcą społecznym oraz specjali-
stą problematyki stosunków polsko-rosyjskich, a także szeroko rozumianej polskiej myśli politycznej 
i niepodległościowej XIX-XXI wieku. W 2009 roku stażysta w Archiwum Polityki Zagranicznej Fede-
racji Rosyjskiej w Moskwie. Radny Powiatu Trzebnickiego obecnej kadencji. Autor książki pt: „Patrioci 
i zdrajcy. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec mikołajowskiej polityki Rosji w latach 1846-1856” 
(Kraków 2014). 

Dzisiejsze przesłanie agresji ZSRR 
z dnia 17 września 1939 roku.
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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  

obiektów: 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.edytagajda
@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

12x

84x
72x

4x

iPAD AIR 2
LENOVO ThinkPad

OPEL
INSIGNIA

OPEL
ASTRA

WEŹ PARAGON,
GRAJ O NAGRODY!

1.  Zrób jednorazowo zakupy* za min. 10 zł i odbierz paragon fi skalny.
2.  Zarejestruj paragon fi skalny w miesiącu zakupu na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
3.  Pamiętaj, zachowaj wszystkie zgłoszone paragony fi skalne!

Weź udział w loterii od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
Szczegóły i regulamin na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
Loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat.
Organizatorem loterii promocyjnej jest Unique One Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie.
* Dotyczy zakupów towarów i usług potwierdzonych
paragonem  skalnym.
Losowania samochodów oglądaj na antenie TVP Regionalna.

DO WYGRANIA:

Loteria_paragonowa_plakat_B2_480x680_prod2.indd   1 10.09.2015   16:53

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzeb-
nicy informuje, że od 01.10.2015 roku ru-
szyła Narodowa loteria Paragonowa or-
ganizowana przez Ministerstwo Finansów. 
 Loteria ma zachęcać do wydawania 
i brania paragonów fiskalnych i tym samym 
uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią 
w uczciwym obrocie gospodarczym. 
 Jeżeli chcesz wesprzeć uczciwych przed-
siębiorców i wpłynąć na równą konkurencję 
między nimi, to weź paragon, zarejestruj się 
do udziału w loterii i wygrywaj cenne na-
grody!
 Zachęcamy podatników do wzięcia 
udziału w Loterii Paragonowej, w której do 
wygrania jest szereg atrakcyjnych nagród. 
Łącznie do wygrania jest: 12 Opli Astra i 4 
Ople Insignia, 84 IPady Air 2 i 72 laptopy 
Lenovo ThinkPad. Ponadto przewidziano 
12 tabletów iPad Air dla przedsiębiorców. 

Co miesiąc:
• nagroda główna I stopnia - Opel Astra, 
•	 nagrody II i III stopnia – laptopy Lenovo 

ThinkPad, tablety – Ipad Air 2,
•	 wyróżnienie przedsiębiorcy – tablet, dla 

osoby, która wystawiła paragon, którego 
posiadacz wygrał nagrodę I stopnia.

Raz na kwartał nagroda specjalna: samo-
chód wyższej klasy niż nagroda I stopnia 
– Opel Insignia - losowana tylko dla para-
gonów z wybranej branży usługowej pre-
miowanej w danym kwartale. W IV kw. br. 
jest to branża kosmetyczna i fryzjerska.

Aby wziąć udział w loterii należy:
1. zrobić jednorazowo zakupy za min. 10 zł 

i odebrać paragon fiskalny, 
2. zarejestrować paragon fiskalny w miesią-

cu zakupu na 
www.loteriaparagonowa.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat loterii 
można uzyskać na stronie internetowej 
www.loteriaparagonowa.gov.pl 
lub komunikując się osobiście bądź telefo-
nicznie z Urzędem Skarbowym. 

Weź udział w loterii PARAGONOWEJ 
uRZąD 

SkaRBoWy 
w TRZeBNicy
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▶ leszek Borsuk pracownik gckiS prezentuje burmistrzowi najnowocześniejszy pro-
jektor filmowy 3D.

 W imieniu Burmistrza Marka 
Długozimy zapraszamy wszystkich 
mieszkańców na dni otwarte Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu, 
podczas których będzie można zaj-
rzeć w każdy kąt i przekonać się, jak 
wiele pracy zostało wykonanej i jak 
bardzo budynek odbiega od tego, 
który pamiętamy z dawnych lat! 

Dni otwarte już 10 i 11 października 
(sobota, niedziela), w godzinach od 
14 do 18. 
A już 15 października Wielkie 
Otwarcie Nowego Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu! 
Szczegóły na plakatach! 
Zapraszamy!                                
         [seb]

Zapraszamy do Gminnego Centrum Kultury

▶ Nowoczesne przestrzenie gminnego centrum kultury i Sportu.

▶ Nowy wizerunek gminnego centrum kultury i Sportu, to także 
spójna identyfikacja wizualna.

▶ każdy element wystroju został precyzyjnie dopasowany do całości.
▶ Scena sali kinowo-widowiskowej została wyposażona w specjalny podest, dzięki 

któremu odbywać się tu będą mogły wydarzenia o dużym rozmachu m.in. koncerty, 
przedstawienia teatralne czy baletowe, ale również konferencje i spotkania autor-
skie. Burmistrz Marek Długozima oraz andrzej Maj, kierownik Robót ak Budownic-
two i konserwacja.

▶ konsultacje dotyczące aranżacji terenu zieleni wokół gminnego centrum kultury. 
Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima z Danutą Stacherzak z PPHu "Zieleń” oraz 
grażyną Jakubowską pracownikiem wydziału techniczno-inwestycyjnego.

▶ Poseł na sejm RP Piotr Babiarz z PiS, Daniel Buczak, sekretarz, Marek Długozima, burmistrz oraz Pa-
weł Hreniak, radny sejmiku dolnośląskiego z PiS, podziwiają wykonaną z wielkim rozmachem inwe-
stycję gminną. 
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▶ gminne centrum kultury i Sportu widok z góry.

▶ aranżacja terenu przed budynkiem w połączeniu z nowoczesnym muralem two-
rzy spójny i nowoczesny wizerunek multifunkcyjnego obiektu. ▶ odrestaurowane fotele kinowe już czekają na pierwszych widzów.

▶ ostatnie ustalenia dotyczące oficjalnego otwarcia. od lewej: burmistrz Marek Długozima, 
Mariusz Dziubek z Dziubek Band, Jakub Szurkawski Naczelnik Wydziału Promocji.  

▶ Próby oświetlenia sali kinowo-widowiskowej.

▶ Burmistrz na odnowionej widowni. Wkrótce to pomieszczenie zacznie tętnić 
życiem. 
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 Wagę miejsca, w którym od-
bywała się uroczystość podkreślił 
w swoim przemówieniu gospo-
darz gminy i obiektu burmistrz 
Marek Długozima.
 - Spotykamy się dzisiaj w tych 
nowych przestrzeniach Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu,  
które wielkim nakładem pra-
cy zostały stworzone po to, by 
spełniać Wasze potrzeby i ocze-
kiwania. Wasza obecność tutaj 
utwierdza mnie w przekonaniu, 
że podjąłem słuszną decyzję 
o modernizacji i przebudowie 
obiektu. Pomieszczenia te służyć 
będą również Wam podczas za-
jęć i spotkań. Multifunkcyjność, 
jaką cechują się nowe przestrze-
nie, pomoże przy organizowaniu 
nie tylko wykładów i konferencji, 
ale także spotkań okolicznościo-
wych i bankietów- powiedział 
burmistrz i dodał - Bardzo miło 
jest mi widzieć wasze zadowolone 
i uśmiechnięte twarze.  Pamiętam 
początki tego uniwersytetu, kiedy 
go wspólnie powołaliśmy: cztery 
osoby, malutka sala w Ratuszu. 
Dziś dzięki Waszemu i gminy za-
angażowaniu widzimy się w no-
wej i pięknie wyposażonej sali, 
z roku na rok coraz większym 
gronie studentów, rozpoczyna-
my kolejny sezon nauki. Wiem, 
jak potrzebne było powstanie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Dostrzegam ważne funkcje dla 
całej gminnej społeczności, które 
wypełnia Wasza grupa. Spełniają 
się one na kilku płaszczyznach 
– kulturalnej, edukacyjnej, ale 
wasze działania wypełniają też 
lukę dla edukacji prozdrowotnej, 
poszerzają wśród mieszkańców 
świadomość tego, jak ważny jest 
zdrowy styl życia Ze swojej strony 

mogę obiecać, że dołożę wszelkich 
starań by to nowoczesne Gminne 
Centrum Kultury i Sportu było 
dla was zawsze otwarte, a jego 
wnętrza i ludzie w nich pracują-
cy wspierali Wasz uniwersytecki 
rozwój i integrację.  Wierzę, że 
odpłacicie się nam wieloma cie-
kawymi pomysłami i inicjatywa-
mi wpływającymi na życie naszej 
Gminy. Z tego miejsca chciałbym 
również pogratulować pani Irenie 
Kahalik, która tak wspaniale mo-
tywuje Was do codziennej pracy 
i zabiega o Wasze sprawy. Uwa-
żam, że jest to właściwa osoba na 
właściwym miejscu, dzięki której 
Uniwersytet Trzeciego Wieku tak 
pięknie się rozwija.
 Również Irena Kahalik Prezes 
Gminnego Stowarzyszenia UTW 
Tęcza nie kryła swojej radości 
z okazji tego jakże ważnego dnia 
w życiu Uniwersytetu.
 - To wspaniale widzieć was 
wszystkich tutaj, w tej nowocze-
snej przestrzeni, nie było by to 
możliwe bez zaangażowania ho-
norowego patrona naszej dzia-
łalności -  burmistrza Marka 

Długozimy, który wspiera nas na 
każdym kroku, a my odwdzię-
czamy się świetną promocj na tle 
innych uniwersytetów trzeciego 
wieku z całego kraju. Jeszcze raz 
dziękuję za wsparcie i dostrzeże-
nie potrzeby powstania naszego 
stowarzyszenia.
 Prezes Irena Kahalik nie kry-
ła również radości z rozpoczęcia 
czasu nauki, podkreśliła jednak 
całoroczną pracę członków, któ-
rzy, reprezentując „Tęczę”, anga-

żują się w życie naszego miasta. 
Podczas wakacji nie odpoczywa-
ją i nie rezygnują z działalności. 
Wędrują po trzebnickich okoli-
cach, biorą udział w rajdach nor-
dic walking, wycieczkach i piel-
grzymkach. Od października do 
harmonogramu powracają zaję-
cia stałe, jak chociażby te z języka 
angielskiego.
 Gości i słuchaczy uniwersytetu 
przywitał występ chóru, następ-
nie Naczelny Lekarz Uzdrowisk 

Dolnego Śląska dr Aleksandra 
Sędziak przedstawiła prezenta-
cję: „Zdrowie – sposób na mło-
dość”, by część naukowa ustąpi-
ła artystycznej: arie operetkowe 
i szlagiery z dawnych lat wyko-
nała Monika Gruszczyńska przy 
akompaniamencie Piotra Łu-
kaszczyka.
 W Polsce działa ponad 500 
UTW; zrzeszają ok. 150 tys. osób. 
Ruch obchodzi właśnie 40-lecie.

Inauguracja roku akademickiego UTW „Tęcza”

▶ Burmistrz Marek Długozima wręczył kwiaty 
prezes Stowarzyszenia i zapewnił, że pomiesz-
czenia w zmodernizowanym i wyremonto-
wanym budynku gminnego centrum kultury 
i Sportu będą służyć członkom uTW  m.in.do 
zajęć i spotkań.

▶ Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: komendant Powiatowej komendy Policji w Trzebnicy Dionizy Dyjak, komendant Powiatowej Straży Pożarnej mł. bryg. Bogusław 
Brud, ks. proboszcz Bogdan grabowski, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, dyrektor gminnego centrum kultury i Sportu agnieszka Pawlaczek, burmistrz Ma-
rek Długozima, dyrektor gimnazjum nr 1 elżbieta Nowak oraz Jerzy Trela, wicestarosta Powiatu Trzebnickiego. 

▶ Wicestarosta Jerzy Trela również pogratu-
lował prezes uTW irenie kahalik pracy na 
rzecz lokalnej społeczności.

▶ Na zdjęciu od lewej: elżbieta kołodziejczyk członkini Stowarzy-
szenia, prezes irena kahalik oraz burmistrz Marek Długozima.

▶ Naczelny lekarz uzdrowisk Dolne-
go śląska dr aleksandra Sędziak 
przedstawiła prezentację: „Zdrowie 
– sposób na młodość”.

30 września w sali RE-
TRO Gminnego Cen-
trum Kultury i Sportu 
członkowie Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, 
który działa pod patro-
natem Burmistrza Gmi-
ny Trzebnica, rozpoczę-
li nowy rok akademicki.

Oświata                       ◀ ▶ Podczas inauguracji roku akademickiego wystąpił chór uniwer-
sytecki.

▶ członkowie uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz goście podczas inauguracji roku akademickiego.
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MaŁGOrzata Derecka

 Pani Jadwiga przez całe ży-
cie pracowała zawodowo, jed-
nak, jak podkreśla – zawsze 
marzyła o tym, by mieć własną 
firmę. Przez wiele lat pracowa-
ła w podobnym, handlowym, 
segmencie, choć nie identycz-
nym - głównie prowadziła kluby 
muzyczne, a także zarządzała 
marketem. - Bardzo lubię kon-
takt z ludźmi – podkreśla. - Gdy 
tylko pojawiła się okazja od-
kupienia od koleżanki tej firmy 
w Trzebnicy, od razu pomyśla-
łam, że jest to dla mnie szansa. 
Ukończyłam szkołę gastrono-
miczną i temat nie był mi obcy 
– opowiada. 

Klienci, którzy wracają 
 Pierogowo w Trzebnicy zna-
ne jest od lat. Jak zaznacza 
pani Jadwiga popularność tego 
miejsca to zasługa poprzedniej 
właścicielki – Kasi. Ja postano-
wiłam pójść o krok dalej – zmie-
niłam wygląd i wprowadziłam 
szerszą ofertę gastronomiczną 
– podkreśla. - Pod nowym szyl-
dem Pierogowo działa już 
rok i  cały czas się rozwija – do-
daje. 
 Czasami tylko sen z po-
wiek spędza konkurencja. Mia-
sto kwitnie i przybywa lokali. 
- Musimy się z tym pogodzić, 
wszak to wolny rynek. Mamy 
na szczęście swoich klientów, 
którzy zawsze do nas wracają 
i chwalą nasze produkty. Jest 
nam wtedy bardzo miło – mówi 
z zadowoleniem. Podkreśla, że 
dania przygotowują panie z du-
żym doświadczeniem. Panie, 
które kochają gotować u siebie 
w domu, więc i kuchnia w Pie-
rogowie jest typowo domowa. 
 - Robimy wszystko tylko 
i wyłącznie na naturalnych 
składnikach.  Nie ma tutaj żad-
nej chemii, polepszaczy, dziw-
nych przypraw, ani glutami-
nianu sodu. Jest on zupełnie 
wykluczony! Dodajemy tylko 
naturalne zioła i tylko natural-
ne dodatki. Nie ma u nas ani 
odrobinę sztuczności – mówi. 
Pierogowo oferuje więc -  
sztandarowe danie - pierogi 
z mnogością nadzienia - ruskie, 
z mięsem, z kapustą i grzybami, 
ze szpinakiem, z sezonowymi 
owocami. W sumie dziewięć 
rodzajów. Najbardziej popular-
ne są jednak – ruskie.  Do tego 
Pierogowo proponuje  także 
gołąbki, krokiety i naleśniki.  - 
Myślimy też o garmażerce na 
wagę. Póki co robimy takie rze-
czy na zamówienie – przyznaje 
pani Jadwiga. - Obecnie ludzie 
dużo pracują, mają mnóstwo 
obowiązków i nie zawsze my-
ślą o tym, żeby czas spędzać 
w kuchni. My chcielibyśmy ich 

choć trochę wyręczyć – pod-
kreśla. 
 Wkrótce też pojawią się usz-
ka. Zbliża się bowiem okres 
przedświąteczny. - W ubiegłym 
roku miałyśmy tak dużo zamó-
wień, że zmuszona byłam za-
mykać wcześniej lokal. Wciąż 
tylko uszka i uszka. Na piero-
gi nie było po prostu czasu – 
śmieje się właścicielka. - W tym 
roku zapowiada się podobnie. 
Już mamy pierwsze zamówie-
nia. Jednak tym razem musimy 
zorganizować to tak, by lokal 
funkcjonował normalnie – do-
daje. 

Nie zmieniłabym pracy
 - Praca na własny rachu-
nek jest bardziej absorbująca 
niż praca najemna. Oczywiście 
praca u kogoś, to ogrom obo-
wiązków i duża odpowiedzial-
ność, ale gdy przychodzi godzi-
na 16 zamykamy drzwi w pracy 
i wchodzimy w  inną, prywatną 
już,  rzeczywistość. Mając wła-
sną firmę tak nie jest – wyznaje 
pani Jadwiga. - Zawsze jest coś 
do zrobienia. Po pracy najczę-
ściej zasiadam do dokumen-
tów, zajmuję się zaopatrzeniem, 
reklamą, itp. Ja jednak to lubię 
i tym żyję. Nigdy też nie chciała-
bym wrócić do pracy najemnej 
– mówi. 
Przyznaje, że gastronomia to 
trudny obszar działalności. - Tu-
taj najważniejszy jest klient, to 
jego trzeba zadowolić i zrobić 
wszystko, by wrócił. Jeśli tak 
robi, jest dobrze, gorzej, gdy jest  
niezadowolony. Poinformuje 
bowiem kolejne dziesięć osób 
o tym, że do jakiegoś baru nie 
warto wchodzić. Zaufanie jest 
bardzo trudno odzyskać. My 
więc roimy wszystko, by go nie 
stracić – mówi właścicielka.  - 
Dlatego dokładamy wszelkich 
starań, by produkty były świeże, 
dobre i niedrogie. Wszystkie far-
sze powstają od nowa, codzien-
nie jest świeże mięso, kapusta, 
ser. Niczego nie odgrzewamy, 
a niewykorzystanego dzień 
wcześniej produktu nigdy już 
nie używamy- podkreśla. 
 Poza tym panie nigdy nie 
kryją, że na bieżąco przygo-
towują potrawy. Jak twierdzi 
właścicielka, klient może sam 
sprawdzić,  jak to wszystko wy-
gląda od kuchni. - Panie nigdy 
nie mają oporów, aby pokazać 
jak pracują. Mało tego, zachę-
cają małych klientów do wypró-
bowania swoich sił w lepieniu 
pierogów. To wtedy dla wszyst-
kich ogromna radość – podsu-
mowuje Jadwiga Jakubowska 
zapraszając do lokalu przy ul. 
Witosa. 
 Czynny jest od poniedział-
ku do piątku w  godz. 10 – 17,  
a w soboty w godz 10 -14.

OFETRA ŚWIĄTECZNA
Zapraszamy do składania 
zamówień na świąteczne 
uszka i pierogi.
Pierogi i uszka wykonywane 
ręcznie , domawą tradycyjną 
metodą ze 100 % naturalnych 
składników, bez polepszaczy.

• Pierogi z kapustą i grzybami
            25 zł / kg
• Uszka z kapustą i grzybami
            40 zł / kg
• Uszka z grzybami
            45 zł / kg

R E K L A M A

Smacznie i zdrowo po prostu Pierogowo
Bez sztucznych dodatków i polepszaczy, za 
to szeroka gama pierogów oraz innych do-
mowych pyszności. Pierogowo przy ul. Witosa  
w nowej odsłonie i z nową właścicielką Jadwigą 
Jakubowską właśnie skończyło roczek. 

FIRMY, z których jesteśmy dumni  - cykl artykułów o przedsiębiorcach

▶ Właściciel ka Jadwiga Jakubowska.

▶ W kuchni. każdego dnia panie przyrządzają tu świeżutkie potrawy.  
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ceMeNT 
PORTLANDZKI 
wieloskładnikowy SUPER 
z Warty 25kg

 999zł/szt.

 Piątek - 18 września. W Przed-
szkolu Publicznym nr 2 odbył 
się  uroczysty Dzień Przedszko-
laka pod hasłem „Wyprawa po 
skarb piratów”. Był to dzień pełen 
niespodzianek oraz zagadkowych 
przygód.
 Już od samego rana nasze 
przedszkolaki przebrane za pira-
tów i piratki  wykonywały różne 
zadania, które przygotowały dla 
nich piratki - nauczycielki.
 Celem wyprawy był ukryty 
skarb piratów, do którego prowa-
dziły strzałki. W tle leciała „mu-
zyka piracka”, która dodawała  
dzieciom niezwykłego zapału .
 Pierwszym zadaniem, z jakim 
musiały się zmierzyć nasze przed-
szkolaki  było odszukanie mapy 

ukrytej w butelce. Nauczyciel-
ka - piratka wprowadziła dzieci 
w nastrój piracki śpiewając z nimi 
przyśpiewki: „Bum cyk cyk i rata 
rata nie ma to jak los pirata, kto 
na drodze raz mu stanie z tego ka-
sza na śniadanie” i inne podobne.
 Następnie dzieci wraz z na-
uczycielkami  z mapą w ręku kie-
rowały się strzałkami do stacji 
drugiej.  Na drugim etapie za-
bawy, zadaniem dzieci było od-
nalezienie klucza do kufra ze 
skarbem. Nasi dzielni piraci za 
pomocą łopatek mieli  znaleźć  go 
w piasku.
 Kolejne zadanie, jakie czekało 
na naszych milusińskich polegało 
na  łowieniu ryb za pomocą wę-
dek. Także to zadanie nie sprawi-

ło im dużego problemu. Ostatni 
stacja należała do najtrudniej-
szych. Każdy pirat musiał poko-
nać tor przeszkód.
 Następnie wszystkie grupy, po 
pokonaniu całej wyprawy, do-
chodziły  do upragnionego skar-
bu, gdzie czekała na nich słodka 
niespodzianka - złota moneta . 
Na koniec zabawy  zostały zro-
bione pamiątkowe zdjęcia  na 
statku pirackim oraz  wręczone 
dyplomy dla każdej grupy za ak-
tywny udział w „Wyprawie po 
skarb piratów”.
 Jeszcze raz serdecznie życzymy 
naszych kochanym przedszkola-
kom samych radosnych dni, wiele 
uśmiechu oraz samych niezapo-
mnianych doświadczeń. (M.D.)

Dzień przedszkolaka w Przedszkolu nr 2

 W dniach 17-18 września 
uczniowie klas IV, V i VI ze 
Szkół Podstawowych w Boleści-
nie oraz Masłowie uczestniczyli 
w wycieczce do Myśliborza, którą 
zorganizowała Małgorzata Wala-
szek. Celem wyjazdu był udział 
w warsztatach ekologicznych 
w Centrum Edukacji Ekologicz-
nej i Krajoznawstwa. Położone 
jest ono na terenie Parku Krajo-
brazowego "Chełmy" obejmują-
cego najcenniejszy z punktu wi-
dzenia przyrodniczego fragment 
Pogórza Kaczawskiego.
Pierwszego dnia dzieci zapoznały 
się z historią i techniką powstawa-

nia papieru czerpanego. Później 
każdy z uczestników wycieczki, 
pod okiem Pani prowadzącej za-
jęcia wykonał swoją kartkę papie-
ru czerpanego, pięknie ją ozda-
biając. Uczniowie mieli również 
zajęcia laboratoryjne w pracowni 
chemii środowiska. 
 Następnego dnia udaliśmy się 
na zajęcia w terenie, gdzie m. in. 
uczyliśmy się rozpoznawać drze-
wa. Każdej z klas towarzyszyli 
wychowawcy: P. Barbara Falkow-
ska, P. Jolanta Mazanka, P. Sewe-
ryna Janicka i P. Anna Leszczyń-
ska - Janik.
 Zajęcia były bardzo cieka-

we i absorbujące. Dostarczyły 
uczestnikom warsztatów wie-
le wiadomości uzupełniających 
wiedzę przyrodniczą zdobywaną 
w trakcie nauki szkolnej.

 Uczniowie z Boleścina i Ma-
słowa dziękują za wspaniałe 2 
dni współpracy oraz składają 
serdeczne podziękowania na ręce 
burmistrza Marka Długozimy za 
dofinansowanie dojazdu. Dzię-
kujemy również Naczelnikowi 
Ochrony Środowiska, Szczepano-
wi Gurbodzie.

 Anna Leszczyńska - Janik

W Myśliborzu  Boleścin i Masłów
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www.palermo.org.pl

 Ostatnia sobota września roz-
brzmiała rapem w trzebnickim 
klubie El Rio Tinto. Imprezę 
rozpoczął Kenty w kawałkach 
3Mostów, które są już lokalną 
klasyką, trzymają poziom i zdą-
żyły zdobyć stałe grono fanów. 
Cornolio i ALG, również przed-
stawiciele trzebnickiej sceny, jak 
zawsze z mnóstwem energii, na 
co dzień funkcjonują osobno, 
tworząc autorskie projekty, czę-
sto jednak grają razem, dobrze się 
dopełniając. Tak też było w Tinto. 
Po lokalnych artystach wystąpi-
li RH Rockers, którzy podgrzali 
atmosferę wśród słuchaczy przed 
oczekiwanym punktem wieczo-
ru, którym tego dnia był PIH, 
znany wśród słuchaczy m.in. 
z projektu Skazani na Sukcezz, 
świetnie przyjętej płyty Kwiaty 
zła z 2008 roku, a także z nume-
rów na „Kodexach” – albumach 
wrocławskiego duetu producenc-
kiego WhiteHouse. Występ tak 
zasłużonego dla polskiej sceny 
rapera był sporym wydarzeniem 
dla miłośników hip-hopu, którzy 
tego wieczoru odbyli z Adamem 
Piechockim podróż przekrojową 
przez jego nagrania.

[dob]

Rapowa klasyka w Trzebnicy

▶ imprezę rozpoczął knt 3mo-
sty.

▶ alg  i cornolio- przedstawiciele trzebnickiej sceny - jak zawsze z mnóstwem energii. 

▶ gwiazdą wieczoru był polski raper  PiH. ▶ Przed trzebnicką publicznością wystąpili z PiH-em, Jopel, ede 
i DJ Perc.
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 – Dziś przenosimy się do sło-
necznej Francji, romantycznego 
Paryża. Odbywamy w tej wspa-
niałej plenerowej przestrzeni 
trzebnickich stawów, lasu buko-
wego, czwartą już podróż. Rozpo-
czynaliśmy z muzyką irlandzką, 
by później bawić się przy włoskiej 
oraz polskiej, a dziś, z zespołem 
Roker, przejść się ciasnymi pary-
skimi uliczkami, odwiedzić Pola 
Elizejskie, poczuć klimat miasta, 
w którym tylu zakochanych prze-
żyło swoje najpiękniejsze chwile. 
Dzisiejszym koncertem zakoń-
czymy cykl, który tak przypadł 
państwu do gustu, lato powoli 
dobiega końca, nadchodzi jesień 
i zapraszam wszystkich miesz-
kańców najpierw na otwarcie, na-
stępnie na drzwi otwarte Gmin-

nego Centrum Kultury, w którego 
całkowicie odnowionym, nowo-
czesnym wnętrzu będzie wiele 
równie wspaniałych imprez, jak 
te niedzielne, które tak licznie 
was gromadziły – powiedział 
burmistrz, witając trzebniczan.
 Pięcioosobowy na co dzień 
zespół Roker wystąpił w składzie 
męskim, czteroosobowym. Po-
chodzący z Francji Joel prowa-
dził tego popołudnia wokalnie 
zespół i zabawę, grając przy tym 
na klawiszach oraz akordeonie. 
Pozostali członkowie grali na 
perkusji, gitarze oraz gitarze ba-
sowej. Koncert skupił się głównie 
na pogodnej muzyce lat 60. i 70., 
ale nie pominął też nowszych hi-
tów. Świetny kontakt z publiczno-
ścią, wynikający z wieloletniego 

doświadczenia muzyków, oraz 
przyjemne muzyczne aranżacje 
piosenek, zaowocowały świet-
ną zabawą między trzebnickimi 
stawami. Ze sceny rozbrzmia-
ły utwory między innymi Joego 
Dassina, Michela Delpecha czy 
Indili. Dużą niespodzianką dla 
wszystkich był dodatkowy wy-
stęp. W utworach Edith Piaf, nie-
kwestionowanej królowej pieśni 
francuskiej, zaprezentował się 
uczeń Szkoły Muzycznej im. prof. 
Edmunda Kajdasza, grający na 
wiolonczeli Marcel Frąckowiak. 
 Wiele emocji, uśmiechów, 
oklasków, ale i wzruszeń przy-
niosła słuchaczom ta muzyczna 
podróż do uczuciowej, miłosnej 
Francji. Przyjemnie spędzone 

popołudnie w otoczeniu natury 
i przy muzyce na żywo to świetny 
pomysł na zakończenie weeken-
du, z którego skorzystało wielu 
mieszkańców. Rozbrzmiewające 

przy stawach dźwięki przyciągnę-
ły pod scenę również wielu space-
rowiczów, którzy chętnie wybie-
rają tamte okolice na niedzielne 
przechadzki. 

