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W so bo tę 6 lip ca na sta dio nie miej -
skim w Rop czy cach miesz kań cy
mia sta i Pod kar pa cia ba wi li się
pod czas ko lej nej edy cji Pik ni ku
Wol no ści i So li dar no ści. W ten spo -
sób „So li dar ność” świę to wa ła 39.
rocz ni cę po wsta nia związ ku.

W nie�co�dzien�nej� lek�cji� hi�sto�rii,
w ple�ne�rze,�wzię�ło�udział�wie�le�pod�kar�-
pac�kich�ro�dzin.�Wśród�atrak�cji�przy�go�to�-
wa�nych� na to� wy�da�rze�nie� zna�la�zły� się
wy�stę�py�ze�spo�łów�lu�do�wych,�po�kaz�ma�-
żo�re�tek,�ro�dzin�ne�bie�gi,�roz�gryw�ki�pił�kar�-

skie�dla�naj�młod�szych�oraz�wie�le�in�nych.
Moż�na� też� by�ło� skosz�to�wać� pod�kar�pac�-
kich�przy�sma�ków,�a wie�czo�rem�wy�stą�pił
ze�spół�KSU.

Atrak�cją�był�też�kon�kurs�gril�lo�wa�nia
dla�vi�pów,�któ�ry�wy�grał�za�stęp�ca�bur�mi�-

strza� Sę�dzi�szo�wa� Ma�ło�pol�skie�go� Piotr
Ka�pu�sta,� dru�gie�miej�sce� za�jął�mar�sza�łek
wo�je�wódz�twa�Wła�dy�sław�Or�tyl,� a trze�-
cie� sta�ro�sta� rop�czyc�ko�-sę�dzi�szow�ski�Wi�-
told�Dar�łak.�Or�ga�ni�za�to�rem�pik�ni�ku�by�ła
„So�li�dar�ność”�Re�gion�Rze�szow�ski.�Sa�mo�-

rząd�Wo�je�wódz�twa� Pod�kar�pac�kie�go� był
part�ne�rem�wy�da�rze�nia.

MO�Ni�KA�KO�NOP�KA

BiU�RO�PRA�SO�We�UMWP

FOt.�ARCh.�OR�GA�Ni�zA�tO�RA

Miesz kań cy po wia tu rze szow skie go mo gą nie od płat nie sko -
rzy stać z bez płat nej po mo cy praw nej. Sie dem punk tów,
gdzie mo gą zwró cić się po trze bu ją cy po mo cy oby wa te le
dzia ła pod egi dą Sta ro stwa i znaj du je się na te re nie po wia tu
rze szow skie go. 

Ma�my� ak�tu�al�nie� czas� wa�ka�cyj�ny.� Wie�lu� miesz�kań�ców� wy�jeż�dża
na urlo�py�i wcza�sy.�By�wa�tak,�że�tra�fia�jąc�do ja�kie�goś�ku�ror�tu�za�sta�je�-
my�zu�peł�nie�in�ną�sy�tu�acje�niż�ta�opi�sy�wa�na�w ulot�kach�re�kla�mo�wych.
W ta�kich�sy�tu�acjach�oraz� in�nych�pro�ble�mach�do�ty�czą�cych�prze�pi�sów
pra�wa,�miesz�kań�cy�po�wia�tu�rze�szow�skie�go,�któ�rych�nie�stać�na praw�ni�-
ka,�mo�gą�sko�rzy�stać�z nie�od�płat�nej�po�mo�cy�praw�nej�oraz�po�rad�nic�twa
oby�wa�tel�skie�go.�

Wspo�mnia�ne�punk�ty�są�zlo�ka�li�zo�wa�ne�pod na�stę�pu�ją�cy�mi�ad�re�sa�mi:
Miej�ska�i Gmin�na�Bi�blio�te�ka�Pu�blicz�na,�ul.�Ry�nek 49,�So�ko�łów
Młp.�
po�nie�dzia�łek,�czwar�tek: 11.00-15.00
wto�rek,�śro�da,�pią�tek: 8.00-12.00,�tel. 882 180 389

Miej�sko�-Gmin�ny�Dom�Kul�tu�ry,�ul.�Kar�dy�na�ła�Ste�fa�na�Wy�szyń�-
skie�go 12,36-060�Gło�gów�Młp.�
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku: 15.00-19.00,�tel. 882 180 398

Po�rad�nia� Psy�cho�lo�gicz�no�-Pe�da�go�gicz�na� Nr 1,� ul.� Ba�to�re�-
go 9, 35-005�Rze�szów�
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku: 7.30-11.30,�tel. 882 184 156

Miej�skie�Cen�trum�Kul�tu�ry,�Ry�nek 2, 36-040�Bo�gu�chwa�ła�
po�nie�dzia�łek,�śro�da,�pią�tek: 14.00-18.00
wto�rek,�czwar�tek: 10.00-14.00,�tel. 882 180 395

Gim�na�zjum� Pu�blicz�ne,� ul.� Plac� Ks.� Adol�fa� Ko�wa�la 2, 36-030
Bła�żo�wa�
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku: 8.00-12.00,�tel. 882 180 392

Urząd�Gmi�ny�Dy�nów,�ul.�Ks.�J.�Ożo�ga 2, 36-065�Dy�nów�
po�nie�dzia�łek,�śro�da,�pią�tek: 14.00-18.00
wto�rek,�czwar�tek: 7.30-11.30,�tel. 882 180 386

Po�rad�nia� Psy�cho�lo�gicz�no�-Pe�da�go�gicz�na� Nr 1,� ul.� Ba�to�re�-
go 9, 35-005�Rze�szów�
od po�nie�dział�ku�do piąt�ku: 11.30-15.30,�tel. 882 184 156

Od dnia 1�stycz�nia 2019�ro�ku�usłu�gi�te�bę�dą�świad�czo�ne�każ�dej�oso�-
bie�fi�zycz�nej,�któ�ra�nie�jest�w sta�nie�po�nieść�kosz�tów�od�płat�nej�po�mo�cy
praw�nej�i zło�ży�w tej�spra�wie�sto�sow�ne�oświad�cze�nie.�Za�pi�sów�na wi�zy�-
ty�moż�na�do�ko�ny�wać�bez�po�śred�nio�pod nu�me�ra�mi�te�le�fo�nów�do�stęp�ny�-
mi�w punk�tach�nie�od�płat�nej�po�mo�cy�praw�nej.�Moż�na�rów�nież�zgła�szać
się�na wi�zy�ty�w punk�cie�bez�wcze�śniej�sze�go�uma�wia�nia�się.�

Po�nad�to�na stro�nie�in�ter�ne�to�wej�www.bip.po�wiat.rze�szow.pl/Nie�-
od�plat�na_po�moc_praw�na�pro�wa�dzo�ny�jest�wy�kaz�in�nych�jed�no�stek�po�-
rad�nic�twa�do�stęp�ne�go�dla�miesz�kań�ców�po�wia�tu.�

W 2018�ro�ku�we�wszyst�kich�ww.�punk�tach�udzie�lo�no�łącz�nie 1864
po�rad�praw�nych.�Po�ra�dy�do�ty�czy�ły�głów�nie�spraw�z za�kre�su�pra�wa�cy�-
wil�ne�go,�rze�czo�we�go�i spad�ko�we�go.

WOJ.

Piknik Wolności i Solidarności w Ropczycach

Bezpłatna pomoc prawna 
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17 Vii (śro�da) �
Ca�ły�dzień�–�Przy�jaz�dy�ze�spo�łów�do Rze�szo�wa
godz. 2100��–�Na�ra�da�or�ga�ni�za�cyj�na

18 Vii (czwar�tek)
godz.   900�–�1300��–�Pró�by
godz.��–�1330��  �–�Spo�tka�nie�de�le�ga�cji�ze�spo�łów�z kie�row�-
nic�twem�fe�sti�wa�lu�oraz�Rze�szow�skie�go�Od�dzia�łu� Sto�wa�rzy�-
sze�nia�„Wspól�no�ta�Pol�ska”
godz. 1500�–�1800�–�Pró�by
godz. �–�2100��–�Spo�tka�nie�in�te�gra�cyj�ne�uczest�ni�ków�fe�sti�-
wa�lu

19 Vii (pią�tek)
godz.   900�–�1300� ��–�Pró�by
godz.��–�1700��–�Ko�ro�wód�ze�spo�łó�wul.: �Lu�bo�mir�skich,. 3-
Ma�ja,�Ko�ściusz�ki,�Ry�nek
–�Otwar�cie�Fe�sti�wa�lu��Es�tra�da�w Ryn�ku� �(W przy�pad�ku
ulew�ne�go�desz�czu,�otwar�cie�Fe�sti�wa�lu,�bez � ko�ro�wo�du�ze�-
spo�łów,�od�bę�dzie�się�w ha�li�wi�do�wi�sko�wej)
godz.�-1900��–�„Rze�szów�Po�lo�nii”�–�kon�cert�po�wi�tal�ny
w wy�ko�na�niu�ze�spo�łów�pol�skich�Es�tra�da�w Ryn�ku��

20 Vii (so�bo�ta)        
DNI�PO�LO�NIJ�NE�W WO�JE�WÓDZ�TWIE�POD�KAR�PAC�KIM
godz.   900�-1300�–�Pró�by

godz. 1300�–�2140��–�Wy�stę�py�ze�spo�łów�po�lo�nij�nych
w Rze�szo�wie �Es�tra�da�w Ryn�ku
–�Wy�stę�py�ze�spo�łów�w mia�stach�i gmi�nach�wo�je�wódz�twa

21 Vii (nie�dzie�la)   �
DNI�PO�LO�NIJ�NE�W WO�JE�WÓDZ�TWIE�POD�KAR�PAC�KIM
godz.� –�900��–�Msza�św.�w in�ten�cji�Po�lo�nii� �Ka�te�dra�Rze�-
szow�ska
godz. 1300�–�2140 � –�Wy�stę�py�ze�spo�łów�po�lo�nij�nych
w Rze�szo�wie� �Es�tra�da�w Ryn�ku
–�Wy�stę�py�ze�spo�łów�w mia�stach�i gmi�nach�wo�je�wódz�twa

22Vii�(po�nie�dzia�łek)
godz.  � 900�-1300�� �–�Pró�by
godz.�� –�1900��–�Kon�cert�„Folk�lor�Na�ro�dów�Świa�ta”��Ha�la
wi�do�wi�sko�wa

23 Vii (wto�rek)        �
DZIEŃ�JU�BI�LE�USZO�WY
godz.   900�-1800��–�Pró�by
–�Sym�po�zjum�na te�mat�ro�li�folk�lo�ru�i fe�sti�wa�li�po�lo�nij�nych
w Rze�szo�wie�w kształ�to�wa�niu�za�in�te�re�so�wań�kul�tu�rą�pol�-
ską�mło�de�go�po�ko�le�nia�Po�lo�nii�i Po�la�ków�po�za�gra�ni�ca�mi
kra�ju.
–�Ga�la�ju�bi�le�uszo�wa�–�spo�tka�nie�de�le�ga�cji�ze�spo�łów�oraz�za�-
pro�szo�nych�go�ści�z or�ga�ni�za�to�ra�mi�fe�sti�wa�li. �(Wrę�cze�nie�pa�-

mią�tek�ju�bi�le�uszo�wych�i fe�sti�wa�lo�wych �oraz�na�gród�i wy�róż�-
nień)
–�Spo�tka�nie�wszyst�kich�uczest�ni�ków�fe�sti�wa�lu�z Mar�szał�kiem
Wo�je�wódz�twa �Pod�kar�pac�kie�go�oraz�bal�ju�bi�le�uszo�wy
24 Vii (śro�da)
godz.   900�-1300�� �–�Pró�by
godz.� �    –�1900��  �–�Kon�cert�Ga�lo�wy �Ha�la�wi�do�wi�sko�wa
25 VII (czwar�tek)     �–�wy�jaz�dy�ze�spo�łów

iM�PRe�zY�tO�WA�RzY�SzĄ�Ce
JAR�MARK�POD�KAR�PAC�Ki
Miej�sce:�Ry�nek,
Ter�min:  20�i 21 VII,�godz. 1000�–�2100
WY�STĘ�PY�POL�SKICH�ZE�SPO�ŁÓW�AR�TY�STYCZ�NYCH
Miej�sce:�Es�tra�da�w Ryn�ku
Ter�min: 19 VII,�godz. 1500�–�1700, 1900

Ta jem ni cza, sub tel na, o ogrom nej wraż li wo ści, by ła wo ka -
list ka Bra than ków, od daw na kro czy wła sną ścież ką.
Brzmie nia jej po po wych pro duk cji na bie ra ją fol ko wych ko -
lo rów, a cie pła bar wa gło su na da je cha rak te ru. Ha li na
Mlyn ko va już 19 lip ca za gra na rze szow skim Ryn ku
na kon cer cie otwar cia Świa to we go Fe sti wa lu Po lo nij nych
Ze spo łów Folk lo ry stycz nych!

