
Radio Lublin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2014 r.

8760:00:00

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii
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Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechnian

ia audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat audycji: 

(wpisać odbiorców: 

dzieci -D, młodzież 

- M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

Czy audycji 

towarzyszyć będzie 

oferta 

multimedialna 

(Tak-T/Nie-N)*

Czy audycja będzie 

wspólnym 

przedwsięzięciem 

spółek mediów 

publicznych (Tak-

T/Nie-N)*

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

1 Aktualności Radia Lublin 1:29:00 5 I-XII 16:04-18:00 387:00:00 4,42% 261:00:00 U T N

2 Tydzień w regionie 0:30:00 1 I-XII 20:30-21:00 26:00:00 0,30% 0:26:00 U T N

3 Dzienniki 0:04:00 199 I-XII 05:00-24:00 408:00:00 4,66% 364:00:00 U T N

0%

0%

0%

0%

4 Ekonomiczne ABC   (Poranek z 

Radiem Lublin) 0:03:00 5 I-XII 06:45-06:48 13:00:00 0,15% 4:00:00 U T N

5 Vademecum europejczyka    

(Poranek z Radiem Lublin) 0:03:00 5 I-XII 08:45-08:48 13:00:00 0,15% 4:00:00 U T N

6 Między dniem a dniem  (Poranek 

z Radiem Lublin) 0:15:00 5 I-XII 08:15-08:20 22:00:00 0,25% 20:00:00 U T N

0%

0 0:00:00 0 0 0:00:00 0:00:00 0% 0:00:00 0 0 0

0%

0%

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

a)  Informacje prezentujące 

różnorodność wydarzeń w 

regionie - tj. dzienniki 

regionalne, regionalna część 

dzienników ogólnych i inne 

audycje inform. dot. regionu   

(z wyłączeniem odrębnych 

serwisów kulturalnych i 

sportowych)

b) Pozostałe informacje 

polityczne, ekonomiczno-

gospodarcze, społeczne itd.   (z 

wyłączeniem odrębnych 

serwisów kulturalnych i 

sportowych)

c) Dla mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz dla 

społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, 

tworzone w językach tych 

mniejszości i społeczności.



0%

0%

7 Bezpłatne aud.wyborcze 3g/dzień 2 tyg.w roku 13:00-21:00 44:00:00 0,50% 44:00:00 U T N

0%

8 Panorama tygodnia 0:51:00 3x w m-cu I-XII 10:04-11:00 34:00:00 0,39% 30:00:00 U T N

9 Razem czy osobno 0:51:00 1x w m-cu I-XII 10:04-11:00 10:00:00 0,11% 10:00:00 U T N

0%

0%

0%

0%

10 Pomagam 0:53:00 1 I-XII 22:04-23:00 46:00:00 0,53% 31:00:00 M T N

0%

0%

0%

0%

11 Informacje dla kierowców 0:01:00 75 I-XII 06:00-18:00 78:30:00 0,90% 78:30:00 U T N

12 Pogoda 0:00:30 126 I-XII 06:00-24:00 102:00:00 1,16% 102:00:00 U N N

0%

13 Spojrzenia 1:42:00 1 I-XII 15:04-17:00 88:30:00 1,01% 40:00:00 M T N

0%

0%

RAZEM 1272:00:00 14,52% 988:56:00

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1
W tym: 

487:00:00 5,56%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 88:30:00 1,01%

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 0:00:00 0,00%

Czas trwania premier 1272:00:00 14,52%

0:00:00 0,00%

0:00:00 0,00%
Liczba godzin o jaką zwiększy się kategoria w przypadku nadwyżki środków abonamentowych 

w stosunku do prognozy

c) Dla mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz dla 

społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, 

tworzone w językach tych 

mniejszości i społeczności.

d) Nieodpłatne audycje 

wyborcze (wg ustawy z 5 I 

2011 r. Kodeks wyborczy)

e) Przedstawianie stanowisk 

partii politycznych, organizacji 

związków zawodowych i 

związków pracodawców w 

węzłowych sprawach 

publicznych (zgodnie z 

Rozporz. z dn 24.IV 2003 r. z 

późn. zm.)

f) Informacje o nieodpłatnej 

działalności prowadzonej przez 

organizacje pożytku 

publicznego (rodzaje audycji 

wg §2 ust. 3 pkt 1,2,3 Rozporz. 

z 29 IV 2011)

g) Informacje o sytuacji na 

drogach oraz różnego typu 

zagrożeniach i zjawiskach 

pogodowych

Inne audycje informacyjne (np. 

odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców)

 Muzyka (jeśli została ujęta w kategorii)

Czas trwania powtórek





Radio ……Lublin….SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2014 r.