Muzyczny przystanek - Francja
W piękną, słoneczną październikową niedzielę na trzebnickich stawach zagrał zespół 
Roker, zabierając trzebniczan w kolejną muzyczną podróż. Tym razem wspólnie od-
wiedziliśmy Francję. To już czwarty i zarazem ostatni koncert w ramach cyklu „Muzycz-
na podróż po Europie”, którego pomysłodawcą był burmistrz Marek Długozima.

▶ koncert zgromadził wielu miłośników francuskich przebojów.▶ utwory etith Piaf zaprezen-
tował uczeń Szkoły Muzycz-
nej im. prof. edmunda kajda-
sza Marcel Frąckowiak.

▶ Przeboje legend francuskich piosenek zaprezentowała grupa 
Roker.

▶ Mieszkańców Trzebnicy przywitał burmistrz Marek Długozima.

70- lecie trzebnickiego liceum 
ewa   MieDzwiecka

 Liceum Ogólnokształcące 
w Powiatowym Zespole Szkół 
nr 1 w Trzebnicy obchodziło 
70-lecie istnienia. Z tej okazji 
pracownicy, uczniowie i przyja-
ciele szkoły otwartych umysłów, 
niespotykanych talentów i praw-
dziwych przyjaźni spotkali się 26 
września by wziąć udział w nie-
zwykłym spotkaniu pokoleń. 
 Uroczystości związane z ob-
chodami 70-lecia szkoły rozpo-
częły się od mszy św. w Bazylice. 
Następnie wszyscy uczestnicy 
nabożeństwa w asyście pocztów 
sztandarowych w uroczystym 
pochodzie udali się do szkoły, 
gdzie odbył się apel i występ ar-
tystyczny przygotowany przez 
absolwentów i przyjaciół szko-
ły. Upamiętniono w nim histo-
rię placówki oraz osób, które na 
przestrzeni tych 70 lat nadawały 

jej kształt i kierowały nią.
 Wielu wzruszeń dostarczyło 
wszystkim nauczycielom i ab-
solwentom spotkanie po latach, 
zwiedzanie szkoły, wystawa kro-
nik, pamiątek, prac i osiągnięć 
uczniów. Ogromną niespodzian-
ką dla wszystkich był występ 
wychowanków Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 i jednocze-
śnie mieszkańców naszej Gminy 
-Eweliny Lisowskiej i Tomka Ko-
walskiego oraz grupa No Pesos. 
Niezwykłych wrażeń dostarczy-
ły również Gminne Mażoretki 
AIDA. 
 - Całej wspólnocie szkolnej, na 
czele z dyrektor Danutą Szuber, 
życzę wytrwałości w realizacji 
planów, w pełnieniu misji dla 
dobra przyszłych pokoleń oraz 
sukcesów w kolejnych dekadach- 
powiedział burmistrz Marek 
Długozima.

▶ Zaproszeni gości podczas jubileuszowych uroczystości w liceum ogólnokształcącym w Powiatowym 
Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy. 
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Dzieci, wstajemy! Słonko już wstało, 
czas i na nas! - zachęcała – Śniadanko! - 
szeptała Stawciowi do uszka, ale kociak 
ledwie uchylił powiekę.
Jeszcze chwilę, mamo! - poprosił
Lubuszka martwiła się. Ostatnio Staw-
cio bardzo źle sypiał. Wieczorami 
wiercił się, wzdychał, leżał z otwartymi 
oczkami i podczas gdy jego rodzeń-
stwo już dawno spało, on nudził się nie 
mając pojęcia co zrobić z tym swoim 
wieczornym, wolnym czasem. Ran-
kiem  zwykle bywało jeszcze gorzej. 
Nie sposób było wyciągnąć go z łóżka.
Co robić, Kociogórku?! - żaliła się Lu-
buszka
Hm... - zadumał się koci tata – chyba 
wiem co robić. Wybierzemy się do mo-
jej Cioci. Ona zna mnóstwo starych, 
sprawdzonych metod i wie wiele o ko-
cich dolegliwościach. Jest tylko jeden 
kłopot...
Tak...? - z obawą zapytała Lubuszka
Ciocia mieszka pół dnia drogi stąd!
Rzeczywiście był to pewien kłopot, 
ponieważ do tej pory Kociogórek i Lu-
buszka nie zostawiali dzieci na tak dłu-
go. Na szczęście wątpliwości pomogli 
im rozwiać dziadkowie Kociogórka.
Jedźcie i bądźcie spokojni. Myślę, że ta 
wyprawa przysłuży się nie tylko Staw-
ciowi. - powiedział tajemniczo dziadek
Następnego dnia, w południe, Stawcio, 
Nastroszek, Mruczysław i Aquarius 
pożegnali się z mamą i tatą. Gdy ro-
dzice zniknęli z zakrętem, Mruczysław 
zapytał:
Babciu, dziadku, możemy iść na spa-
cer?
Dobrze, kochane łobuzy ale pamiętaj-
cie by wrócić na obiad kiedy dzwon Ba-
zyliki wybije siódmą!
Tak, dziadku! - odkrzykną biegnący 
już Mruczysław, który uzyskawszy po-
zwolenie w podskokach  ruszył ku Ko-
ciej Górze. - Chodź! - zachęcił Stawcia. 
Reszta kociąt została w domu.
Na początek ruszyli w stronę Rynku. 

Pokażę Ci Stawcio moje ulubione miej-
sce do wylegiwania się na słońcu!
Mruczysław zaprowadził Stawcia na 
ulicę, na której dziś mamy piękny dep-
tak, a gdzie niegdyś była zwykła bita 
droga, z czasem wyłożona kamieniami 
a później kostką. 
- To tu! Tu jest zawsze najwięcej słoń-
ca. Może przyjdziemy tu jutro wy-
grzać nasze futerka? - zaproponował 
Mruczysław – ale dziś zabieram Cię na 
wycieczkę po okolicy. Mamy mnóstwo 
płotów do obskoczenia! - dodał takim 
tonem, jak gdyby to było bardzo ważne 
zadanie. Mruczysław i Stawcio wbiegli 
na szczyt Kociej Góry po drodze go-
niąc wszystkie napotkane  motyle. Idąc 
w stronę Lasu Bukowego nie ominęli 
ani jednego płotu, konkurując między 
sobą, kto przejdzie po węższym, kto po 
wyższym... Na skraju lasu, samotnie 
stała stara studnia. Kotki zajrzały do 
środka. W głębi było ciemno i pachnia-
ło wilgocią. Po chwili milczenia Mru-
czysław napomknął:
Kiedyś dziadek opowiadał mi, że ta 
studnia jest magiczna i spełnia życze-
nia!
Jak to spełnia życzenia?
Dawno temu za swoją samolubność 
uwięziono w tej studni wodną wróżkę. 
Musi w niej spędzić tysiąc lat spełnia-
jąc życzenia tych, którzy je tu wypo-
wiedzą. Dopiero wtedy czar jej pokuty 
pryśnie i będzie mogła wyjść ze studni.
I pewnie trzeba mieć jeszcze czyste 
serce by wypowiedziane życzenie się 
spełniło...? - zapytał z powątpiewaniem 
Stawcio – to po prostu kolejna legenda! 
- dodał niedowiarek.
Tak sądzisz? To powiem Ci jeszcze, że 
legenda głosi, że studnia będzie trwała 
tysiąc lat właśnie! - walczył o swoją le-
gendę Mruczysław. - Kiedyś zbudują tu 
zamek a studnia zostanie zamknięta.
Czemu zamknięta? 
Tego nie wiem. Ja wypowiem moje ży-
czenie, a Ty?
Dobrze, ja też – sapnął łaskawie Staw-

cio – Chciałbym dostać dzisiaj misecz-
kę śmietany na kolację! - zakrzykną 
wgłąb studni.
Kolację....kolację... lację... ację... - odpo-
wiedziała studnia
Eeeeee....- Stawcio machnął ogonem – 
Nie wierzę w te bajki!
A ja chciałbym – zaczął Mruczysław 
– żeby Stawcio w końcu zaczął dobrze 
sypiać!
Sypiać...sypiać....ypiać...piać... - powtó-
rzyła studnia
Kotki krążyły jeszcze chwilę po okolicy 
a następnie ruszyły w drogę powrotną 
do domu. Ale nie była to zwykła droga 
oczywiście. Po drodze skakały po ga-
łęziach drzew, ścigały się po murkach, 
goniły po dróżkach... W końcu zmę-
czeni dotarli na kolację. 
Jak tam Smyki? Głodne? - spytał dzia-
dek. - Chodźcie zatem do kuchni! Nie 
uwierzycie co dziś na kolację przygoto-
wała nam Księżna Jadwiga!
Kociaki czym prędzej pobiegły do 
kuchni. Stawciowi przeszło przez myśl, 
że może jednak...
Śmietana! - zakrzyknął Mruczysław! - 
Jest śmietana!
Stawcio stał przy misce ze zdziwionym 
pyszczkiem i nie wiedział co powie-
dzieć. Na szczęście w porę zorientował 
się, że jak zaraz nie zacznie jeść, to całą 
śmietankę wyliże Mruczysław. Przy 
drugiej, pustej już misce Nastroszek 

i Aquarius wylizywali sobie futerka.
Po sycącej kolacji i wieczornej toalecie, 
dziadek zagonił kotki do spania. Nie-
całą godzinę później do domu wrócili 
zmęczeni Kociogórek i Lubuszka. 
Witajcie kochani! - ucieszył się dziadek 
– Jak tam Wasza wyprawa? Jesteście 
głodni?
Nie, tato. Jedliśmy po drodze – odpo-
wiedział Kociogórek. - A wyprawa? No 
cóż, wydaje mi się, że dowiedzieliśmy 
się czegoś, co powinno zaradzić pro-
blemom Stawcia.
To wspaniale! Jakie lekarstwo na jego 
bezsenność ma Ciocia?
Ruch! Dużo ruchu na świeżym powie-
trzu! - odpowiedział Kociogórek
Co Ty nie powiesz? - zaśmiał się pod 
wąsem dziadek
A jak tam Stawcio? Czy dzieci już zasy-
piają? - zapytała zatroskana jak zawsze 
Lubuszka
Czy zasypiają? Chrapią od pół godziny! 
Nie trzeba chyba dodawać, że zarówno 
Kociogórek jak i Lubuszka byli bardzo 
zdziwieni. Nie mieli jednak zbyt wiele 
czasu na to by o tym pomówić, gdyż 
znużeni podróżą  - szybko zasnęli.

Bezsenność Stawcia

Bezsenność Stawcia

rebus

Pewnego pięknego, wiosennego dnia Lubusz-
ka jak co rano liźnięciem szorstkiego języcz-
ka kolejno budziła swoje małe kotki .

PANORAMA
dla najmłodszych
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▶ Trzebnicka malarka ewa Mroczek prezentuje burmistrzowi namalo-
wany przez siebie obraz nowego gminnego centrum kultury i Spor-
tu, w obecności pani krystyny klamińskiej oraz siostry claret.

▶ Wśród uczestników znalazły si też pacjentki szpitala oddziału rehabilitacyjnego w Trzebnicy. W tle 
pani wicemarszałek ewa Mańkowska dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej.

 Uczniowie klas IV-VI wzięli 
udział w IV edycji Narodowe-
go Czytania, w ramach którego 
prezentowano „Lalkę” Bolesława 
Prusa. 
Do ogólnopolskiej akcji  dołączy-
li nauczyciele SP w Boleścinie. 
Dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym w to wydarzenie. 
    [ucz] 

Narodowe 
czytanie 
w Boleścinie

DObrOcHna MOźDzierz

 Otwarcie wystawy odbyło się 
6 października. Przybyłych gości 
przywitał gospodarz, burmistrz 
Marek Długozima: – Już po raz 
czwarty Trzebnica gościła arty-
stów z całego świata, którzy na 
swoich płótnach wielokrotnie od-
dawali jej uroki. Z przyjemnością 
obserwuję, jak na przestrzeni lat 
do grona uwiecznianych obiek-
tów dołączają kolejne, nowo po-
wstające na terenie naszej gminy. 
Szczególne podziękowania kie-
ruję do księdza profesora Bogda-
na Giemzy, głównego kuratora 
i pomysłodawcy przedsięwzięcia, 
do profesora Akademii Sztuk 
Pięknych Stanisława Gnacka oraz 
do Janusza Łozowskiego. Dwaj 
ostatni, oprócz bycia siłą spraw-
czą, byli jednocześnie uczestnika-
mi Pleneru. Mój wzrok przyciąga 
szczególnie obraz lokalnej artyst-
ki, Ewy Mroczek, przedstawiający 
odnowiony budynek Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu. Dzię-
kuję pani Ewie i serdecznie gratu-
luję, zarówno jej, jak i wszystkim 
uczestnikom. 
 Uroczystego otwarcia dokona-
ła Wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego Ewa Mańkow-
ska: – To dla mnie duży zaszczyt 
i przyjemność móc dla państwa 
otwierać ten wernisaż. To także 
duży zaszczyt dla gminy gościć tak 
wyjątkowych artystów, zjeżdżają-

cych do Trzebnicy, by malować. 
 – To naprawdę wspaniałe do-
świadczenie, którego kuratorem, 
a przede wszystkim dobrym du-
chem jest ksiądz profesor Bog-
dan Giemza. Co roku jego osoba 
wprowadza spokój i pogodne 
nastawienie między uczestni-
kami. Jego osobowość sprawia, 
że w sposób całkowicie natural-
ny i niewymuszony my, artyści, 
możemy oderwać się od swoich 
spraw i tworzyć. O niewielu ple-
nerach mogę się wypowiedzieć 
tymi słowami. Ksiądz profesor 
jest przy tym osobą o szerokich 
horyzontach, dzięki temu mogli-
śmy w tym roku współpracować 
chociażby z artystami z Maroka. 
Ogromne znaczenie dla tego typu 
wydarzeń ma oczywiście osoba 
kuratora artystycznego, którym 
w tym wypadku był Janusz Ło-
zowski. Jego otwarte podejście 
zaowocowało taką różnorodno-
ścią prac – swoimi wrażeniami 
podzielił się jeden z artystów 
i współorganizatorów – Stanisław 
Gnacek.
 W tegorocznym plenerze 
wzięło udział czternastu arty-
stów z Polski, Ukrainy, Niemiec, 
Francji i Maroka. Część artystów 
po raz pierwszy była w naszych 
stronach, dlatego warto przyjrzeć 
się nie tylko szerokiej gamie wa-
lorów artystycznych, ale i temu, 
w jaki sposób Trzebnica widziana 
jest świeżym okiem osoby z ze-
wnątrz.

Wernisaż w gmachu Urzędu Miejskiego
Do 23 października w budynku Urzędu Miejskiego można obej-
rzeć wystawę będącą owocem IV Międzynarodowego Pleneru Pla-
stycznego. W dniach 22 – 31 sierpnia, już po raz czwarty, z inicja-
tywy księdza profesora Bogdana Giemzy, plastycy z różnych miejsc 
świata spotkali się w Trzebnicy. Współorganizatorami tegorocznej 
edycji byli: Gmina Trzebnica, Dom Zakonny Salwatorianów, Parafia 
św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy, Powiat Trzebnicki, Powiat 
Wrocławski oraz Hotel Trzebnica.

▶ uroczystego otwarcia dokonała wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego ewa Mańkowska. Na 
zdjęciu od lewej: ks. prof. Bogdan giemza, wicemarszałek ewa Mańkowska, burmistrz Marek Długo-
zima, Matka generalna siostra claret, malarka ewa Mroczek oraz prof. Stanisław gnacek, ks. dziekan 
Jerzy olszówka oraz wicestarosta Jerzy Trela. 

▶ uczestnicy wernisażu wystawy poplenerowej iV Międzynarodowego Pleneru Plastycznego.
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2 października dzieci kl. I –III 
szkoły podstawowej uczestni-
czyły w spotkaniu z Pawłem Za-
rembą – tatą naszej uczennicy, 
pracującym w zawodowej straży 
pożarnej we Wrocławiu.

 Przybliżył on dzieciom tajniki 
swojej pracy zawodowej, prze-
kazał informacje dotyczące bez-
piecznego zachowania się w cza-
sie pożaru, burzy czy wypadku. 
Uczniowie dowiedzieli się rów-
nież, w jakich okolicznościach 
należy wzywać straż pożarną, 
utrwalili numery alarmowe 998 

i 112.
 Dzięki wsparciu Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Ujeźdźcu 
Wielkim oraz strażaka Maria-
na Jany strażacy zaprezentowali 
wyposażenie wozu strażackiego, 
a także poszczególne elementy 
stroju i ekwipunku. 
Dzieci mogły potrzymać 5 kg 
buty używane podczas akcji prze-
ciwpożarowych, przymierzyć 
hełm strażacki .
 Zafascynowane i zaciekawione 
dzieci wykazały ogromne zainte-
resowanie spotkaniem, podczas 
którego nabyły wiedzę dotyczącą 

odpowiedzialnej i pożytecznej 
pracy strażaka. Niektórzy już 
snuli marzenia, jak dzielnymi 
strażakami będą w przyszłości. 
Czas pokaże czy tak będzie...

 Dziękujemy Panu Pawłowi Za-
rembie, który pomimo zmęcze-
nia po nocnej służbie spotkał się 
z Naszymi uczniami.
 
 Spotkanie zorganizowała 

Beata Kowalska

Spotkanie z tatą strażakiem

Apel przygotowali pod kierun-
kiem katechetki Iwony Mędryk 
uczniowie klasy V a. Przedstawili 
w wielkim skrócie nauczanie na-
szego świętego rodaka na temat 
życia rodzinnego. Wyświetlono 
też prezentację  medialną ukazu-
jącą Jana Pawła II jako szczegól-

nego orędownika rodzin. 

Nad poprawnym przebiegiem 
uroczystości od strony technicz-
nej czuwał Pan Jacek Ręboch. 
Apel swoją obecnością zaszczycił 
proboszcz parafii Nawiedzenia 
NMP w Koczurkach ks. Krzysz-
tof Dorna. 

Święty Jan Paweł  II – patron rodziny
Dnia 7 października 2015 r. w Zespole Szkół 
w Ujeźdźcu Wielkim odbył się apel w związku 
z XV Dniem Papieskim przebiegającym pod hasłem 
,,Święty Jan Paweł  II – patron rodziny”. 
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NR oBW. 
głoSoWaNia gRaNice oBWoDu głoSoWaNia

SieDZiBa oBWoDoWeJ koMiSJi  
Do SPRaW ReFeReNDuM

1.  Trzebnica – ulice: Henryka Pobożnego, Jędrzejowska, Milicka, Piwniczna,  Pogodna, Prusicka, 
Roosevelta, Błotnista, siostry Hilgi Brzoski

Wsie: Jaszyce, Kobylice, Księginice, sulisławice 

Trzebnickie Centrum Kultury i sportu    ul. Prusicka 12      Trzebnica

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
lokal dostosowany do celów głosowania korespondencyjnego

2.  Trzebnica – ulice: Asnyka, Broniewskiego, Dąbrowskiej, Generała Bema, Konopnickiej, Kosmonau-
tów, Kościuszki, Krótka, Mickiewicza, Norwida, słowackiego, Teatralna, Wojska Polskiego, Cicha, 
Akacjowa, Graniczna, Marcinowska, Piaskowskiego, Polna, Wałowa, Wiosenna, Wiśniowa, Chabro-
wa, Wrzosowa, Jaśminowa, Fiołkowa

szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebnicy    ul. M. Konopnickiej 14     Trzebnica

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
lokal dostosowany do celów głosowania korespondencyjnego

3.

Trzebnica – ulice: Bolesława Chrobrego, Jarzębinowa, Kwiatowa, Lawendowa, Leszczyńskiej, 
Młynarska, Morelowa, Mostowa, Obornicka, Ogrodowa, Orzechowa, spokojna, sportowa, 
Węgrzynowska, Zielona, Żeromskiego, Przemysłowa, Żołnierzy Września, Na Wzgórzach, Rondo 
Żołnierzy Wyklętych

Powiatowy Zespół szkół Nr 2 w Trzebnicy      ul. Żeromskiego 25   Trzeb-
nica

4. Trzebnica – ulice: 1 Maja, Armii Krajowej, Generała Grota Roweckiego, Generała Okulickiego, 
Generała sikorskiego, Kilińskiego, Kolejowa, Korczaka, Krakowska, Leśna, Łąkowa, Nowa, Orzesz-
kowej, Reymonta, szarych szeregów, Wrocławska, Łączna

szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebnicy     ul. 3-go Maja 5     Trzebnica

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
lokal dostosowany do celów głosowania korespondencyjnego

5.

Trzebnica – ulice: Chopina, Czereśniowa, Grunwaldzka, Harcerska,  Henryka Brodatego, Kazimie-
rza Wielkiego, Moniuszki, Oleśnicka,  Paderewskiego, Piastowska, samarytańska, Wesoła, Winna, 
Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Borówkowa, Jagodowa, Malinowa, Poziomkowa, Po-
rzeczkowa, Truskawkowa, Jana Pawła II, Księdza Dziekana Bochenka, stawowa, Świętej Jadwigi, 
Klasztorna,  3 - go Maja, Zielone Wzgórze, Świętojańska

siedziba Związku Emerytów i Rencistów,

ul. Księdza Dziekana Bochenka 12      Trzebnica

6.
Trzebnica – ulice: Daszyńskiego, Głowackiego,  Witosa, Plac Marszałka J. Piłsudskiego, Wąska, Za-
ułek Kupiecki, 9 Maja, Kościelna, Obrońców Pokoju, sienkiewicza, solna, Parkowa, Plac Pionierów 
Ziemi Trzebnickiej

Gimnazjum Nr 1 w Trzebnicy    ul. Św. Jadwigi 10, Trzebnica

7. Trzebnica: Brama Trębaczy, Drzymały, Lipowa, Rynek, słoneczna, Jana Matejki, 
Plac Piotra Włostowica Ratusz       Rynek 25     Trzebnica

8. Wsie: Boleścin, Głuchów Górny, Piersno, skarszyn Świetlica Wiejska      Głuchów Górny 73

9. Wsie: Będkowo, Brochocin, Raszów, Taczów Mały, Taczów Wielki, Węgrzynów Świetlica Wiejska     budynek stacji PKP     Taczów Wielki 55,

10. Wsie: Droszów, Malczów, Marcinowo, Nowy Dwór, Rzepotowice Świetlica Wiejska    Nowy Dwór 28,

11. Wsie: Cerekwica, Masłów, Świątniki Świetlica Wiejska    ul. Trzebnicka 11, Cerekwica

12. 

Wsie: Brzyków, Komorówko, Małuszyn, szczytkowice
Świetlica Wiejska    Brzyków 75,

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
lokal dostosowany do celów głosowania korespondencyjnego

13. Wsie: Jaźwiny, Koczurki, Komorowo, Ligota, Masłowiec Świetlica Wiejska    Jaźwiny 15,

14. 

Wsie: Biedaszków Mały, Domanowice, Koniowo, Ujeździec Wielki

Zespół szkół w Ujeźdźcu Wielkim,   Ujeździec Wielki 46,

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
lokal dostosowany do celów głosowania korespondencyjnego

15. Wsie: Biedaszków Wielki, Brzezie, Janiszów, Ujeździec Mały Świetlica Wiejska     Biedaszków Wielki 31

16. 

Wsie: Blizocin, Kuźniczysko, skoroszów

Świetlica Wiejska   skoroszów 14,

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
lokal dostosowany do celów głosowania korespondencyjnego

17. szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
szpital   im. Św. Jadwigi Śląskiej

w Trzebnicy ul. Prusicka 55  Trzebnica

o  B  W  i  e  S  Z  c  Z  e  N  i  e   BuRMiSTRZa gMiNy TRZeBNica    z dnia 22 WRZeśNia 2015 Roku

w sprawie podania do publicznej wiado-
mości informacji o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz wyznaczo-
nych siedzibach obwodowych komisji 
wyborczych w wyborach do Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej  zarządzonych na 
dzień 25 października  2015 r. 

Na podstawie art.16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz. 112, 
z późn. zm./ podaje się do publicznej wiado-
mości informację o numerach i granicach sta-
łych i odrębnych obwodów głosowania, wy-
znaczonych siedzibach obwodowych komisji 

wyborczych, lokalach obwodowych komisji 
wyborczych dostosowanych do potrzeb wy-
borców niepełnosprawnych oraz możliwości 
głosowania korespondencyjnego i przez peł-
nomocnika.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych,  a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może 
udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wy-
borcy wniesiony do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w którym wyborca jest wpisany  do 
rejestru wyborców do dnia 16 października  2015 roku.

Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października  2015 roku w godzinach 7°° - 21°°.

   Wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym przy 
użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabe-
cie Braille'a. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza się 
burmistrzowi  do dnia 12 października 2015 roku. Głosowanie 
korespondencyjne jest wyłączone w przypadku udzielenia przez 
wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.



33

 Nasi najmłodsi uczniowie, 
dziewczęta i chłopcy klas I w dniach 
14 i 17 września, na boisku Orli-
ka brali udział w Turnieju piłki 
nożnej. Do rywalizacji ogółem 

przystąpiło 10 drużyn: 6 męskich 
i 4 żeńskie, zgłoszonych z gminy 
i powiatu trzebnickiego. W piękne 
słoneczne dni, w miłej atmosferze 
i grając fair play, nasi pierwszo-
klasiści wygrywali spotkanie za 
spotkaniem, by dopiero w walce 
o pierwsze miejsca ulec przeciw-
nikom. Skład drużyny dziewcząt: 
Iza Dymińska, Klaudia Bartosik, 

Klaudia Walasek, Wiktoria Kręgu-
lewska, Julia Umańska, Zosia Szpil, 
Julia Lutomska, Marysia Kluga 
i Natalia Sługocka. Bramki dla 
nas strzeliły: Walasek Klaudia - 9, 
Wiktoria Kręgulewska - 2, Klaudia 
Bartosik - 1. Drużynę prowadziła 
Lidia Rojewska. Skład drużyny 
chłopców: Maciek Woźniak, Karol 
Stec, Szymon Osik, Świdziński Do-

minik, Kacper Bona, Błażej Basiak, 
Bartosz Jackowski, Jakub Pajdzik, 
Damian Jański, Wojciech Soko-
łowski, Piotr Sokołowski i Marcin 
Kuczma. Opiekunem drużyny był 
Józef Wojciechowski. Na koniec 
rozgrywek każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy dyplom 
i odblaskową opaskę.