Pro�gram�XViii Świa�to�we�go�Fe�sti�wa�lu
Po�lo�nij�nych�ze�spo�łów�Folk�lo�ry�stycz�nych
Rze�SzÓW’2019�oraz�ob�cho�dów 50-le�cia
fe�sti�wa�li�po�lo�nij�nych�w Rze�szo�wie
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Czasem warto 
unieść się 
nad ziemię

Natalia Kukulska:

Program 12.07-18.07.2019TV



Piątek, 12 lipca

POLSATTVP 1 TVP 2
07:20 Rok w ogrodzie (752) magazyn 
07:45 Rok w ogrodzie extra magazyn
08:00 Pełnosprawni (309) magazyn  
08:25 wojsko-polskie.pl  
08:50 Studio Raban magazyn  
09:20 Rodzinny ekspres magazyn

religijny
09:50 Sekundy, które zmieniły życie  
10:25 Janosik: Porwanie (4/13) serial
11:20 Janosik: Tańcowali zbójnicy

(5/13) serial
12:25 Fascynujący świat 
13:20 Z pamięci: Juliusz Wiktor

Gomulicki cykl felietonów
13:35 Okrasa łamie przepisy 
14:05 Żywy Bałtyk: Piasek (3) serial
14:35 Jak to działa? 
15:05 Ojciec Mateusz: Smażalnia

(236) serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 2:

Metody naukowe (24) serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? teleturniej

muzyczny
18:30 Opole 2019 na bis (4) koncert
19:25 Sport magazyn sportowy
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! magazyn interwencyjny
20:35 Zniewolona (7) serial
21:35 Komisarz Alex
12: Osaczona (146) serial
22:35 Hit na sobotę: Ja, Frankenstein

horror, Australia/USA 2014
00:15 4 Blocks: Bracia (1/6) serial  

07:00 M jak miłość (1436) serial
07:55 Pytanie na śniadanie magazyn
10:55 Pytanie na śniadanie magazyn

poradnikowy
11:30 Gwiazdy w południe:

Egipcjanin Sinuhe film
historyczny, USA 1954

14:00 Familiada teleturniej
14:35 Koło fortuny (455) teleturniej
15:10 Rodzinka.pl: Zabawa w

chowanego (244) serial
15:45 Kabaretowe lato Dwójki (18)

program rozrywkowy
17:00 U Pana Boga w ogródku (5/12)

serial
17:45 Słowo na niedzielę: Szuflady
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport telegram magazyn

sportowy
18:30 Kronika F1 magazyn sportowy
18:35 Postaw na milion teleturniej
19:30 Kulisy „Postaw na milion”

felieton
19:35 Lajk! magazyn kulturalny
20:05 Za jakie grzechy, dobry Boże?

komedia, Francja 2014
21:50 Kabaretowe lato Dwójki (5)

program rozrywkowy
22:50 Kabaretowe lato Dwójki (6)

program rozrywkowy
23:50 La La Poland 2 (10) program

rozrywkowy
00:25 Za garść dolarów western,

Włochy/Hiszpania/RFN 1964  

06:00 Nowy dzień program
informacyjny 

08:40 Scooby-Doo i potwór z Loch
Ness film animowany, USA
2004

10:05 Ewa gotuje (329) magazyn
kulinarny

10:40 Dziennik cwaniaczka 2
komedia, USA 2011

12:40 Sekrety rodziny (39) serial
13:45 Świat według Kiepskich (229)

serial
14:25 Świat według Kiepskich (230)

serial
15:10 Świat według Kiepskich (231)

serial
15:50 Kabaret na żywo (36) program

rozrywkowy
17:50 Chłopaki do wzięcia (177)

serial
18:20 Chłopaki do wzięcia (178)

serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (499)

serial
20:10 Percy Jackson i bogowie

olimpijscy: Złodziej pioruna
film przygodowy, Kanada/USA
2010

22:40 Zmowa milczenia thriller,
Francja 2003

00:20 Projekt Almanach film SF, USA
2015  

TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN
07:05 Elif (523) serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 
09:10 Czterdziestolatek - dwadzieścia

lat później serial
10:20 Komisarz Alex serial
11:10 Ojciec Mateusz: Radar serial
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Agropogoda  
12:40 Magazyn rolniczy  
12:55 Natura w Jedynce l
14:00 Elif (524) serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! magazyn interwencyjny
15:35 Magazyn śledczy Anity Gargas  
16:05 Wieczna miłość  telenowela
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? teleturniej

muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Sport magazyn sportowy
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! magazyn interwencyjny
20:35 Zniewolona (6) serial
21:35 Echo serca (4) serial
22:30 Tatuś dramat obyczajowy, USA

1991
00:15 Opiekun thriller, Niemcy 2012  

07:20 Familiada teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie magazyn  
11:25 Rodzinka.pl: Jak myśmy się

postarzeli (213) serial
11:55 Barwy szczęścia (2057) serial
12:30 Koło fortuny (452) teleturniej
13:15 Marzę o Tobie (19) serial
14:05 Coś dla ciebie magazyn
14:30 Operacja zdrowie! 
15:10 Doktor z alpejskiej wioski -

nowy rozdział: Krew i woda -
część 2 (134) serial

16:00 Koło fortuny (453) teleturniej
16:35 Familiada teleturniej
17:10 Więzień miłości  telenowela
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport telegram magazyn

sportowy
18:40 Na dobre i na złe: T jak tato

(712) serial
19:35 Rodzinka.pl: Gips (112) serial
20:10 Kino relaks: Mów mi Vincent

komediodramat, USA 2014
22:00 Lato, muzyka, zabawa.

Wakacyjna trasa Dwójki -
2019: Stalowa Wola 

00:50 Prowokacja film sensacyjny,
USA 2005 

06:00 Nowy dzień program
informacyjny 

08:45 SuperPies (15) magazyn
poradnikowy

09:15 Malanowski i partnerzy (14)
serial fabularno-dokumentalny

09:45 Dzień, który zmienił moje życie
(27) serial

10:45 Dlaczego ja? (660) serial
11:45 Gliniarze (221) serial
12:40 Trudne sprawy (542) serial
13:40 Sekrety rodziny (83) serial
14:40 Dlaczego ja? (413) serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn

reporterów
16:40 Gliniarze (260) serial
17:40 Sekrety rodziny (84) serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (498)

serial
20:10 X-Men: Pierwsza klasa film SF,

USA 2011
22:55 Conan Barbarzyńca film

fantasy, USA 1982  

07:50 Doradca smaku: Amerykański
burger (35) magazyn kulinarny

08:00 19+ (341) serial
08:30 19+ (342) serial
09:00 Kuchenne rewolucje: Puck,

Paradis (10) program
rozrywkowy

10:00 W-11 - Wydział Śledczy: Diler
(1136) serial 

11:30 SOS. Ekipy w akcji (28) serial
12:30 Ukryta prawda (693) serial
13:30 W-11 - Wydział Śledczy: Nowa

rodzina (1139) serial
fabularno-dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział Śledczy:
Strzelanina w dyskotece
(1140) serial fabularno-
dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje:
Ciągowice, Restauracja
Euforia (6) program
rozrywkowy

16:00 Szkoła (437) serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji (29) serial
18:00 Ukryta prawda (694) serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Interstellar film SF,

Kanada/Wielka Brytania/USA
2014

23:30 Człowiek o żelaznych
pięściach film przygodowy,
Hongkong/USA 2012  

07:35 Dragon Ball Super (71) serial
anime 

08:00 Nasz nowy dom (66) reality
show

09:00 Septagon (15) serial
10:00 Anatomia głupoty (14) serial
10:30 Anatomia głupoty (15) serial
11:00 Sekrety sąsiadów (55) serial
11:30 Sekrety sąsiadów (56) serial
12:00 9. miesiąc (14) serial

fabularno-dokumentalny
13:00 Detektywi w akcji (75) serial

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (523)

serial
16:00 Gliniarz i prokurator (15) serial
17:00 Przeklęta (2) telenowela
18:00 Septagon (16) serial
19:00 Policjantki i Policjanci (524)

serial
20:00 Gwiazdy Kabaretu (18)

program rozrywkowy
21:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (281) serial
22:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (282) serial
23:00 Czas śmierci horror,

Francja/Wielka Brytania 2002  

POLSATTVP 1 TVP 2
07:00 Transmisja mszy świętej z

Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach

08:00 Tydzień magazyn rolniczy
08:30 Zakochaj się w Polsce 
09:05 Ziarno 
09:40 Prywatne życie zwierząt 
10:10 Indianin w kredensie film przyg.
11:55 Między ziemią a niebem  
12:00 Anioł Pański
12:15 Między ziemią a niebem  
12:40 Spotkanie ze świętym 
12:55 Z pamięci: Barbara Zbrożyna

cykl felietonów
13:05 BBC w Jedynce l
14:15 Komisarz Alex serial
15:15 Ojciec Mateusz serial
16:05 Dziewczyny ze Lwowa 2:

Zaciąg ukraiński (25) serial
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? teleturniej

muzyczny
18:30 Opole 2019 na bis koncert
19:25 Sport magazyn sportowy
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:15 Zniewolona (8) serial
21:20 Blondynka: Nie chodzi o mnie

(81) serial
22:15 Zakochana Jedynka:

Wymarzona dziewczyna
komedia, USA 2015

23:50 Mały Jakub dramat
obyczajowy, Polska 2016  

06:00 Nowy dzień program
informacyjny 

08:20 Artur i zemsta Maltazara film
familijny, Francja 2009

10:10 Percy Jackson i bogowie
olimpijscy: Złodziej pioruna
film przygodowy, Kanada/USA
2010

12:40 X-Men: Pierwsza klasa film SF,
USA 2011

15:25 Noc w muzeum film
przygodowy, Wielka
Brytania/USA 2006

17:50 Nasz nowy dom (124) reality
show

18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda 
19:30 Słoneczna Stacja magazyn
20:05 10 w skali humoru - czyli

dekada Kabaretu Nowaki
program rozrywkowy

22:45 Jaja w tropikach komedia,
Niemcy/Wielka Brytania/USA
2008

TVN7 Puls
07:10 Sąd rodzinny (113) serial

fabularno-dokumentalny 
08:10 Szpital (311) serial
09:10 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (150) serial
fabularno-dokumentalny

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (375) serial
12:55 Sąd rodzinny (114) serial

fabularno-dokumentalny
13:55 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (151) serial
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (312) serial
15:55 Kości (9/22) serial
16:55 Dr House (5/22) serial
17:55 Kryminalni 3: Poniżej zera

