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I. O TVP 3 OLSZTYN  

         
Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie powstał 1 stycznia 2005 r. Ma dwie redakcje 

zamiejscowe: w Elblągu i w Ełku. Zespół TVP OLSZTYN liczy około 70 osób. W większości 

są to młodzi ludzie po studiach i stażach zagranicznych. Obecnie Oddział w Olsztynie 

przygotowuje ok. sześciu godzin programu dziennie.  

TVP 3 OLSZTYN specjalizuje się w produkcji audycji telewizyjnych oraz spotów i filmów 

reklamowych na anteny regionalne i ogólnopolskie oraz form reklamowych do umieszczenia 

na stronach internetowych. Przy produkcji oddział opiera się na wyspecjalizowanej i 

doświadczonej kadrze realizatorskiej oraz nowoczesnym sprzęcie, stosuje najwyższą 

technikę produkcji, dzięki czemu z powodzeniem realizuje krótkie i rozbudowane formy 

spełniające najwyższe standardy nowoczesnej techniki cyfrowej.  

Jak świadcz ą ostatnie badania ogl ądalno ści i zadowolenia widzów z kanałów 

regionalnych TVP, przeprowadzonych przez firm ę Zymetria, TVP 3 OLSZTYN cieszy 

się najwi ększym zadowoleniem spo śród mediów regionalnych i jest jednym z 

głównych miejsc poszukiwania informacji.  

TVP 3 OLSZTYN czynnie uczestniczy w popularyzacji ważnych wydarzeń kulturalnych w 

regionie, obejmując patronatem medialnym ciekawe i nietuzinkowe przedsięwzięcia i 

inicjatywy, skierowane do szerszego grona odbiorców. 

Konstruując naszą ofertę programową, staramy wpisywać do ramówki takie programy, aby 

każdy z widzów znalazł coś dla siebie. Na naszą antenę produkujemy obecnie prawie 20 

audycji telewizyjnych, wśród których są m. in.  programy informacyjne, publicystyczne, 

sportowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, turystyczne i kulturalne.  

 

Nasze wybrane programy:  

 

Być blisko ludzi, przedstawić rzetelne informacje oraz pokazać 

najważniejsze wydarzenia dnia z regionu – to główne zadania jakie 

stawia przed sobą ekipa programu informacyjnego  - Informacje.   

 

 

Prognoza Pogoda TVP3 OLSZTYN to nie tylko plansze pogodowe, 

ale także felietony, w których oprócz informacji o zbliżających się 

zjawiskach pogodowych, poruszane są ciekawe tematy oraz 

przedstawiane najciekawsze miejsca i wydarzenia z regionu.  
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Od poniedziałku do piątku podsumowujemy sportowe wydarzenia dnia 

w regionie w audycji Sport Flesz, natomiast pod koniec tygodnia 

obszerne relacje z imprez sportowych w regionie prezentujemy w 

Informacjach sportowych.  

 

Wszystko to, co się dzieje w kulturze i sztuce Warmii i Mazur, 

podsumowanie wydarzeń artystycznych tygodnia, teatralne premiery, 

nowe wystawy, najświeższe książki, koncerty i płyty, do tego jubileusze, 

festiwale, spotkania, działania nieformalne - czyli to, co składa się na 

„życie kulturalne” prezentujemy w audycji Informacje kulturalne . 

 

Opinie  to program publicystyczny, poruszający problemy społeczne 

dotyczące życia mieszkańców Warmii i Mazur. Zaproszeni do studia 

goście komentują wybrane wydarzenia dnia. Pod koniec tygodnia 

podsumowujemy wydarzenia w regionie razem z zaproszonymi 

dziennikarzami z innych redakcji w audycji Opinie tygodnia.  

 

 

Z kamerą Rolniczego Raportu  staramy się być zawsze tam gdzie 

jesteśmy potrzebni. W programie o rolnictwie i dla rolnictwa poruszamy 

różne tematy i staramy się zainteresować nimi osoby, które mogą daną 

sytuację zmienić. 