Alicja Stręk-Tworek

R E K L A M A

 

Trzebnica            71 312 15 65
Oborniki Śl.        71 310 16 90
Kiełczów          71 398 96 24

Turniej Orlika
Drugie miejsce dla dziew-
cząt i chłopców klas i w eli-
minacjach Vi turnieju Orlika 
o Puchar Premiera rP.

 24 września 2015 uczniowie SP 
w Ujeźdźcu Wielkim kibicowa-
li podczas meczu WKS-u Śląska 
Wrocław z Piastem Gliwice.  
 W pierwszej połowie spotkania 
Piast Gliwice strzelił naszym pił-
karzom jednego gola. Zawodnicy 
Śląska Wrocław dzielnie bronili 
i wytrwale atakowali swoich prze-
ciwników, jednak ostateczny wy-
nik spotkania to 2:1 dla Piasta Gli-
wice.

 Uczniowie zgodnie twierdzą, 
że spotkanie było bardzo ciekawe. 
Wielkie emocje towarzyszyły im 
przez cały mecz, a potwierdzał to 
ich głośny doping  dla wrocław-
skiego klubu.
 Wyjazd odbył się w ramach ak-
cji Dzieci na stadionie - uczymy 
się dopingu! organizowanej przez 
Śląsk Wrocław i Radio Wrocław.

[bet] 

Mecz we Wrocławiu
▶ Drużyna dziewcząt z trenerką lidią Rojewską. ▶ Drużyna chłopców z gimnazjum nr 1 w Trzebnicy. 
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kaMil    kwaśniak

BKS BOLESŁAWIEC
 – POLONIA TRZEBNICA 
 Mecz od początku układał się 
po myśli polonistów. W 15. mi-
nucie gry faulowany w polu kar-
nym rywali był Rafał Miazgowski,  
a sędzia wskazał na „jedenastkę”. 
Karnego na gola zamienił Kac-
per Belica, nota bene pochodzący 
z Bolesławca.  Przy prowadzeniu, 
drużyna trenera Kołodzieja nadal 
przeważała i stwarzała sobie ko-
lejne sytuacje. Jedną z nich, w 36. 
minucie, na bramkę zamienił Ra-
fał Miazgowski i było już 2-0. Wy-
dawało się, że wszystko zmierza 
ku pewnemu zwycięstwu Polonii. 
Spokój jednak zakłóciła czerwo-
na kartka dla Karola Buchli, któ-
rą nasz kapitan otrzymał chwilę 
przed przerwą i w ten sposób osła-
bił znacząco swoją drużynę. Tuż 
po zmianie stron, gospodarzom 
udało się zdobyć bramkę kontak-
tową z rzutu karnego, autorstwa 
Marka Majki. To jednak wszystko, 
na co tego popołudnia stać było 
BKS. Na więcej nie pozwolili nasi 
obrońcy i zastępujący w bramce 
Karola Buchlę, Marek Prokopczyk. 
Dodatkowo, w 52. minucie spotka-
nia, siły na boisku wyrównały się, 
bo czerwoną kartkę otrzymał Ma-
teusz Janczyszyn i musiał opuścić 
plac gry. W tym momencie inicja-
tywę ponownie przejęli biało-nie-
biescy, którzy postawili kropkę nad 
„i”, strzelając trzecią bramkę. Gola 
tego zdobył Sławomir Kołodziej. 
Ponownie, przy dwubramkowym 
prowadzeniu, nasza drużyna zo-
stała uszczuplona, bo za drugą żół-
tą, czerwoną kartkę w 68. minucie 
obejrzał Kacper Belica i konfron-
tację w Bolesławcu kończyliśmy 
w dziewięciu. Nie wpłynęło to już 
na szczęście na sytuację na boisku. 
Mecz pewnie i zasłużenie wygrała 
Polonia. Po spotkaniu do dymisji 
podał się trener BKS-u, Andrzej 
Kisiel. BKS Bobrzanie Bolesławiec 
– Polonia Trzebnica 1-3 (0-2) Majka 

48 – Belica 15, Miazgowski 36, Ko-
łodziej 63 Polonia: Buchla – Mar. 
Waliszczak (Mac. Waliszczak 70), 
Nawrot, Wawrzykowski (Kowalski 
78), Ciosek, Marduła (Prokopczyk 
45), Belica, Kołodziej, Dmuch, Ula-
towski, Miazgowski Rezerwowi: 
Suder, Samulski, Bucki

POLONIA TRZEBNICA
- LOTNIK JEŻÓW SUDECKI
 Od początku meczu zarysowała 
się przewaga Polonii. Nasza druży-
na grała odważnie, bez komplek-
sów i konstruowała ciekawe akcje.
 Dało to efekt już w 19. minucie 
spotkania. Rozgrywający świetne 
zawody Maciej Waliszczak zagrał 
piłkę w kierunku Rafała Miazgow-
skiego a ten sprytnie ją przepu-
ścił. Futbolówka dotarła pod nogi 
Krzysztofa Ulatowskiego, który 
świetnie się zastawił, zwiódł obroń-
cę gości i stanął oko w oko z golki-
perem przyjezdnych. Nasz rutyno-
wany piłkarz nie zwykł marnować 
takich okazji i pięknym strzałem 
w „okienko” pokonał Krzysztofa 
Szpytmę.
 Poloniści, którzy rozgrywali 
najlepsze 45. minut w tym sezonie, 
postanowili na tym nie poprzesta-
wać. Dalej atakowali i stwarzali ko-
lejne sytuacje bramkowe.
 W 33. minucie faulowany na 
siedemnastym metrze od bramki 
rywali był Przemysław Marduła. 
Z rzutu wolnego płasko uderzył 
Sławomir Kołodziej. Piłka odbiła 
się od słupka i zatrzepotała w siatce 
Lotnika po raz drugi.
 Trzebniczan to jednak nie zado-
woliło i następne ataki sunęły na 
bramkę jeżowian. Blisko strzelenia 
drugiego gola w tym meczu był 
Krzysztof Ulatowski, po świetnym 
rajdzie i zagraniu Sławomira Ko-
łodzieja. Zabrakło jednak trochę 
szczęścia.
 To co nie udało się w 41. mi-
nucie, wyszło 180 sekund później. 
Doskonałym prostopadłym po-
daniem Rafał Miazgowski obsłu-
żył Przemysława Mardułę. Młody 
pomocnik uderzył z 20. metrów 
po krótkim słupku, zaskoczył tym 
kompletnie bramkarza Lotnika 

i trzecia bramka dla trzebniczan 
stała się faktem.
 Przy rezultacie 3-0 świetnie gra-
jący poloniści z optymizmem scho-
dzili do szatni na przerwę. Były do 
tego podstawy, bo nie tylko wynik, 
ale i postawa naszej drużyny wy-
glądała bardzo dobrze. Wzorowo 
zagrała cała formacja defensyw-
na z Jackiem Nawrotem na czele, 
który tego dnia zastępował Karola 
Buchlę w roli kapitana. Równie 
pozytywnie funkcjonowały dwie 
przednie formacje - pomoc i atak.
Tuż po zmianie stron do głosu do-
szli przyjezdni. Zagrali bardziej 
agresywnie i odważnie, ale na po-
sterunku był Marek Prokopczyk, 
zastępując z powodzeniem między 
słupkami Karola Buchlę.
 Lotnikowi animuszu wystar-
czyło na piętnaście minut, później 
kontrolę nad spotkaniem odzyska-
li biało-niebiescy. Nasza drużyna 
szanowała piłkę i zawładnęła środ-
kiem pola.
 Świetną okazję do strzelenia 
kolejnej bramki dla Polonii miał 
Kacper Belica. Zabrakło jednak 
skutecznego wykończenia.
 Lotnik poderwał się jeszcze 
w końcówce i stworzył sobie kilka 
okazji do zmiany rezultatu. Żad-
nej jednak nie zamienił na gola. 
Najlepszą z nich zmarnował w 88. 
minucie kapitan gości Krzysztof 
Białkowski, który nie wykorzystał 
rzutu karnego. Jego intencje wy-
czuł perfekcyjnie Marek Prokop-
czyk i obronił „jedenastkę”.

 Wynik ustalony w pierwszej 
połowie już się nie zmienił i druga 
z rzędu wygrana Polonii stała się 
faktem.
 Na pochwałę zasłużyła również 
trójka sędziowska, która podobnie 
jak poloniści, prezentowała wysoką 
formę.
 - To na pewno bardzo dobra 
pierwsza połowa w naszym wyko-
naniu, najlepsza od roku. Zespół 
świetnie realizował zarówno zada-
nia defensywne, jak i ofensywne. 
Pierwsze 45 minut było wzorowe 
pod względem taktycznym. W dru-
giej części meczu wkradło się w na-
sze szeregi za duże rozluźnienie, ale 
udało się zagrać na zero z tyłu. Mu-
szę wyróżnić za ten występ forma-
cję defensywną, wszystkich czte-
rech obrońców a w szczególności 
Maćka Waliszczaka, który wszedł 
do pierwszego składu w trudnym 
dla klubu momencie i zagrał bar-
dzo dobre zawody. Wyróżniam 
również Przemka Mardułę, który 
oprócz strzelonej bramki, wywal-
czył także rzut wolny, zamieniony 
na gola . Poza tym stwarzał duże 
zagrożenie pod bramką przeciw-
nika i wygrywał wiele pojedynków. 
Nie zawiódł, grający w pierwszym 

składzie po bardzo długiej prze-
rwie, Marek Prokopczyk. Wielki 
wkład w zwycięstwo mieli także 
Krzysztof Ulatowski i Rafał Mia-
zgowski, biorąc na siebie ciężar gry. 
Zaliczyli występ praktycznie bez 
strat – powiedział po meczu trener 
trzebniczan, Sławomir Kołodziej.
Polonia Trzebnica – Lotnik Jeżów 
Sudecki 3-0 (3-0):
Ulatowski 19, Kołodziej 34, Mar-
duła 44.
Polonia: Prokopczyk – Marcin Wa-
liszczak (Bucki 79), Nawrot, Waw-
rzykowski (Suder 75), Maciej Wa-
liszczak, Ciosek, Belica, Kołodziej, 
Marduła, Ulatowski, Miazgowski 
(Kowalski 87).
Rezerwowi: Pająk, Samulski.
 Konfrontacją z Lotnikiem roz-
poczęliśmy serię czterech pod rząd 
spotkań z zespołami, dla których 
sezon 2015/16 jest pierwszym na 
tym szczeblu rozgrywkowym, po 
awansie z klasy okręgowej. Następ-
nie zagramy kolejno z: Chrobrym 
II Głogów (26.09, wyjazd), Piastem 
Nowa Ruda (04. 10, dom) i Pogonią 
Oleśnica (10. 10, wyjazd). 

PRZeMySłaW 
MaRDuła

Mecz w naszym 
wykonaniu był 
bardzo dobry. 
Cały zespół wal-
czył ambitnie. 

Nikt na boisku nie odstawiał nogi. 
Swoją grę oceniam pozytywnie. Na 
pewno cieszy pierwszy gol, którego 
zdobyłem występując w seniorach. 

Bardzo dobrze grało mi się na pra-
wej stronie boiska razem z Marci-
nem Waliszczakiem. Współpraca 
z nim to przyjemność. Drugie 
z rzędu zwycięstwo dało nam wie-
le radości, ale za tydzień musi być 
kolejna wygrana a wtedy będzie 
jeszcze lepiej.

MacieJ 
WaliSZcZak 

W końcu za-
częliśmy wszy-
scy walczyć na 
boisku. Było 
widać, że chce-
my zdobyć trzy 

punkty. Realizowaliśmy założenia 
taktyczne, zarówno w defensywie, 
jak i w ofensywie. Nikt nie popeł-
niał błędów a piłkarsko byliśmy 
lepsi od rywala. W tym spotkaniu 
trener Kołodziej postawił na mnie, 
dając mi zagrać na lewej obronie. 
Swój występ oceniam jako popraw-

ny. Nie popełniłem większych błę-
dów. Pierwsza połowa była lepsza 
od drugiej w moim wykonaniu, bo 
w końcówce brakło już trochę sił. 
Muszę przyznać, że jest spora róż-
nica między grą w środku defensy-
wy a na jej boku. Jednak dobrze się 
tam czułem.

MaRek 
PRokoPcZyk

Bardzo dobrze 
grała cała li-
nia defensyw-
na. Muszę tu 

w szczególności wyróżnić Jacka 
Nawrota, który wzorowo kierował 
formacją obronną. Grał znakomi-
cie, ustawiał kolegów i pewnie czu-
łem się mając go przed sobą. Dzięki 
tej postawie, pod naszą bramką 
było spokojnie, a ja nie miałem zbyt 
wiele pracy. Na pochwałę zasłużyły 
również nasze przednie formacje. 
Ataki bardzo ładnie się zawiązywa-
ły. Co do obronionego przeze mnie 
rzutu karnego, to zachowałem się 
zgodnie z podpowiedziami ze stro-
ny drużyny. Wyczekałem strzelca 
do końca i rzuciłem się tam, gdzie 
kopnął piłkę.

Dwa zwycięstwa Polonii
trzebniczanie weszli już na właściwe tory, po nieudanym starcie rozgrywek sezonu 
2015/2016 w iV lidze dolnośląskiej. Podopieczni trenera Sławomira kołodzieja wygra-
li dwa ostatnie spotkania i rozpoczęli marsz ku górze tabeli. 12 września biało-niebie-
scy w bolesławcu odprawili z kwitkiem miejscowy bkS, wygrywając 3-1. tydzień póź-
niej, na Stadionie Miejskim Fair Play arena w trzebnicy, pokonali z kolei drużynę 
lotnika Jeżów Sudecki, w stosunku 3-0.

komentarze piłkarzy po meczu z lotnikiem
Po wygranym przez Polonię 3-1 meczu z lotnikiem Je-
żów Sudecki, poprosiliśmy trzech wyróżniających się 
zawodników naszej drużyny o pomeczowy komentarz.

▶ Radość biało-niebieskich,  po ostatnim wygranym spotkaniu, była 
ogromna.

▶ Drużyna Polonii Trzebnica,  tuż przed rozpoczęciem najlepszego jak  dotąd meczu w obecnym sezonie, z lot-
nikiem  Jeżów Sudecki

Sport                              ◀
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KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 16 (81)

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 15 (80)
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz nagrody z Baby MaXX 
za rozwiązanie hasła krzyżówki:
- Pan każe, sługa musi z numeru 15 PT otrzymuje: 

Zenon świnoga
Nagroda do odebrania w sekretariacie TCKis w Hali sportowej.  
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 utworzą rozwiązanie.

KRZYŻÓWKA
 www.baby-maxx.pl    tel. 713 888 477

Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie.

Zasady gry Sudoku są bardzo proste. kwadratowy diagram gry 
podzielony jest na 9 identycznych kwadratów. każdy z nich jest 
podzielony na 9 kolejnych. Zadaniem gracza jest wypełnienie 
wszystkich 81 kwadratów, na które podzielony jest diagram cy-
frami od 1 do 9. W każdym rzędzie i każdej kolumnie dana cyfra 
może wystąpić jedynie raz. Podobnie w każdym z 9 większych 
kwadratów - cyfry nie mogą się w nich powtarzać.

Miłej rozrywki. 

sUDOKU 
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INfOr mat Or 
GMInneGO CenTRUM KUlTURy I sPORTU

PaźDZieRNikBIBLIOTEKA
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
10-11 października godz. 14-18 

 Dni Otwarte w Gminnym 
 Centrum Kultury i Sportu
w programie:

 - prezentacja nowej gminnej ART-przestrzeni, 
 - animacje i zabawy dla dzieci, 
 - zwiedzanie budynku, 
 - kulturalne prezentacje: pokazy, 
  występy gminnych sekcji i zespołów

15 października godz. 17. 

 Wielkie Otwarcie GCKiS 
    więcej informacji na stronach i plakatach

WYSTAWY
10 – 24 października 
 Wystawa plakatów ze zbioru Adriana Czyżowicza 
 „Polski film“ / GCKiS

SPORT
18 października  

 10:45 Leśne Przedbiegi / ul. Leśna

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 wcze-
śniejsza rezerwacja u animatora na Orliku, bądź pod nr tel 
71/312 11 71)

Miejska i Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Trzebnicy 
zaprasza dzieci na bezpłatne 
zajęcia i konkursy biblio-
teczne:

•	 W 80 pomysłów dookoła bi-
blioteki - to nowy cykl zajęć li-
teracko-plastycznych. Których 
głównym celem jest rozwijanie 
zamiłowań czytelniczych oraz 
pobudzanie aktywności twórczej 
dzieci. W trakcie spotkań uczest-
nicy wysłuchują fragmentu książ-
ki lub opowiadania, które będzie 
inspiracją do wspólnej zabawy 
plastycznej. Zajęcia przeznaczone 
są dla dzieci w wieku od 6-12 lat. 
Zapraszamy w każdy czwartek 
o godz. 16:30 do sali zajęć w Ra-
tuszu przy Rynku.

•	 klub Miłośników origami – to 
zajęcia ze sztuki składania papie-
ru mające na celu rozwijać kształ-
tować, odkrywać talenty, zdol-
ności i zainteresowania dzieci. 
To doskonały sposób spędzenia 
wolnego czasu, który daje dzie-
ciom dużo radości i satysfakcji. 
chętnych zapraszamy w każ-
dą pierwszą sobotę miesiąca o 
godz. 11:00 do sali zajęć w Ra-
tuszu przy Rynku. 

•	 krzyżówki dla mądrej głów-
ki - nowa odsłona konkursiku 
Łamigłówki dla mądrej główki. 
W tym roku na czytelników co 
miesiąc w Dziale dla Dzieci czeka 
nowa krzyżówka. Zabawa prze-
znaczona dla dzieci w wieku 7-10 
lat.

koNkurS 

26 września to dzień, w którym 
w wielu szkołach Europy obcho-
dzony jest Europejski Dzień Ję-
zyków. To coroczne święto języ-
ków ustanowione zostało w 2001 
roku z inicjatywy Rady Europy, 
a jego głównym celem jest pro-
mowanie bogactwa kulturowego 
naszego kontynentu oraz moty-
wowanie do nauki języków ob-
cych niezależnie od wieku.
 Również uczniowie naszej 
szkoły chętnie zaangażowali się 
w obchody tego dnia: uczniowie 
klas IVa, Vb i VIb przygotowali 
wystawę prac plastycznych na te-
mat „Ja w Europie”, klasy IIa i IIb 
gim. wykonały plakaty związane 

z nauką języków obcych,  ułożyły 
hasła promujące wielojęzyczność, 
a także opracowały na zajęciach 
Koła Języka Angielskiego wykaz 
słów, które warto znać w wielu ję-
zykach. 
 Zorganizowano też konkurs 
językowy „Języki Europy”. Za-
danie konkursowe polegało na 
przetłumaczeniu jak największej 
ilości zwrotów w różnych języ-
kach europejskich rozwieszonych 
w całej szkole.
 Jednak głównym punktem 
tego dnia był apel połączony z 
prezentacją multimedialną na 
temat: „Dlaczego warto uczyć się 

języków obcych?”, a także występ 
klas Va, VIa szkoły podstawo-
wej oraz Ia, IIa, IIb i IIIa gimn., 
podczas którego uczniowie zapre-
zentowali swoje umiejętnościami 
językowe. Wiemy już więc, jak 
powiedzieć „dzień dobry” po 
włosku, „dziękuję” po portugal-
sku czy „nie rozumiem” po estoń-
sku.
 Dziękuję WSZYSTKIM za 
pomoc w przygotowaniach i za 
wspaniałą zabawę!!!
 I pamiętajcie. Życie jest zbyt 
krótkie, żeby nie umieć przynaj-
mniej kilku języków. 
    [bet] 

Europejski Dzień Języków
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TV TRWAM 

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie - Miejsce 

z historią - Wielka Legnica 
 9.00 Ranczo (28) - serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (28) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (188) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Smaki polskie - Piersi z gęsi 
 12.45 Przepis dnia - magazyn
 12.55 Pionierzy - Rozmowy Polityki. 

Gregory Chaitin. Wyspa cudów 
 14.00 Tysiąc i jedna noc (29) - serial
 14.50 Wiadomości naukowe 
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - Na 

połów stynki 
 15.50 Wspaniałe stulecie (189) - serial
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2805) - telenowela
 18.30 Świat Się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.30 Ojciec Mateusz (179) - Geniusz 

- serial
 21.20 Sprawa dla reportera
 22.20 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 

- Wychowana przez małpy 
 23.20 Niedościgli Jonesowie - fi lm 

obyczajowy, USA, reż. Derrick 
Borte, wyk. Demi Moore, David 
Duchovny, Chris Williams

 0.55 Naszaarmia.pl - magazyn
 1.25 Sprawa dla reportera
 2.20 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 

- Wychowana przez małpy 
 3.10 Miejsce z historią - Wielka 

Legnica 
 3.25 Notacje - Lech Wałęsa. Trudne 

rządy - cykl dok.
 3.40 Świat Się kręci - widowisko 

publicystyczne
 4.30 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
 5.20 Zakończenie dnia

10.25 Brawo mistrzu - fi lm TVP 11.45 Roz-
mowy o literaturze i nie tylko… Wioletta 
Grzegorzewska 12.20 Irak w obiektywie 
Alexa Majolego - serial dok. 13.00 Kon-
kurs Chopinowski w TVP Kultura - XVII 
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 13.20 Informacje 
kulturalne 13.40 Zarządca Sansho - dra-
mat 16.05 Najświętsza Panienka, Kopto-
wie i ja - fi lm dok. 17.45 Szwadron - fi lm 
historyczny 19.35 Szalony zegar - fi lm 
anim. 19.50 Rybak na dnie morza - fi lm 
anim. 20.20 Hala odlotów - talk - show 
21.15 Tam wędrują bizony - komedia 
23.05 XVII Międzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

6.45 Dziennik telewizyjny - 8.10.1984 
7.30 Snowdonia 1890 (6) - serial 8.10 
Najpiękniejsze zamki Francji - serial dok. 
9.15 Wspaniałe stulecie (159) - serial 
10.10 Okrasa łamie przepisy 10.35 Ko-
munikaty Wojenne (32) - felieton 10.45 
Historia żywa 11.20 Napoleon (3) - se-
rial dok. 12.25 Virtuti - dramat wojenny 
14.15 Ex Libris 14.35 Ludzie rzeki - serial 
dok. 15.40 Było, nie minęło 16.15 Sen-
sacje XX wieku 17.15 Maria Konopnicka 
- fi lm dok. 18.15 Wspaniałe stulecie (160) 
- serial 19.10 Były sobie odkrycia - serial 
19.45 Dzień z życia dyktatora - 1 - fi lm 
dok. 21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensa-
cje XX wieku 22.30 Szerokie tory - repor-
taż 23.00 Listy gończe - Gdzie jest Kari-
na? (7) 23.30 Listy gończe - Zaginiony 
(8) - magazyn 0.05 Warszawa 1920. Por-
tret zagrożonego miasta. - fi lm dok. 0.35 
Na wsi zabawa - reportaż 1.15 Maria Ko-
nopnicka - fi lm dok. 2.10 Za Polskę Naszą 
i Waszą - fi lm dok. 3.05 Czas honoru (53) 
- Koniec i początek - serial 4.00 Czas ho-
noru (54) - Zawisza - serial 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
PŚ w rugby 2015 9.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 9.07 Ręczna Mecz towarzy-
ski 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 
11.07 PŚ w rugby 2015 13.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 13.07 Koszykówka Su-
perpuchar 15.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 15.07 Boks Polsat Boxing Night: 
Adamek - Saleta 16.00 Magazyn Polska 
2016 17.50 Koszykówka Polska Liga Ko-
szykówki 20.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 20.07 Magazyn golfowy 20.35 Pił-
ka nożna Eliminacje ME 2016 22.45 Ma-
gazyn Atleci 23.30 Piłka nożna Eliminacje 
ME 2016 0.30 Piłka nożna Eliminacje ME 
2016 2.30 Piłka nożna Eliminacje ME 2016 

8.00 Kierunek RIO 8.30 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - Pekin 9.00 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - Pekin 10.00 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - Pekin 10.30 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - Pekin 12.30 Pełnospraw-
ni 13.00 Najpiękniejsze bramki 14.30 Bo-
russia Dortmund TV 15.30 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - Pekin 16.00 Tenis ziemny 
- Turniej WTA - Pekin 16.30 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Pekin 17.00 Piłka noż-
na - Barca TV - Liga hiszpańska. Sevilla 
- FC Barcelona 19.40 Piłka nożna - Barca 
TV - magazyn 20.15 Zwarcie 20.50 Tenis 
ziemny - Turniej WTA - Pekin 21.30 Tenis 
ziemny - Turniej WTA - Pekin 22.35 4 - 4 
- 2 Szkocja Polska 0.15 Magazyn piłkarski 
FIFA 0.50 Zakończenie dnia 

8.30 Superbike. MŚ, Magny - Cours 
10.30 Piłka nożna. Major League Soccer 
31. kolejka 12.15 Kolarstwo. Eurometro-
pole, Belgia 13.00 Kolarstwo. Wyścig Do-
okoła Lombardii 14.00 Kolarstwo. Abu 
Dhabi Tour 15.00 Superbike. MŚ, Mag-
ny - Cours 17.00 Piłka nożna. Worldgoals 
17.05 Piłka nożna. Major League Soccer, 
MLS Highlights 17.30 Piłka nożna. Foot-
ball Latino 18.00 Piłka nożna. FIFA Foot-
ball 18.25 Piłka nożna. Worldgoals 18.30 
Piłka nożna. Major League Soccer 31. ko-
lejka 20.00 Superbike. MŚ, Magny - Cours 
22.00 Kolarstwo. Abu Dhabi Tour, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie 23.00 Sporty wal-
ki. Fight Club 0.30 Watts 1.30 Piłka nożna. 
Major League Soccer 31. kolejka

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Klasz-
tor Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie 
13.45 Yohan - wędrówki dzieci 15.50 Py-
tasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Z wędką nad wodę w Polskę i Świat 16.35 
Pokonać tsunami 16.55 Śp. Ks. Peszkow-
ski 17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł Pań-
ski 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy 
niedokończone 19.25 Przegląd katolickie-
go tygodnika „Niedziela” 19.30 Królestwo 
pod wodą 20.00 Informacje dnia 20.20 
Różaniec 20.50 Głos Polski 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Polski Punkt Widzenia 22.00 Tekla - ży-
cie dla Ewangelii 22.55 Święty na każdy 
dzień 23.00 Miasteczko Świętej Rodziny 
- Cotignac 0.00 Świat w obrazach 0.05 
Słowo Życia 0.10 Informacje 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 17.15 Teleexpress Extra 17.32 To jest 
temat - magazyn 17.56 Twoje Info 18.28 
Po przecinku - rozmowa 18.50 Serwis 
Info 19.10 Inforozmowa 19.30 INFObi-
znes 19.46 Pogoda 19.57 Dziś wieczo-
rem 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 Teleexpress Extra 
0.25 To jest temat - magazyn 

 6.10 M jak miłość (910 - 911) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Barwy szczęścia (1328) - serial 

obyczajowy
 11.30 Na dobre i na złe (28) Spóź-

niona skrucha - serial
 12.35 Imperium miłości (28) - serial 
 13.30 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - Anakonda 
- Polowanie 

 14.05 Moje 600 gramów szczęścia 
- nowela dok.

 14.50 Imperium miłości (29) - serial 
 15.50 Panorama, Pogoda
 16.15 Na dobre i na złe (609) 

- Podejrzany - serial
 17.15 Moje 600 gramów szczęścia 

- nowela dok.
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1328) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1329) - serial
 20.40 Paranienormalni Tonight 

- Jolanta Fraszyńska - program 
rozrywkowy

 21.45 Prokurator (6) - serial krymi-
nalny TVP

 22.45 Przerwane objęcia - fi lm oby-
czajowy, Hiszpania, reż. Pedro 
Almodovar, wyk. Penelope Cruz, 
Lluis Homar, Blanca Portillo, 
Angela Molina, Jose Luis Gomez

 1.00 Tak to się teraz robi aka 
Switch, The - komedia, USA, 
reż. Josh Gordon, Will Peck, wyk. 
Jennifer Aniston, Jason Bateman, 
Patrick Wilson, Jeff  Goldblum

 2.50 Przerwane objęcia - fi lm oby-
czajowy, Hiszpania, reż. Pedro 
Almodovar, wyk. Penelope Cruz, 
Lluis Homar, Blanca Portillo, 
Angela Molina, Jose Luis Gomez

 5.05 Art Noc. Współczesne inspira-
cje - Leszek Możdżer - Chopin 
1999 - źródła i konteksty”

 6.00 Zakończenie dnia

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

kulinarno - rozrywkowy
 11.55 Singielka - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.25 Rozmowy w toku - talk show
 15.25 Szkoła - serial
 16.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 17.25 Singielka - serial
 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 Tylko mnie kochaj - komedia, 
Polska 2006, reż. Ryszard Zator-
ski, wyk. Maciej Zakościelny, 
Agnieszka Grochowska, Julia 
Wróblewska, Grażyna Szapo-
łowska, Jan Frycz, Marcin Bosak, 
Dominika Kluźniak, Tomasz 
Karolak, Przemysław Sadowski, 
Danuta Stenka, Artur Żmijewski, 
Bartosz Żukowski, Iwona Wszoł-
kówna, Joanna Jabłczyńska

 0.00 Żony Hollywood
 1.00 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy
 2.00 Superwizjer - magazyn reporte-

rów
 2.35 Uwaga! - program interwencyjny
 3.00 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
 14.40 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
 20.00 Studio sport
 20.35 Eliminacje Euro2016 
  mecz: Szkocja - Polska
 22.45 Studio sport

 23.00 Zdrada - thriller polityczny, 
USA, 1997, reż. Alan J. Pakula, 
wyk. Harrison Ford, Natascha 
McElhone, Treat Williams, Brad 
Pitt, Margaret Colin

  Irlandzki terrorysta Frankie McGu-
ire lub, jak kto woli, Rory Devaney, 
ucieka do Nowego Jorku, gdzie 
agent IRA, ksiądz Fitzsimmons 
znajduje mu kwaterę w domu 
policjanta - Irlandczyka Toma 
O’Meara. Policja wpada na trop 
nielegalnych handlarzy bronią, 
z którymi Rory nawiązuje kontakt. 