(3/14) serial
19:00 Żony Hollywood 3 (10/12)

program rozrywkowy
20:00 Stowarzyszenie Wędrujących

Dżinsów 2 komedia, USA 2008
22:35 Król Skorpion film przygodowy,

Belgia/Niemcy/USA 2002
00:25 Zagubieni (23/25) serial  

07:00 Na wariackich papierach:
Narzeczona Tuppermana (16)
serial

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 3
(140) serial

09:00 Rodzinny interes: Irokez (40)
serial

10:00 Zaklinaczka duchów 5 (105)
serial

11:00 Zaklinaczka duchów 5 (106)
serial

12:00 Kobra - oddział specjalny: Cień
(5) serial

13:00 Kobra - oddział specjalny: Pod
presją (6) serial

14:00 Łowcy skarbów (15) serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(118) serial
16:00 Rodzinny interes: Irokez (40)

serial
17:00 Rodzinny interes: Ucieczka

kochanków (41) serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(140) serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(141) serial
20:00 Człowiek pies dramat

sensacyjny, Francja/Wielka
Brytania/USA 2005

21:55 22 kule film sensacyjny,
Francja 2010

00:10 Nieuchronna sprawiedliwość
dramat sensacyjny, USA 2014

TVN TV 4 TVN7 Puls
07:55 Kobieta na krańcu świata (4)

serial 
08:30 Dzień Dobry Wakacje magazyn
11:00 Na Wspólnej (2905) serial
11:25 Na Wspólnej (2906) serial
11:50 Na Wspólnej (2907) serial
12:25 Na Wspólnej (2908) serial
12:50 MasterChef Junior (7) program

rozrywkowy
14:25 Top Model (6) reality show
15:25 Efekt Domina (1/8) serial
16:00 Domowe rewolucje (2)

program rozrywkowy
17:00 Kuchenne rewolucje:

Goszczanów, Ibis (9) program
rozrywkowy

18:00 Weekendowa metamorfoza (5)
program rozrywkowy

19:00 Fakty 
19:25 Sport magazyn sportowy
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Dziewczyna moich koszmarów

komedia romantyczna, USA
2007

22:20 Złodziejka tożsamości komedia
kryminalna, USA 2013

00:45 W ukryciu horror, USA 2015  

TVN
07:55 Nowa Maja w ogrodzie (19/39)

magazyn ogrodniczy 
08:25 Akademia ogrodnika (19)

magazyn ogrodniczy
08:30 Dzień Dobry Wakacje magazyn
11:00 Weekendowa metamorfoza (6)

program rozrywkowy
12:00 Co za tydzień 
12:35 Projekt Lady (8) reality show
13:35 Johnny English: Reaktywacja

komedia przygodowa,
Francja/Wielka Brytania/USA
2011

15:45 Ja, ty i on komedia, USA 2006
18:00 Salon sukien ślubnych Goka

(1) serial
19:00 Fakty 
19:25 Sport magazyn sportowy
19:35 Pogoda 
19:45 Uwaga! magazyn reporterów
20:00 Władca Pierścieni: Dwie wieże

film fantasy, Nowa
Zelandia/Niemcy/USA 2002

23:45 Ex Machina dramat SF, Wielka
Brytania 2014  

07:35 101 dalmatyńczyków (52)
serial

07:55 Flintstonowie (56) serial
08:35 Flintstonowie (57) serial
09:00 Sindbad: Legenda siedmiu

mórz film animowany, USA
2003

10:50 Policjantki i Policjanci (520)
serial

11:50 Policjantki i Policjanci (521)
serial

12:50 Policjantki i Policjanci (522)
serial

13:50 STOP Drogówka magazyn
policyjny

14:50 Mama do wynajęcia komedia
romantyczna, USA 2008

16:55 Krótkie spięcie komedia SF,
USA 1986

19:00 Galileo (732) program
popularnonaukowy

20:00 Policjantki i Policjanci (523)
serial

21:00 Policjantki i Policjanci (524)
serial

22:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (283) serial

23:00 Sprawiedliwi - Wydział
Kryminalny (284) serial

00:05 Dzieci kukurydzy horror, USA
2009  

06:50 Mango telezakupy
08:55 Ukryta prawda (374) serial 
09:55 Zakochani po uszy (9/120)

telenowela
10:30 Zakochani po uszy (10/120)

telenowela
11:00 Zakochani po uszy (11/120)

telenowela
11:35 Zakochani po uszy (12/120)

telenowela
12:10 Beethoven: Świąteczna

przygoda film familijny,
Kanada/USA 2011

14:00 Wyjdź za mnie (1/2) film
obyczajowy, USA 2010

15:50 Kawaler komedia, USA 1999
17:55 Charlie St. Cloud melodramat,

Kanada/USA 2010
20:00 W cieniu jupiterów

melodramat, USA 2014
22:30 Komediowa sobota: Głupi i

głupszy 2: Kiedy Harry poznał
Lloyda komedia, USA 2003

00:15 Jak to się robi w Chicago
dramat sensacyjny, USA 1986  

07:00 Taki jest świat 4 (28) program
informacyjny 

07:50 Szalone fabryki polskiej
muzyki!: Cyganie (3) program
rozrywkowy

08:50 13 posterunek 2 (5) serial
09:25 13 posterunek 2 (6) serial
10:10 Lombard. Życie pod zastaw 3

(137) serial
11:10 Lombard. Życie pod zastaw 3

(138) serial
12:05 Lombard. Życie pod zastaw 3

(139) serial
13:05 Lombard. Życie pod zastaw 3

(140) serial
14:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(141) serial
15:00 Rodzinny interes: Bursztynowa

afera (21) serial
16:00 Rodzinny interes: Pani Ludwika

(22) serial
17:00 Rodzinny interes: Niezdrowa

fascynacja (23) serial
18:00 Rodzinny interes: Nowe życie

(24) serial
19:00 Rodzinny interes: Komu bije

dzwon (25) serial
20:00 Mocne sobotnie kino: Odwet

film sensacyjny, Wielka
Brytania/USA 2018

21:55 John Stratton film sensacyjny,
Wielka Brytania 2017

23:55 Maksimum ryzyka film
sensacyjny, USA 1996    

Niedziela, 14 lipca
TV 4 TVN7 Puls

07:35 101 dalmatyńczyków (54)
serial

07:55 Flintstonowie (58) serial
08:35 Powrót na wyspę Nim film

familijny, Australia 2013
10:25 Galileo (731) program

popularnonaukowy
11:25 Galileo (732) program

popularnonaukowy
12:35 Nie można pocałować panny

młodej komedia romantyczna,
USA 2011

14:35 Wyścig szczurów komedia,
Kanada/USA 2001

16:55 Mama do wynajęcia komedia
romantyczna, USA 2008

19:00 Galileo (733) program
popularnonaukowy

20:00 Punisher film sensacyjny,
Australia/USA 1989

21:50 Kapitan Corelli melodramat,
Francja/Wielka Brytania/USA
2001

00:30 Tuż przed tragedią: Trzęsienie
ziemi w Kobe (6) serial  

06:50 Mango telezakupy

08:55 Ukryta prawda (375) serial 

09:55 Zakochani po uszy (13/120)

telenowela

10:30 Zakochani po uszy (14/120)

telenowela

11:05 Zakochani po uszy (15/120)

telenowela

11:40 Zakochani po uszy (16/120)

telenowela

12:15 Jak zdobyto Dziki Zachód

western, USA 1962

15:25 Wakacje w krzywym

zwierciadle komedia, USA

1983

17:35 Stowarzyszenie Wędrujących

Dżinsów 2 komedia, USA

2008

20:00 Superseans: Infiltracja dramat

sensacyjny, Hongkong/USA

2006

23:10 Źródło nadziei dramat wojenny,

Turcja/Australia/USA 2014  

06:50 Flash 2 (19) serial akcji
07:45 Łowcy skarbów (11) serial 
08:45 Łowcy skarbów (12) serial
09:40 Przygody Merlina 4 (4) serial
10:40 Następny proszę! (3) program

rozrywkowy
11:40 Żandarm w Nowym Jorku

komedia, Francja/Włochy
1965

13:45 Najpiękniejsze baśnie:
Czarodziej Żytko baśń
filmowa, Czechy 2018

15:55 Góra Czarownic film
przygodowy, USA 2009

17:55 Nowe przygody Aladyna
komedia, Belgia/Francja 2015

20:00 Niedziela z gwiazdami: Con Air:
Lot skazańców film
sensacyjny, USA 1997

22:30 Jestem zemstą film
sensacyjny, USA 2016

00:05 Zobacz to!: Uwikłana 2 (7)
serial

00:55 Na jedwabnym szlaku:
Smacznego... (9/10) serial    

II

Sobota, 13 lipca

07:00 M jak miłość (1437) serial
07:55 Pytanie na śniadanie magazyn
10:45 Rodzinne oglądanie: Najmłodsi

wśród zwierząt: Mieszkańcy
wód film dokumentalny,
Wielka Brytania 2016

11:50 Gwiazdy w południe: Bitwa u
ujścia La Platy film wojenny,
Wielka Brytania 1956

14:00 Familiada teleturniej
14:35 Koło fortuny (457) teleturniej
15:15 Europa da się lubić 
16:25 Kocham Cię, Polsko! 
18:00 Panorama 
18:20 Pogoda 
18:25 Sport telegram magazyn

sportowy
18:30 Kronika F1 magazyn sportowy
18:35 Postaw na milion teleturniej
19:30 Na sygnale: Kocham cię,

Martyna (229) serial
fabularno-dokumentalny

20:00 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna trasa Dwójki -
2019 widowisko

20:30 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna trasa Dwójki -
2019: Toruń, część 1
widowisko

21:50 Lato, muzyka, zabawa.
Wakacyjna trasa Dwójki -
2019: Toruń, część 2
widowisko

23:05 Wielki Waldo Pepper dramat
przygodowy, USA 1975

00:55 Zawód: Amerykanin serial 



Środa, 17 lipca
TVN7 Puls

07:10 Sąd rodzinny (116) serial

fabularno-dokumentalny 

08:10 Szpital (314) serial

09:10 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (153) serial

fabularno-dokumentalny

10:15 Mango telezakupy

11:55 Ukryta prawda (378) serial

12:55 Sąd rodzinny (117) serial

fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (154) serial

fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (315) serial

15:55 Kości (13/22) serial

16:55 Dr House (8/22) serial

17:55 Kryminalni 3: Temat z Norwida

(6/14) serial

19:00 Ukryta prawda (633) serial

20:00 Dobre kino: Boyhood dramat

obyczajowy, USA 2014

23:25 Internat specjalnej troski

komedia, USA 2015 

07:00 Na wariackich papierach:
Córeczka tatusia (19) serial

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 3
(143) serial

09:00 Rodzinny interes: Rajdowiec
(43) serial

10:00 Nash Bridges: Napad (2) serial
11:00 Nash Bridges: Kobieciarze (3)

serial
12:00 Kobra - oddział specjalny:

Zdrada (8) serial
13:00 Kobra - oddział specjalny:

Ochroniarz (9) serial
14:00 Łowcy skarbów (18) serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(121) serial
16:00 Rodzinny interes: Rajdowiec

(43) serial
17:00 Rodzinny interes: Trudne

powroty (44) serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(143) serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(144) serial
20:00 Jestem zemstą film

sensacyjny, USA 2016
21:45 Zbrodniarz dramat kryminalny,

USA 2008
23:55 Puls lata (3) program

rozrywkowy
00:00 Bez litości 2: Zemsta (1) serial    

TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN
07:10 Elif (526) serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 
09:05 Czterdziestolatek - dwadzieścia

lat później serial
10:20 Komisarz Alex serial
11:05 Ojciec Mateusz: Zagadki serca  
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Agropogoda  
12:40 Rok w ogrodzie extra magazyn
12:55 Relacja z uroczystości

greckokatolickich św.
apostołów Piotra i Pawła

14:00 Elif (527) serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! magazyn interwencyjny
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość  telenowela
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? teleturniej  
18:25 Jeden z dziesięciu teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Sport magazyn sportowy
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! magazyn interwencyjny
20:35 Zniewolona (11) serial
21:35 Rolnik szuka żony  
22:35 Lampedusa. Za horyzontem  
23:40 Kiedy Harry poznał Meghan -