 

Program publicystyczny z udziałem 

parlamentarzystów z naszego regionu to 

Nasi na wiejskiej, natomiast 

samorządowców Warmii i Mazur zapraszamy 

do programu Nasze sprawy.  

 

W programie Ukraińskie wie ści  omawiane i relacjonowane są 

najważniejsze problemy, wydarzenia i tematy dotyczące 

społeczności ukraińskiej mieszkającej na Warmii i Mazurach. 

Program nadawany jest w języku ukraińskim. 
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Zdarzyło si ę wczoraj to program prezentujący archiwalne 

materiały poświęcone Warmii i Mazurom, wzbogacone o 

współczesny komentarz. 

 

 

 

Ewangelia  na niedziel ę to audycja katolicka przedstawiająca 

alumna z seminarium duchownego w Olsztynie, czytającego 

Ewangelię, która następnie jest komentowana przez arcybiskupa 

Archidiecezji Warmińskiej. 

 

 

W cyklu Akcja Zima/Akcja Lato  promujemy 

walory różnych zakątków naszego regionu 

zimową lub letnią porą oraz zapraszamy do 

spędzenia tam weekendu, wakacji czy ferii. 

 

o śledzić samotny rejs olsztynianina - kapitan 

Co, gdzie, kiedy?  to program podzielony na dwie części. W pierwszej 

informujemy o tym co, gdzie, kiedy dzieje się na Warmii i Mazurach. 

Druga część to relacja z zapowiadanych wydarzeń. 

 

 

 

Pora na przyrod ę to audycja poruszająca temat potrzeby dbania o 

bioróżnorodność biologiczną Warmii i Mazur. 
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TVP 3 OLSZTYN w sieci  

Oprócz intensywnych działań prowadzących do urozmaicenia propozycji programowych na 

naszej antenie TVP 3 OLSZTYN dysponuje prężnie rozwijającą się stroną internetową 

www.olsztyn.tvp.pl . Na stronie można obejrzeć wszystkie emitowane na naszej antenie 

programy i audycje, przeczytać najbardziej aktualne informacje o wydarzeniach z regionu a 

także uzyskać wiele informacji na temat naszego oddziału. Stale rosnąca liczba 

użytkowników Internetu spowodowała, że celem telewizji nie jest już tylko zainteresowanie 

widza przed ekranem telewizora ale także przyciągnięcie uwagi internauty. W związku z tym 

oprócz intensywnych prac nad rozwojem strony internetowej TVP 3 OLSZTYN ma już swój 

profil na facebooku a także własny kanał na You Toube. 

 

 

 

 

 

II. Zasięg techniczny TVP 3 OLSZTYN 

Cyfrowe nadawanie naziemne.  

W związku z wprowadzeniem w Polsce nadawania naziemnej telewizji cyfrowej w 

standardzie DVB-T sygnał TVP 3 OLSZTYN dociera do wszystkich mieszkańców 

województwa warmińsko-mazurskiego, a także do części mieszkańców województw: 

pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Dzięki takiemu TVP 3 

OLSZTYN jest jedyną telewizją regionalną Warmii i Mazur. 

 

Obecny zasięg techniczny TVP 3 OLSZTYN. 
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Dzięki cyfrowemu nadawaniu naziemnemu około 1,42 miliona mieszkańców województwa 

warmińsko-mazurskiego może odbierać TVP 3 OLSZTYN. 

W ofercie naziemnej telewizji cyfrowej program Telewizji Polskiej można odbierać na MUX1  

i MUX3. Cyfrowy sygnał naziemny TVP 3 OLSZTYN można odbierać na MUX3 (pozycja 3) z: 

- nadajnika RTCN Olsztyn/Pieczewo  – swoim zasięgiem obejmuje centralną i zachodnią 

część województwa warmińsko-mazurskiego. Sygnał cyfrowy z tego nadajnika odbierany jest 

m.in. w następujących miastach województwa: Olsztyn, Ostróda, Iława, Nowe Miasto 

Lubawskie, Działdowo, Nidzica, Miłakowo, Dobre Mias to, Jeziorany, Biskupiec, 

Szczytno, Pasym, Olsztynek, Barczewo, Lidzbark Warm iński, Bartoszyce;  