 1.20 Robin Hood - fi lm przygodowy, 
USA, 1991, reż. John Irvin, wyk. 
Patrick Bergin, Danny Webb, Uma 
Thurman, Jurgen Prochnow

 3.30 Tajemnice losu

 6.00 Sekrety Sąsiadów
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 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 Twarda laska - komedia roman-

tyczna, USA, 2001, reż. Dennis 
Dugan, wyk. Steve Zahn, Jack 
Black, Jason Biggs, Amanda Peet, 
Amanda Detmer 

 22.00 Jutro, kiedy zaczęła się wojna 
- fi lm akcji, Australia, 2010, reż. 
Stuart Beattie, wyk. Caitlin Sta-
sey, Lincoln Lewis, Rachel Hurd 
- Wood 

 0.20 Spadkobiercy
 1.20 Mega Chichot
 1.50 Interwencja
 2.10 Graffi  ti
 2.20 TAK czy NIE
 2.55 Rodzice na skraju załamania 

nerwowego
 4.00 Disco Polo Life
 5.00 Disco Polo Life

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

Saleta - talk show
 7.25 Dr House V - 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 Wesołowska i mediatorzy
 16.30 Wesołowska i mediatorzy
 17.00 Zaklinaczka duchów - serial
 18.00 Chirurdzy II - serial
 19.00 Dr House V - serial obyczajowy
 20.00 Superheros - komedia, USA 

2008, reż. Craig Mazin, wyk. 
Leslie Nielsen, Drake Bell, Sara 
Paxton

 21.50 Bananowy doktor - serial
 22.50 Mroczny Rycerz powstaje 

- film przygodowy, USA, Wielka 
Brytania 2012, reż. Christop-
her Nolan, wyk. Christian Bale, 
Tom Hardy, Marion Cotillard, 
Anne Hathaway, Joseph Gordon 
- Levitt, Michael Caine, Gary Old-
man, Morgan Freeman, Matthew 
Modine

 2.15 Sekrety Magii 
 4.30 Druga strona medalu - talk show
 5.00 Druga strona medalu - talk show

 6.00 Niania - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 11.00 Niania - serial
 11.30 Za głosem serca - telenowela
 12.35 To moje życie! - telenowela
 15.00 Agenci NCIS - serial
 16.00 Gwiezdne wrota - serial
 17.00 Gwiezdne wrota - serial
 18.00 Mike i Molly - serial
 18.30 Mike i Molly - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Tower Heist: Zemsta cieciów 

- komedia, USA 2011, reż. Brett 
Ratner, wyk. Alan Alda, Ben Stil-
ler, Casey Affl  eck, Eddie Murphy, 
Matthew Broderick

 22.10 Turniej - thriller, Wielka Bryta-
nia, USA 2009, reż. Scott Mann, 
wyk. Robert Carlyle, Kelly Hu, Ian 
Somerhalder

 0.10 Kolekcjoner - horror, USA 2012, 
reż. Marcus Dunstan, wyk. Chri-
stopher McDonald, Emma Fitzpa-
trick, Josh Stewart, Lee Tergesen, 
Shannon Kane

 2.00 Spotkanie z balladą - program 
rozrywkowy

 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 Taki jest świat
 4.20 Menu na miarę
 4.40 Z archiwum policji
 5.05 Spotkanie z Balladą 2006

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie - Zdrowie 
 8.55 Ranczo (29) - serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (29) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (189) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.35 Magazyn Rolniczy 
 12.50 Przepis dnia - magazyn
 12.55 Pionierzy - Rozmowy Polityki. 

Julian Barbour. Koniec czasu 
jaki znamy - cykl dok.

 14.00 Tysiąc i jedna noc (30) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Okrasa łamie przepisy - Pie-

czenie dzika
 15.50 Wspaniałe stulecie (190) - serial
 16.45 Czekamy na Światowe Dni 

Młodzieży - Kronika (11)
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2806) - telenowela
 18.30 Świat Się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 ERC
 20.25 Anno Domini - Biblii ciąg dal-

szy (5) - serial
 21.20 Dlaczego nie! - komedia roman-

tyczna, reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Maciej Zakościelny, Anna 
Cieślak, Tomasz Kot, Małgorzata 
Kożuchowska, Anna Przybylska, 
Joanna Jabłczyńska, Agnieszka 
Warchulska, Paweł Królikowski, 
Jakub Wesołowski, Przemysław 
Cypryański

 23.10 Homeland (6) - serial
 0.10 Mała Moskwa (2) - serial
 1.10 Niedościgli Jonesowie - fi lm 

obyczajowy, USA, reż. Derrick 
Borte, wyk. Demi Moore, David 
Duchovny, Chris Williams

 2.45 Czas dla Ciebie - Zdrowie 
 3.05 Notacje - Jerzy Jarocki. 

W oczach innych - cykl dok.

7.35 XVII Międzynarodowy Konkurs Pia-
nistyczny im. Fryderyka Chopina 8.25 
Chłopak czy dziewczyna? Moje ciało nie 
defi niuje mojej płci. - fi lm dok. 9.30 Li-
bera - Przewodnik po sztuce 9.50 XVII 
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 14.05 Viva Maria! 
- komedia 16.05 Mazurek - fi lm kr.metr. 
16.50 XVII Międzynarodowy Konkurs Pia-
nistyczny im. Fryderyka Chopina 21.05 In-
formacje kulturalne 21.25 Ścieżki chwały 
- dramat 23.10 Tygodnik Kulturalny 0.05 
Filmy, które zmieniły Amerykę - Tam wę-
drują bizony - komedia, USA 2.00 Infor-
macje kulturalne 2.20 Jazz noc - Młody 
polski jazz - Marcin Olak Trio - koncert

6.45 Dziennik telewizyjny - 9.10.1984 
7.30 Snowdonia 1890 (7) - serial dok. 
8.10 Ludzie rzeki - Ganges 1 - serial dok. 
9.15 Wspaniałe stulecie (160) - serial 
10.05 Makłowicz w podróży 10.35 Ko-
munikaty Wojenne (33) - felieton 10.45 
Koło historii 11.25 Dzień z życia dyktato-
ra - 1 - fi lm dok. 12.25 1914 - 18. Triumf 
okrucieństwa i absurdu - fi lm dok. 14.15 
Polska i świat z historią w tle - KEN 14.40 
Woliński Park Narodowy - fi lm dok. 15.35 
Było, nie minęło 16.05 Sensacje XX wieku 
17.00 Goralenvolk - fi lm dok. 18.10 Wspa-
niałe stulecie (161) - serial 19.05 Były sobie 
odkrycia - serial 19.40 Dzień z życia dyk-
tatora - 2 - fi lm dok. 20.35 Regiony z Hi-
storią - Marki - rodzina Briggsów 21.00 
Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX wie-
ku 22.40 Szerokie tory - reportaż 23.20 
Ruski miesiąc - cykl dok. 0.30 Goralenvolk 
- fi lm dok. 1.40 Ojciec i syn - fi lm dok. 
2.50 Czas honoru (55) - Kartka na murze 
- serial 3.50 Czas honoru (56) - Szczęśli-
we miejsce - serial 4.40 Zakończenie dnia 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Piłka nożna Eliminacje ME 2016 9.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 9.07 Koszy-
kówka Superpuchar 11.00 Polsat Sport 
News Sport Flash 11.07 Piłka nożna Elimi-
nacje ME 2016 13.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 13.07 Koszykówka Polska Li-
ga Koszykówki 15.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 15.07 Magazyn Polska 2016 
16.30 Magazyn Trans World Sport 17.30 
Siatkówka Mistrzostwa Europy męż-
czyzn w siatkówce 19.30 Magazyn Trans 
World Sport 20.35 Piłka nożna Eliminacje 
ME 2016 22.45 Magazyn lekkoatletycz-
ny 23.30 Piłka nożna Eliminacje ME 2016 
0.30 Piłka nożna Eliminacje ME 2016 

8.00 Zwarcie 8.30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin 9.00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin 9.30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin 10.00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin 10.30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin 11.00 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin 11.30 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin 12.30 4 - 4 - 2 Szkocja Pol-
ska 13.45 Piłka nożna - Barca TV - Liga 
hiszpańska. Sevilla - FC Barcelona 16.25 
Piłka nożna - Barca TV - magazyn 17.05 
Tenis ziemny - Turniej WTA - Pekin -  - 1 
18.35 Tenis ziemny - Turniej WTA - Pe-
kin 20.05 Boks 23.05 Sportowy Wieczór 
23.25 Biało - czerwony wyścig - felieton 
0.10 PŚ w rock’n rollu akrobatycznym 
1.00 Zakończenie dnia 

7.00 Watts 7.25 Piłka nożna. Futbol Latino 
7.55 Piłka nożna. FIFA Football 8.30 Piłka 
nożna. Major League Soccer 31. kolejka: 
New York Red Bulls - Montreal Impact 
9.30 Snooker. Euro Tour, Ruhr Open 14.00 
Kolarstwo. Abu Dhabi Tour, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie Etap 2. 15.00 Snooker. 
Euro Tour, Ruhr Open 17.45 Piłka nożna. 
U - 21: Niemcy - Finlandia 20.00 Snooker. 
Euro Tour, Ruhr Open 21.00 Watts 22.00 
Kolarstwo. Abu Dhabi Tour, Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie Etap 2. 23.00 Stron-
gman. Giants Live 23.30 Strongman. 
Giants Live 0.00 Sporty Motorowe. GT 
Academy Back to Basics 0.15 Watts 0.30 
Piłka nożna. U - 21: Niemcy - Finlandia 
1.30 Snooker. Euro Tour, Ruhr Open 

14.00 Tekla - życie dla Ewangelii 15.00 
Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia Koron-
ką do Bożego Miłosierdzia 15.20 Mocni 
w wierze 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Siódmy sakrament 16.35 
Franz Jägerstätter - człowiek sumie-
nia 17.00 Na tropie 17.30 Reportaż dnia 
18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 
18.15 Westerplatte Młodych 18.55 Prze-
gląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 
19.00 Warto zauważyć… w mijającym ty-
godniu 19.30 Parauszek i przyjaciele 19.45 
Modlitwa z telefonicznym udziałem dzie-
ci 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Król Dawid 22.55 Święty na każdy dzień 
23.00 Paweł VI - Papież, którego nie rozu-
miano 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 
Info 19.10 Inforozmowa 19.30 INFObi-
znes 19.46 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 publi-
cystyczny 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 0.00 Teleexpress Extra 0.25 
To jest temat - magazyn 

 6.10 M jak miłość (911) - serial
 7.05 M jak miłość (912) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Barwy szczęścia (1329) - serial 

obyczajowy
 11.35 Na dobre i na złe (29) - Prze-

grane zdrowie - serial
 12.30 Imperium miłości (29) - serial 
 13.30 Anna Dymna - spotkajmy się
 14.05 Moje 600 gramów szczęścia 

- nowela dok.
 14.50 Imperium miłości (30) - serial 
 15.50 Panorama
 16.10 Pogoda
 16.20 Hity kabaretu - Kakao i inne 

hity Kabaretu Smile - program 
rozrywkowy

 17.15 Moje 600 gramów szczęścia 
- nowela dok.

 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Rodzinka.pl (160) - Sprzątanie 

- serial komediowy
 19.55 Zziajani (5) - Zachcianki - serial
 20.10 O mnie się nie martw - s. III (5) 

- serial komediowy
 21.05 Rodzinka.pl (161) - Zależności 

- serial komediowy
 21.40 Latający Klub 2, czyli wieczór 

kabaretowy
 22.50 Latający Klub 2. Tylko dla 

dorosłych - program satyryczny
 23.20 Prokurator (6) - serial krymi-

nalny TVP
 0.20 Diabeł - thriller, USA, reż. John 

Erick Dowdle, wyk. Bojana Nova-
kovic, Logan Marshall - Green, 
Jenny O’Hara, Bokeem Wood-
bine, Geoff rey Arend

 1.50 Frisco Kid - komedia, USA, reż. 
Robert Aldrich, wyk. Gene Wil-
der, Harrison Ford, William Smith, 
Ramon Bieri

 3.55 Baron24 (3) - Człowiek 
w masce - serial komediowy

 4.30 Zakończenie dnia

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

kulinarno - rozrywkowy
 11.55 Singielka - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.25 Rozmowy w toku - talk show
 15.25 Szkoła - serial
 16.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 17.25 Singielka - serial
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny

 20.00 Thor - fi lm przygodowy, USA 
2011, reż. Kenneth Branagh, wyk. 
Chris Hemsworth, Natalie Port-
man, Tom Hiddleston, Anthony 
Hopkins, Stellan Skarsgard

 22.20 G.I. Joe: Czas Kobry - film sen-
sacyjny, USA, Czechy 2009, reż. 
Stephen Sommers, wyk. Dennis 
Quaid, Channing Tatum, Ade-
wale Akinnuoye - Akbaje, Marlon 
Wayans, Joseph Gordon - Levitt, 
Rachel Nichols, Sienna Miller, 
Jonathan Pryce

 0.55 Kuba Wojewódzki - talk show
 1.55 Uwaga! - program interwencyjny
 2.10 Sekrety Magii 
 3.30 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
 14.40 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 Dancing with the Stars. Taniec 

z Gwiazdami

 22.05 Percy Jackson i Bogowie Olim-
pijscy: Złodziej pioruna - fi lm 
fantasy, USA, 2010, reż. Chris 
Columbus, wyk. Jake Abel, Ale-
xandra Daddario, Kevin McKidd, 
Logan Lerman, Pierce Brosnan, 
Rosario Dawson, Sean Bean

  Percy Jackson jest dyslektykiem 
z ADHD, który nagminnie popada 
w tarapaty i ma poważne kłopoty 
w liceum. Okazuje się jednak, że 
szkolne troski to pestka, kiedy 
Bogowie Olimpijscy z kart pod-
ręcznika przenoszą się wprost do 
jego życia. Chłopak dowiaduje się, 
że jest synem Posejdona, władcy 
mórz, jednego z trzech najważ-
niejszych i najpotężniejszych 
bogów zamieszkujących Olimp. 

 0.30 Tylko Muzyka. Must be the Music
 2.30 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.00 Sekrety Sąsiadów
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Dom nie do poznania
 10.00 Kotka
 11.00 Dzikie serce
 12.00 Galileo
 13.00 STOP Drogówka
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Kotka
 17.00 Dzikie serce
 18.00 Pamiętniki z wakacji
 19.00 Światowe rekordy Guinessa
 20.00 Tajna broń - fi lm sensacyjny, 

USA, 1996, reż. John Woo, wyk. 
John Travolta, Bob Gunton, Chri-
stian Slater, Samantha Mathis, 
Delroy Lindo, Frank Whaley 

 22.10 Gatunek 4: Przebudzenie 
- thriller sci - fi , USA, 2007, reż. 
Nick Lyon, wyk. Eddy Arellano, 
Ellen Mattsson 

 0.15 Przesłuchania amatorek, USA, 
2013 

 1.30 Mega Chichot
 2.00 STOP Drogówka
 3.00 Rodzice na skraju załamania 

nerwowego
 4.00 Disco Polo Life
 5.00 Disco Polo Life

 6.50 Męski Typ 2: Marek Kamiński 
- talk show

 7.25 Chirurdzy II - serial
 8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.25 Magda M. - serial obyczajowy
 11.25 Mango Telezakupy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Chuck IV - serial
 17.00 Zaklinaczka duchów - serial
 18.00 Chirurdzy II - serial
 19.00 Dr House V - serial obyczajowy
 20.00 Wpuszczony w kanał - kome-

dia, USA, Wielka Brytania 2006, 
reż. David Bowers, Sam Fell, wyk. 
Hugh Jackman, Kate Winslet, Ian 
McKellen, Jean Reno, Bill Nighy, 
Andy Serkis

 21.50 Beowulf - fi lm przygodowy, USA 
2007, reż. Robert Zemeckis, wyk. 
Ray Winstone, Anthony Hopkins, 
John Malkovich, Robin Wright 
Penn, Brendan Gleeson, Crispin 
Glover, Alison Lohman, Angelina 
Jolie

 0.15 Mexican - komedia, USA 2001, 
reż. Gore Verbinski, wyk. Brad 
Pitt, Julia Roberts, James Gandol-
fi ni, J.K. Simmons, Bob Balaban, 
Sherman Augustus, Gene Hack-
man

 2.50 Sekrety Magii 
 4.55 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 6.30 Niania - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 8.00 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 11.00 Niania - serial
 11.30 Za głosem serca - telenowela
 12.35 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 15.00 Agenci NCIS - serial
 16.00 Gwiezdne wrota - serial
 18.00 Mike i Molly - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 W odwecie za śmierć - fi lm 

akcji, USA 2010, reż. Lauro Char-
trand, wyk. Steven Seagal, Dan 
Badarau, Darren Shahlavi

 22.00 Purpurowe rzeki - fi lm krymi-
nalny, Francja 2001, reż. Mathieu 
Kassovitz, wyk. Jean Reno, Vin-
cent Cassel

 0.05 Piła - horror, USA, Austra-
lia 2004, reż. James Wan, wyk. 
Cary Elwes, Danny Glover, Leigh 
Whannell, Monica Potter

 2.15 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.15 Menu na miarę
 4.40 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji 

Piątek, 9.10.2015

Czwartek, 8.10.2015

6.40 Bajki 7.35 Strażnik snów cz. 1 - fi lm 
obyczajowy 9.35 Bajki 10.40 Alaska 
- duch dzikiej przyrody - fi lm dok. 11.40 
Historia Oręża - serial 12.50 Katastrofy 
w przestworzach - serial 13.55 Przybyli 
ułani - komedia obyczajowa 15.10 Wiek 
niewinności - dramat kostiumowy 18.00 
Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ 
Króla Kasiarzy - komedia 20.00 Luther 
- serial 22.30 Nieznani - thriller 

15.45 Express - informacje 16.05 Karto-
teka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - in-
formacje 18.05 Remont w stylu Vegas 
19.10 Wojny magazynowe 19.45 Express 
- informacje 20.05 DeFacto 20.35 Anato-
mia głupoty według Richarda Hammon-
da 21.10 Podstępne roboty 21.45 Express 
- informacje 22.00 Przepustka - serial 
22.30 Betlejewski. Prowokacje 23.05 
Wojny magazynowe 

6.00 Rodzina zastępcza 7.05 Strażnik Tek-
sasu 8.00 Galileo 9.00 STOP Drogów-
ka 10.00 Kosmos 11.00 Ekstremalny ran-
king zwierząt 12.00 Miodowe lata 13.40 
Rodzina zastępcza 14.45 Polski lombard 
15.15 Tuż przed tragedią 16.15 Strażnik 
Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe 
lata 20.00 Galileo 21.00 Koszmarne tatu-
aże 21.30 CSI: Kryminalne zagadki Nowe-
go Jorku 23.30 As wywiadu - fi lm akcji

6.40 Bajki 7.35 Pani Henderson - kome-
dia 9.35 Stawiam na Tolka Banana - se-
rial 10.25 Granice ryzyka - kolejki górskie 
- serial 11.40 Historia Oręża - serial 12.50 
Katastrofy w przestworzach - serial 14.00 
Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ 
Króla Kasiarzy - komedia 16.10 Herkules 
cz. 2 - serial 18.05 Jest sprawa - komedia 
20.00 Bliżej - dramat 22.20 Horror piąt-
kowej nocy 22.20 Posłańcy - horror 

14.45 Obsesja zbierania - serial 15.45 Ex-
press - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 
Blisko ludzi 17.45 Express - informa-
cje 18.05 Kup, Napraw i Sprzedaj 18.40 
Ice road truckers 6. Drogi Śmierci - serial 
19.45 Express - informacje 20.05 DeFac-
to Extra 20.35 Moje wielkie cygańskie 
wesele. Extra 21.45 Express - informacje 
22.00 Kossakowski. Inicjacja 22.30 Uster-
ka 23.00 Najgorszy polski kierowca 

6.00 Rodzina zastępcza 7.05 Strażnik Tek-
sasu 8.00 Galileo 9.00 STOP Drogówka 
10.00 Kosmos 11.00 Ekstremalny ranking 
zwierząt 12.00 Miodowe lata 13.40 Ro-
dzina zastępcza 14.45 Taaaka ryba 15.15 
Tuż przed tragedią 16.15 Strażnik Teksa-
su 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposo-
bów 21.30 CSI: Kryminalne zagadki Miami 
23.25 Krwawy odwet - fi lm akcji
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 5.10 Egzamin z życia (61) - serial
 6.00 Audycje Komitetów Wyborczych
 6.35 Pełnosprawni (126) - magazyn 

dla niepełnosprawnych
 7.00 Las Story (18) 
 7.25 Dzień dobry w sobotę 
 8.00 Rok w ogrodzie
 8.25 Naszaarmia.pl (182) - magazyn
 8.55 Firmowe ewolucje - /3/ - rea-

lity show
 9.30 Dlaczego nie! - komedia roman-

tyczna, reż. Ryszard Zatorski, 
wyk. Maciej Zakościelny, Anna 
Cieślak, Tomasz Kot, Małgorzata 
Kożuchowska, Anna Przybylska

 11.25 Sprawa dla reportera
 12.15 Drzwi otwarte (6) - magazyn
 12.50 Cudowny świat przyrody 

- serial dok.
 13.35 Okrasa łamie przepisy
 14.10 Retromania - /3/ - magazyn 

muzyczny
 14.40 Downton Abbey III (3) - serial
 15.40 Dziewczyny ze Lwowa (5) 

- Cuda się zdarzają - serial
 16.35 Audycje Komitetów Wybor-

czych
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.30 Ojciec Mateusz (179) - Geniusz 

- serial
 18.30 Rolnik szuka żony - /5/ - rea-

lity show
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 ERC
 20.15 Orędzie
 20.30 Komisarz Alex (84) - Czworo-

nożny świadek - serial
 21.25 Piraci z Karaibów. Skrzynia 

umarlaka - fi lm przygodowy, 
USA, reż. Gore Verbinski, wyk. 
Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Keira Knightley, Jack Davenport, 
Bill Nighy

 0.05 Transporter (5) - serial
 0.55 Glina (17) - serial
 1.50 Downton Abbey III (3) - serial
 2.50 Homeland (6) - serial
 3.45 Zakończenie dnia

7.35 Afi sz kulturalny 8.05 Informacje kul-
turalne 8.20 Kuchnia frankfurcka - fi lm 
dok. 8.55 Tygodnik Kulturalny 9.50 XVII 
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina - II etap - dzień 
2 14.00 Wniebowzięci - fi lm TVP 15.00 
Kryptonim MOrd - Zbrodniarz i panna 
- fi lm fabularny 16.30 Informacje kultu-
ralne 16.50 XVII Międzynarodowy Kon-
kurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopi-
na - II etap - dzień 2 21.05 Bilet do kina 
- Najsamotniejsza z planet - fi lm obycza-
jowy 23.10 Płynące wieżowce - fi lm oby-
czajowy 0.55 Kino nocne - Dzieci Saraje-
wa - dramat 2.35 Elektro Moskwa - fi lm 
dok. 4.15 Póki wilk syty - komedia 

8.25 Komunikaty Wojenne (34) - felieton 
8.40 Męczennicy Wileńscy 9.05 Wspa-
niałe stulecie (161) - serial 10.00 Teo - ria 
smaku Teo Vafi disa (6) 10.30 Komunikaty 
Wojenne (34) - felieton 10.35 Ginące cy-
wilizacje - (11) - cykl dok. 11.40 Dzień z ży-
cia dyktatora - 2 - fi lm dok. 12.40 Leśny 
przewodnik po Bieszczadach rodowego 6 
- cykl dok. 14.00 Szerokie tory - reportaż 
14.40 Wielka Gra - teleturniej 15.35 Ko-
munikaty Wojenne (34) - felieton 15.45 
Koło historii 16.25 Spór o historię - deba-
ta 17.00 Cafe Historia 17.15 Komunikaty 
Wojenne (34) - felieton 17.25 Encyklope-
dia II wojny światowej 17.50 Komunikaty 
Wojenne (34) - felieton 18.00 Wspaniałe 
stulecie (162) - serial 19.00 Były sobie od-
krycia - Maria Skłodowska - Curie - serial 
19.40 Koncert galowy ZFF 2015 20.45 Ko-
munikaty Wojenne (34) - felieton 20.55 
Przewodnik Historyczny Bogusława Wo-
łoszańskiego 21.35 Tala od różańca - do-
kument 22.50 Encyklopedia II wojny 
światowej 23.20 Nicolas Le Floch - Wielki 
łowczy, cz. 2 - serial

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Mistrzostwa Europy mężczyzn w siat-
kówce 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 
9.07 Piłka nożna Eliminacje ME 2016 11.00 
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Ma-
gazyn Polska 2016 12.50 Koszykówka 
Polska Liga Koszykówki 15.00 Piłka ręcz-
na Superliga PGNiG 17.10 Magazyn Atle-
ci 17.50 Piłka nożna Eliminacje ME 2016 
20.00 Magazyn ATP World Tour Uncove-
red 20.35 Piłka nożna Eliminacje ME 2016 
22.45 Magazyn golfowy 23.30 Piłka noż-
na Eliminacje ME 2016 0.30 Piłka nożna 
Eliminacje ME 2016 2.30 Mistrzostwa Eu-
ropy mężczyzn w siatkówce 