ślub, jakiego nie było film

07:20 Familiada teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie magazyn

poradnikowy
11:25 Rodzinka.pl: Sie czyta, sie wie

(216) serial
11:55 Barwy szczęścia (2060) serial
12:30 Koło fortuny (465) teleturniej
13:15 Marzę o Tobie (22) serial
14:10 Postaw na milion teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej wioski -

nowy rozdział: Ostatnia podróż
- część 1 (137) serial

16:00 Koło fortuny (466) teleturniej
16:35 Familiada teleturniej
17:10 Więzień miłości (101)

telenowela
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport telegram magazyn

sportowy
18:40 Na dobre i na złe: Gdzie nasz

dom? (715) serial
19:35 Rodzinka.pl: Rywalizacja ojciec

- syn (115) serial
20:10 Kino relaks: Facet z odzysku

komedia romantyczna,
Kanada/Niemcy/USA 2002

21:55 Mocne kino: W cywilu 3 film
sensacyjny, USA 2013

23:35 Anatomia zła thriller, Polska
2015  

06:00 Nowy dzień program
informacyjny 

08:45 Malanowski i partnerzy (19)
serial fabularno-dokumentalny

09:15 Malanowski i partnerzy (20)
serial fabularno-dokumentalny

09:45 Dzień, który zmienił moje życie
(30) serial

10:45 Dlaczego ja? (663) serial
11:45 Gliniarze (224) serial
12:40 Trudne sprawy (545) serial
13:40 Sekrety rodziny (86) serial
14:40 Dlaczego ja? (416) serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn

reporterów
16:40 Gliniarze (263) serial
17:40 Sekrety rodziny (87) serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (502)

serial
20:10 Wykiwać klawisza komedia

obyczajowa, USA 2005
22:35 Zoolander komedia,

Niemcy/Australia/USA 2001
00:35 Nasz nowy dom (90) reality

show  

07:50 Doradca smaku: Gulasz nihari
z wołowiny (36) magazyn
kulinarny

08:00 19+ (347) serial
08:30 19+ (348) serial
09:00 Kuchenne rewolucje: Tychy,

Chata Paprocańska (13)
program rozrywkowy

10:00 W-11 - Wydział Śledczy  serial
fabularno-dokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji (31) serial
12:30 Ukryta prawda (696) serial
13:30 W-11 - Wydział Śledczy:

Zaginięcie Marysi (1145)
serial fabularno-dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział Śledczy:
Dziewczyny (1146) serial
fabularno-dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: Łódź,
Imperium Smaku (9) program
rozrywkowy

16:00 Szkoła (440) serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji (32) serial
18:00 Ukryta prawda (697) serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku: Chłodnik na

kefirze z awokado (40-ost.)
magazyn kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2911) serial
20:55 Milionerzy (178) teleturniej
21:35 Hulk dramat SF, USA 2003
00:20 Norbit komedia, USA 2007  

07:35 Dragon Ball Super (74) serial
anime 

08:00 Nasz nowy dom (70) reality
show

09:00 Septagon (18) serial
10:00 Anatomia głupoty (17) serial
10:30 Anatomia głupoty (18) serial
11:00 Sekrety sąsiadów (58) serial
11:30 Sekrety sąsiadów (59) serial
12:00 Galileo (733) program

popularnonaukowy
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (526)

serial
16:00 Gliniarz i prokurator (18) serial
17:00 Przeklęta (5) telenowela
18:00 Septagon (19) serial
19:00 Policjantki i Policjanci (527)

serial
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (287) serial
21:00 Cyborg film SF, USA 1989
22:50 Punisher film sensacyjny,

Australia/USA 1989
00:40 Transakcje za milion dolarów -

Los Angeles (7) serial  

POLSATTVP 1 TVP 2
07:05 Elif (524) serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce 
09:10 Czterdziestolatek - dwadzieścia

lat później: Sinobrody, czyli
prawo do życia (4/15) serial

10:15 Komisarz Alex: Opętanie  serial
11:05 Ojciec Mateusz: Kolekcjoner  
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:35 Agropogoda  
12:40 To się opłaca magazyn
12:55 Natura w Jedynce l
14:00 Elif (525) serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! magazyn interwencyjny
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość  telenowela
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? teleturniej  
18:25 Jeden z dziesięciu teleturniej
18:55 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Sport magazyn sportowy
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! magazyn interwencyjny
20:35 Zniewolona (9) serial
21:35 Rolnik szuka żony 5 (10)

telenowela dokumentalna
22:35 Ekstradycja 2 (8/9) serial
23:45 Uwięzione (11/16) serial
00:45 Uwięzione (12/16) serial  

07:20 Familiada teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie magazyn

poradnikowy
11:25 Rodzinka.pl: Muszę rozgrzać

Achillesa (214) serial
11:55 Barwy szczęścia (2058) serial
12:30 Koło fortuny (459) teleturniej
13:15 Marzę o Tobie (20) serial
14:10 Postaw na milion teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej wioski -

nowy rozdział: Gwiaździste
niebo - część 1 (135) serial

16:00 Koło fortuny (460) teleturniej
16:35 Familiada teleturniej
17:10 Więzień miłości (99)

telenowela
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport telegram magazyn

sportowy
18:40 Na dobre i na złe: To, co

najcenniejsze (713) serial
19:35 Rodzinka.pl: Nowe gniazdo

(113) serial
20:10 Zemsta o jasnych oczach 2

(2/3) serial
22:00 Anatomia zła thriller, Polska

2015
00:10 Barany. Islandzka opowieść

komediodramat,
Islandia/Dania/Polska/Norwegia
2015  

06:00 Nowy dzień program
informacyjny 

08:45 Malanowski i partnerzy (15)
serial fabularno-dokumentalny

09:15 Malanowski i partnerzy (16)
serial fabularno-dokumentalny

09:45 Dzień, który zmienił moje życie
(28) serial

10:45 Dlaczego ja? (661) serial
11:45 Gliniarze (222) serial
12:40 Trudne sprawy (543) serial
13:40 Sekrety rodziny (84) serial
14:40 Dlaczego ja? (414) serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn

reporterów
16:40 Gliniarze (261) serial
17:40 Sekrety rodziny (85) serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (500)

serial
20:05 Megahit: Więzień labiryntu

thriller, Kanada/Wielka
Brytania/USA 2014

22:25 Cudzoziemiec film sensacyjny,
Polska/USA 2003

00:35 Znaki (3) serial  

TVN
07:00 Szkoła (437) serial 
08:00 19+ (343) serial
08:30 19+ (344) serial
09:00 Kuchenne rewolucje: Kobiór,

restauracja Feniks (11)
program rozrywkowy

10:00 W-11 - Wydział Śledczy serial
fabularno-dokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji (29) serial
12:30 Ukryta prawda (694) serial
13:30 W-11 - Wydział Śledczy: Córka

alkoholiczki (1141) serial
fabularno-dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział Śledczy: Nocny
powrót (1142) serial
fabularno-dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: Nowy
Targ, Restauracja Mauritiana
(7) program rozrywkowy

16:00 Szkoła (438) serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji (30) serial
18:00 Ukryta prawda (695) serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku: Torcik bezowy

z kremem waniliowym i
owocami (37) magazyn
kulinarny

20:15 Na Wspólnej (2909) serial
20:55 Milionerzy (176) teleturniej
21:30 Projekt Lady (9) reality show
22:30 Salon sukien ślubnych Goka

(2) serial
23:30 Annabelle horror, USA 2014  

Poniedziałek, 15 lipca
TV 4 TVN7 Puls

07:35 Dragon Ball Super (72) serial
anime 

08:00 Nasz nowy dom (67) reality
show

09:00 Septagon (16) serial
10:00 Anatomia głupoty (15) serial
10:30 Anatomia głupoty (16) serial
11:00 Sekrety sąsiadów (56) serial
11:30 Sekrety sąsiadów (57) serial
12:00 Galileo (731) program

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (76) serial

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (524)

serial
16:00 Gliniarz i prokurator (16) serial
17:00 Przeklęta (3) telenowela
18:00 Septagon (17) serial
19:00 Policjantki i Policjanci (525)

serial
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (285) serial
21:00 Gwiazdy Kabaretu (18)

program rozrywkowy
22:00 Galileo (732) program

popularnonaukowy
23:00 Armia ciemności horror, USA

1992  

07:10 Sąd rodzinny (114) serial
fabularno-dokumentalny 

08:10 Szpital (312) serial
09:10 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (151) serial
fabularno-dokumentalny

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (376) serial
12:55 Sąd rodzinny (115) serial

fabularno-dokumentalny
13:55 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (152) serial
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (313) serial
15:55 Kości (10/22) serial
16:55 Dr House (6/22) serial
17:55 Kryminalni 3: Karciarz (4/14)

serial
19:00 Żony Hollywood 3 (11/12)

program rozrywkowy
20:00 Odwróceni (7/14) serial
21:05 Odwróceni (8/14) serial
22:05 Mama horror,

Kanada/Hiszpania 2013
00:15 Zagubieni 2 (1/24) serial  

07:00 Na wariackich papierach:
DiPesto w opałach (17) serial

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 3
(141) serial

09:00 Rodzinny interes: Ucieczka
kochanków (41) serial

10:00 Zaklinaczka duchów 5 (106)
serial

11:00 Zaklinaczka duchów 5 (107)
serial

12:00 Kobra - oddział specjalny: Pod
presją (6) serial

13:00 Kobra - oddział specjalny:
Kłamca (7) serial

14:00 Łowcy skarbów (16) serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(119) serial
16:00 Rodzinny interes: Ucieczka

kochanków (41) serial
17:00 Rodzinny interes: Podwójna

gra (42) serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(141) serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(142) serial
20:00 13. dzielnica: Ultimatum film

sensacyjny, Francja 2009
21:55 Człowiek pies dramat

sensacyjny, Francja/Wielka
Brytania/USA 2005

23:50 Aligator - Lake Placid horror
komediowy, Kanada/USA
1999  

III

Wtorek 16 lipca
TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN

07:10 Elif (525) serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Wokół mórz: Fale pływowe  
09:05 Czterdziestolatek - dwadzieścia

lat później: Puste krzesło, czyli
nie wierzę w Świętego Mikołaja
(5/15) serial

10:15 Komisarz Alex: Zemsta  serial
11:05 Ojciec Mateusz: Ślepy los  
12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 Agropogoda 
12:35 Magazyn rolniczy  
12:55 Natura w Jedynce 6
14:00 Elif (526) serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! magazyn interwencyjny
15:35 Okrasa łamie przepisy 
16:05 Wieczna miłość  telenowela
17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? teleturniej  
18:25 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Sport magazyn sportowy
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! magazyn interwencyjny
20:35 Zniewolona (10) serial
21:35 Rolnik szuka żony  
22:35 Okupowani: Czerwiec  serial
23:35 Samolot, który uderzył w

Pentagon film dokumentalny 
00:30 Wichry wojny (6/7) serial

07:20 Familiada teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Panorama 
11:05 Pogoda 
11:10 Pytanie na śniadanie magazyn

poradnikowy
11:25 Rodzinka.pl: Niech sobie

kociak mruczy (215) serial
11:55 Barwy szczęścia (2059) serial
12:30 Koło fortuny (462) teleturniej
13:15 Marzę o Tobie (21) serial
14:10 Postaw na milion teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej wioski -

nowy rozdział: Gwiaździste
niebo - część 2 (136) serial

16:00 Koło fortuny (463) teleturniej
16:35 Familiada teleturniej
17:10 Więzień miłości (100)

telenowela
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport telegram magazyn

sportowy
18:40 Na dobre i na złe: Choroba

lądowa (714) serial
19:35 Rodzinka.pl: Dziadkowie

kontratakują (114) serial
20:10 Rozmowy kontrolowane

komedia, Polska 1991
21:55 Rodzinka.pl: Dżambalaja (156)

serial
22:30 Rodzinka.pl: Jajo i kura (157)

serial
23:10 Zemsta o jasnych oczach 2

(2/3) serial 

06:00 Nowy dzień program
informacyjny 

08:45 Malanowski i partnerzy (17)
serial fabularno-dokumentalny

09:15 Malanowski i partnerzy (18)
serial fabularno-dokumentalny

09:45 Dzień, który zmienił moje życie
(29) serial

10:45 Dlaczego ja? (662) serial
11:45 Gliniarze (223) serial
12:40 Trudne sprawy (544) serial
13:40 Sekrety rodziny (85) serial
14:40 Dlaczego ja? (415) serial
15:50 Wydarzenia 
16:10 Pogoda 
16:15 Interwencja magazyn

reporterów
16:40 Gliniarze (262) serial
17:40 Sekrety rodziny (86) serial
18:50 Wydarzenia 
19:20 Sport magazyn sportowy
19:25 Pogoda 
19:30 Świat według Kiepskich (501)

serial
20:05 Znaki (5) serial
21:05 Znaki (6) serial
22:10 Rekrut thriller, USA 2003
00:40 Skazany na śmierć (84) serial  