8760:00:00

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

PUBLICYSTYKA
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Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechn

iania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci 

-D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

Czy audycji 

towarzyszyć będzie 

oferta 

multimedialna 

(Tak-T/Nie-N)*

Czy audycja będzie 

wspólnym 

przedwsięzięciem 

spółek mediów 

publicznych (Tak-

T/Nie-N)*

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

14 Poranek z Radiem 

Lublin
2:00:00 5 I-XII 06:04-09:00 529:30:00 6,04% 265:00:00 U T N

15 Wieści 0:28:00 6 I-XII 05:30-06:00 146:00:00 1,67% 140:00:00 U T N

0%

0%

0%

0%

16 Kalejdoskop regionalny
0:51:00 1 I-XII 11:04-12:00 44:30:00 0,51% 44:00:00 U T N

17 Drzewo rodzinne 0:51:00 1 I-XII 14:04-15:00 44:30:00 0,51% 44:00:00 U T N

0%

0%

0%

0 0:00:00 0 0 0:00:00 0:00:00 0% 0:00:00 0 0 0

0%

0%

0%

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Publicystyka poświęcona 

problematyce politycznej, 

ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej

b) Reportaże oraz inne formy 

dokumentalne dotyczące 

regionu, interwencyjne i 

społeczne 

c) Audycje dla mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz dla 

społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, tworzone 

w językach tych mniejszości i 

społeczności.



0%

18 Auto-Moto 0:38:00 5 I-XII 15:06-15:45 165:30:00 1,89% 82:00:00 U T N

19 Słowo na nowy dzień 0:03:00 6 I-XII 05:20-05:23 15:30:00 0,18% 0:00:00 U T N

20 Muzyka na dzień dobry
0:15:00 5 I-XII 05:04-05:30 65:30:00 0,75% 0:00:00 U N N

21 Msza św.-Pasterka 2:00:00 1x w roku XII 24:00-02:00 2:00:00 0,02% 2:00:00 U T N

RAZEM 1013:00:00 11,56% 577:00:00

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

611:00:00 6,97%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 17:30:00 0,20%

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 0:00:00 0,00%

0:00:00 0,00%

Czas trwania premier 1013:00:00 11,56%

0:00:00 0,00%

0:00:00 0,00%

Audycje adresowane do młodzieży

Czas trwania powtórek

Liczba godzin o jaką zwiększy się kategoria w przypadku nadwyżki środków 

abonamentowych w stosunku do prognozy

c) Audycje dla mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz dla 

społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, tworzone 

w językach tych mniejszości i 

społeczności.

Inne audycje publicystyczne (np. 

odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców)

 Muzyka (jeśli została ujęta w kategorii)
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8760:00:00

UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

KULTURA
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Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechn

iania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci 

-D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

Czy audycji 

towarzyszyć 

będzie oferta 

multimedialn

a (Tak-T/Nie-

N)*

Czy audycja 

będzie 

wspólnym 

przedwsięzięcie

m spółek 

mediów 

publicznych 

(Tak-T/Nie-

N)*

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

22 Nie tylko rozrywkowa niedziela 

radiowa 3:20:00 1 I-XII 07:04-11:00 174:30:00 1,99% 99:00:00 U T N

23 Noc ze smakiem 1:40:00 1 I-XII 23:04-01:00 86:30:00 0,99% 72:00:00 U T N

24 Wieczór literacko - muzyczny
1:00:00 1 I-XII 21:04-22:15 53:00:00 0,61% 27:00:00 U T N

0%

0%

25 Bez makijażu 2:46:00 5 I-XII 09:04-12:30 722:00:00 8,24% 381:00:00 U T N

0%

0%

0%

0%

0%

0%

26 Studnia akademicka 1:41:00 1 I-XII 23:04-01:00 87:30:00 1,00% 32:00:00 M T N

27 Pogaduchy do poduchy 1:41:00 1 I-XII 23:04-01:00 87:30:00 1,00% 43:00:00 U T N

0%

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Audycje prezentujące dzieła i 