8.00 Rallycross Cup - wyścigi 8.30 Te-
nis ziemny - Turniej WTA - Pekin 9.30 Te-
nis ziemny - Turniej WTA - Pekin 10.30 
Tenis ziemny - Turniej WTA - Pekin 11.30 
Tenis ziemny - Turniej WTA - Pekin 12.30 
Świat jeździectwa 13.00 Skandia Maraton 
Lang Team - felieton 13.15 Magazyn pił-
karski FIFA 13.50 Łucznictwo - Mistrzo-
stwa Europy - Finały indywidualne 15.00 
Łucznictwo - Mistrzostwa Europy - Fina-
ły indywidualne 16.45 Tenis ziemny - Tur-
niej WTA - Pekin 17.50 Piłka ręczna kobiet 
- eliminacji ME. Słowacja - Polska 20.00 
Najpiękniejsze polskie bramki 22.05 Tenis 
ziemny - Turniej WTA - Pekin 23.05 Spor-
towa Sobota 23.35 Tenis ziemny - Turniej 
WTA - Pekin 

3.00 Sporty walki. Superkombat, World 
Grand Prix Series 5.00 Piłka nożna. U - 21: 
Niemcy - Finlandia 6.00 Snooker. Eu-
ro Tour, Ruhr Open 7.30 Watts 8.30 Pił-
ka nożna. U - 21: Niemcy - Finlandia 9.30 
Snooker. Euro Tour, Ruhr Open 14.00 Ko-
larstwo. Abu Dhabi Tour, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie Etap 3. 15.00 Snooker. 
Euro Tour, Ruhr Open 21.00 Sporty wal-
ki. Superkombat, World Grand Pr x Series 
22.00 Kolarstwo. Abu Dhabi Tour, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie Etap 3. 23.00 Pił-
ka nożna. U - 21: Niemcy - Finlandia 0.00 
Piłka nożna. Major League Soccer 32. ko-
lejka: Colorado Rapids- Montreal Impact  
2.00 Snooker. Euro Tour, Ruhr Open 

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Warto zauważyć… 12.50 Na tropie 
13.20 Siódmy sakrament 13.45 Kapłan 
pro - life 13.55 Święty na każdy dzień 
14.00 Król Dawid 14.55 Czyściec - Tajem-
nica Bożego Miłosierdzia 15.25 Przegląd 
Katolickiego Tygodnika „Niedziela” 15.30 
Powrót do Domu Ojca 16.00 Informacje 
dnia 16.10 W Naszej Rodzinie 17.00 Z Par-
lamentu Europejskiego 17.30 Reportaż 
dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 Informa-
cje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 
19.00 Msza Święta w intencji Ofi ar kata-
strofy smoleńskiej 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Ocalić od zapo-
mnienia 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 In-
formacje dnia 21.40 Polski Punkt Widze-
nia 22.00 Stan Bezpieczeństwa Państwa 
22.10 Sztuka przebaczenia 

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 week-
end 19.00 Na czym świat stoi - magazyn 
19.15 Kapitalny program - magazyn eko-
nomiczny 19.40 Serwis sportowy 19.45 
Pogoda 19.53 Dziś wieczorem 20.08 Mi-
nęła 20ta 20.43 Flesz - Serwis Info 20.50 
Pogoda 21.00 Serwis Info weekend 21.10 
Pogoda 21.15 INFO Newsroom 21.40 
Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama 
Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.48 Pogoda 
22.55 Godzina po godzinie

 7.05 M jak miłość (1162) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.05 Program do czytania
 11.15 Kultura, głupcze - magazyn 

kulturalno - społeczny
 11.45 Wojciech Cejrowski - boso 

przez świat - reportaż
 12.15 Sztuka życia (97) - magazyn
 12.50 Paranienormalni Tonight 

- Jerzy Kryszak - program roz-
rywkowy

 13.45 Zziajani (5) - Zachcianki - serial
 14.00 Familiada - teleturniej
 14.35 Audycje Komitetów Wybor-

czych
 14.50 Latający Klub 2 - HITY
 15.20 O mnie się nie martw - s. III (5) 

- serial komediowy
 16.10 Słowo na niedzielę
 16.20 Gala Nagród TOTUS 2015
 17.20 Kocham Kino - magazyn fi l-

mowy Grażyny Torbickiej
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Kulisy - Postaw na milion
 19.05 Postaw na milion - teleturniej
 20.05 The Voice of Poland - Bitwa 
 22.20 Diabeł - thriller, USA, reż. John 

Erick Dowdle, wyk. Bojana Nova-
kovic, Logan Marshall - Green, 
Jenny O’Hara, Bokeem Wood-
bine, Geoff rey Arend

 23.50 Made in Polska - ORGANEK 
- koncert

 1.10 WOK - Wszystko o kulturze
 1.35 Plan doskonały - fi lm sensa-

cyjny, USA, reż. Spike Lee, wyk. 
Denzel Washington, Clive Owen, 
Jodie Foster, Willem Dafoe

 3.50 Samowolka - dramat oby-
czajowy, reż. Feliks Falk, wyk. 
Robert Gonera, Aleksander 
Gawek, Paweł Iwanicki, Mariusz 
Jakus, Krzysztof Zaleski, Michal 
Żebrowski, Renata Dancewicz

 5.00 Zakończenie dnia

 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 Gala Polacy z werwą 2015
 18.00 Kuchenne rewolucje - program 

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

 21.40 Diana - fi lm obyczajowy, Wielka 
Brytania, Francja, Belgia, Szwe-
cja 2013, reż. Oliver Hirschbie-
gel, wyk. Naomi Watts, Naveen 
Andrews, Douglas Hodge, Geral-
dine James, Charles Edwards

 23.55 Terminator - fi lm S - F, USA, 
Wielka Brytania 1984, reż. James 
Cameron, wyk. Arnold Schwa-
rzenegger, Michael Biehn, Linda 
Hamilton, Paul Winfi eld, Lance 
Henriksen

 2.10 Uwaga! - program interwencyjny
 2.30 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
 14.40 Słoiki
 15.40 Trudne sprawy
 16.40 Poznaj swoje prawa
 17.45 Chłopaki do wzięcia
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 SuperDzieciak
  Każde dziecko zasługuje na 

szanse, aby rozwijać swój talent 
- to przesłanie nowego talent 
show Telewizji POLSAT - „Super-
Dzieciak”. Taniec, śpiew, akroba-
tyka, sztuczki magiczne, gra na 
instrumencie, czy inne oryginalne 
talenty - wszystkie „SuperDzie-
ciaki” będą miały szansę pokazać 
swoją pasję i niezwykłe umie-
jętności całej Polsce. W tym pro-
gramie nie będzie przegranych, 
każdy jego uczestnik otrzyma 
jednorazowe stypendium 
- w kwocie 5 tysięcy złotych - na 
realizację swoich największych 
marzeń i talentów, a rodzicom 
najlepszej trójki SuperDzieciaków 
wręczymy odpowiednio: 30, 50 
i 100 tys. złotych!

 22.05 Twoja Twarz Brzmi Znajomo

 0.05 Dancing with the Stars. Taniec 
z Gwiazdami

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Dwanaście prac Asteriksa 

- fi lm anim., Francja, 1976 
 10.45 Policjantki i Policjanci
 11.45 Policjantki i Policjanci
 12.45 STOP Drogówka
 13.45 Skarby III Rzeszy
 14.15 Tajna historia XX wieku
 14.45 Jaś Fasola
 15.20 Garfi eld ucieka z komiksu 

- fi lm anim., USA, 2007, reż. 
Kyung Ho Lee, Mark A.Z. Dippe 

 16.55 Odlot - fi lm anim., USA, 2009, 
reż. Bob Peterson, Pete Docter 

 19.00 Galileo
 20.00 Policjantki i Policjanci
 21.00 Policjantki i Policjanci
 22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
 23.00 Śmierć w Tombstone - western, 

USA, 2013, reż. Roel Reiné, wyk. 
Anthony Michael Hall, Danny 
Trejo, Mickey Rourke 

 1.05 Gatunek 4: Przebudzenie 
- thriller sci - fi , USA, 2007, reż. 
Nick Lyon, wyk. Eddy Arellano, 
Ellen Mattsson 

 3.10 Rodzice na skraju załamania 
nerwowego

 4.00 Disco Polo Life
 5.00 Disco Polo Life

 5.10 Szymon Majewski Show
 6.15 Męski Typ 2: Zbigniew Lew 

- Starowicz - talk show
 6.45 Mango - Telezakupy
 8.50 Różowa pantera - serial
 9.50 Chirurdzy II - serial
 11.45 Prawo Agaty - serial obyczajowy
 14.50 Wpuszczony w kanał - kome-

dia, USA, Wielka Brytania 2006, 
reż. David Bowers, Sam Fell

 16.35 Święty - fi lm sensacyjny, USA 
1997, reż. Phillip Noyce, wyk. Val 
Kilmer, Elizabeth Shue, Rade Ser-
bedzija, Valery Nikolaev, Henry 
Goodman, Alun Armstrong

 19.00 Mexican - komedia, USA 2001, 
reż. Gore Verbinski, wyk. Brad Pitt, 
Julia Roberts, James Gandolfi ni, 
J.K. Simmons, Bob Balaban, Sher-
man Augustus, Gene Hackman

 21.40 Przywódca - komedia, USA 
2003, reż. Chris Rock, wyk. Chris 
Rock, Bernie Mac, Dylan Baker, 
Nick Searcy, Lynn Whitfi eld, Robin 
Givens, James Rebhorn

 23.40 Ronin - fi lm sensacyjny, Wielka 
Brytania, USA 1998, reż. John 
Frankenheimer, wyk. Robert 
De Niro, Jean Reno, Natascha 
McElhone, Stellan Skarsgard, 
Sean Bean, Michael Lonsdale, 
Jonathan Pryce

 2.10 Fringe: Na granicy światów 
- serial

 3.10 Sekrety Magii 

 6.00 Na jedwabnym szlaku - serial
 6.30 Biesiada na cztery pory roku 

- serial dok.
 7.00 Taki jest świat
 7.50 Stawka większa niż życie 

- serial
 8.55 Boso przez świat - serial dok.
 11.00 Dynamo: więcej niż magia 

- serial dok.
 12.00 Vicky: wielki mały wiking - fi lm 

familijny, Niemcy 2009
 13.45 Blond ambicja - komedia, USA 

2007, reż. Scott Marshall
 15.40 Ostatni legion - fi lm przygo-

dowy, Francja, Wielka Brytania, 
 17.40 Mumia: Grobowiec Cesarza 

Smoka - fi lm przygodowy, USA
 20.00 Najemnik - fi lm akcji, Aruba, 

Republika Południowej Afryki, 
USA 2006, reż. Don E. FauntLe-
Roy, wyk. Steven Seagal, Jacque-
line Lord, Luke Goss, Michael 
Kenneth Williams, Adrian Galley

 22.00 Z podniesionym czołem - fi lm 
sensacyjny, USA 2004, reż. Kevin 
Bray, wyk. Ashley Scott, Dwayne 
Johnson, Johnny Knoxville

 23.50 Anakondy: Polowanie na 
Krwawą Orchideę - horror, USA 
2004, reż. Dwight Little, wyk. 
Eugene Byrd, Johnny Messner, 
KaDee Strickland

 1.45 Taki jest świat
 2.40 Dyżur
 3.05 Menu na miarę

 4.45 Egzamin z życia (62) - serial
 5.40 My Wy Oni - magazyn
 6.05 Kanonizacja Jana Pawła II
 6.30 Audycje Komitetów Wyborczych
 7.05 Anno Domini - Biblii ciąg dal-

szy (5) - serial
 8.00 Tydzień
 8.25 Do zobaczenia w Krakowie 
 8.40 Tajemnice dzikich zwierząt (2) 

Wilk - magazyn
 8.55 Ziarno - Dzień Papieski 
 9.30 Na zdrowie
 10.00 Transmisja Mszy Świętej
 11.35 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański, Watykan
 12.20 Piraci z Karaibów. Skrzynia 

umarlaka - fi lm przygodowy, 
USA, reż. Gore Verbinski, wyk. 
Johnny Depp, Orlando Bloom, 
Keira Knightley, Jack Davenport, 
Bill Nighy

 15.00 Kryptonim Szef - /5/ - reality 
show

 16.00 Jan Paweł II - Patron Rodziny 
- koncert

 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Audycje Komitetów Wyborczych
 17.40 Komisarz Alex (84) - Czworo-

nożny świadek - serial
 18.35 Jaka to melodia?
 19.20 Wiadomości naukowe 
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.07 ERC
 20.09 PKO Maraton Poznań
 20.25 Dziewczyny ze Lwowa (6) 

- Domki z kart - serial
 21.25 Rolnik szuka żony - /6/ - rea-

lity show
 22.25 Co nas kręci, co nas podnieca 

- komedia, USA, reż. Woody 
Allen, wyk. Larry David, Evan 
Rachel Wood, Patricia Clarkson, 
Henry Cavill

 0.05 Kabareton pod gwiazdami 
- Lidzbark 2015

 0.40 Jaka to melodia?
 1.35 Determinator (11 - 12) - serial
 3.20 Transporter (5) - serial

7.35 Informacje kulturalne 7.55 Życie to 
jest to - komediodramat 9.50 XVII Mię-
dzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina 14.05 Hala odlotów 
- talk - show 14.55 Style życia - Design 
- Kuchnia frankfurcka - fi lm dok. 15.35 
Przyjęcie na dziesięć osób plus trzy - fi lm 
TVP 16.50 XVII Międzynarodowy Kon-
kurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina 
21.05 Zakochani w fi lmie - Rozdarte serce 
- dramat  22.55 Kiedy będę ptakiem - fi lm 
dok. 23.35 Kino nocne - Combat girls. 
Krew i honor - dramat 1.25 Szalony ze-
gar - fi lm anim. 1.35 Rybak na dnie morza 
- fi lm anim. 2.00 Młoda Polska - Rwetes 
- fi lm dok. 2.30 Rozdarte serce - dramat

6.45 Dziennik telewizyjny - 11.10.1984 
7.25 Jak to działa - magazyn 8.00 Pa-
weł z Tarsu. Pojednanie światów - cykl 
dok. 9.25 Wspaniałe stulecie (162) - serial 
10.20 Okrasa łamie przepisy 10.50 Ginące 
cywilizacje (12) - cykl dok. 11.55 Zagad-
kowy władca Peru - fi lm dok. 13.00 Lu-
dzie rzeki - serial dok. 14.05 Szerokie tory 
- reportaż 14.35 Nicolas Le Floch - Wielki 
łowczy - serial 16.30 Historia żywa - Dru-
howie roku 1863 17.00 Ex Libris 17.20 En-
cyklopedia II wojny światowej 17.40 Cafe 
Historia - program publicystyczny 18.00 
Wspaniałe stulecie (163) - serial 19.00 By-
ły sobie odkrycia - serial 19.30 Cafe Hi-
storia - Złoty pociąg - program publicy-
styczny 19.55 Riese - Tajemnice wykute 
w skale - dokument 21.10 Niedokończo-
ny fi lm - fi lm dok. 22.50 Encyklopedia II 
wojny światowej - cykl dok. 23.25 Nicolas 
Le Floch - Kolacja żebraków, cz. 1 - serial 
0.25 Kartki z PRL - cykl dok. 1.05 Pokłosie 
- dramat obyczajowy 3.00 Czas honoru 
(59) - Kuzyn z Murmańska - serial 4.00 
Czas honoru (60) - Kanał - serial 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Piłka nożna Eliminacje ME 2016 9.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 9.07 PŚ w rug-
by 2015 11.00 Polsat Sport News Sport 
Flash 11.07 PŚ w rugby 2015 13.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 13.07 Maga-
zyn Puncher 14.50 Koszykówka Polska Li-
ga Koszykówki 17.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 17.07 Magazyn ATP World 
Tour Uncovered 17.50 Piłka nożna Elimi-
nacje ME 2016 20.00 Magazyn lekkoat-
letyczny 20.35 Piłka nożna Eliminacje ME 
2016 22.45 Magazyn Atleci 23.30 Piłka 
nożna Eliminacje ME 2016 0.30 Piłka noż-
na Eliminacje ME 2016 2.30 Mistrzostwa 
Europy mężczyzn w siatkówce 

8.10 Biało - czerwony wyścig - felieton 
8.55 16. PKO Poznań Maraton - felieton 
9.05 Skandia Maraton Lang Team - fe-
lieton 9.25 Smolarek 10.00 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Pekin - FINAŁ 12.10 16. 
PKO Poznań Maraton 12.25 Kierunkek 
RIO 12.55 Skandia Maraton Lang Team 
- felieton 13.10 16. PKO Poznań Mara-
ton - felieton 13.20 Pełnosprawni 13.50 
Piłka ręczna kobiet - eliminacji ME. Sło-
wacja - Polska 15.45 Świat jeździectwa 
16.25 Tenis ziemny - Turniej WTA - Pekin 
- FINAŁ 18.05 Zwarcie 18.35 Łucznictwo 
- Mistrzostwa Europy - Finały indywidu-
alne 20.40 Piłka ręczna kobiet - elimina-
cji ME. Słowacja - Polska 22.35 Sportowa 
niedziela 0.15 Futbol nie całkiem fair 

4.00 Wyścigi samochodowe. Mistrzo-
stwa świata Endurance, Japonia 10.15 
GP 3. Soczi. 11.00 Wyścigi samochodo-
we. ETC Cup, Włochy 11.30 Piłka nożna. 
Major League Soccer 32. kolejka  13.00 
Wyścigi samochodowe. ETC Cup, Wło-
chy 13.30 Snooker. Euro Tour, Ruhr Open 
15.15 Watts Kolarstwo 15.30 Kolarstwo. 
Paryż - Tours, Francja 17.00 Snooker. Euro 
Tour, Ruhr Open Półfi nał 18.00 Kolarstwo. 
Abu Dhabi Tour 19.00 Kolarstwo. Paryż 
- Tours 20.00 Snooker. Euro Tour, Ruhr 
Open 22.00 Kolarstwo. Abu Dhabi Tour 
22.45 Weekend w sportach motorowych 
23.00 Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe 
Mistrzostwa Europy, Grecja 23.30 Kolar-
stwo. Paryż - Tours, Francja 

12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Fran-
ciszkiem 12.20 Wieś - to też Polska 13.30 
Sól ziemi 14.30 Miłość odnajdzie cię wszę-
dzie 16.00 Informacje dnia 16.10 Koncert 
życzeń 17.00 Tam, gdzie Bóg płacze 17.30 
Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 In-
formacje dnia 18.15 Rozmowy niedokoń-
czone 19.25 Retrospekcja 19.30 Latający 
dom 20.00 Informacje dnia 20.20 Róża-
niec 20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel 
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 
Vatican Magazine 22.10 Jak My to widzi-
my 22.40 Stan Bezpieczeństwa Państwa 
22.50 Józef z Egiptu 23.35 Osobisty se-
kretarz Jana XXIII 23.50 Chingola 0.00 
Świat w obrazach 0.05 Słowo Życia 0.10 
Informacje dnia 0.30 Reportaż dnia 1.00 
Anioł Pański z Ojcem Świętym Francisz-
kiem 1.15 Rozmowy niedokończone

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 22.35 
Sportowa niedziela 23.15 Godzina po go-
dzinie - podsumowanie dnia 0.00 Pogoda 
0.10 Teleexpress Extra 0.35 Woronicza 17 

 6.30 M jak miłość (1163) - serial
 7.25 Barwy szczęścia (1326 - 1329) 

- serial obyczajowy
 9.40 Tropiciel rojów - fi lm dok. 
 10.40 Podróże z historią (2) Jak 

zostać husarzem? - cykl dok.
 11.15 Makłowicz w podróży 

- Hiszpania
 11.50 Gwiazdy w południe - Frisco 

Kid - komedia, USA, reż. Robert 
Aldrich, wyk. Gene Wilder, Harri-
son Ford, William Smith, Ramon 
Bieri

 14.00 Familiada - teleturniej
 14.40 The Voice of Poland VI seria 

- Bitwa 
 16.10 Audycje Komitetów Wybor-

czych
 16.30 Na dobre i na złe (609) 

- Podejrzany - serial
 17.25 Na sygnale (70) - Sława - serial 

fabularyzowany TVP
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.45 Pogoda
 18.55 Paranienormalni Tonight 

- Kulisy
 19.05 O mnie się nie martw - s. III (5) 

- serial komediowy
 20.10 Plan doskonały - fi lm sensa-

cyjny, USA, reż. Spike Lee, wyk. 
Denzel Washington, Clive Owen, 
Jodie Foster, Willem Dafoe

 22.25 Paranienormalni Tonight 
- Jolanta Fraszyńska - program 
rozrywkowy

 23.30 Historia jazzu „Swing. Czysta 
przyjemność” 5 - fi lm dok. 

 0.40 Tadeusz Różewicz - Twarze 
- fi lm dok. reż. Piotr Lachmann

 1.50 Kapitan Ron - komedia, USA, 
reż. Thom Ebernhardt, wyk. Kurt 
Russell, Martin Short, Benjamin 
Salisbury, Mary Kay Place

 3.40 Czas honoru (71) - Dzieci 
Wojny - serial

 4.40 Skandal (19) - serial
 5.25 Zakończenie dnia

 5.50 Mango - Telezakupy
 7.55 Maja w ogrodzie - magazyn 

ogrodniczy
 8.25 Akademia ogrodnika - maga-

zyn ogrodniczy
 8.30 Dzień Dobry TVN - magazyn
 11.00 Kobieta na krańcu świata
 11.35 Co za tydzień - magazyn
 12.05 Aż po sufi t! - serial
 13.05 Kto poślubi mojego syna?
 14.05 Mam talent
 15.40 Thor - fi lm przygodowy, USA 

2011, reż. Kenneth Branagh, wyk. 
Chris Hemsworth, Natalie Port-
man, Tom Hiddleston, Anthony 
Hopkins, Stellan Skarsgard

 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 Blade, Wieczny Łowca - hor-
ror, USA 1998, reż. Stephen Nor-
rington, wyk. Wesley Snipes, Ste-
phen Dorff , Kris Kristoff erson, 
N’Bushe Wright, Donal Logue, 
Udo Kier, Arly Jover, Traci Lords

 1.25 Top Model - program rozryw-
kowy

 2.25 Kuchenne rewolucje - program 
kulinarno - rozrywkowy

 3.25 Uwaga! - program interwencyjny
 3.40 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
 9.55 Na fali - fi lm anim., USA, 2007, 

reż. Ash Brannon, Chris Buck 
 11.35 Pan Popper i jego pingwiny 

- komedia familijna, USA, 2011, 
reż. Mark Waters, wyk. Angela 
Lansbury, Carla Gugino, Jim Carrey

 13.45 SuperDzieciak
 15.45 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
 19.30 Państwo w Państwie
 20.00 Studio sport
 20.35 Eliminacje Euro2016 
  mecz: Polska - Irlandia
 22.45 Studio sport

 23.00 Ciacho - komedia, Polska, 2010, 
reż. Patryk Vega, wyk. Tomasz 
Karolak, Grzegorz Ciągardlak, 
Marcin Bosak, Marta Żmuda 
Trzebiatowska, Tomasz Kot, 
Paweł Małaszyński 

  Wielki przebój kinowy z udziałem 
polskich gwiazd. Kiedy Basia wpad-
nie w tarapaty, a jej narzeczony Jan 
ujawni swoje prawdziwe oblicze, 
nieporadni, ale zdeterminowani 
bracia zrobią wszystko, żeby ura-
tować ukochaną siostrę. Zanim 
jednak wywrócą cały świat do góry 
nogami na drodze spotkają kilka 
nieplanowanych zwrotów akcji 
i intrygujących kobiet. 

 1.25 Magazyn sportowy
 3.25 Tajemnice losu

 6.00 Strażnik Teksasu
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 11.05 Galileo
 12.05 Galileo
 13.05 CJ7 - komedia familijna, Hong-

kong, 2008, reż. Stephen Chow
 14.55 Kłopotliwy spadek - fi lm fabu-

larny, USA, 2011, reż. Michael 
Pavone, wyk. Amy Smart, Ethan 
Embry, John Cena 

 17.00 Odyseusz i Wyspa Mgieł - fi lm 
przygodowy, Kanada, Rumunia, 
Wielka Brytania, 2008

 19.00 Galileo
 20.00 Na linii ognia - thriller sensa-

cyjny, USA, 1993, reż. Wolfgang 
Petersen, wyk. Clint Eastwood, 
Gary Cole, Rene Russo, Dylan 
McDermott, John Malkovich 

 22.45 Śmierć w Tombstone - western, 
USA, 2013, reż. Roel Reiné, wyk. 
Anthony Michael Hall, Danny 
Trejo, Mickey Rourke 

 0.55 Tajna broń - fi lm sensacyjny, 
USA, 1996, reż. John Woo, wyk. 
John Travolta, Bob Gunton, Chri-
stian Slater, Samantha Mathis, 
Delroy Lindo, Frank Whaley 

 3.05 Rodzice na skraju załamania 
nerwowego

 4.00 Disco Polo Life

 5.30 Szymon Majewski Show
 6.35 Męski Typ 2: Michał Urbaniak 

- talk show
 7.10 Mango - Telezakupy
 9.15 Różowa pantera - serial
 9.45 Różowa pantera - serial
 10.15 Chirurdzy II - serial
 11.20 Zaklinaczka duchów - serial 
 13.20 Magda M. - serial obyczajowy
 14.25 Biały kanion - western, USA 

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

 17.50 Kopalnie króla Salomona - fi lm 
przygodowy, USA 1985, reż. J. Lee 
Thompson, wyk. Richard Cham-
berlain, Sharon Stone, Herbert 
Lom, John Rhys - Davies, Ken 
Gampu

 20.00 Harry Potter i Kamień Filozo-
fi czny - fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania 2001, reż. Chris 
Columbus, wyk. Daniel Radcliff e, 
Rupert Grint, Emma Watson, 
Richard Harris, Maggie Smith

 23.15 Rush - serial
 0.10 Wrony - fi lm katastrofi czny, 

Niemcy 2006, reż. Edzard Onne-
ken, wyk. Susanna Simon, Stefan 
Jürgens, Doris Kunstmann, Nike 
Fuhrmann, Silke Matthias

 2.20 Sekrety Magii 
 4.25 Druga strona medalu - talk show
 4.55 Koniec programu

 6.00 Taki jest świat
 6.55 Co ludzie powiedzą? - serial
 8.05 Stawka większa niż życie 

- serial
 9.20 Boso przez świat - serial dok.
 10.00 Wojciech Cejrowski. Boso 
 11.10 Najpiękniejsze baśnie braci 

Grimm: Złodziej nad złodzie-
jami - baśń, Niemcy 2010

 12.40 Wielka bitwa Asterixa - fi lm anim.
 14.15 Asterix i Obelix: W służbie 

Jej Królewskiej Mości - fi lm 
przygodowy, Francja, Hiszpania, 
Włochy, Węgry 2013, reż. Laurent 
Tirard, wyk. Gallienne, Catherine 
Deneuve, Dany Boon, Edouard 
Baer, Gérard Depardieu

 16.45 Tower Heist: Zemsta cieciów 
- komedia, USA 2011, reż. Brett 
Ratner, wyk. Alan Alda, Ben Stiller, 
Casey Affl  eck, Eddie Murphy

 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Pięcioletnie zaręczyny - kome-

dia, USA 2012, reż. Nicholas Stol-
ler, wyk. Alison Brie, Chris Pratt, 
Emily Blunt, Jason Segel, Lauren 
Weedman

 22.45 Podziemny krąg - thriller, USA 
1999, reż. David Fincher, wyk. 
Brad Pitt, Edward Norton, Helena 
Bonham Carter

 1.25 The Walking Dead - serial
 2.25 Dyżur
 3.00 Taki jest świat
 3.50 JRG w akcji

Niedziela, 11.10.2015

Sobota, 10.10.2015

6.00 Stawiam na Tolka Banana  - serial 
7.45 Czterej pancerni i pies cz. 3 - 4 - serial 
10.00 Bananowa liga 2 - komedia 11.55 
Jest sprawa - komedia  13.50 Zaginiony 
świat - serial 14.45 Zaginiony świat - se-
rial 15.45 Przyłbice i kaptury - serial 18.10 
Herkules cz. 2 - serial 19.55 Taxi 3 - kome-
dia sensacyjna 21.50 Ładunek - thriller 
23.45 Czekając na wyrok - dramat 2.00 
Bliżej - dramat 

15.45 Express - informacje 16.05 DeFac-
to Extra 16.40 Ice road truckers 6. Drogi 
Śmierci - serial 17.45 Express - informacje 
18.05 Kossakowski. Inicjacja 18.35 Scien-
ce of Stupid 19.10 Anatomia głupoty we-
dług Richarda Hammonda 19.45 Express 
- informacje 20.00 Wojny przewoźników 
21.00 Usterka 22.00 Najgorszy polski kie-
rowca 23.00 Gogglebox. Przed telewizo-
rem 23.45 Staż w porno biznesie - serial 

11.20 Druh zastępowy - komedia familij-
na 13.10 Najdziwniejsze zwierzęta świa-
ta 14.10 Rekiny w akcji: 25 najlepszych 
fi lmów 15.10 Wielka piątka 16.10 Antho-
ny Bourdain - bez rezerwacji 17.10 Mistrz 
kuchni: Juniorzy 18.25 Autościema - czyli 
jak kupować, by nie żałować 19.30 Balto 
II. Poszukiwania - fi lm anim. 21.00 Kosz-
marne tatuaże 21.30 Daybreakers. Świt 
- horror 23.35 Erotyczne opętanie

6.00 Granice ryzyka - serial 7.10 Hallo 
Szpicbródka, czyli ostatni występ Króla 
Kasiarzy - komedia  9.15 Zaginiony świat 
- serial 11.10 Katastrofy w przestworzach  
- serial 12.25 Szansa na sukces - fi lm mło-
dzieżowy 14.35 Taxi 3 - komedia sensa-
cyjna 16.20 Stawka większa niż życie cz. 
6 - serial 17.30 Czterej pancerni i pies cz. 3 
- 4- serial 19.50 Pręgi - dramat psycholo-
giczny  21.55 Luther Sezon 2 - serial 

14.00 Anatomia głupoty według Richarda 
Hammonda 14.30 Wielkie przeprowadz-
ki - serial 15.00 Ostre cięcie 15.45 Express 
- informacje 16.05 Usterka 16.35 Da-
my i wieśniaczki 17.45 Express - informa-
cje 18.05 Remont dla zysku 18.35 Wojny 
magazynowe 19.45 Express - informacje 
20.00 DeFacto Extra 21.30 Kossakowski. 
Inicjacja 22.05 Betlejewski. Prowokacje 
22.35 Komornicy 23.05 Przepustka - serial

10.20 Legendy Chima 11.20 Garfi eld 
Show 11.35 Balto II. Poszukiwania - fi lm 
anim. 13.10 Osobliwi ulubieńcy 14.10 Ży-
wa tarcza - fi lm akcji 16.05 Tajemnicza 
wyspa Juliusza Verne’a - fi lm przygo-
dowy 18.05 Polski lombard 19.05 Druh 
zastępowy - komedia familijna 21.00 
Śmierć na 1000 sposobów 21.30 CSI: 
Kryminalne zagadki Miami 23.25 Duchy 
Marsa - horror sci - fi  
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 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie - Gospodarka
 8.55 Ranczo (30) - serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (30) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (190) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Cudowny świat przyrody 

- serial dok.
 13.10 David Attenborough i osobli-

wości świata przyrody, cz. 11. 
Porażające zmysły - serial dok.