07:50 Doradca smaku: Torcik bezowy
z kremem waniliowym i
owocami (37) magazyn  

08:00 19+ (345) serial
08:30 19+ (346) serial
09:00 Kuchenne rewolucje: Małdyty,

Zajazd pod Kłobukiem (12)
program rozrywkowy

10:00 W-11 - Wydział Śledcz serial
fabularno-dokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji (30) serial
12:30 Ukryta prawda (695) serial
13:30 W-11 - Wydział Śledczy:

Krwawa randka (1143) serial
fabularno-dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział Śledczy:
Uprowadzenie (1144) serial
fabularno-dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje:
Kościerzyna, Zajazd Parada
(8) program rozrywkowy

16:00 Szkoła (439) serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji (31) serial
18:00 Ukryta prawda (696) serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku: Gulasz nihari

z wołowiny (36) magazyn  
20:15 Na Wspólnej (2910) serial
20:55 Milionerzy (177) teleturniej
21:35 Tłumaczka thriller,

Francja/Wielka Brytania/USA  
00:10 Kuba Wojewódzki  talk-show  

07:35 Dragon Ball Super (73) serial
anime

08:00 Nasz nowy dom (69) reality
show 

09:00 Septagon (17) serial
10:00 Anatomia głupoty (16) serial
10:30 Anatomia głupoty (17) serial
11:00 Sekrety sąsiadów (57) serial
11:30 Sekrety sąsiadów (58) serial
12:00 Galileo (732) program

popularnonaukowy
13:00 Detektywi w akcji (77) serial

fabularno-dokumentalny
14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny
15:00 Policjantki i Policjanci (525)

serial
16:00 Gliniarz i prokurator (17) serial
17:00 Przeklęta (4) telenowela
18:00 Septagon (18) serial
19:00 Policjantki i Policjanci (526)

serial
20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (286) serial
21:00 Gangi Nowego Jorku dramat

sensacyjny,
Niemcy/Holandia/Włochy/USA
/Wielka Brytania 2002

00:35 Dzieci kukurydzy horror, USA
2009  

TVN7 Puls
07:10 Sąd rodzinny (115) serial

fabularno-dokumentalny 
08:10 Szpital (313) serial
09:10 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (152) serial
fabularno-dokumentalny

10:15 Mango telezakupy
11:55 Ukryta prawda (377) serial
12:55 Sąd rodzinny (116) serial

fabularno-dokumentalny
13:55 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (153) serial
fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (314) serial
15:55 Kości (11/22) serial
16:55 Dr House (7/22) serial
17:55 Kryminalni 3: Ucieczka (5/14)

serial
19:00 Żony Hollywood 3 (12-ost.)

program rozrywkowy
20:00 Kino oldschool: Epidemia film

sensacyjny, USA 1995
22:45 Komora dramat sensacyjny,

USA 1996  

07:00 Na wariackich papierach:
Niech Bóg ma nas w opiece
(18) serial

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 3
(142) serial

09:00 Rodzinny interes: Podwójna
gra (42) serial

10:00 Zaklinaczka duchów 5 (107)
serial

11:00 Nash Bridges: Początek (1)
serial

12:00 Kobra - oddział specjalny:
Kłamca (7) serial

13:00 Kobra - oddział specjalny:
Zdrada (8) serial

14:00 Łowcy skarbów (17) serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(120) serial
16:00 Rodzinny interes: Podwójna

gra (42) serial
17:00 Rodzinny interes: Rajdowiec

(43) serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(142) serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(143) serial
20:00 Kontakt bezpośredni film

sensacyjny, Niemcy/USA
2009

21:50 Najlepsi z najlepszych film
sensacyjny, USA 1989

23:50 Asy bez kasy komedia
sensacyjna, USA 2016
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Świa to wy Fe sti wal Po lo nij nych Ze -
spo łów Folk lo ry stycz nych od by wa -
ją cy się w Rze szo wie koń czy wła -
śnie 50 lat. Z tej oka zji w lip cu (17-
25) do sto li cy Pod kar pa cia przy ja -
dą 34 ze spo ły z ca łe go świa ta. Im -
pre za co ro ku przy cią ga mnó stwo
wi dzów, któ rzy z za chwy tem po dzi -
wia ją ta necz ne po pi sy lu do wych
ze spo łów.

Fe�sti�wa�lo�wi�to�wa�rzy�szyć�
bę�dą�po�nad�to:

–� Jar�mark�Pod�kar�pac�ki�na rze�szow�-
skim� Ryn�ku� (20� –� 21� lip�ca,
godz. 10�–�21),

–� wy�sta�wa� „Tro�chę� z przy�pad�ku,
tro�chę� z po�trze�by� –� 50� lat� świa�to�wych
fe�sti�wa�li�po�lo�nij�nych�ze�spo�łów�folk�lo�ry�-
stycz�nych 1969� –� 2019”� (19� lip�ca� –� 1
paź�dzier�ni�ka,� Uni�wer�sy�tet� Rze�szow�ski,
al.�Rej�ta�na 16c),

–�wy�sta�wa� in�ter�dy�scy�pli�nar�na� zwią�-
za�na� z 50-le�ciem� fe�sti�wa�li� po�lo�nij�nych
„Tro�chę� z przy�pad�ku,� tro�chę� z po�trze�-
by�–�50�lat�świa�to�wych�fe�sti�wa�li�po�lo�nij�-
nych� ze�spo�łów� folk�lo�ry�stycz�-
nych 1969�–�2019”�(li�piec,�Wo�je�wódz�ki
Dom�Kul�tu�ry,�ul.�Okrzei 7).

http://wspol�no�ta�-pol�ska.rze�szow.pl
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Świa�to�wy�Fe�sti�wa�l Po�lo�nij�nych�ze�spo�łów�Folk�lo�ry�stycz�nych



RzeszówMedia .pl www.mediarzeszow.pl 9

Ire na San tor, nie kwe stio no wa na
Pierw sza Da ma Pol skiej Pio sen ki,
uwiel bia na przez ko lej ne po ko le -
nia słu cha czy, w 2019 ro ku ob cho -
dzi dia men to wy ju bi le usz pra cy. Ar -
tyst ka świę to wać go bę dzie, wspól -
nie z Pań stwem, pod czas wy jąt ko -
wej tra sy kon cer to wej „Ju bi le usz.
Śpie wam, czy li je stem”. 

Ire�na� San�tor,� ja�ko� pierw�sza� pol�ska
ar�tyst�ka� z dzie�dzi�ny� mu�zy�ki� roz�ryw�ko�-
wej,� zo�sta�ła�uho�no�ro�wa�na� ty�tu�łem�dok�-
to�ra� ho�no�ris� cau�sa,� przy�zna�nym� przez
Aka�de�mię�Mu�zycz�ną�im.�Gra�ży�ny�i Kiej�-
stu�ta� Ba�ce�wi�czów� w Ło�dzi.� Od�bie�ra�jąc
ten�za�szczyt�ny�ty�tuł�Ar�tyst�ka�po�wie�dzia�-
ła�–�Mo�im�naj�waż�niej�szym�osią�gnię�ciem
jest� to,� że�przez�dzie�siąt�ki� lat�ni�gdy�nie
bra�ko�wa�ło�mi�pu�blicz�no�ści�na wi�dow�ni,
ni�gdy� nie� by�łam� ar�tyst�ką� bez�ro�bot�ną.
Cią�gle�jesz�cze�to�wa�rzy�szy�mi�uczu�cie,�że
je�stem� po�trzeb�na,� że� do dziś� mam� dla
ko�go� śpie�wać. I wła�śnie� to� uwa�żam

za mo�je�naj�więk�sze�osią�gnię�cie. 
Za�pra�sza�my�na wy�jąt�ko�wy�kon�cert,

któ�ry�wy�peł�nią�pio�sen�ki� sta�ran�nie�na tę
oka�zję�wy�bra�ne�przez�Ire�nę�San�tor,�pio�-
sen�ki,�któ�re�z Jej�punk�tu�wi�dze�nia�by�ły
i są�waż�ne,�któ�re�wpi�sa�ły�się�w Jej�ży�cie,
ale� tak�że�w Pań�stwa� ser�ca� i wspo�mnie�-
nia.� Za�brzmią� za�tem� zna�ne� prze�bo�je,
a tak�że�no�we�pio�sen�ki,�któ�re�nio�są�prze�-
sła�nie�Ar�tyst�ki�i już�zna�la�zły�uzna�nie�pu�-
blicz�no�ści.� Mu�zycz�ną� po�dróż� do�peł�nią
opo�wie�ści�i wspo�mnie�nia�Ju�bi�lat�ki. 

Ire�na� San�tor�wy�stą�pi� z to�wa�rzy�sze�-
niem�ze�spo�łu�mu�zycz�ne�go�pod dy�rek�cją
Ma�riu�sza�Du�braw�skie�go.

Bi�le�ty�w ce�nie 100zł�moż�na�ku�pić
na plat�for�mie� Eko�bi�let� (https://eko�-
bi�let.� pl/es�tra�da�-rze�szow�ska/kon�cert�-
-ire�ny�-san�tor�--tych�-lat�-nie�-od�da�-nikt�-
--1562096983424/368338-bi�le�ty�-na�-
-kon�cert),�a od 10�lip�ca�tak�że�sta�cjo�-
nar�nie� w sie�dzi�bie� Es�tra�dy� Rze�szow�-
skiej.

XIV edy cja kon kur su dla mło -
dych ze spo łów mu zycz nych
Roc ko wa Noc od bę dzie się 24
sierp nia w Rze szo wie, a już od 1
lip ca moż na wy sy łać zgło sze nia
do kon kur su!

Roc�ko�wa�Noc�to�przede�wszyst�kim
im�pre�za�w moc�nym,� roc�ko�wym� kli�ma�-
cie�mu�zycz�nym,�któ�ra�w Rze�szo�wie�od�-
by�wa�się�już�od 14�lat.�W ra�mach�Roc�-
ko�wej� No�cy,� mło�de� ze�spo�ły� mu�zycz�ne
któ�re� nie� po�sia�da�ją� jesz�cze� kon�trak�tów

z wy�twór�nia�mi� fo�no�gra�ficz�ny�mi� mo�gą
wziąć�udział�w kon�kur�sie,�wy�grać�atrak�-
cyj�ne� na�gro�dy� oraz� za�pre�zen�to�wać� się
sze�ro�kiej�pu�blicz�no�ści�pod�czas�kon�cer�tu
na rze�szow�skich�Bul�wa�rach.�Kon�cert�zo�-
sta�nie� zwień�czo�ny� wy�stę�pem� gwiaz�-
dy� –� do tej� po�ry� dla� rze�szow�skiej� pu�-
blicz�no�ści�za�gra�ły�już�mię�dzy�in�ny�mi�ze�-
spo�ły:� Od�dział� Za�mknię�ty,� IRA,� CO�-

MA,�TSA,�KSU,�Acid�Drin�kers,�Pro�le�ta�-
ry�at�czy�Il�lu�sion.

W tym� ro�ku� w kon�kur�sie� zo�sta�ną
przy�zna�ne�dwie�na�gro�dy:�na�gro�da�głów�-
na�(3 000 zł, 36�go�dzin�w pro�fe�sjo�nal�-
nym�stu�diu�na�grań�z re�ży�se�rem�dźwię�-
ku,�kon�cert�ze�spo�łu�pod�czas�wy�da�rze�nia
Ro©ko�wa�Noc 2020�oraz�sta�tu�et�ka�im.
Ta�de�usza�Na�le�py)�oraz�na�gro�da� za naj�-
bar�dziej� ory�gi�nal�ną� aran�ża�cję� utwo�ru
Ta�de�usza�Na�le�py� lub�ze�spo�łu�Bre�ako�ut
(18�go�dzin�w pro�fe�sjo�nal�nym�stu�diu�na�-
grań� z re�ży�se�rem�dźwię�ku,�kon�cert� ze�-

spo�łu�pod�czas�jed�ne�go�z wy�da�rzeń�or�ga�-
ni�zo�wa�nych� przez� Es�tra�dę� Rze�szow�ską
w 2020� ro�ku�oraz� sta�tu�et�ka� im.�Ta�de�-
usza�Na�le�py).