 - nadajnika RTCN Elbl ąg/Jagodnik – swoim zasięgiem obejmuje północno-zachodnią 

część województwa a sygnał odbierany jest w następujących miastach: Elbl ąg, Braniewo, 

Tolkmicko, Frombork, Młynary, Pasł ęk; 

-  nadajnika RTCN Gi życko/Miłki – swoim zasięgiem obejmuje wschodnią część 

województwa warmińsko-mazurskiego. Sygnał TVP 3 OLSZTYN z tego nadajnika odbierany 

jest w następujących miastach: Giżycko, Gołdap, Olecko, Ełk, Orzysz, Pisz, Biała Pisk a, 

Mikołajki, Mr ągowo, Ryn, K ętrzyn, W ęgorzewo, Ruciane Nida. 

 

Telewizje kablowe i platformy cyfrowe.  

Sygnał TVP 3 OLSZTYN można odbierać również w sieciach kablowych i na platformach 

satelitarnych: 

- Multimedia Polska S.A. – na kanale 25 i 751. Największe miasta województwa 

warmińsko-mazurskiego, w których Multimedia Polska S.A. świadczy swoje usługi: 

Biskupiec,  Ełk, Gi życko, Gołdap, Iława, K ętrzyn, Mr ągowo, Olsztyn, Orzysz, Ostróda, 

Pasłęk, Ruciane-Nida, Szczytno, W ęgorzewo, 

- Vectra S.A. -  na kanale 103. Największe miasta województwa warmińsko-mazurskiego, w 

których VECTRA S.A. świadczy swoje usługi: Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbl ąg, 

Lidzbark Warmi ński, Lidzbark Welski, Mor ąg, Nidzica, Olsztyn, Ostróda, Susz, 

- Eltronik „Media” Sp. z o.o. – Sp. k.  – w nadawaniu cyfrowym w następujących miastach: 

Brodnica, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, 

- ARKUS s.c. – na kanale 103 w Ornecie i Olsztynie, 

- BART-SAT – na kanale 3 w Bartoszycach, 

- BRANSAT  – na kanale 103 w Braniewie, 

- DOB-SAT  – na kanale 26 w Dobrym Mieście, 

- DEXTEL – na kanale 9 w Piszu, 

- MACROSAT  – na kanale 103 w Barczewie, 
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- MARINEX AMPOL – na kanale 3 w Olecku, 

- TOYA – na kanale 9 w Piszu, 

- Orange Polska – na kanale 33, 

- Netia – na kanale 210. 

 

  TVP 3 OLSZTYN na żywo na tablecie, smart fonie i w komputerze.  

 

 

 

TVP 3 OLSZTYN można oglądać w dowolnym miejscu nie tylko w Polsce, ale także za 

granicą (z wyjątkiem Ameryki Północnej i Południowej) na tabletach, smartfonach i 

komputerach osobistych poprzez bezpłatn ą aplikacj ę TVP Stream. 

TVP Stream  zapewnia powszechny dostęp do bieżących lokalnych wydarzeń, aktualnych 

komentarzy i rzetelnej publicystyki, w tym do tematów podejmowanych wyłącznie na antenie 

TVP 3 OLSZTYN. 

Wystarczy wybra ć z panelu ikonk ę TVP 3 OLSZTYN i obejrze ć nadawany przez nas 

program!!!  

Aplikacja TVP Stream  działa na urządzeniach z systemami iOS i Android, ale też na 

każdym komputerze z wykorzystaniem zwykłej przeglądarki internetowej. 

Aplikacj ę TVP Stream mo żna pobra ć za darmo na urz ądzenia mobilne ze sklepów App 

Store i Google Play  oraz przez stronę tvpstream.tvp.pl .  

Wg danych Ośrodka iTV-HD TVP S.A. aplikację TVP Stream pobrało już ponad 200 tysięcy 

osób. 

 

 

 

 

 
 