 13.40 Gwiazdy, hity, historie
 14.00 Tysiąc i jedna noc (31) - serial
 14.50 Wiadomości naukowe 
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Program rozrywkowy
 15.40 Wspaniałe stulecie (191) - serial
 16.35 Audycje Komitetów Wyborczych
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2807) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.25 Bitwa o Anglię - dramat 

wojenny, Wielka Brytania, reż. 
Guy Hamilton, wyk. Laurence Oli-
vier, Edward Fox, Susannah York, 
Christopher Plummer, Michael 
Caine

 22.45 Oto historia - Jurajski Park Hit-
lera - fi lm dok.

 23.45 Co nas kręci, co nas podnieca 
- komedia, USA, reż. Woody 
Allen, wyk. Larry David, Evan 
Rachel Wood, Patricia Clarkson, 
Henry Cavill

 1.25 Liberator - fi lm akcji, USA, 
reż. Andrew Davis, wyk. Ste-
ven Seagal, Tommy Lee Jones, 
Damian Chapa

 3.10 Gospodarka
 3.20 Notacje - Danuta Grechuta. 

Gdyby nie Marek - cykl dok.

8.20 Portrety - Mój syn z dżungli - fi lm 
dok. 9.20 Anioł dziwnych przypadków 
- fi lm anim. 9.50 XVII Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Cho-
pina 14.05 Kryptonim MOrd - Zbrod-
niarz i panna - fi lm fabularny  15.40 Nie-
wdzięczność - dramat psychologiczny  
16.50 XVII Międzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina 21.05 
Informacje kulturalne 21.25 Dzień kobiet 
- fi lm obyczajowy  23.10 XVII Międzyna-
rodowy Konkurs Pianistyczny im. Frydery-
ka Chopina 23.30 Młoda Polska - Wulkan 
- dramat  23.50 Libera - Przewodnik po 
sztuce - felieton 0.05 Informacje kultural-
ne 0.25 Ju Dou - dramat 

6.45 Dziennik telewizyjny - 12.10.1984 
7.25 Snowdonia 1890 (8) - serial 8.00 
Woliński Park Narodowy 9.00 Wspania-
łe stulecie (163) - serial 10.00 Makłowicz 
w podróży 10.35 Spór o historię - deba-
ta 11.20 Riese - Tajemnice wykute w skale 
12.30 Ojciec i syn - fi lm dok. 13.35 Sybe-
ryjska Chmurka w Łodzi - reportaż 14.05 
Regiony z Historią 14.30 Wyprawa do 
Wielkiego Rowu, cz. 1 - fi lm dok. 15.30 
Było, nie minęło 16.05 Sensacje XX wie-
ku 17.00 Historia żywa 17.40 Flesz histo-
rii 18.00 Wspaniałe stulecie (164) - serial 
19.05 Były sobie odkrycia - serial 19.45 
Wielcy marzyciele - Nikola Tesla - serial 
dok. 20.40 Ex Libris 21.00 Było nie minęło 
21.35 Sensacje XX wieku - Syndykat za-
bójców 22.35 Zagadkowy władca Peru 
- fi lm dok. 23.40 Codzienny PRL - W górę 
- reportaż 0.00 Codzienny PRL - Remont 
`73 - reportaż 0.20 Codzienny PRL - Noc-
ny etat - reportaż 0.45 Einsatzgruppen. 
Oddziały śmierci - serial dok. 1.35 Flesz hi-
storii 2.00 Legenda 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK - fi lm dok. 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Piłka nożna Eliminacje ME 2016 9.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 9.07 Mistrzo-
stwa Europy mężczyzn w siatkówce 11.00 
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 PŚ 
w rugby 2015 13.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 13.07 Mistrzostwa Europy 
mężczyzn w siatkówce 15.00 Boks Maga-
zyn Puncher 16.00 Piłka nożna Magazyn 
I ligi 17.00 Polsat Sport News Sport Flash 
17.07 Magazyn Atleci 17.50 Piłka nożna 
Eliminacje ME 2016 20.00 Magazyn lek-
koatletyczny 20.35 Piłka nożna Eliminacje 
ME 2016 22.45 Magazyn golfowy 23.30 
Piłka nożna Eliminacje ME 2016 0.30 Piłka 
nożna Eliminacje ME 2016 

8.00 Sportowa niedziela 8.40 Sportowa 
niedziela 9.45 Piłka nożna - mecz old-
boyów. Polska - Brazylia 10.45 Piłka noż-
na - mecz oldboyów. Polska - Brazylia 
11.45 David Beckham 12.30 Łucznictwo 
- Mistrzostwa Europy - Finały indywidu-
alne 14.30 Piłka ręczna kobiet - elimina-
cji ME. Słowacja - Polska 16.30 Zwarcie 
17.05 Boks - Megafi ghts 20.10 Spor-
towa niedziela, cz. 2 21.20 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Pekin - FINAŁ 23.00 
Echa stadionów 23.25 Gala boksu za-
wodowego - Birmingham - Jose Pedraza 
- Andrej Klimow 0.20 Gala boksu zawo-
dowego - Birmingham - Deonaty Wilder 
- Eric Molina 1.20 Zakończenie dnia 

7.30 Kolarstwo. Wyścig Dookoła Lombar-
dii 8.30 Snooker. Euro Tour, Ruhr Open 
10.30 Kolarstwo. Paryż - Tours 11.30 Sno-
oker. Euro Tour, Ruhr Open 13.00 Kolar-
stwo. Wyścig Dookoła Lombardii 14.00 
Kolarstwo. Paryż - Tours 15.00 Snooker. 
Euro Tour, Ruhr Open 16.30 Kolarstwo. 
Paryż - Tours 18.00 Piłka nożna. Major 
League Soccer 32. kolejka 19.30 Snooker. 
Euro Tour, Ruhr Open Finał 21.00 Watts 
21.15 Kolarstwo. Paryż - Tours, Francja 
22.45 Jeździectwo. Magazyn wyścigów 
konnych 23.00  Eurogole 23.05 Piłka noż-
na. MLS Highlights 23.30 Piłka nożna. Fo-
otball Greatest Magazyn piłkarski 23.55  
Eurogole 0.00 Snooker. Euro Tour, Ruhr 
Open Finał 1.30 Kolarstwo. Paryż - Tours 

8.00 Informacje dnia 8.15 Wieś - to też 
Polska 9.25 Słowo Życia 9.30 Vatican 
Magazine 10.00 Informacje dnia 10.15 
Rozmowy niedokończone 11.30 Myśląc 
Ojczyzna 11.40 Po cóż są nam święci? 
11.50 Retrospekcja 11.55 Święty na każ-
dy dzień 12.00 Anioł Pański 12.03 Infor-
macje dnia 12.20 Sól ziemi 13.20 Koncert 
życzeń 14.10 Głos serca 15.35 Moje po-
wołanie 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Sanktuaria polskie 16.30 
Tydzień z Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie 
17.20 Święty na każdy dzień 17.30 Spot-
kanie Rodziny Radia Maryja 19.30 Jezus 
- Królestwo bez granic 20.00 Informacje 
dnia 20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczy-
zna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Infor-
macje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 
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 21.49 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 

 6.00 Coś dla Ciebie - magazyn
 6.30 Audycje Komitetów Wyborczych
 7.05 M jak miłość (913) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Barwy szczęścia (1329) - serial
 11.30 Postaw na milion - teleturniej
 12.30 Imperium miłości (30) - serial 

kostiumowy, Turcja
 13.25 Latający Klub 2 - HITY
 13.45 Moje 600 gramów szczęścia (20) 

- nowela dok.
 14.35 Audycje Komitetów Wyborczych
 14.50 Imperium miłości (31) - serial 

kostiumowy, Turcja
 15.50 Panorama
 16.05 Pogoda
 16.10 Reporter Polski - magazyn
 16.40 Rodzinka.pl (161) - Zależności 

- serial komediowy
 17.15 Moje 600 gramów szczęścia 

- nowela dok.
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.40 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1329) - serial 

obyczajowy
 20.05 Barwy szczęścia (1330) - serial 

obyczajowy
 20.45 M jak miłość (1164) - serial
 21.40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Tomasz Lis na żywo
 22.55 Czy świat oszalał? - Pod bia-

łoruskim kloszem - fi lm dok. 
Litwa, USA, Irlandia, reż. Mark 
Byrne, Rob Dennis

 0.25 Skandal (19) - serial
 1.20 Czas honoru - Powstanie (4) 

- Kamień na kamieniu - serial
 2.20 Miasto nadziei - komedia 

romantyczna, USA, reż. Mark 
Herman, wyk. Colin Firth, Heather 
Graham, Minnie Driver

 4.00 Tomasz Lis na żywo
 5.00 Zakończenie programu

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

kulinarno - rozrywkowy
 11.55 Singielka - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.25 Rozmowy w toku - talk show
 15.25 Szkoła - serial
 16.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy

 17.25 Singielka - serial
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 20.50 Ten moment - serial
 21.30 Top Model - program rozrywkowy
 22.30 Na językach - magazyn
 23.30 Revolution - serial
 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
 14.40 Słoiki
 15.50 Wydarzenia
 16.10 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 MEGA HIT - Uprowadzona 
- thriller sensacyjny, Francja, USA, 
Wielka Brytania, 2008, reż. Pierre 
Morel, wyk. Famke Janssen, Liam 
Neeson, Maggie Grace, Xander 
Berkeley

 22.00 7 sekund - thriller kryminalny, 
USA, Szwajcaria, Wielka Bryta-
nia, 2005, reż. Simon Fellows, 
wyk. Wesley Snipes, Deobia 
Oparei, Georgina Rylance, Pete 
Lee - Wilson, Serge Soric, Tamzin 
Outhwaite 

 0.00 Most na rzece Kwai - fi lm 
wojenny, Wielka Brytania, USA, 
1957, reż. David Lean, wyk. Alec 
Guinness, Jack Hawkins, James 
Donald, Sessue Hayakawa, Wil-
liam Holden

 3.15 Tajemnice losu
 5.00 Disco Gramy

 6.00 Sekrety Sąsiadów
 6.30 Sekrety Sąsiadów
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 Dom nie do poznania
 10.00 Kotka
 11.00 Dzikie serce - telenowela oby-

czajowa
 12.00 Detektywi w akcji
 13.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 14.00 STOP Drogówka
 15.00 Dom nie do poznania
 16.00 Kotka
 17.00 Dzikie serce - telenowela oby-

czajowa
 18.00 Detektywi w akcji
 19.00 Policjantki i Policjanci - serial 

obyczajowy
 20.00 Śmierć na 1000 sposobów
 20.30 Śmierć na 1000 sposobów
 21.00 Światowe rekordy Guinessa
 22.00 PL do zobaczenia
 22.20 Galileo
 23.20 Galileo
 0.20 Spadkobiercy
 1.20 STOP Drogówka
 2.20 Interwencja
 2.40 Eliminacje ME 2016: 
  Szkocja - Polska
 5.00 Disco Polo Life

 5.25 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.50 Męski Typ 2: Artur Boruc - talk 

show
 7.25 Chirurdzy II - serial
 8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.25 Magda M. - serial obyczajowy
 11.25 Mango Telezakupy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Wesołowska i mediatorzy 
 16.30 Wesołowska i mediatorzy 
 17.00 Zaklinaczka duchów - serial
 18.00 Chirurdzy II - serial
 19.00 Dr House V - serial obyczajowy
 20.00 Ronin - fi lm sensacyjny, Wielka 

Brytania, USA 1998, reż. John 
Frankenheimer, wyk. Robert 
De Niro, Jean Reno, Natascha 
McElhone, Stellan Skarsgard, 
Sean Bean, Michael Lonsdale, 
Jonathan Pryce

 22.30 The Following II - serial
 23.35 Harry Potter i Kamień Filozo-

fi czny - fi lm przygodowy, USA, 
Wielka Brytania 2001, reż. Chris 
Columbus, wyk. Daniel Radcliff e, 
Rupert Grint, Emma Watson, 
Richard Harris, Maggie Smith, 
Robbie Coltrane, Alan Rickman, 
Ian Hart, Zoë Wanamaker

 2.45 Sekrety Magii 
 4.55 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 11.00 Agenci NCIS - serial
 12.00 Gwiezdne wrota - serial
 13.00 Gwiezdne wrota - serial
 14.00 Za głosem serca - telenowela
 15.00 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 16.00 To moje życie! - telenowela, Tur-

cja 2015
 17.00 Kuchenne koszmary Gordona 

Ramsaya - serial dok.
 18.00 Mike i Molly - serial
 18.30 Mike i Molly - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 19.30 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 22.50 Podziemny krąg - thriller, USA 

1999, reż. David Fincher, wyk. 
Brad Pitt, Edward Norton, Helena 
Bonham Carter

 1.45 Taki jest świat
 2.30 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.25 Dyżur
 3.50 JRG w akcji
 4.15 Menu na miarę
 4.40 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie - Historia dla 

Ciebie - pamięć.pl - magazyn
 8.55 Ranczo (31) - Radio interak-

tywne - serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (31) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (191) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Natura rzeczy - Żywność eko-

logiczna „Dary losu czy dary 
lasu” - magazyn

 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Essequibo - Ukryta rzeka, cz. 1 

- serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (32) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Program rozrywkowy
 15.40 Wspaniałe stulecie (192) - serial
 16.35 Audycje Komitetów Wyborczych
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2808) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
 20.25 Raj dla par - komedia, USA, reż. 

Peter Billingsley, wyk. Vince Vau-
ghn, Jason Bateman, Jon Favreau, 
Malin Akerman, Kristen Bell

 22.25 Klucz Salamandry (3) - serial
 23.15 Liberator - fi lm akcji, USA, 

reż. Andrew Davis, wyk. Ste-
ven Seagal, Tommy Lee Jones, 
Damian Chapa

 1.05 Raj dla par - komedia, USA, reż. 
Peter Billingsley, wyk. Vince Vau-
ghn, Jason Bateman, Jon Favreau, 
Malin Akerman, Kristen Bell

 3.00 Historia dla Ciebie - pamięć.pl 
- magazyn

 3.25 Oto Historia - Jurajski Park Hit-
lera - fi lm dok.

 4.20 Świat się kręci - widowisko 
publicystyczne

 5.10 Zakończenie dnia

8.25 Informacje kulturalne 8.50 Mój dom 
- fi lm dok. 9.35 Historia Qiu Ju - dramat 
obyczajowy 11.30 Perskie oko - program 
rozrywkowy 13.35 XVII Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Cho-
pina 13.50 Informacje kulturalne 14.15 
Pociąg do Hollywood - Komedia obycza-
jowa 16.05 Mój dom - fi lm dok. 16.45 
Dziewczyny do wzięcia - fi lm TVP 17.35 
Pomniki historii - Gdynia 17.45 Dom lata-
jących sztyletów - fi lm przygodowo - hi-
storyczny 20.00 Eurokultura 20.30 Good 
Night and Good Luck - dramat  22.10 XVII 
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny 
im. Fryderyka Chopina 22.45 Jedna scena 
- Lęk wysokości - dramat 

6.50 Dziennik telewizyjny - 13.10.1984 
7.30 Snowdonia 1890 (9) - serial dok. 
8.10 Wyprawa do Wielkiego Rowu, cz. 1 
- fi lm dok. 9.15 Wspaniałe stulecie (164) 
- serial 10.10 Okrasa łamie przepisy 10.40 
Flesz historii 11.10 Wielcy marzyciele - Ni-
kola Tesla (4) 12.10 Ruski miesiąc - cykl 
dok. 13.15 Codzienny PRL - reportaż 
14.20 Leśny przewodnik po Bieszczadach 
- fi lm dok. 15.05 Skarby czeskiego dzie-
dzictwa narodowego 6 - cykl dok. 15.35 
Było, nie minęło 16.10 Sensacje XX wie-
ku 17.05 Nowa Huta walczy - fi lm dok. 
18.00 Wspaniałe stulecie (165) - serial 
19.05 Były sobie odkrycia - serial 19.45 
Wielcy marzyciele - Juliusz Verne 20.40 
Ex Libris 21.00 Było, nie minęło - Śląska bi-
twa o benzynę 21.40 Sensacje XX wieku 
22.40 Wielki bieg - dramat 0.35 Einsatz-
gruppen. Oddziały śmierci - Część 2/4. 
Judenfrei. Wrzesień - grudzień 1941 - se-
rial dok. 1.35 Listy gończe - Gdzie jest 
Karina? (7) - magazyn 2.10 Listy gończe 
- Zaginiony (8) - magazyn 2.40 Czas ho-
noru (63) - To ja Cię znalazłem - serial 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Piłka nożna Eliminacje ME 2016 9.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 9.07 Mistrzo-
stwa Europy mężczyzn w siatkówce 11.00 
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Pił-
ka nożna Eliminacje ME 2016 13.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 13.07 Mi-
strzostwa Europy mężczyzn w siatkówce 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 
Piłka nożna Eliminacje ME 2016 17.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 17.07 Maga-
zyn clip 17.30 Mistrzostwa Europy męż-
czyzn w siatkówce 20.30 Mistrzostwa 
Europy mężczyzn w siatkówce 20.35 Pił-
ka nożna Eliminacje ME 2016 22.45 Ma-
gazyn ATP World Tour Uncovered 23.30 
Piłka nożna Eliminacje ME 2016 

8.00 Futbol Amerykański - mecz towa-
rzyski. Polska - Belgia - relacja 10.25 Lek-
koatletyka - MŚ - Pekin - dzień 2 - sesja 
popołudniowa 12.20 Skandia Maraton 
Lang Team - felieton 12.40 Tenis ziem-
ny - Turniej WTA - Pekin - FINAŁ 14.20 
Łucznictwo - Mistrzostwa Europy - Fina-
ły indywidualne 16.20 Sportowa niedziela 
17.30 LA dla każdego 18.05 Piłka nożna 
- mecz oldboyów. Polska - Brazylia 20.00 
Kolarstwo - Tour de Pologne - 6. etap. Bu-
kowina Tatrzańska - Bukowina Tatrzań-
ska 21.00 Kolarstwo - Tour de Pologne - 7. 
etap. Kraków - Kraków 22.00 PŚ w rock’n 
rollu akrobatycznym 23.00 Sportowy 
Wieczór 23.25 Boks - GALA MGM Grand 
Garden - Las Vegas.

8.30 Watts 8.45 Kolarstwo. Paryż - Tours 
10.00  Eurogole 10.05 Piłka nożna. Major 
League Soccer, MLS Highlights 10.30 Piłka 
nożna. Football Greatest 10.55  Eurogole 
11.00 Magazyn wyścigów konnych 11.15 
Piłka nożna. Major League Soccer 10. ko-
lejka  12.30 Tenis. Turniej WTA, Linz 18.00 
Piłka nożna. Mecz towarzyski: Niem-
cy - Anglia 20.00 Tenis. Turniej WTA, Linz 
22.00 Tenis. Turniej WTA, Linz 22.30 Wy-
ścigi samochodowe. Mistrzostwa świata 
Endurance, Japonia 23.00 Sporty Moto-
rowe. GT Academy Back to Basics 23.15 
Wyścigi samochodowe. Blancpain Sprint 
Series, Zandvoort, Holandia 23.45 Piłka 
nożna. Mecz towarzyski: Niemcy - Anglia 

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Spektakl teatralny. Powrót posła 
13.35 Jubileusz 25 - lecia obecności sa-
lezjanów w Zambii 13.55 Strażnik swo-
jego brata 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 In-
formacje dnia 16.10 Tata - katolik nie jest 
mięczakiem 16.40 Aktualności akademi-
ckie WSKSiM w Toruniu 16.45 Kapucyni 
w Rosji 17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł 
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Roz-
mowy niedokończone 19.25 Święty na 
każdy dzień 19.30 Każdy maluch to po-
trafi  19.45 Modlitwa z telefonicznym 
udziałem dzieci 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Myśląc Ojczyzna 
21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje 
dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 
Nowa nadzieja 0.00 Świat w obrazach 
0.05 Słowo Życia 0.10 Informacje 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 17.15 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 

 5.10 M jak miłość (913) - serial
 6.05 Szwedzcy Luteranie - reportaż
 6.30 Audycje Komitetów Wyborczych
 7.05 M jak miłość (914) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Barwy szczęścia (1330) - serial 

obyczajowy
 11.30 Na dobre i na złe (30) - Kło-

potliwy pacjent - serial
 12.30 Imperium miłości (31) - serial 

kostiumowy, Turcja
 13.25 Latający Klub 2 - HITY
 13.45 Moje 600 gramów szczęścia 

- nowela dok.
 14.35 Audycje Komitetów Wyborczych
 14.50 Imperium miłości (32) - serial 

kostiumowy, Turcja
 15.50 Panorama
 16.10 Pogoda
 16.20 M jak miłość (1164) - serial
 17.15 Moje 600 gramów szczęścia 

- nowela dok.
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.35 Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1330) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1331) - serial
 20.45 M jak miłość (1165) - serial
 21.40 Kulisy serialu „M jak miłość” 
 21.50 Magazyn Ekspresu Reporterów
 22.55 Świat bez fi kcji - One man 

show - fi lm dok. 
 0.05 Krew z krwi 2 (8) - serial
 0.55 Instynkt (7) - Klątwa - serial 

kryminalny TVP
 1.50 Magazyn Ekspresu Reporterów 
 2.55 One man show - fi lm dok. 
 4.00 Paradoks (13) Paradoks - serial 

kryminalny TVP
 4.50 Zakończenie programu

 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Ten moment - serial
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 11.55 Singielka - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.25 Rozmowy w toku - talk show
 15.25 Szkoła - serial
 16.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 17.25 Singielka - serial
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy

 20.50 Ten moment - serial
 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 Goście - 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

10.00 Dzień, który zmienił moje życie
11.00 Dlaczego ja?
12.00 Pielęgniarki
13.00 Trudne sprawy
14.00 Pierwsza miłość
14.40 Słoiki
15.50 Wydarzenia
16.10 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 Konspiracja Echelon - fi lm akcji, 
USA, 2009, reż. Greg Marcks, 
wyk. Edward Burns, Jonathan 
Pryce, Shane West, Tamara Feld-
man, Ving Rhames

 Max Peterson zajmuje się instalo-
waniem komputerowych syste-
mów bezpieczeństwa. Podczas 
pobytu w Tajlandii otrzymuje tajem-
niczy podarunek - telefon, który 
wysyła wiadomości pozwalające 
na wygrywanie w kasynie. Wkrótce 
okazuje się, że Max stał się celem 
szefa kasyna i agentów CIA. 