Aby�wziąć�udział�w kon�kur�sie�na�le�ży
uzu�peł�nić� for�mu�larz� kon�tak�to�wy� oraz
prze�słać�dwa�utwo�ry�wła�sne�go�au�tor�stwa
do 31�lip�ca 2019�r.�pocz�tą�elek�tro�nicz�ną
na ad�res:� se�kre�ta�riat@es�tra�da.rze�-

szow.pl.�W fi�na�le�wy�stą�pi�pięć�ze�spo�łów,
któ�re�wy�bie�rze�ju�ry�spo�śród�na�de�sła�nych
zgło�szeń.

Re�gu�la�min�kon�kur�su�i for�mu�larz�zgło�-
sze�nio�wy�do�stęp�ne�są�na stro�nie�www.roc�-
ko�wa�noc.pl.

Koncert Ireny Santor 

Zgłoś się do konkursu
Rockowa Noc 2019!

R
ek

la
m

a

WYDAWCA
Me�dia�Rze�szów�
tel.��603 790 207
e-mail:s.ga�jos@pgwm.pl

RE DAK TOR  NA CZEL NY 
Ma�rek�Ga�jos

WSPÓŁ�PRA�COW�Ni�CY
Mar�cin�Ka�li�ta,�Ra�do�sław�Ga�jos,�
Ma�rek�Grze�sik,�Alek�san�dra�Trze�ciak

GAzetA�zRzeSzONA�W

DRUK�
Ago�ra��SA�,ul.�Da�ni�szew�ska�27,
War�sza�wa

Re�dak�cja�nie�od�po�wia�da�za�treść�re�klam�
i�ogło�szeń�oraz�za�strze�ga�so�bie�pra�wo
skró�tu�nad�sy�ła�nych�ma�te�ria�łów.

RzeszówMedia .pl



Czwartek, 18 lipcaVI
TV 4TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN TVN7 Puls

07:35 Dragon Ball Super (75) serial

anime 

08:00 Nasz nowy dom (71) reality

show

09:00 Septagon (19) serial

10:00 Anatomia głupoty (18) serial

10:30 Anatomia głupoty (19) serial

11:00 Sekrety sąsiadów (59) serial

11:30 Sekrety sąsiadów (60) serial

12:00 9. miesiąc (15) serial

fabularno-dokumentalny

13:00 Detektywi w akcji (79) serial

fabularno-dokumentalny

14:00 STOP Drogówka magazyn

policyjny

15:00 Policjantki i Policjanci (527)

serial

16:00 Gliniarz i prokurator (19) serial

17:00 Przeklęta (6) telenowela

18:00 Septagon (20) serial

19:00 Policjantki i Policjanci (528)

serial

20:00 Sprawiedliwi - Wydział

Kryminalny (288) serial

21:00 Obrońca dramat wojenny,

Rosja/Białoruś/USA 2016

23:05 Tuż przed tragedią: Trzęsienie

ziemi w Kobe (6) serial

00:05 Tuż przed tragedią: Awaryjne

lądowanie w Sioux City (7)

serial 

07:10 Sąd rodzinny (117) serial

fabularno-dokumentalny 

08:10 Szpital (315) serial

09:10 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (154) serial

fabularno-dokumentalny

10:15 Mango telezakupy

11:55 Ukryta prawda (379) serial

12:55 Sąd rodzinny (118) serial

fabularno-dokumentalny

13:55 Sędzia Anna Maria

Wesołowska (155) serial

fabularno-dokumentalny

14:55 Szpital (316) serial

15:55 Kości (14/22) serial

16:55 Dr House (9/22) serial

17:55 Kryminalni 3: Wpływ

Merkurego (7/14) serial

19:00 Ukryta prawda (634) serial

20:00 Komediowy czwartek: Kawaler

komedia, USA 1999

22:15 Wyjdź za mnie (2-ost.) film

obyczajowy, USA 2010

00:00 Zagubieni 2 (4/24) serial 

07:00 Na wariackich papierach:
Świadek egzekucji (20) serial

08:00 Lombard. Życie pod zastaw 3
(144) serial

09:00 Rodzinny interes: Trudne
powroty (44) serial

10:00 Nash Bridges: Silne uderzenie
(4) serial

11:00 Nash Bridges: W pogoni za
wyrzutnią (5) serial

12:00 Kobra - oddział specjalny:
Ochroniarz (9) serial

13:00 Kobra - oddział specjalny:
Pogrzebany (10) serial

14:00 Łowcy skarbów (19) serial
15:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(122) serial
16:00 Rodzinny interes: Trudne

powroty (44) serial
17:00 Rodzinny interes: Rozstania

(45) serial
18:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(144) serial
19:00 Lombard. Życie pod zastaw 3

(145) serial
20:00 Złe mamuśki komedia, USA

2016
22:00 Komedia mało romantyczna

komedia, Szwajcaria/USA
2006

23:40 13. dzielnica: Ultimatum film
sensacyjny, Francja 2009  

07:10 Elif (527) serial
08:00 Wiadomości 
08:10 Pogoda 
08:15 Kwadrans polityczny
08:40 Zakochaj się w Polsce: Pałac w

Wilanowie (100) magazyn
09:05 Czterdziestolatek - dwadzieścia

lat później: Kuzynka, czyli
powrót do źródeł (7/15) serial

10:15 Komisarz Alex: Duże małe zło
(119) serial

11:05 Ojciec Mateusz: Siostrzeniec
(136) serial

12:00 Wiadomości 
12:15 Agrobiznes magazyn rolniczy
12:30 Agropogoda program

informacyjny
12:35 To się opłaca magazyn
12:50 Natura w Jedynce: Lisie

opowieści film dokumentalny,
Kanada/Wielka Brytania 2017

14:00 Elif (528) serial
15:00 Wiadomości 
15:10 Pogoda 
15:15 Alarm! magazyn interwencyjny
15:35 Okrasa łamie przepisy: Na

kaczkę do Grudziądza magazyn
kulinarny

16:05 Wieczna miłość 2 (218)
telenowela

17:00 Teleexpress 
17:20 Pogoda 
17:30 Jaka to melodia? teleturniej

muzyczny
18:25 Jeden z dziesięciu wielki finał
18:55 Jeden z dziesięciu teleturniej
19:25 Sport magazyn sportowy
19:30 Wiadomości 
20:05 Pogoda 
20:10 Alarm! magazyn interwencyjny
20:35 Ojciec Mateusz: Cud (238)

serial
21:30 Sprawa dla reportera magazyn

interwencyjny
22:25 Sekundy, które zmieniły życie

cykl reportaży
22:50 Magazyn śledczy Anity Gargas

magazyn
23:25 Ocaleni reality show
00:30 Wściekłość na drodze thriller,

USA 1999 

06:00 Nowy dzień program

informacyjny 

08:45 Malanowski i partnerzy (21)

serial fabularno-dokumentalny

09:15 Malanowski i partnerzy (22)

serial fabularno-dokumentalny

09:45 Dzień, który zmienił moje życie

(31) serial

10:45 Dlaczego ja? (664) serial

11:45 Gliniarze (225) serial

12:40 Trudne sprawy (546) serial

13:40 Sekrety rodziny (87) serial

14:40 Dlaczego ja? (417) serial

15:50 Wydarzenia 

16:10 Pogoda 

16:15 Interwencja magazyn

reporterów

16:40 Gliniarze (264) serial

17:40 Sekrety rodziny (88) serial

18:50 Wydarzenia 

19:20 Sport magazyn sportowy

19:25 Pogoda 

19:30 Świat według Kiepskich (503)

serial

20:10 Żona na niby komedia, USA

2011

22:40 Wyznania zakupoholiczki

komedia romantyczna, USA

2009

00:50 Chirurdzy (175) serial 

07:50 Doradca smaku: Chłodnik na
kefirze z awokado (40-ost.)
magazyn kulinarny

08:00 19+ (349) serial
08:30 19+ (350) serial
09:00 Kuchenne rewolucje:

Warszawa, Tawerna (14)
program rozrywkowy

10:00 W-11 - Wydział Śledczy:
Zaginięcie Marysi (1145)
serial fabularno-dokumentalny

10:45 W-11 - Wydział Śledczy:
Dziewczyny (1146) serial
fabularno-dokumentalny

11:30 SOS. Ekipy w akcji (32) serial
12:30 Ukryta prawda (697) serial
13:30 W-11 - Wydział Śledczy: Nałóg

(1147) serial fabularno-
dokumentalny

14:15 W-11 - Wydział Śledczy:
Ostatnie tchnienie (1148)
serial fabularno-dokumentalny

15:00 Kuchenne rewolucje: Puck,
Paradis (10) program
rozrywkowy

16:00 Szkoła (441) serial
17:00 SOS. Ekipy w akcji (33) serial
18:00 Ukryta prawda (698) serial
19:00 Fakty 
19:35 Sport magazyn sportowy
19:45 Pogoda 
19:50 Uwaga! magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku: Polędwiczki z

leczo (39) magazyn kulinarny
20:15 Na Wspólnej (2912) serial
20:55 Milionerzy (179) teleturniej
21:30 Kuchenne rewolucje: Łódź,

Famiglia Per Amici (10)
program rozrywkowy

22:30 Norbit komedia, USA 2007
00:35 Top Model (6) reality show  

07:20 Familiada teleturniej
07:55 Pytanie na śniadanie magazyn
09:35 Pogoda 
09:40 Pytanie na śniadanie magazyn
10:20 Pogoda 
10:25 Pytanie na śniadanie magazyn
11:00 Panorama 
11:05 Pytanie na śniadanie magazyn
11:10 Pytanie na śniadanie magazyn

poradnikowy
11:25 Rodzinka.pl: Emocjonalne

zombie (217) serial
11:55 Barwy szczęścia (2061) serial
12:30 Koło fortuny (468) teleturniej
13:15 Marzę o Tobie (23) serial
14:10 Postaw na milion teleturniej
15:10 Doktor z alpejskiej wioski -

nowy rozdział: Ostatnia podróż
- część 2 (138) serial

16:00 Koło fortuny (469) teleturniej
16:35 Familiada teleturniej
17:10 Więzień miłości (102)

telenowela
18:00 Panorama 
18:25 Pogoda 
18:30 Sport telegram magazyn

sportowy
18:40 Na dobre i na złe: Kto jest

kim? (716) serial
19:35 Rodzinka.pl: Dzieci nas

wyprzedzają (116) serial
20:10 Do szaleństwa melodramat,

USA 2011
21:50 Rozmowy kontrolowane

komedia, Polska 1991
23:35 Facet z odzysku komedia

romantyczna,
Kanada/Niemcy/USA 2002  

Horoskop Krzyżówka
Ba ran (21.03-19.04)
Czekają Cię pilne sprawy do załatwienia. Postaraj się być dobrze przygotowanym i mieć
dokumentacj �na bieżą� co. Pomyłka może Cię drogo kosztować. Nieznajomość przepiso� w nie
zwalnia od odpowiedzialności.

Byk (20.04-20.05)
Samotne Byki maja�  szans � spotkać kogoś interesuja� cego. Pod warunkiem,  że wybiora�  się na
imprez � towarzyską. Postarajcie się bardziej słuchać, co się do Was mo� wi. Dajcie szansę�  tej
drugiej osobie coś powiedzieć.

Bliź nię ta (21.05-21.06)
To właś� ciwy moment, by otworzyć się na nowe znajomości. Nie trwaj w tym trudnym zwia� zku na
siłę. Masz wielki talent „pakowania” się w takie układy. Skoncentruj się bardziej na tym co
robisz, a sukces masz w kieszeni.

Rak (22.06-22.07)
Niestety, ale musisz zacisna� ć pasa i zacza� ć bardziej oszczędzać. Nic nie wskazuje na to,  �że w
najbliższym czasie pojawią�  się jakieś zmiany na Twoim koncie. Zatem omijaj szerokim �łukiem
wszelkie wyprzedaże.

Lew (23.07-22.08)
Najwyższy czas, by zdobyć się na odwagę�  i zmienić pracę. Wbrew pozorom, jest to realne i w
zasięgu rę� ki. Wystarczy tylko Twoja stanowcza decyzja, a już niebawem pojawi się�  więcej zer na
koncie.