popularyzujące wiedzę o kulturze i 

sztuce regionu

b) Informacje o bieżących 

wydarzeniach z różnych dziedzin 

kultury i sztuki (w tym serwisy 

kulturalne) oraz magazyny 

kulturalne, wspomagające wybór 

aktywnych form udziału w kulturze

 c) Audycje popularyzujące 

twórców regionalnych 



28 Okienko literackie 0:30:00 1 I-XII 21:30-22:00 25:30:00 0,29% 24:00:00 U T N

29 Reportaż Cafe 0:53:00 2 I-XII 18:04-19:00 93:00:00 1,06% 70:00:00 U T N

0%

0%

0%

0%

30 Słuchowisko - Przylaszczka i inne 

zdarzenia
0:30:00 1 x w roku I-XII 21:30-22:00 0:30:00 0,01% 0:30:00 U T N

0%

0%

0%

0%

31 Bajka dla dzieci 0:15:00 1 I-XII 08:15-08:30 13:00:00 0,15% 10:00:00 D T N

0%

0%

0%

0%

32 Powieść 0:05:00 5 I-XII 12:49;23:10 39:30:00 0,45% 3:00:00 U T N

0%

0%

0%

0%

0%

33 Reportaż artystyczny 0:53:00 1 I-XII 18:04-19:00 46:00:00 0,53% 40:00:00 U T N

0%

0%

0%

0%

0%

 d) Reportaże radiowe i inne 

formy prezentujące kulturę i sztukę 

regionu

e) Słuchowiska radiowe

f) Różnego rodzaju artystyczne 

formy udramatyzowane dla dzieci i 

młodzieży, w tym bajki i 

słuchowiska

g) Proza i poezja czytana na 

antenie

h) Radiowy reportaż artystyczny 



0%

34 Muzyka Viva 1:46:00 1x w m-cu I-XII 23:04-01:00 21:30:00 0,25% 1:00:00 U T N

35 Muzyka z klasą 1:46:00 3x w m-cu I-XII 23:04-01:00 71:00:00 0,81% 5:30:00 U T N

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

36 Hey Joe 1:46:00 1 I-XII 19:04-21:00 87:00:00 0,99% 0:00:00 U T N

37 Rockowa dolina 1:46:00 1 I-XII 19:04-21:00 88:30:00 1,01% 0:00:00 U T N

38 Rock z oklaskami 1:46:00 1 I-XII 19:04-21:00 87:00:00 0,99% 0:00:00 U T N

39 Heavy metal show 1:46:00 1 I-XII 19:04-21:00 87:00:00 0,99% 0:00:00 U T N

40 Parę nut kilka płyt 0:51:00 1 I-XII 18:04-19:00 42:00:00 0,48% 2:00:00 M N N

41 Batystowa chusteczka-jazz 1:42:00 1 I-XII 12:04-14:00 88:30:00 1,01% 0:00:00 U T N

42 Regionalna lista przebojów 1:42:00 1 I-XII 18:04-20:00 88:30:00 1,01% 88:30:00 M T N

43 Rozmowy o filmie 0:51:00 2x w tygod. I-XII 11:04-12:00 22:30:00 0,26% 7:00:00 U T N

44 Rozmowy o książce 0:51:00 2x w tygod. I-XII 11:04-12:00 22:30:00 0,26% 3:00:00 U T N

45 Osobowości 0:48:00 1 I-XII 21:04-22:00 43:30:00 0,50% 40:00:00 U T N

0%

0%

46 Obchody 11-listopada 0:30:00 1x w roku XI 11:30-12:00 0:30:00 0,01% 0:30:00 U T N

47 Obchody 3-maja 0:30:00 1x w roku V 11:30-12:00 0:30:00 0,01% 0:30:00 U T N

0%

0%

0%

0%

48 Z malowanej skrzyni 0:30:00 1 I-XII 05:30-06:00 26:00:00 0,30% 26:00:00 U T N

49 Skarbnica folkloru 0:05:00 5 I-XII 05:25-05:30 22:00:00 0,25% 22:00:00 U T N

k) Audycje ułatwiające odbiór 

dzieł kultury i sztuki 

h) Radiowy reportaż artystyczny 

i) Koncerty muzyki klasycznej i 

współczesnej oraz transmisje i 

omówienia ważnych wydarzeń 

artystycznych w dziedzinie muzyki 

klasycznej i współczesnej

j) Prezentacja wykonań utworów 

muzyki klasycznej i współczesnej 

l) Transmisje i relacje z 

uroczystości i wydarzeń 

artystycznych związanych ze 

świętami narodowymi i innymi 

ważnymi wydarzeniami  

m) Prezentacja muzyki ludowej 

regionu



0%

0%

0%

50 Koncert Chwały 2:00:00 1x roku VI 19:04-21:00 2:00:00 0,02% 2:00:00 M T N

0%

0%

0%

RAZEM 2229:00:00 25,45% 101:00:00

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

986:00:00 11,26%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 2:00:00 0,02%