1.00 Jesse Stone: Nocna przeprawa 
- thriller kryminalny, USA, 2006, 
reż. Robert Harmon, wyk. Tom Sel-
leck, Kohl Sudduth, Polly Shannon

2.55 Tajemnice losu

 6.00 Sekrety Sąsiadów
 6.30 Sekrety Sąsiadów
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.30 Garfi eld Show
 8.45 PL do zobaczenia
 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 Wieczór kawalerski - Ostat-

nie kuszenie - komedia, USA, 
2008, reż. James Ryan, wyk. Josh 
Cooke, Danny Jacobs, Emmanue-
lle Vaugier, Greg Pitts

 0.10 Spadkobiercy
 1.10 Śmierć na 1000 sposobów
 1.40 Śmierć na 1000 sposobów
 2.10 Graffi  ti
 2.20 TAK czy NIE
 2.55 Magazyn Puncher 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 Chirurdzy II - serial
 8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.25 Magda M. - serial obyczajowy
 11.25 Mango Telezakupy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Wesołowska i mediatorzy 
 16.30 Wesołowska i mediatorzy 
 17.00 Zaklinaczka duchów - serial
 18.00 Chirurdzy II - serial
 19.00 Dr House V - serial obyczajowy
 20.00 Wykonać wyrok - fi lm sen-

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

 21.55 Święty - fi lm sensacyjny, USA 
1997, reż. Phillip Noyce, wyk. Val 
Kilmer, Elizabeth Shue, Rade Ser-
bedzija, Valery Nikolaev, Henry 
Goodman, Alun Armstrong

 0.20 Rush - serial
 1.25 Sekrety Magii 
 3.40 Druga strona medalu - talk show
 4.15 Druga strona medalu - talk show
 4.50 Druga strona medalu - talk show
 5.20 Koniec programu

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

- serial
 11.00 Agenci NCIS - serial
 12.00 Gwiezdne wrota - serial
 13.00 Gwiezdne wrota - serial
 14.00 Za głosem serca - telenowela
 15.00 To moje życie! - telenowela
 17.00 Kuchenne koszmary Gordona 

Ramsaya - serial dok.
 18.00 Mike i Molly - serial
 18.30 Mike i Molly - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 19.30 Pingwiny z Madagaskaru 

- serial
 20.00 Motyw - serial
 21.00 Motyw - serial
 21.55 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 22.55 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas - serial
 23.50 The Walking Dead - serial
 0.50 JRG w akcji
 1.20 Dyżur
 1.50 JRG w akcji
 2.30 Dyżur
 3.00 JRG w akcji
 3.30 Dyżur
 4.00 JRG w akcji
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

Wtorek, 13.10.2015

Poniedziałek, 12.10.2015

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 
7.25 Koniec świata cz. 2 - serial 9.10 Przy-
łbice i kaptury - serial 11.40 Historia Oręża 
- serial 12.50 Katastrofy w przestworzach 
- Poza kontrolą - serial 14.00 Z pamiętni-
ka położnej Sezon 1 - serial 15.25 Dziesięć 
przykazań cz. 1 - serial 17.35 Wieczór - dra-
mat 20.00 Siedem mieczy - fi lm sensacyj-
ny 23.10 Tulipan - serial 0.30 Pręgi - dramat 
psychologiczny

14.10 Usterka 14.45 Kuchenne koszmary 
Gordona Ramsaya 15.45 Express - infor-
macje 16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 
17.45 Express - informacje 18.05 Zastaw 
się i płać 19.10 Super śmieciarze - serial 
19.45 Express - informacje 20.05 Uwa-
ga! po Uwadze 21.10 Komornicy 21.45 
Express - informacje 22.00 Gogglebox. 
Przed telewizorem 22.45 Handlarze. Na 
zlecenie 23.45 Kossakowski. Inicjacja 

7.05 Strażnik Teksasu 8.00 Galileo 9.00 
STOP Drogówka 10.00 Kosmos 11.00 Za-
klinacz psów 12.00 Miodowe lata 13.40 
Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia 
15.15 Tuż przed tragedią 16.15 Strażnik 
Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodo-
we lata 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 
1000 sposobów 21.30 Jutro, kiedy zaczęła 
się wojna - fi lm akcji 23.50 Twarda laska 
- komedia romantyczna

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 
7.35 Dziesięć przykazań cz. 1 - serial 9.40 
Jej własny miesiąc miodowy - komedia 
romantyczna 11.40 Historia Oręża - serial 
12.50 Katastrofy w przestworzach  - se-
rial 14.00 Polskie drogi - Najspokojniejsze 
miejsce na świecie - serial 16.00 Koniec 
świata cz. 2 - serial 18.00 Wybór Gracie 
- fi lm familijny 20.00 Intrygant - komedia 
22.15 Nieustraszony - dramat

13.40 Drogowi piraci 14.10 DeFacto 14.45 
XL kontra XS 15.45 Express - informacje 
16.05 Kartoteka 17.10 Blisko ludzi 17.45 
Express - informacje 18.05 Moje wielkie 
cygańskie wesele. Extra 19.10 Nieobliczal-
ni lokatorzy 19.45 Express - informacje 
20.00 Najgorszy polski kierowca 21.00 
Ostre cięcie 21.45 Express - informacje 
22.00 Usterka 23.00 Najdziwniejsze wy-
padki drogowe 23.30 DeFacto   

7.05 Strażnik Teksasu 8.00 Galileo 9.00 
STOP Drogówka 10.00 Kosmos 11.00 Za-
klinacz psów 12.00 Miodowe lata 13.40 
Rodzina zastępcza 14.45 Dekoratornia 
15.15 Tuż przed tragedią 16.15 Strażnik 
Teksasu 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodo-
we lata 20.00 Galileo 21.00 Koszmarne 
tatuaże 21.30 CSI: Kryminalne zagadki 
Nowego Jorku 23.25 Mroczny świat 2: 
Równowaga - fi lm fantasy
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 7.30 Jaka to melodia?
 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie - Expo dla Cie-

bie - magazyn
 8.55 Ranczo (32) - serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (32) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (192) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Magazyn Rolniczy
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Essequibo - Ukryta rzeka, cz. 2 

- serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (33) - serial
 15.00 Wiadomości, Pogoda
 15.20 Program rozrywkowy
 15.40 Wspaniałe stulecie (193) - serial
 16.35 Audycje Komitetów Wyborczych
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2809) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 Turniej Orlika
 20.25 Kryptonim Szef - /6/ - reality 

show
 21.20 Debata
 22.55 Firmowe ewolucje - /4/ - rea-

lity show
 23.35 Krzyk 2 - thriller, USA, reż. Wes 

Craven, wyk. Neve Cambell, 
David Arquette, Courteney Cox, 
Jerry O’Connell

 1.45 Klucz Salamandry (3) - serial
 2.25 Expo dla Ciebie - magazyn
 2.45 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 3.40 Cztery noce z Anną - dramat, 

Francja, Polska, reż. Jerzy Sko-
limowski, wyk. Artur Steranko, 
Kinga Preis, Jerzy Fedorowicz, 
Redbad Klijnstra, Jakub Sno-
chowski, Barbara Kołodziejska

 5.15 Zakończenie dnia

8.10 Eurokultura - magazyn kulturalny, 
Niemcy, Polska 8.40 Portrety - Rozmo-
wa kontrolowana z Sylwestrem Chęciń-
skim - fi lm dok. 9.50 XVII Międzynaro-
dowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 
Chopina - III etap - dzień 1 13.55 Budden-
brookowie. Dzieje upadku rodziny - fi lm 
kostiumowy, Niemcy 16.25 Eurokultu-
ra - magazyn kulturalny, Niemcy, Polska 
16.50 XVII Międzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina - III 
etap - dzień 1 21.50 Informacje kultural-
ne 22.10 Bohaterowie naszej wyobraźni 
- Daas - dramat, Polska 0.05 Rozmowy 
o literaturze i nie tylko…Petr Zelenka 0.40 
Mamo, kocham cię - dramat, Łotwa 

6.45 Dziennik telewizyjny - 14.10.1984 
7.25 Powrót do przeszłości Walia 1927 (1) 
- serial 8.05 Leśny przewodnik po Biesz-
czadach - fi lm dok. 8.45 Skarby czeskie-
go dziedzictwa narodowego 6 - cykl dok. 
9.25 Wspaniałe stulecie (165) - serial 
10.15 Makłowicz w podróży 10.50 Prze-
wodnik Historyczny Bogusława Woło-
szańskiego - MRU Stracona szansa - cykl 
dok. 11.25 Wielcy marzyciele - Juliusz Ver-
ne. Podróż całego życia - serial dok. 12.30 
Wezwanie - fi lm TVP 13.55 Polska i świat 
z historią w tle - KEN 14.15 Flesz historii 
14.35 Najpiękniejsze zamki Francji - serial 
dok. 15.40 Było, nie minęło 16.15 Sensacje 
XX wieku 17.15 Ex Libris 17.30 Z królestwa 
śmierci - reportaż 18.05 Wspaniałe stule-
cie (166) - serial 19.05 Były sobie odkry-
cia - serial 19.45 Wielcy marzyciele - Leo-
nardo da Vinci 20.45 Ex Libris 21.00 Było, 
nie minęło - To wzgórze kryje skarb 21.35 
Sensacje XX wieku - Mata Hari 22.40 
Wierzyliśmy, cz. 1 - serial 0.30 Einsatzgru-
ppen. Oddziały śmierci - Część 3 - serial 
dok. 1.25 Był bunt - fi lm dok. 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Piłka nożna Eliminacje ME 2016 9.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 9.07 Mistrzo-
stwa Europy mężczyzn w siatkówce 11.00 
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Pił-
ka nożna Eliminacje ME 2016 13.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 13.07 Mi-
strzostwa Europy mężczyzn w siatkówce 
15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 
Piłka nożna Eliminacje ME 2016 17.00 
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Te-
nis Shanghai Rolex Masters 19.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 19.07 Maga-
zyn CAFE Futbol 21.00 Polsat Sport News 
Sport Flash 21.07 Mistrzostwa Europy 
mężczyzn w siatkówce 23.00 Boks Ma-
gazyn Puncher 0.00 Piłka nożna

8.00 Futbol Amerykański - mecz towa-
rzyski. Polska - Rosja - relacja 10.25 Lek-
koatletyka - MŚ - Pekin - dzień 3 - sesja 
popołudniowa 12.20 Skandia Maraton 
Lang Team - felieton 12.40 Lekkoatlety-
ka - MŚ - Pekin - dzień 4 - sesja popołu-
dniowa 14.35 LA dla każdego 15.10 Lek-
koatletyka - MŚ - Pekin - dzień 6 - sesja 
popołudniowa 16.20 Tenis ziemny - Tur-
niej WTA - Pekin - FINAŁ 18.05 Piłka noż-
na - Bayern Monachium TV - Bundesliga. 
Bayern - VfL Wolfsburg 20.05 Piłka nożna 
- Bayern Monachium TV - magazyn 21.30 
Fenomen rugby w Nowej Zelandii 22.30 
Kierunek RIO 23.00 Sportowy Wieczór 
23.25 Gala boksu zawodowego El Paso. 
Chris Arreola - Frederic Kassi 

8.00 Piłka nożna. Football Greatest 8.25  
Eurogole 8.30 Sporty Motorowe. GT 
Academy Back to Basics 8.45 Piłka noż-
na. Mecz towarzyski: Niemcy - Anglia 
10.00 Tenis. Turniej WTA, Linz 12.30 Te-
nis. Turniej WTA, Linz, Austria 16.45 Piłka 
nożna. Liga Mistrzów kobiet  Wolfsburg 
- Spartak Subotica 19.00 Kolarstwo. To-
rowe mistrzostwa Europy 21.30 Watts 
22.00 Wednesday Selection 22.05 Ma-
gazyn. Lucia S Selection 22.10 Jeździe-
ctwo. Magazyn Riders Club 22.15 Golf. 
The Presidents Cup 23.15 Żeglarstwo. 
Rolex New York Invitional 23.45 Golf 
Club 23.50 Yacht Club 23.55 Wednes-
day Selection 0.10 Watts 0.30 Kolarstwo. 
Torowe mistrzostwa Europy 

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje 
dnia 12.20 Koncert. Meksykańska Ra-
diowa  i  Telewizyjna Orkiestra Kameralna 
13.25 Salezjańskie lato 13.45 Nowa na-
dzieja 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Infor-
macje dnia 16.10 Na zdrowie 16.30 Zie-
mia mojego Zbawiciela 17.00 Po stronie 
prawdy 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 Myśląc 
Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Wi-
dzenia 22.00 Dotyk przyjaźni 23.35 Opo-
wieści z Radia Kibera 0.00 Świat w obra-
zach 0.05 Słowo Życia 0.10 Informacje 
dnia 0.30 Ziemia mojego Zbawiciela 

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 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 0.00 Teleexpress Extra 0.25 
To jest temat - magazyn 

 5.35 M jak miłość (914) - serial
 6.30 Audycje Komitetów Wyborczych
 7.05 M jak miłość (915) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Barwy szczęścia (1331) - serial
 11.30 Na dobre i na złe (31) - Pojed-

nanie - serial
 12.35 Imperium miłości (32) - serial
 13.25 Latający Klub 2 - HITY
 13.45 Moje 600 gramów szczęścia 

- nowela dok.
 14.35 Audycje Komitetów Wyborczych
 14.50 Imperium miłości (33) - serial 
 15.50 Panorama, Pogoda
 16.20 M jak miłość (1165) - serial
 17.15 Moje 600 gramów szczęścia 

- nowela dok.
 18.00 Panorama, Sport, Pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.25 Barwy szczęścia (1331) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1332) - serial
 20.45 Na dobre i na złe (610) - serial
 21.50 Na sygnale (71) - Zabójczy 

pocałunek - serial
 22.25 Czterdzieści dni i czterdzie-

ści nocy - komedia, USA, reż. 
Michael Lehmann, wyk. Josh 
Hartnett, Shannyn Sossamon, 
Paulo Costanzo, Aaron Trainor

 0.10 O mnie się nie martw - s. III (5) 
- serial komediowy

 1.10 Świat bez tajemnic - Umysł na 
wolności - fi lm dok. 

 2.25 Nowa (13) - serial
 3.20 Ofi cer (1) - Zaręczyny - serial, 

reż. Maciej Dejczer, wyk. Borys 
Szyc, Paweł Małaszyński, Krzysz-
tof Globisz, Jan Frycz, Andrzej 
Chyra, Magdalena Różczka, Mag-
dalena Cielecka, Jacek Braciak

 4.20 Apetyt na życie (7) - serial
 4.55 Apetyt na życie (8) - serial
 5.30 Zakończenie dnia

 6.20 Mango - Telezakupy
 7.25 Ten moment - serial
 8.00 Dzień Dobry TVN - magazyn
 10.55 Kuchenne rewolucje - program 

kulinarno - rozrywkowy
 11.55 Singielka - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.25 Rozmowy w toku - talk show
 15.25 Szkoła - serial
 16.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 17.25 Singielka - serial
 18.00 Szpital - program obyczajowy
 19.00 Fakty, Sport, Pogoda
 19.50 Uwaga! - program interwencyjny
 20.10 Na Wspólnej - serial obyczajowy
 20.50 Kto poślubi mojego syna?

 21.50 Żony Hollywood
 22.50 Diana - fi lm obyczajowy, Wielka 

Brytania, Francja, Belgia, Szwe-
cja 2013, reż. Oliver Hirschbie-
gel, wyk. Naomi Watts, Naveen 
Andrews, Douglas Hodge, Geral-
dine James, Charles Edwards

 1.10 Kobieta na krańcu świata
 1.45 Uwaga! - program interwencyjny
 2.10 Sekrety Magii 
 3.30 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
 14.40 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
 20.35 TOP CHEF
 22.10 Rinke za kratami

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

  Do małomiasteczkowego liceum 
uczęszcza atrakcyjna i pewna sie-
bie, Jennifer. Ta nastolatka staje 
się naprawdę niebezpieczna, gdy 
zostaje opętana przez demona. 
Odtąd jej nienasycony apetyt 
seksualny sprawia, że żaden 
młody mężczyzna w szkole nie 
może przy niej czuć się bez-
pieczny.

 1.20 Ciało bardzo niepedagogiczne 
- komedia, USA, 2008, reż. Mark 
Laff erty, wyk. Rob Corddry, Eva 
Longoria, Jason Biggs, Monica 
Potter

 3.30 Tajemnice losu

 6.00 Sekrety Sąsiadów
 6.30 Sekrety Sąsiadów
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 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 Outsider - thriller, USA, 2014, reż. 

Brian Miller, wyk. Craig Fairbrass, 
James Caan, Jason Patric 

 22.00 Prima aprilis - horror, USA, 2008, 
reż. Mitchell Altieri, Phil Flores, 
wyk. Taylor Cole, Jennifer Siebel 
Newsom, Joe Egender, Scout Tay-
lor - Compton, Josh Henderson 

 0.00 Spadkobiercy
 1.00 Mega Chichot
 1.30 Interwencja
 1.50 Interwencja
 2.10 Graffi  ti
 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 rozryw-
kowy

 6.50 Męski Typ 2: Zbigniew Boniek 
- talk show

 7.25 Chirurdzy II - serial
 8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.25 Magda M. - serial obyczajowy
 11.25 Mango Telezakupy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Wesołowska i mediatorzy 
 16.30 Wesołowska i mediatorzy 
 17.00 Zaklinaczka duchów - serial
 18.00 Chirurdzy II - serial
 19.00 Dr House V - serial obyczajowy
 20.00 Monachium - fi lm sensacyjny, 

USA 2005, reż. Steven Spielberg, 
wyk. Eric Bana, Daniel Craig, Cia-
ran Hinds, Matthieu Kassovitz, 
Hanns Zischler, Ayelet Zurer, 
Geoff rey Rush, Michael Lonsdale

 23.30 Numer 23 - fi lm sensacyjny, 
USA 2007, reż. Joel Schumacher, 
wyk. Jim Carrey, Virginia Madsen, 
Logan Lerman, Danny Huston, 
Lynn Collins, Rhona Mitra

 1.25 Pamiętniki wampirów - serial 
grozy, USA

 2.30 Sekrety Magii 
 4.40 Druga strona medalu - talk show
 5.10 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 11.00 Agenci NCIS - serial
 12.00 Gwiezdne wrota - serial
 14.00 Za głosem serca - telenowela
 15.00 To moje życie! - telenowela
 17.00 Kuchenne koszmary Gordona 

Ramsaya - serial dok.
 18.00 Mike i Molly - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 W 80 dni dookoła świata 

- fi lm przygodowy, USA 2004, 
reż. Frank Coraci, wyk. Arnold 
Schwarzenegger, Cécile France, 
Ian McNeice, Jackie Chan, Jim 
Broadbent, Luke Wilson, Owen 
Wilson, Steve Coogan

 22.35 Z podniesionym czołem - fi lm 
sensacyjny, USA 2004, reż. Kevin 
Bray, wyk. Ashley Scott, Dwayne 
Johnson, Johnny Knoxville, Kevin 
Durand, Michael Bowen, Neal 
McDonough

 0.10 Motyw - serial
 1.10 Motyw - serial
 2.10 W blasku fl eszy
 2.45 Dyżur
 3.10 W blasku fl eszy
 3.30 Dyżur
 3.55 JRG w akcji
 4.20 Menu na miarę
 4.45 Z archiwum policji
 5.10 Menu na miarę
 5.35 Z archiwum policji

 8.00 Wiadomości, Pogoda
 8.15 Polityka przy kawie
 8.40 Czas dla Ciebie - Gospodarka
 8.55 Ranczo (33) - Sprawca - serial
 10.00 Tysiąc i jedna noc (33) - serial
 10.55 Wspaniałe stulecie (193) - serial
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Smaki polskie - Gęś na luzie 
 12.40 Przepis dnia - magazyn
 12.50 Essequibo - Ukryta rzeka, cz. 3 

- serial dok.
 14.00 Tysiąc i jedna noc (34) - serial
 14.50 Wiadomości naukowe -
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.20 Program rozrywkowy
 15.40 Wspaniałe stulecie (194) 

- serial
 16.35 Audycje Komitetów Wyborczych
 17.00 Teleexpress, Pogoda
 17.20 Jaka to melodia?
 17.55 Klan (2810) - telenowela
 18.30 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości, Sport
 20.05 Turniej Orlika 
 20.30 Ojciec Mateusz (180) 

- Życiowy rekord - serial
 21.25 Sprawa dla reportera
 22.20 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 

- Szaleństwo na autostradzie 
 23.25 Kelnerzy 2 - komedia, USA, reż. 

Rob McKittrick, wyk. Vanessa 
Lengies, Danneel Harris, Tania 
Raymonde, Luis Guzman

 0.55 Naszaarmia.pl (182) - magazyn
 1.20 Sprawa dla reportera
 2.20 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem 

- Szaleństwo na autostradzie 
 3.10 Czas dla Ciebie - Gospodarka
 3.30 Notacje - prof. Marek Kwiat-

kowski. Zdolnemu biada 
 3.45 Świat się kręci - widowisko 

publicystyczne
 4.30 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
 5.10 Zakończenie dnia

8.10 Informacje kulturalne 8.35 Świat 
w dokumencie - Era wąsów - fi lm dok. 
9.50 XVII Międzynarodowy Konkurs Pia-
nistyczny im. Fryderyka Chopina - III etap 
- dzień 2 13.55 Pelle zwycięzca - dramat, 
Dania, Szwecja 16.25 Informacje kultural-
ne 16.50 XVII Międzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina - III 
etap - dzień 2 21.50 Hala odlotów - talk 
- show 22.45 Filmy, które zmieniły Ame-
rykę - Foxy Brown - fi lm sensacyjny, USA 
0.25 Więcej niż fi kcja - Strzeżcie się Bake-
ra! - fi lm dok. 2.10 Kino nocne - Czerwo-
ne sorgo - dramat, Chiny 3.50 Teledysk 
4.50 Zakończenie dnia 

6.45 Dziennik telewizyjny - 15.10.1984 
7.30 Powrót do przeszłości Walia 1927 (2) 
- serial 8.10 Najpiękniejsze zamki Francji 
- serial 9.15 Wspaniałe stulecie (166) - se-
rial 10.10 Okrasa łamie przepisy 10.40 Hi-
storia żywa - Druhowie roku 1863 11.15 
Wielcy marzyciele - Leonardo da Vinci 
12.20 Wierzyliśmy, cz. 1 - serial 14.05 Ex 
Libris 14.25 Ludzie rzeki - serial dok. 15.20 
Było, nie minęło 15.50 Sensacje XX wieku 
- Mata Hari 16.55 Dawno temu w Anda-
luzji - reportaż 17.30 Fotograf partyzan-
tów - fi lm dok. 18.15 Wspaniałe stulecie 
(167) - serial 19.05 Był sobie człowiek 1 
- serial 19.35 Serca polskie - Tadeusz Koś-
ciuszko 19.45 Wygrać z przeznaczeniem 
- fi lm dok. 21.00 Było, nie minęło  21.35 
Sensacje XX wieku  22.35 Szerokie tory 
- reportaż 23.05 Listy gończe - Cisza po 
śmierci (9) 23.35 Listy gończe - Krypto-
nim zaginiony (10) - magazyn 0.10 Złowić 
szansę - reportaż 0.40 Einsatzgruppen. 
Oddziały śmierci - Część 4/ - serial dok. 
1.35 Zapamiętaj moją twarz - reportaż 
2.00 Sen Staszka w Teheranie - fi lm dok. 

7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07 
Mistrzostwa Europy mężczyzn w siat-
kówce 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 
9.07 Magazyn CAFE Futbol 11.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 11.07 Mi-
strzostwa Europy mężczyzn w siatkówce 
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07 
Piłka nożna Eliminacje ME 2016 15.00 Pol-
sat Sport News Sport Flash 15.07 Mistrzo-
stwa Europy mężczyzn w siatkówce 17.00 
Polsat Sport News Sport Flash 17.07 Te-
nis Shanghai Rolex Masters 19.00 Polsat 
Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn 1. 
ligi 20.00 Magazyn Polska 2016 21.30 Pił-
ka nożna Eliminacje ME 2016 23.40 Mi-
strzostwa Europy mężczyzn w siatkówce 

8.00 Piłka nożna - Bundesliga. Bayern 
- VfL Wolfsburg 9.55 Piłka nożna - Bayern 
Monachium TV - magazyn 11.25 Kieru-
nek RIO 12.05 Lekkoatletyka - MŚ - Pekin 
14.00 Kolarstwo - podsumowanie 15.25 
Pływanie MŚ - Wydarzenia 16.45 Legia 
mistrzów 17.00 Fenomen Rugby w Nowej 
Zelandii 18.05 LA - MŚ Pekin 2015 20.00 
Maraton Poznań 2015 20.35 Gala boksu 
zawodowego - Las Vegas - Santana Cruz 
- Cayetano 21.30 Gala boksu zawodo-
wego - Las Vegas. Floyd Mayweather Jr. 
- Manny Pacquiao 22.30 Zwarcie 23.00 
Sportowy Wieczór 23.20 Gala boksu za-
wodowego - Mashantucket. Bundrage 
- Charlo 23.55 Gala boksu zawodowego 
- Mashantucket. Quillin - Zerafa

8.30 Tenis. Turniej WTA, Linz, Austria 
10.30 Piłka nożna. Liga Mistrzów ko-
biet  Wolfsburg - Spartak Subotica 11.30 
Kolarstwo. Torowe mistrzostwa Euro-
py 1. kolejka 13.15 Piłka nożna. Liga Mi-
strzów kobiet  Wolfsburg - Spartak Subo-
tica 14.30 Tenis. Turniej WTA, Linz, Austria 
19.00 Kolarstwo. Torowe mistrzostwa Eu-
ropy 22.30 Tenis. Turniej WTA, Linz, Au-
stria 23.15 Piłka nożna. Worldgoals 23.20 
Piłka nożna. Major League Soccer, MLS 
Highlights 23.45 Piłka nożna. Futbol La-
tino 0.15 Piłka nożna. FIFA Football 0.40 
Piłka nożna. Worldgoals 0.45 Kolarstwo. 
Torowe mistrzostwa Europy 1.30 Tenis. 
Turniej WTA, Linz, Austria 

12.00 Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 
12.20 Po stronie prawdy 13.20 Jan Paweł 
II i cud w Kostaryce 14.00 Dotyk przyjaź-
ni 15.40 Po cóż są nam święci? 15.50 Py-
tasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 
Z wędką nad wodę w Polskę i Świat 16.35 
Każdy nosi w sobie Boga 16.55 Świętość 
w codzienności - św. Joanna Beretta Mol-
la 17.25 Przegląd Tygodnika Rodzin Kato-
lickich „Źródło” 17.30 Reportaż dnia 18.00 
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 
Rozmowy niedokończone 19.25 Przegląd 
katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.30 
Humpty Dumpty 20.00 Informacje dnia 
20.20 Różaniec 20.50 Głos Polski 21.00 
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Świę-
ta Teresa z Lisieux 23.00 Telewizyjny Uni-
wersytet Biblijny 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 Debata TVP INFO - Wybory Pola-
ków - program publicystyczny 21.40 Stu-
dio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 
21.51 Panorama Dnia 22.30 Jan Pospie-
szalski. Bliżej - program publicystyczny 
23.15 Godzina po godzinie - podsumo-
wanie dnia 0.00 Sportowy Wieczór 0.15 
Teleexpress Extra 0.40 To jest temat - ma-
gazyn 1.15 Dziś wieczorem 

 7.05 M jak miłość (916) - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.50 Barwy szczęścia (1332) - serial
 11.30 Na dobre i na złe (32) - Na gra-

nicy życia - serial
 12.30 Imperium miłości (33) - serial 
 13.25 Latający Klub 2 - HITY
 13.45 Moje 600 gramów szczęścia 

- nowela dok.
 14.35 Audycje Komitetów Wyborczych
 14.50 Imperium miłości (34) - serial 

kostiumowy, Turcja 
 15.50 Panorama
 16.05 Pogoda
 16.15 Na dobre i na złe (610) - serial
 17.15 Moje 600 gramów szczęścia 

- nowela dok.
 18.00 Panorama
 18.30 Sport Telegram
 18.35 Pogoda
 18.45 Jeden z dziesięciu - teleturniej
 19.20 Barwy szczęścia (1332) - serial
 20.05 Barwy szczęścia (1333) - serial
 20.40 Paranienormalni Tonight 

- Andrzej Piaseczny - program 
rozrywkowy

 21.45 Prokurator (7) - serial
 22.45 Chrzest - dramat, Polska, reż. 

Marcin Wrona, wyk. Tomasz Schu-
chardt, Wojciech Zieliński, Natalia 
Rybicka, Adam Woronowicz

 0.25 Czterdzieści dni i czterdzie-
ści nocy - komedia, USA, reż. 
Michael Lehmann, wyk. Josh 
Hartnett, Shannyn Sossamon, 
Paulo Costanzo, Aaron Trainor

 2.10 Chrzest - dramat, Polska, reż. 
Marcin Wrona, wyk. Tomasz Schu-
chardt, Wojciech Zieliński, Natalia 
Rybicka, Adam Woronowicz

 3.50 Art Noc. Jest jak w niebie 
- przeboje Lecha Janerki 

 4.30 Zakończenie dnia

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

kulinarno - rozrywkowy
 11.55 Singielka - serial
 12.25 Szpital - program obyczajowy
 13.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 14.25 Rozmowy w toku - talk show
 15.25 Szkoła - serial - program
 16.25 Ukryta prawda - program oby-

czajowy
 17.25 Singielka - serial
 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 Poranek kojota - komedia, Pol-
ska 2001, reż. Olaf Lubaszenko, 
wyk. Maciej Stuhr, Karolina Rosiń-
ska, Tadeusz Huk, Janusz Józefo-
wicz, Michał Milowicz

 23.50 Żony Hollywood
 0.50 Ugotowani - program kulinarno 

- rozrywkowy
 1.50 Superwizjer - magazyn reporterów
 2.25 Uwaga! - program interwencyjny
 2.50 Sekrety Magii 
 4.10 Rozmowy w toku - talk show

 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
 14.40 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 Azyl - thriller, USA, 2002, reż. 
David Fincher, wyk. Jodie Foster, 
Kristen Stewart, Forest Whitaker, 
Dwight Yoakam, Jared Leto 

  Do luksusowego domu w cen-
trum Nowego Jorku, należącego 
niegdyś do ekscentrycznego 
milionera, wprowadza się po 
rozstaniu z mężem, Meg Altman 
i jej córeczka Sarah. Oprócz nie-
zliczonych pokoi i zakamarków 
w mieszkaniu znajduje się „Azyl” 
- opancerzone, zamykane na 
elektroniczny zamek pomieszcze-
nie, w którym można schronić się 
na wypadek niebezpieczeństwa 
- na przykład włamania. Meg nie 
przeczuwa, jak szybko przyjdzie 
jej z niego skorzystać. 