Pan na (23.08-22.09)
Masz pociąg do hazardu. Niekto� rym z Was może się nawet poszczęścić, jeżeli zagracie w jakąś
grę�  lub kasynie. Pamiętajcie jednak o zachowaniu umiaru, bo to, co wygracie, szybko stracicie.

Wa ga (23.09-22.10)
Możesz ś� miało polegać na swoim partnerze biznesowym. Propozycja, jaką Ci złoży jest nie do
odrzucenia. Korzyści, jakie osia� gniesz, gwarantuja�  dostatnie i stabilne życie na przyszłoś� ć. A
zatem powodzenia.

Skor pion (23.10-21.11)
W stałych zwia� zkach zapanuje sielanka. Druga połó� wka będzie zasypywać dowodami swoich
uczuć. Już dawno nie było tak miło. W sprawach zawodowych także panuje korzystny okres.
Możesz otrzymać korzystna�  propozycję.

Strze lec (22.11-21.12)
Je steś�  oso ba�  am bit na�  i nie lu bisz sie dzieć z za łoż ny mi rę ka mi. Aby pla ny się po wio dły, to na le ży
dzia łać. Lu bisz błysz czeć i try um fo wać i dla te go bę dziesz dzia łać w sa mot no ści, aby lau ry spa -
dły tyl ko na Cie bie.

Ko zio rożec (22.12-19.01)
Je steś�  oso ba�  dość nie cier pli wą. Dzia łasz w po śpie chu i czę sto po chop nie. Two je ś� ro do wi sko nie
na dą ża za To bą. Ale je że li chcesz osia� gna� ć suk ces za wo do wy, to bę� dziesz po trze bo wać wspar -
cia.

Wod nik (20.01-18.02)
Dość nie ocze ki wa nie otrzy masz no wa�  pro po zycj � za wo do wą. Wpraw dzie ma rzy łeś o tym, ale ta
na gła in for ma cja Cię�  za sko czy. Ko rzy staj z nada rza ja� cej się oka zji, to mo że wie le zmie nić w
Two im ż�yciu.

Ry by (19.02-20.03)
W spra wach za wo do wych ma łe za mie sza nie. Przy da się zdro wy roz sa� dek. Nie wda waj się w dys -
ku sję�  i nie ko men tuj ni cze go, na wet je że li po czu łaś�  się ura żo na. Ktoś wresz cie przej rzy na oczy.
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„Ha lo, tu Zie mia”... Wi taj Na ta lia na na szej
pla ne cie!

– Po zdra wiam ser decz nie Rze szów i ca łe Pod -
kar pa cie.

Nie daw no uka za ła się Two ja naj now sza,
dzie wią ta już z ko lei pły ta pod ta kim wła śnie
ty tu łem. Że by ją na grać na praw dę mu sia łaś
od być mię dzy pla ne tar ną po dróż?

– W pew nym sen sie tak. Jest na niej wie le ele -
men tów ko smicz nych, me ta fi zycz nych. Śpie wam
na niej o po szu ki wa niu du cho wo ści, a w za my ka -
ją cej ją pio sen ce „Re kon struk cja” wprost uży wam
słów „Pod nieść na du chu, mu szę du cha, (…) bo
wciąż na du cha jest po su cha”. Nie ste ty czę sto po -
wierz chow ność i świat ma te rial ny bio rą w na szym
ży ciu gó rę. Zde cy do wa nie war to się gać po wię cej.
Za sta na wiam się na pły cie nad tym, czym jest
wol ność, czy po tra fi my so bie z nią ra dzić i jak
wie le rze czy jest od nas za leż nych.

Po za tym czas, w któ rym po wsta wał al bum,
był dla Cie bie szcze gól nie wy jąt ko wy.

– To praw da. Do tknę łam wów czas sfe ry ży cia
z róż nych stron. Że gna łam bar dzo bli ską mi bab -
cię i ocze ki wa łam przyj ścia na świat mo jej có recz -
ki.

„Ha lo, tu Zie mia” to dość po pu lar ny zwrot,
któ re go uży wa my w sto sun ku do osób, sie dzą -
cych obok, ale jak by nie obec nych, za my ślo -
nych...

– Mnie sa mej z tru dem zda rza się spro wa dzić
cza sa mi na zie mię (śmiech). War to od cza su
do cza su unieść się nad nią i do świad czyć wznie -
sień ob cu ją cych ze sztu ką. Na szczę ście tej me ta -
fi zy ki jest wo kół nas mnó stwo. Ale trud no jed no -
cze śnie za po mi nać o ota cza ją cej nas pro zie ży cia.
W koń cu sa ma je stem ko bie tą, żo ną, mat ką.
Szczę śli wie speł nia ją cą się za wo do wo, ale jed nak
ma ją cą swo je przy ziem ne obo wiąz ki.

Choć by wte dy, gdy dzie ci są głod ne.
– Do kład nie (śmiech). Wte dy trze ba coś ugo -

to wać!

Sko ro je ste śmy już na je dze ni, to po zwo lisz,
że jesz cze na chwi lę odej dzie my od sto łu
i unie sie my się nad zie mię. Czę sto pod kre -
ślasz, że ten al bum jest dla Cie bie prze ło mo wy.

– Zga dza się. Jak mó wi łam wcze śniej, pod czas
gdy pra co wa łam nad al bu mem spo tka ły mnie nie -
zwy kle trud ne, ale i bar dzo pięk ne chwi le. Z jed -
nej stro ny po ja wi ło się no we ży cie, a z dru giej za -
mknę łam pe wien etap po że gnań z bli ski mi mi
oso ba mi, któ rym za wdzię czam ży cie. O ile po -
przed ni krą żek „Ósmy plan” był bar dziej mrocz -
ny, no wy przy no si du żo po zy tyw nej ener gii. Jest
au tor ski i dość od waż ny.

Naj now szy al bum to już trze ci, któ ry współ -
two rzysz, z drob ny mi wy jąt ka mi, ze swo im mę -

żem Mi cha łem Dą brów ką. O ile wcze śniej wy -
ko ny wa łaś pio sen ki na pi sa ne przez in nych au -
to rów, tak te raz od no si się wra że nie, jak by ście
two rzy li za mknię ci do słow nie we wła snym...
ko smo sie.

– Rze czy wi ście moż na od nieść ta kie wra że nie
przy pły tach „Co mix” i „Ósmy plan”. Po wsta wa -
ły one w zu peł nie in nej at mos fe rze. Za war li śmy
na nich na sze au tor skie po my sły, któ rych nam nie
bra ko wa ło. Tym ra zem po sta no wi li śmy do rzu cić
do nich zu peł nie no wą ener gię. A po nie waż
świet nie współ pra cu je nam się z mu zy ka mi, to -
wa rzy szą cy mi nam na kon cer tach: Ar chie She -
vsky'm i Mar ci nem „Ma łym” Gór nym, po sta no -
wi li śmy po wo łać do ży cia ko lek tyw i wspól nie
stwo rzyć pro jekt „Ha lo, tu Zie mia”, któ ry wła -
śnie od da je my w rę ce słu cha czy.

Jak Twój mąż zno sił obec ność in nych fa ce -
tów?

– Wspa nia le (śmiech). My ślę na wet, że by ła to
dla nie go swe go ro dza ju od skocz nia, bo od 17 lat
mu si mnie zno sić za rów no ja ko żo nę i wo ka list kę.
A mó wiąc se rio, chcie li by śmy czę ściej spoj rzeć
na sie bie nie jak na mu zy ka, tyl ko zwy czaj nie tak
po ludz ku, jak mąż i żo na wła śnie. Na wet na wa -
ka cjach nam się to nie za wsze uda wa ło. Li czy li -
śmy na to, że bę dzie my mieć na urlo pie nie co
wię cej pry wat no ści, ale cią gle do pra co wy wa li śmy
ostat nie szcze gó ły w związ ku z pre mie rą pły ty.
Z dru giej stro ny jest to w koń cu na sza pa sja, więc
nie ma co na rze kać.

Po dob no dla po trzeb te go ma te ria łu „po rzu -
ci li ście” swo je ro dzi ny?

– Coś w tym jest (uśmiech). W grud niu, kie dy
naj wię cej jest do zro bie nia w ob rę bie tak zwa nej
pro zy ży cia, choć by w związ ku z przy go to wa nia -

mi do świąt, my po sta no wi li śmy wy je chać w gó -
ry. Za bra li śmy ze so bą ca ły sprzęt stu dyj ny. I rze -
czy wi ście tro chę czu li śmy się tak, jak by śmy wy lą -
do wa li stat kiem ko smicz nym w prze pięk nym
Mię dzy bro dziu. Wła śnie tam w prze cią gu za le d -
wie dwóch ty go dni, po wsta ło aż sześć utwo rów
na pły tę. I to do słow nie, bo kie dy wró ci li śmy
do do mu, sta ra li śmy się jak naj mniej do pro du ko -
wy wać, że by nie prze kom bi no wać. Chcie li śmy
za cho wać w nich te go du cha kon cer to we go gra -
nia. I my ślę, że nam się to uda ło. Czte ry nu me ry
po wsta ły w do mo wym stu dio, dwa stwo rzy li śmy
już w du ecie z Mi cha łem i dwa z Ar chie'm.
W jed nym przy pad ku do słow nie na ostat nią
chwi lę na gra li śmy pio sen kę no men omen pt.
„Ostat nia pro sta”. Stwier dzi li śmy, że al bo się
uda, al bo nie. I tak jak ca ły al bum po wsta wał
w dłu gim okre sie cza su, to ten ka wa łek od kom -
po zy cji, tek stu, po przez na gra nie i miks za jął nam
czte ry dni. To jed na z mo ich ulu bio nych pio se -
nek.

Ma my więc no wy al bum, ale z do świad cze -
nia wiem, że kie dy uka zu je się efekt fi nal ny
pra cy ar ty sty, ten z ty łu gło wy my śli o ko lej nym
pro jek cie. Nie po dej rze wam, że by w Two im
przy pad ku by ło ina czej. Pew nie zo sta ło Ci
jesz cze ma te ria łu na trzy ko lej ne krąż ki.

– Mu szę cię za sko czyć, bo wła śnie nie wie le po -
my słów zo sta ło w za pa sie. Ba łam się na wet, że te -
go ma te ria łu bę dzie zbyt ma ło. Ten al bum w peł -
ni wy czer pał na ten czas mo je po kła dy twór cze.
Mam po czu cie to tal ne go speł nie nia. Te raz mu szę
chwi lę od po cząć, że by znów wejść do stu dia.
W tej chwi li chcia ła bym bar dziej sku pić się
na kon cer tach, któ re jak wiesz są mo im ży wio -
łem, ko cham je. Spo tka nia z pu blicz no ścią są
czymś, na co za wsze naj bar dziej cze kam. Tym
bar dziej je stem znie cier pli wio na, bo już kon cer tu -
jąc wcze śniej włą czy łam do pro gra mu kil ka no -
wych nu me rów i mu szę ci po wie dzieć, że by ły
one naj le piej przyj mo wa ne. Cie szy mnie to, bo to
ozna cza, że idę we wła ści wym mu zycz nym kie -
run ku. A to co dzie je się na sce nie, to jak gra ją
moi zna ko mi ci ko le dzy na praw dę jest z ko smo su.