 0.20 Notorious - dramat biografi czny, 
USA, 2009, reż. George Tillman

 3.00 Tajemnice losu

 6.00 Sekrety Sąsiadów
 6.30 Sekrety Sąsiadów
 7.05 Jake i piraci z Nibylandii
 7.35 Kacper: Szkoła postrachu
 8.05 Jake i piraci z Nibylandii
 8.35 Kacper: Szkoła postrachu
 9.00 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 Zombieland - horror kome-

diowy, USA, 2009, reż. Ruben Fle-
ischer, wyk. Jesse Eisenberg, Abi-
gail Breslin, Emma Stone, Amber 
Heard, Woody Harrelson

 21.55 Duchy Marsa - horror sci - fi , 
USA, 2001, reż. John Carpen-
ter, wyk. Natasha Henstridge, 
Ice Cube, Jason Statham, Clea 
DuVall, Pam Grier 

 0.00 Spadkobiercy
 1.00 Mega Chichot
 1.30 Interwencja
 2.10 Graffi  ti
 2.20 TAK czy NIE
 2.55 Rodzice na skraju załamania 

nerwowego
 4.00 Disco Polo Life

 5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
 6.50 Męski Typ 2: Jerzy Dziewulski 

- talk show
 7.25 Chirurdzy II - serial
 8.25 Sąd rodzinny - program sądowy
 9.25 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 10.25 Magda M. - serial obyczajowy
 11.25 Mango Telezakupy
 13.00 Sąd rodzinny - program sądowy
 14.00 Szpital - program obyczajowy
 15.00 Sędzia Anna Maria Wesołowska
 16.00 Wesołowska i mediatorzy 
 16.30 Wesołowska i mediatorzy 
 17.00 Zaklinaczka duchów - serial
 18.00 Chirurdzy II - serial
 19.00 Dr House V - serial obyczajowy
 20.00 Prosto w serce - komedia, USA 

2007, reż. Marc Lawrence, wyk. 
Hugh Grant, Drew Barrymore, 
Haley Bennett, Brad Garrett, Kri-
sten Johnston, Campbell Scott

 22.15 Bananowy doktor - serial
 23.10 Koszmar z ulicy Wiązów - hor-

ror, USA 2010, reż. Samuel Bayer, 
wyk. Jackie Earle Haley, Kyle Gall-
ner, Rooney Mara, Katie Cassidy, 
Thomas Dekker, Clancy Brown

 1.20 Sekrety Magii 
 3.35 Druga strona medalu - talk show
 4.10 Druga strona medalu - talk show
 4.40 Druga strona medalu - talk show
 5.10 Koniec programu

 6.00 Niania - serial
 7.00 Nash Bridges - serial
 9.00 Kobra - oddział specjalny - serial
 11.00 Agenci NCIS - serial
 12.00 Gwiezdne wrota - serial
 14.00 Za głosem serca - telenowela
 15.00 To moje życie! - telenowela
 17.00 Kuchenne koszmary Gordona 

Ramsaya - serial dok.
 18.00 Mike i Molly - serial
 19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
 20.00 Asterix i Obelix: W służbie 

Jej Królewskiej Mości - fi lm 
przygodowy, Francja, Hiszpania, 
Włochy, Węgry 2013, reż. Laurent 
Tirard, wyk. Gallienne, Catherine 
Deneuve, Dany Boon, Edouard 
Baer, Gérard Depardieu

 22.10 W odwecie za śmierć - fi lm 
akcji, USA 2010, reż. Lauro Char-
trand, wyk. Steven Seagal, Dan 
Badarau, Darren Shahlavi

 0.10 Anakondy: Polowanie na 
Krwawą Orchideę - horror, 
USA 2004, reż. Dwight Little, 
wyk. Eugene Byrd, Johnny Mess-
ner, KaDee Strickland, Matthew 
Marsden, Morris Chestnut, 
Nicholas Gonzalez

 2.10 JRG w akcji
 2.50 Dyżur
 3.20 JRG w akcji
 3.45 Dyżur
 4.05 Taki jest świat
 4.45 Z archiwum policji

Czwartek, 15.10.2015

Środa, 14.10.2015

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 
7.20 Strażnik snów cz. 2 - fi lm obyczajo-
wy 9.20 Mila księżycowego światła - dra-
mat 11.40 Historia Oręża - serial 12.50 
Katastrofy w przestworzach - Tragiczna 
pomyłka - serial 14.00 Polskie drogi - Na 
tropie - serial 15.55 Wybór Gracie - fi lm 
familijny 18.00 Spona - fi lm młodzieżowy  
20.00 90 minut do katastrofy - fi lm sen-
sacyjny 22.00 Intrygant - komedia 

15.45 Express - informacje 16.05 Karto-
teka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - in-
formacje 18.05 Kuchenne koszmary Gor-
dona Ramsaya 19.10 Wojny magazynowe 
19.45 Express - informacje 20.05 DeFac-
to 20.35 Science of Stupid 21.10 Kup, Na-
praw i Sprzedaj 21.45 Express - informa-
cje 22.00 Handlarze. Na zlecenie 23.00 
Kossakowski. Inicjacja 23.30 Gogglebox. 
Przed telewizorem

6.00 Rodzina zastępcza 7.05 Strażnik Tek-
sasu 8.00 Galileo 9.00 STOP Drogówka 
10.00 Kosmos 11.00 Zaklinacz psów 12.00 
Miodowe lata 13.40 Rodzina zastępcza 
14.45 Dekoratornia 15.15 Tuż przed tra-
gedią 16.15 Strażnik Teksasu 17.15 Czaro-
dziejki 18.15 Miodowe lata 20.00 Galileo 
21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30 
Hawaje 5 - 0 22.30 Hawaje 5 - 0 23.25 
Megapotwór ludojad - fi lm dok.

6.00 Prywatna historia kina 6.40 Bajki 
7.35 Poznaj moją rodzinę - komedia ro-
mantyczna 9.25 Strażnik snów cz. 2 - fi lm 
obyczajowy 11.40 Historia Oręża - serial 
12.50 Katastrofy w przestworzach - serial 
14.00 Zwariowana nauka - serial 14.30 
Wiedźmin - serial 15.50 Spona - fi lm mło-
dzieżowy  17.50 Nieustraszony - dramat, 
Chiny 20.00 Luther - serial 22.30 Przekręt 
doskonały - fi lm kryminalny

15.45 Express - informacje 16.05 Karto-
teka 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - in-
formacje 18.05 Remont w stylu Vegas 
19.10 Wojny magazynowe 19.45 Express 
- informacje 20.05 DeFacto 20.35 Anato-
mia głupoty według Richarda Hammonda 
21.10 Najdziwniejsze wypadki drogowe 
21.45 Express - informacje 22.00 Prze-
pustka - serial 22.30 Betlejewski. Prowo-
kacje 23.05 Wojny magazynowe  

6.00 Rodzina zastępcza 7.05 Strażnik 
Teksasu 8.00 Galileo 9.00 STOP Dro-
gówka 10.00 Kosmos 11.00 Zaklinacz 
psów 12.00 Miodowe lata 13.40 Rodzi-
na zastępcza 14.45 Dekoratornia 15.15 
Tuż przed tragedią 16.15 Strażnik Teksa-
su 17.15 Czarodziejki 18.15 Miodowe lata 
20.00 Galileo 21.00 Koszmarne tatuaże 
21.30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego 
Jorku 23.30 Prima aprilis - horror



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

          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

         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

12-18 października
apteka:  
Panaceum

19-25 października
apteka: 
Św. Jadwigi

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

GABINETY
LEKARSKIE

TecHNik DeNTySTycZNy

adrian lenkcis
Pracownia Techniki Dentystycznej

arodent
Ekspresowa naprawa 

protez zębowych

TRZeBNica
ul. obornicka 41 g
Pracownia czynna 

pon - pt   8.30 - 16.30

tel. 602 880 583

PSycHolog

mgr Joanna Płuska
•	PSYCHOTERAPIA (problemy 

w życiu osobistym, 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

ceNTRuM MeDycyNy 
NaTuRalNeJ

Czujesz się źle i nie wiesz 
dlaczego? sprawdź, czy to nie 

PaSożyTy!
Doskwierają Ci niezdiagnozo-

wane dolegliwości zdrowotne?
Przebadaj się na obecność 

PaSożyTóW w organizmie.
www.youtube.com/c/Pauli-
naJodestol                 Trzebnica    

Rejestracja: 609 491 296

logoPeDa
 kliNicZNy

•	 NEUROLOGOPEDA KLINICZNy
  Z WCZEsNĄ INTERWENCJĄ

•	 PEDAGOG sPECJALNy
  - sURDOPEDAGOG

•	 PEDAGOG

•	 MAsAŻ sHANTALA

•	 TERAPIA WG s. MAssGUTOWEJ

tel.  504 234 127
 mgr AGNIEsZKA FRANIECZEK
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KAWALERKA(15) 23 m2 - przedpokój, 
łazienka, pokój, centrum Trzebnicy, 
tel. 71 312 06 13, 518 065 050.
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.
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(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) 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 
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.
PÓł DOMU(14) w Trzebnicy, tel. 604 
951 394.

 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



DOM(16) wolno stojący w Trzebnicy, 
osiedle Grunwald, pow. 150 m2, działka 
6 arów, 480 tys. zł. lub zamienię na inną 
nieruchomość. tel. 500 121 917.
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.
DZIAłKI(16) trzy działki budowlane we 
wsi Brochocin (dwie po 15 arów, jedna 20 
arów), atrakcyjne, dużo zieleni, ścieżka 
rowerowa Miłocin-Trzebnica, szynobus, 
dobre połączenie przy drodze., tel. 781 
409 731.
DZIAłKA(16) budowlana 9 arów Komo-
rowo koło Trzebnicy. Szerokość 20M, 
Długość 45M, uzbrojona, posiada wa-
runki zabudowy. Położona jest 25 km 
od Wrocławia, 6 km od Trzebnicy przy 
drodze asfaltowej, wjazd z obniżonym 
chodnikiem. W sąsiedztwie budowane 
jest osiedle domków jednorodzinnych, 
atrakcyjne położenie. Cena do negocja-
cji, tel. 501 722 594.

DZIAłKA(15) budowlana 12 arowa z 
mediami w Trzebnicy, ul. Polna, tel. 
790 558 208.
DZIAłKA(15) budowlana, 20 arów, Ma-
słowiec, uzbrojona, bardzo ładna, tel. 
601 711 301.
DZIAłKA(15) z pozwoleniem w miejsco-
wości DROSZÓW -5 km od Trzebnicy 
i 5 od Obornik Ślaskich. media- ogro-
dzona - 7 arów - możliwość dokupienia 
kolejnych 7ar. - przy drodze asfaltowej, 
budowa nie rozpoczęta, cena do nego-
cjacji , tel. 502 860 184.
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) budowlane , 11 arowe, me-
dia przy działkach, Ujeździec Wiel-

ki. Cicha, spokojna okolica, tel. 668 
302 127.
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) 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(08) 95 m2 w rejonie główne-
go ciągu handlowego, przy ul. Solnej 
w Trzebnicy, wejście bezpośrednio 
z ulicy, możliwość zaadaptowania lo-
kalu na dowolną działalność; obecnie 
funkcjonuje sklep AGD, odrębna wła-
sność z księgą wieczystą, zaplecze so-
cjalne; do sklepu przylega dodatkowy 
grunt o powierzchni 65 m. kw z moż-
liwością rozbudowy lokalu lub wyko-
rzystaniem na parking lub ogródek tel. 
501 503 211.
.

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. 
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.

MIESZKANIA(15) dwupokojowego, 
umeblowanego w Trzebnicy. Wynajmę 
od października. Tel. 508 481 371.
GARAŻ(15) szukam pilnie garażu do 
wynajęcia w Trzebnicy, tel. 724 250 307.
DOM(10) lub mieszkanie z dostępem do 
ogródka w Trzebnicy. Tel. 502 246 228.

MIESZKANIE(16) spółdzielcze w centrum 
Trzebnicy, 3 pokoje. tel. 501 307 080.
MIESZKANIE(16) 2-pokojowe, 48m2, w 
Trzebnicy, tel. 697 482 455.
MIESZKANIE(15) 2-pokojowe, lokaliza-
cja: Trzebnica, Rynek, tel. 698 659 782, 
600 610 146.
MIESZKANIE(14) dwupokojowe 42m2, w 
Trzebnicy, tel. 71 74 03 473, 601 776 553.
KAWALERKę(13) w centrum Trzebnicy, 
34m², umeblowana. 700 zł + media, od 
zaraz,  tel. 722 385 938.
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.
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.

BUDOWLANIEC(16) Zatrudnię do prac 
wykończeniowych, gładzie, malowanie, 
tel. 602 825 178.
SPRZEDAWCA(15) Zatrudnię osobę do 
pracy w kawiarnio-cukierni w weeken-
dy. Niewymagane doświadczenie, tel. 
603 262 837.
OPIEKA NAD DZIECKIEM(15) Poszu-
kuję Pani  z Trzebnicy do od pn. do pt. 

około 5 godz. dziennie, tel. 511 944 197.
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.
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.
KASjER / SPRZEDAWCA(12) DINO 
poszukuje - kasjera - sprzedawcy, 
Oborniki Śląskie, tel. 512 150 069.

SPECjALISTA BHP(16) pełna opieka 
firm. tanio, tel. 604 506 380.
POSPRZąTAM(15) umyję okna, tel. 782 
384 505.
KIEROWCA(15) lub w innym charakte-
rze, posiadam prawo jazdy kat. B tel. 
662 531 557.
OPIEKUNKA ŻłOBKOWA(15) lub po-
moc nauczyciela poszukuje pracy: w 
żłobku, przedszkolu lub prywatnie. 
Posiadam doświadczenie w opiece nad 
dziećmi .Bardzo lubię opiekować się 
dziećmi. Praca z dziećmi sprawia mi 
radość. Jestem po kursie: opiekunek 
żłobkowych i w klubie malucha oraz 
wychowawców kolonijnych. Jestem 
zainteresowana pracą od poniedziałku 
do piątku w godz. od 630 do 1630, tel. 
667 131 413
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 

MATEMATYKA(15) Liceum poziom 
rozszerzony i podstawowy, gimna-
zjum, podstawówka. Przygotowanie 
do matury. Dojeżdżam do ucznia, tel. 
603 548 603.
FIZYKA(15) Liceum, gimnazjum. Pod-
stawa i rozszerzenie. Przygotowanie do 
matury. Dojeżdżam do ucznia, tel. 607 
038 803.
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.

FORD(16) Fiesta 1997r. przebieg 200 000 
km, 1,4 benzyna, klimatyzacja, cena 
2500 zł do negocjacji Trzebnica, tel. 695 
572 672.
RENAULT(16) ESPACE 1994, benzyna + 
gaz, jeżdżący, ubezpieczony, aktualny 
przegląd, dodatkowo wszystkie części, 
oprócz nadwozia, cena 6000 zł, tel. 601 
701 865.
RENAULT(16) CLIO, rok prod. 2006, poj. 
1149, Benzyna Gaz, sprawny, przegląd, 
ubezieczony. Cena do uzgodnienia, tel. 
601 701 865.
RENAULT(15) Espace 3.0 dti, rok produk-
cji 2003, bogata wersja wyposażenia, tel. 
793 605 058, 791 952 292.
GARAŻ(15) blaszany za 1200,00 zł. Ujeź-
dziec Wielki, tel. 600 816 852.
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 wyposażenie, 
nawigacja wbudowana, skórzana tapi-
cerka, 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.
OPONY(16) zimowe goodyear Ultra 
Grip 8, Rozmiar: 185/60/r15, Rok prod. 
2011, Bieżnik: stan bardzo dobry (mało 
użytkowane). Cena: 400 zł do negocja-
cji, tel. 502 069 493.

KLAMKI(16) mosiężne, złote, nowe, wło-
skie, kpl. 60 zł, tel. 660 440 377.
OŚCIEŻNICE(16) drewniane, stałe, białe, 
nowe, kpl 65 zł, tel. 660 440 377.
KOSTKA(15) betonowa (prostokąt) 8 cm 
grubości, z rozbiórki, w bardzo dobrym sta-
nie, 29 m2, cena 15 zł / m2, tel. 505 838 073.
KARCHER(15) myjka wodna, , model 
585, cena 330 zł, stan bardzo dobry, tel. 
505 838 073.
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 

KUPIę

ZAMIENIę

POSZUKUję  DO  WYNAjęCIA

MAM  DO  WYNAjęCIA

 DAM  PRACę 

 SZUKAM  PRACY 

 MOTO / BUDOWLANE / AGD

SPR ZE DAM

44 



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.
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.
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.

MOTO-ROWER(15) Simson 551, rok 
prod. 1985, 4 biegowy, ważny przegląd 
i OC, cena 1550 zł, tel. 697 614 575.
ROWER(15) treking, firmy BULLS, roz-
miar koła 28,, stan idealny, cena 1200 
zł, tel. 505 838 073.
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 
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.

TELEFON(16) Samsung Galaxy Trend, 
dotykowy, gwarancja do II/2016 w kom-
plecie ładowarka,słuchawki. Cena 250 
zł., tel. 603 603 231.

TELEWIZOR(15) kolorowy, płaski, 21 
cali, HDMI, cena 230 zł, tel. 505 838 073.
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.

DEKODER(13) tv ferguson na kartę, 
cena 200 zł, tel. 731 181 454.

FOTEL(16) na biegunach, tel. 601 198 984.
MEBLE(16) kolekcji Vox cena 1500 zł: re-
gał, komoda, lustro, dwie półki i szafka 
pod telewizor, tel. 607 575 424.

LAMPKA(15)  nocna z mosiężną podsta-
wą. Cena 110 zł. tel. 732 244 683.

LAMPKA(15)  nocna z mosiężną podsta-
wą. Cena 80 zł. tel. 732244683.

STOLIK KAWOWY(15) Black Red & 
White. Wymiary 68 x 68 x 44. Stan bar-
dzo dobry. Cena 100zł., tel. 602 880 583.

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.

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.
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

jAMNIKI(16) 10-cio tygodniowe, brązo-
we, cena 450 zł / sztukę. Rawicz, tel. 784 
627 695.
SIATKI BRAMKOWE(16) duże, do piłki 
nożnej, 2 szt., prawie nowe, cena 400 zł; 
słupy z koszami do piłki koszykowej, 2 
szt., 1500 zł, tel. 601 701 865.
PIANINO(16) Legnica, model 100 D,  w 
dobrym stanie /do strojenia/ idealne do 
nauki gry. Cena okazyjna 1450 zł . Trans-
port we własnym zakresie. Wrocław, tel. 
792 316 888.

PROSIęTA(15) 8 sztuk, Żmigród, Sanie, 
tel. 603 094 025.
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.

KOłDERKA(16) poduszka, materac, 
poszewki, prześcieradło - 120x60cm. 
Trzebnica, tel. 696 095 446.

NAMIOT(16) domek dla dzieci do zabaw 
w ogrodzie i w domu. Namiot używany, 
niezniszczony, w wyposażeniu z plasti-
kowymi piłeczkami. Wymiary: długość 
90 cm, szerokość 85 cm, wysokość 105 
cm. Cena 50 zł., tel.505 526 895. 

KRZESEłKO(16) wysokie dla dziecka 
IKEA ANTILOP z tacką. Krzesełko 
używane, niezniszczone. Cena 40 zł., 
tel. 505 526 895.

 ROWERY /  WÓZKI 

SPR ZE DAM

RTv / MEBLE / RÓŻNE

SPR ZE DAM

AKCESORIA  DLA  DZIECI 

SPRZEDAM
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PCHACZ(16) CHODZIK HELLO KITTY: 
Stan bdb. Chodzik posiada edukacyjny 
panel grający z przyciskami, sorterem i 
ruchomą książeczką. Ślady użytkowania 
widoczne jedynie na klockach. Cena 40 
zł., tel. 694 230 871.

BąCZEK(16) interaktywny zakupiony w 
smyku firmy SMIKI + gratisy (gryzak i 
piankowe klocki). Stan zabawki jest ideal-
ny jak nowy. Cena 40 zł. tel. 694 230 871.

LEW EDUKACYjNY(16) muzyczny śpie-
wa i mówi po angielsku od 6m-ca, stan 
j. nowy, idealny na prezent, cena 25 zł, 
tel. 509 607 667. 

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.

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.
PRZEWIjAK(13) na łóżeczko o standar-
dowych wymiarach – nowy, nie uży-
wany – 30zł, tel. 505 239 816.

UBRANIA

SPRZEDAM

TRZEWIKI(16) czarne dla Dziewczynki, 
r. 22, dł. wkładki ok. 13 cm, stan b. do-
bry, posiadają normalne ślady użytko-
wania, cena 15 zł, tel. 509 607 667.

UBRANKA(16) popielata sukienka 
NEXT, brązowy sweterek narzut-
ka, pomarańczowy sweterek, zielone 
spodnie sztruksowe ocieplane pola-
rem, rękawiczki C&A, rozmiary ciusz-
ków 86-98 cm, cena za sztukę 7 zł, 
ciuszki zadbane, brak dziur i podarć, 
tel. 509 607 667.

KOŻUCH(16) damski, tanio, czarny; ma-
szyna do szycia; ława fikuśna; stołki skła-
dane. Do zakupu dołączam upominek. 
tel. 601 198 984.
KURTKA(16) ZIMOWA: dziewczęca fir-
my H&M rozmiar 3-4 lata (110). Stan 
idealny. Cena 40 zł., tel. 694 230 871.

KURTKA(16) ZIMOWA: dziewczęca fir-
my H&M rozmiar 3-4 lata (110). Stan 
idealny Cena 40 zł. Polar gratis tel. 694 
230 871.

BUTY(14) PUMY, roz. 41, cena 100 zł; 
buty convers krótkie 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.

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, czar-
ne z połyskiem, użyte jeden-dwa razy, 
rozm. 36 – cena 15zł, tel. 505 239 816.

 

RZUTNIK(16) „ANIA” lub „Jacek” wraz 
z bajkami a także komiksy lat 80tych i 
90tych., 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.

SZCZENIęTA(13) 6 pięknych puchatych, 
w połowie września, Trzebnica, tel. 724 
556 228.

KUPIę

PR Z YjMę Z A DARMO

ODDAM Z A DARMO

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



47

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

Firma świadczy usługi:

koMPlekSoWe SPRZąTaNie, DocZySZcZaNie
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien 

cZySZcZeNie dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
oBSZyWaNie wykładzin i chodników 
PielĘgNacJa, SPRZąTaNie NagRoBkóW usługa całoroczna i jednorazowa 
PiaSkoWaNie elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji 
uSuWaNie gRaFFiTi 
oDśNieżaNie dachów, posesji prywatnych - pielęgnacja terenów zielonych

   Pracujemy na maszynach i środkach firmy KARCHER

Firma 

SCHODY
100 % 

DREWNIANE
DĄB  JESION
 BUK  SOSNA

cena od 4,5 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
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L O K A L E 

- BIUROWE 
- USŁUGOWE
- SKLEPOWE

różne powierzchnie
korzystne ceny
Trzebnica, ul. 1 Maja 3  

tel. 600  086  517

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

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

RestauRacja 
MAGNOLIA 

prz y jmuje 

zamówieni a 
na różnego rodzaju przyjęcia 

oraz obiady rodzinne

RezeRwacja telefoniczna

609 884 881

USŁUGI
WykoŃcZeNioWe
Zygmunt z Tradycją

- malowanie
- gładzie
- regipsy
- obniżanie sufitów
- panele
- elektryka
- kostka brukowa, itp.

tel. 571 476 287

ATRAKCYJNE CENY!

MacHaNika 
SaMocHoDoWa
tel. 796 060 595
naprawy bieżące
wulkanizacja

pn - pt 8:00 - 17:00
sob 8:00 - 14:00

a N D i k a R

NoWo  oTWaRTy
WaRSZTaT

trzebnica ul. Jędrzejowska 25

Na uroDziNy, 18-stki, WiECzory paNiEŃ-
SkiE i kaWalErSkiE!!!  ŚMiESzNE upoMiN-
ki, prEzENty okoliCzNoŚCioWE (Dzień 
chłopaka 30.09, Dzień Nauczyciela 14.10, Hal-
loween 31.10) a także: maski, kostiumy, akce-
soria i wiele innych!!!     zapraszamy! ! !

Sklep „E-papierosy” Ul. Witosa 16 
(Stary zegarmistrz obok Urzędu Miasta)

PREZENTY!!!
GABINET 

KOSMETYCZNO - 
 FRYZJERSKI

kosmetyczka 
 tel. 731-060-242

- makijaż    -stylizacja paznokci
- manicure i pedicure
- przedłużanie rzęs  - depilacja
- endermologia  -depilacja laserowa
- fotoodmładzanie
- zamykanie naczynek
- kosmetyka twarzy 
zabiegi do każdego rodzaju cery 
wykonywane na firmie kosme-
tycznej THALGO

Polecane zabiegi na jesień
- mezoterapia igłowa - stosowana 

w leczeniu i profilaktyce, znaczą-
co polepszając kondycję skóry 

• twarz - wygładzenie zmarszczek 
- odżywienie i regeneracja skóry 
- poprawa owalu twarzy
- poprawa kolorytu o głębokie 

nawilżenie
• ciało - redukcja tkanki tłuszczowej 
- redukcja cellulitu
- zniwelowanie rozstępów 
- modelowanie sylwetki
- złuszczanie chemiczne - na 

bazie kwasu glikolowego, mle-
kowego, salicylowego lub trój-
chlorooctowego (TCA)

fryzjer tel. 667-001-421
- strzyżenie damskie i męskie
- farbowanie   - baleyage
- zabiegi regeneracyjne
- keratynowe prostowanie włosów
- trwała - styling - upięcia ślubne

masaż tel. 723-079-909
Masaże na jesień:
- masaż miodem
- masaż gorącą czekoladą
- masaż gorącymi kamieniami
- masaż leczniczy
- masaż pałeczkami bambusowymi
- masaż bańką chińską

KARNETY NA JESIEŃ
- 3 masaże częściowe ciała 120zł
- 5 masaży częściowych ciała 180 zł
- 5 masaży całego ciała 300zł
Oferujemy Vouchery upominkowe.

ul. Kościelna 26   Trzebnica

Miejsce
na Twoją

fiszkę 
reklamową

12,20 zł netto

15,00 zł brutto
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