ROZ Ma Wiał MaR CiN Ka Li Ta
FOT. MaR CiN Ka Li Ta, Zu Za KRa JeW SKa

Wywiad numeru
Rozmowa z NATALIĄ KUKULSKĄ

Czasem warto unieść się 
nad ziemię
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Jak wspomóc rozwój tui?
Ży wot ni ki, bo tak bo ta ni cy na zy wa -
ją tu je, to po pu lar ne ro śli ny igla ste
zdo bią ce bal ko ny, ta ra sy i oczy wi -
ście ogro dy. Oka zy upra wia ne
w do ni cach rzad ko do ra sta ją więk -
szych roz mia rów, ale te sa dzo ne
w grun cie mo gą osią gać w na szym
kra ju na wet 15 me trów wy so ko ści.
Tu je nie ma ją wy gó ro wa nych wy -
ma gań, ale zda rza się, że nie licz ba
przy ję tych sa dzo nek jest mniej sza
niż za kła da li śmy. Co ro bić, by te mu
za po biec?

tro�chę�wie�dzy�bo�ta�ni�ka
Ży�wot�nik�to�ro�śli�na�igla�sta�z ro�dzi�ny

cy�pry�so�wa�tych.� Jest� pięć� ga�tun�ków� tui,
ale�w Pol�sce�dwa�zdo�mi�no�wa�ły�ogrod�ni�-
czą� bran�żę.�To� ży�wot�nik� ol�brzy�mi,� czy�li
z ła�ci�ny�Thu�ja�pli�ca�ta�oraz�ży�wot�nik�za�-
chod�ni,�czy�li�Thu�ja�oc�ci�den�ta�lis.�Do te�go
ro�dza�ju�za�li�cza�ny�był�kie�dyś�rów�nież�ga�-
tu�nek�Thu�ja�orien�ta�lis,�zwa�na�po pol�sku
ży�wot�ni�kiem�wschod�nim.�Zo�stał�on�jed�-
nak� wy�od�ręb�nio�ny� we� wła�sny� jed�no�ga�-
tun�ko�wy� ro�dzaj,� zwa�ny� Pla�tyc�la�dus
orien�ta�lis.�Dla�te�go�w ję�zy�ku�pol�skim�nie
okre�śla�my� go� mia�nem� tui,� a bio�tą
wschod�nią.�

Wy�stę�po�wa�nie� na�tu�ral�ne� ży�wot�ni�-
ków�i biot�wie�le�mó�wi�nam�o wa�run�kach,
w ja�kich� po�win�ni�śmy� sa�dzić� te� ro�śli�ny
w na�szych�ogro�dach.�Na�si�zie�lo�ni�bo�ha�te�-
ro�wie� to� ro�śli�ny� po�cho�dzą�ce� z Azji
i Ame�ry�ki�Pół�noc�nej.�Naj�peł�niej�roz�wi�ja�-
ją�się�na sta�no�wi�skach�na�sło�necz�nio�nych,
cie�płych,�o du�żej�wil�got�no�ści�po�wie�trza.
Są� re�la�tyw�nie� od�por�ne� na su�szę,� co� nie
ozna�cza�jed�nak,�że�bę�dą�ro�sły�w każ�dych
wa�run�kach.�

Tu�je�i bio�ty�moż�na�więc�sa�dzić�przez
ca�ły� okres�we�ge�ta�cji,� od wcze�snej� zi�my
do wcze�snej�je�sie�ni.

Szu�ka�my�przy�czyn�nie�po�wo�dze�nia
Pod�sta�wo�wą�przy�czy�ną�nie�po�wo�dze�-

nia�w upra�wie�tui�w na�szych�ogro�dach�są
sa�me�ży�wot�ni�ki,�a do�kład�niej� ja�kość�ku�-
po�wa�nych� w cen�trach� han�dlo�wych� ro�-
ślin.�Nie�ste�ty�część�z nich�nie�jest�w do�-
brej�kon�dy�cji�–�ma�uszko�dzo�ne�ko�rze�nie
lub�jest�prze�su�szo�na.�Ogrod�ni�cy�po�le�ca�ją

ku�po�wać�tu�je�w cen�trach�ogrod�ni�czych,
naj�le�piej�ta�kich,�gdzie�ro�śli�ny�nie�są�trzy�-
ma�ne�w za�mknię�tych,�kli�ma�ty�zo�wa�nych
po�miesz�cze�niach� (ta�kim� ro�śli�nom� trud�-
niej� za�akli�ma�ty�zo�wać� się� w wa�run�kach
grun�to�wych).

Zda�rza�się�rów�nież,�że�gle�ba,�w któ�-
rej� sa�dzi�my� tu�je� i bio�ty,� jest� ubo�ga
w wapń.�Sam�od�czyn�gle�by�ide�al�nej�dla
nich�po�wi�nien�być�lek�ko�kwa�śny.�

Tu�je� i bio�ty� nie� lu�bią� sta�no�wisk
wietrz�nych.� Sil�ny,� sta�ły�wiatr� też�mo�że
być�przy�czy�ną�nie�po�wo�dze�nia�upra�wy.�

Mło�de�ro�śli�ny�by�wa�ją�mniej�od�por�ne
na przy�mroz�ki,� war�to� więc� je� od�sło�nić
na zi�mę.�

Po�moc�pol�skiej�tech�no�lo�gii
Ma�łe� ży�wot�ni�ki� i bio�ty,� szcze�gól�nie

te� ku�pio�ne� z nie�pew�nych� źró�deł,� nie
utrzy�mu�ją� się�w gle�bie�naj�czę�ściej.�Naj�-
prost�szym� spo�so�bem� wzmoc�nie�nia� ich
kon�dy�cji,�a więc�zwięk�sze�nia�praw�do�po�-
do�bień�stwa�przy�ję�cia�się�ro�ślin�w zie�mi,
jest� za�sto�so�wa�nie� przy ich� sa�dze�niu� su�-
per�ab�sor�ben�tu.�

W pro�fe�sjo�nal�nych� skle�pach� ogrod�-
ni�czych� do�stęp�ne� są� ma�ga�zy�ny� wo�dy
zwa�ne�HY�DRO�BO�Xa�mi,�któ�re�wkła�da�-
my�na dno�wy�ko�pu,�gdzie�wsa�dza�my�ro�-
śli�nę.�Ma�ga�zy�nu�ją�one�wo�dę�i sub�stan�cje
mi�ne�ral�ne� (co� jest� szcze�gól�nie� waż�ne
przy spo�rym� desz�czu).� Po kil�ku� ty�go�-
dniach,�kie�dy�na�sza�ro�śli�na�prze�ro�śnie�ko�-
rze�nia�mi�w głąb�HY�DRO�BO�Xu,�po�bie�ra
z nie�go� wo�dę� do�kład�nie� wte�dy,� kie�dy
naj�bar�dziej�te�go�po�trze�bu�je�(na przy�kład
w okre�sie� su�szy,�kie�dy�do�stęp�do wo�dy
jest� ogra�ni�czo�ny).� Pod�czas� su�szy,� kie�dy
gle�ba� pę�ka,� wo�dy� opa�do�we� spły�wa�ją
wprost�do wód�grun�to�wych.�W ta�kiej�sy�-
tu�acji� ro�sną�ce� w niej� ro�śli�ny� nie� ma�ją
szans�na prze�chwy�ce�nie�wo�dy�i po�bra�nie
jej� po�przez� sys�tem� ko�rze�nio�wy.� HY�-
DRO�BOX,�po�przez�ma�ga�zy�no�wa�nie�wo�-
dy,� po�ma�ga� prze�trwać� ro�śli�nie� pod�czas
okre�su�su�szy�oraz�chro�ni�ją�przed wy�stą�-
pie�niem�stre�su�wod�ne�go.

FOt.�ShUt�teR�StOCK
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Dzię ki no wo cze snym zna kom
z czuj ni kiem ru chu, za mon to wa -
nym przez po wiat rze szow ski,
ucznio wie z Trze bow ni ska bę dą
mo gli po wa ka cjach bez piecz niej
cho dzić do szko ły. 

Od ja�kie�goś�cza�su�do Sta�ro�stwa�Po�-
wia�to�we�go� w Rze�szo�wie� wpły�wa�ły� sy�-
gna�ły�od miesz�kań�ców�Trze�bow�ni�ska�za�-
nie�po�ko�jo�nych�du�żym�na�tę�że�niem�ru�chu
na dro�dze�po�wia�to�wej�Nr 1383�R�re�la�cji
Trze�bow�ni�sko� –� Łą�ka  � –� Łu�ka�wiec.
W po�bli�żu� wspo�mnia�nej� dro�gi� znaj�du�je
się�szko�ła.�Dla�te�go,�aby�za�pew�nić�bez�pie�-
czeń�stwo� dzie�ci�w po�bli�żu� przej�ścia� dla
pie�szych,�w są�siedz�twie�szko�ły,�za�mon�to�-
wa�no�dwa�zna�ki�z czuj�ni�kiem�ru�chu.

Zna�ki�o sym�bo�lu�D6�pio�no�we�wy�po�-
sa�żo�ne�są�w dwa�sy�gna�li�za�to�ry�wy�świe�tla�-
ją�ce�pul�su�ją�ce,�ostrze�gaw�cze�sy�gna�ły�bar�-
wy� żół�tej� lub� po�ma�rań�czo�wej.� Lam�py
ostrze�gaw�cze� skie�ro�wa�ne� są�w kie�run�ku
nad�jeż�dża�ją�cych� po�jaz�dów.� Świa�tła� są
wi�docz�ne�z od�le�gło�ści�co�naj�mniej 150 m
przy do�brej� przej�rzy�sto�ści� po�wie�trza
i umiesz�czo�ne�są�nad gór�ną�kra�wę�dzią�li�-
ca�zna�ku.�Za�da�niem�wspo�mnia�nych�zna�-
ków� jest� prze�ka�zy�wa�nie� in�for�ma�cji� dla

kie�ru�ją�cych� po�jaz�da�mi� o zbli�ża�niu� się
do przej�ścia�dla�pie�szych�z od�po�wied�nio
du�żej�od�le�gło�ści�tak,�aby�kie�row�ca�mógł
za�cho�wać�wła�ści�wą�ostroż�ność.

Lam�py� włą�cza�ją� de�tek�to�ry� pod�-
czer�wie�ni,� któ�re� jed�no�cze�śnie� wy�kry�-
wa�ją�obec�ność�pie�sze�go�w re�jo�nie�przej�-
ścia� i za�pew�nia�ją� sta�łą� de�tek�cję� oso�by
po�ru�sza�ją�cej� się� na przej�ściu.� Je�den
czuj�nik� ru�chu� wzbu�dza� pul�so�wa�nie
wszyst�kich� ele�men�tów� ozna�ko�wa�nia
ak�tyw�ne�go�po obu�stro�nach�dro�gi,�nie�-
za�leż�nie�z któ�rej�stro�ny�po�ja�wi�się�pie�-
szy.�W cza�sie�min. 2�se�kund�po opusz�-
cze�niu�przej�ścia�przez�pie�sze�go� sys�tem
wy�łą�cza�lam�py�ostrze�gaw�cze�i prze�cho�-
dzi�w stan�czu�wa�nia.

W su�mie�do�star�czo�no�i za�mon�to�wa�-
no�dwa �zna�ki D�-6 �z lam�pa�mi�LED,�dwa
zna�ki�T-�27�„AGAT�KA”,�dwa�pa�ne�le�fo�-
to�wol�ta�icz�ne,�dwa�ste�row�ni�ki�do ko�mu�-
ni�ka�cji� mię�dzy� dwo�ma� zna�ka�mi� ak�tyw�-
ny�mi,�dwa�czuj�ni�ki�ru�chu�oraz�dwa�aku�-
mu�la�to�ry�że�lo�we�za�pew�nia�ją�ce�pra�cę�ca�-
łe�go�sys�te�mu�przez�pe�łen�rok�bez�po�trze�-
by�ła�do�wa�nia.�War�tość�mon�ta�żu�kom�ple�-
tu  � wy�nio�sła 10135,00� net�to  � (jed�no
przej�ście�dla�pie�szych).
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Bezpieczniejsza�
droga do szkoły 
w Trzebownisku
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28. Rajd Rze szow ski od bę dzie się
w dniach 8-10 sierp nia 2019.
Na za wod ni ków cze ka 11 wy ma ga -
ją cych, as fal to wych od cin ków spe -
cjal nych o łącz nej dłu go ści po -
nad 177 ki lo me trów, po dzie lo nych
na dwa eta py. Kie row cy po now nie
zmie rzą się ze stro my mi i krę ty mi
dro ga mi po gó rza kar pac kie go.
W so bot nie przed po łu dnie miesz -
kań cy Rze szo wa bę dą mo gli po dzi -
wiać  nie zwy kle wi do wi sko wy od ci -
nek me dial ny. W sto li cy Pod kar pa -
cia bę dzie tak że zlo ka li zo wa na ba -
za raj du i Park Ser wi so wy. 