220:00:00 2,51%

Czas trwania premier 2229:00:00 25,45%

0:00:00 0,00%

10:00:00 0,11%
Liczba godzin o jaką zwiększy się kategoria w przypadku nadwyżki środków 

abonamentowych w stosunku do prognozy

m) Prezentacja muzyki ludowej 

regionu

Inne audycje dotyczące kultury 

(np. odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców)

 Muzyka (jeśli została ujęta w kategorii)

Audycje adresowane do młodzieży

Czas trwania powtórek
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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

EDUKACJA
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Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechn

iania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie (%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat audycji: 

(wpisać odbiorców: 

dzieci -D, młodzież 

- M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

Czy audycji 

towarzyszyć będzie 

oferta 

multimedialna (Tak-

T/Nie-N)*

Czy audycja będzie 

wspólnym 

przedwsięzięciem 

spółek mediów 

publicznych (Tak-

T/Nie-N)*

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

51 Eureka 0:53:00 1 I-XII 22:04-23:00 46:00:00 0,53% 19:00:00 M T N

52 Meandry nauki 0:53:00 1 I-XII 22:04-23:00 47:00:00 0,54% 20:00:00 M T N

0%

0%

0%

0%

53 Historia bez patyny 0:51:00 1 I-XII 18:04-19:00 44:30:00 0,51% 44:00:00 U T N

0%

0%

0%

54 Nasz język 0:15:00 1 I-XII 22:45-23:00 13:00:00 0,15% 0:00:00 M T N

0%

0%

0%

0%

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

a) Audycje 

popularnonaukowe 

dotyczące różnych dziedzin 

nauki i techniki, w tym 

omawiające nowe 

technologie

b) Reportaże i inne formy 

audycji dotyczące historii 

regionu 

c) Audycje 

popularnonaukowe i 

poradnicze 

upowszechniające wiedzę o 

języku polskim



55 Nasz mała ojczyzna 0:15:00 1 I-XII 12:45-13:00 13:00:00 0,15% 13:00:00 U N N

56 Unia po lubelsku 0:15:00 2 I-XII 12:45-13:00 26:00:00 0,30% 25:00:00 U T N

57 Forum samorządowe 0:15:00 1 I-XII 12:45-13:00 13:00:00 0,15% 13:00:00 U T N

0,0%

0%

0%

58 Nasze sprawy 0:15:00 5 I-XII 12:30-12:45 52:30:00 0,60% 52:30:00 U T N

59 Szlachetne zdrowie 0:50:00 1 I-XII 21:04-22:00 43:30:00 0,50% 17:00:00 U T N

60 Apetyt na radio 2:29:00 1 I-XII 12:04-15:00 129:00:00 1,47% 65:00:00 U T N

61 Potrafisz 0:53:00 1 I-XII 22:04-23:00 46:00:00 0,53% 20:00:00 U T N

62 Jasiek 1:27:00 1 I-XII 08:04-10:00 75:30:00 0,86% 67:00:00 D T N

0%

0%

0%

0%

63 Rozesłanie 0:51:00 1 I-XII 06:04-07:00 44:30:00 0,51% 0:00:00 U N N

64 Poradnik AA 0:03:00 5 I-XII 05:10-05:13 13:00:00 0,15% 13:00:00 U N N

65 Muzyka mórz i oceanów
0:30:00 2 I-XII 05:00-05:30 52:00:00 0,59% 0:00:00 U T N

66 Mieszanka firmowa 0:15:00 1 I-XII 12:45-13:00 13:00:00 0,15% 13:00:00 U T N

67 Leśne wędrowanie 1:38:00 1 I-XII 06:04-08:00 85:00:00 0,97% 76:00:00 M T N

68 My rodzice 0:50:00 1 I-XII 21:04-22:00 43:30:00 0,50% 14:00:00 U T N

69 Życie moje 1:41:00 2x w m-cu I-XII 23:04-01:00 44:00:00 0,50% 16:00:00 U T N

70 Poliglota-języki świata 0:03:00 5 I-XII 09:25;14:15 26:00:00 0,30% 0:00:00 U N N

71 Patologia AA 1:41:00 2x w m-cu I-XII 23:04-01:00 44:00:00 0,50% 16:00:00 U T N

RAZEM 914:00:00 10,43% 407:30:00

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

363:00:00 4,14%

d) Audycje poświęcone 

edukacji obywatelskiej, w 

tym poszerzające wiedzę w 

zakresie prawa wyborczego 

i kompetencji wybieranych 

władz 

e) Audycje poradnicze z 

zakresu prawa, ekologii i 

zdrowia

f) Audycje służące 

intelektualnemu, 

estetycznemu i 

społecznemu rozwojowi 

dzieci i młodzieży, 

adresowane specjalnie do 

tej kategorii odbiorców

Inne audycje 

edukacyjne(np. 

odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców)

 Muzyka



Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 44:30:00 0,51%

191:00:00 2,18%

Czas trwania premier 914:00:00 10,43%

0:00:00 0,00%

0:00:00 0,00%
Liczba godzin o jaką zwiększy się kategoria w przypadku nadwyżki środków 

abonamentowych w stosunku do prognozy

Audycje adresowane do młodzieży

Czas trwania powtórek
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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

SPORT

N
r 

au
d

y
cj

i 
(t

ak
 j

ak
 w

 z
ał

ąc
zn

ik
u

 n
r 

1
)

Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechn

iania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat audycji: 

(wpisać odbiorców: 

dzieci -D, młodzież - 

M, niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

Czy audycji 

towarzyszyć będzie 

oferta 

multimedialna (Tak-

T/Nie-N)*

Czy audycja będzie 

wspólnym 

przedwsięzięciem 

spółek mediów 

publicznych (Tak-

T/Nie-N)*

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

72 Akademia aktywnych 0:12:00 5 I-XII 15:45-16:00 52:30:00 0,60% 52:00:00 M T N

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

73 Relacje sportowe 160meczów I-XII w programie 32:00:00 0,37% 32:00:00 U T N

74 Stdio Olimpijskie
12 programów I-XII w programie 1:30:00 0,02% 0:00:00 U T N

75 Studio Mundial
12 programów I-XII w programiw 1:30:00 0,02% 0:00:00 U T N

76 Studio Siatkarskich 

Mistrzostw Świata 12 programów I-XII w programie 1:30:00 0,02% 0:00:00 U T N

0%

0%

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

a) Audycje poświęcone 

aktywnemu 

wypoczynkowi i sportowi 

powszechnemu oraz 

popularyzujące sport 

wśród dzieci i młodzieży 

b) Transmisje i relacje z 

wydarzeń sportowych o 

ważnym znaczeniu 

regionalnym, narodowym, 

międzynarodowym, 

odbywających się na terenie 

rozpowszechniania 

programu



0%

0%

77 Serwisy sportowe 0:03:00 24 I-XII 06:00-21:00 53:00:00 0,61% 53:00:00 U T N

78 Sportowa środa 0:50:00 1 I-XII 21:04-22:00 44:00:00 0,50% 38:00:00 U T N

79 Muzyka i sport 2:33:00 1 I-XII 17:04-20:00 132:30:00 1,51% 47:00:00 U T N

80 Sportowy weekend 0:24:00 1 I-XII 20:04-20:30 21:00:00 0,24% 17:00:00 U T N

0,00%

RAZEM 339:30:00 3,88% 187:00:00

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

149:00:00 1,70%

52:30:00 0,60%

Czas trwania premier 339:30:00 3,88%

0:00:00 0,00%

0:00:00 0,00%

Czas trwania powtórek

Liczba godzin o jaką zwiększy się kategoria w przypadku nadwyżki środków 

abonamentowych w stosunku do prognozy

b) Transmisje i relacje z 

wydarzeń sportowych o 

ważnym znaczeniu 

regionalnym, narodowym, 

międzynarodowym, 

odbywających się na terenie 

rozpowszechniania 

programu

Inne audycje dotyczące 

sportu (w tym serwisy 

sportowe i magazyny 

dotyczące sportu 

kwalifikowanego, 

wyczynowego)

 Muzyka (jeśli została ujęta w kategorii)

Audycje adresowane do młodzieży
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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii

ROZRYWKA

N
r 

au
d

y
cj

i 
(t

ak
 j

ak
 w

 z
ał

ąc
zn

ik
u

 n
r 

1
)

Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej podać 

jak często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechn

iania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

Adresat audycji: 

(wpisać odbiorców: 

dzieci -D, młodzież - 

M, niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

Czy audycji 

towarzyszyć 

będzie oferta 

multimedialna 

(Tak-T/Nie-N)*

Czy audycja 

będzie wspólnym 

przedwsięzięciem 

spółek mediów 

publicznych (Tak-

T/Nie-N)*

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

81 Rockobranie 1:30:00 1 I-XII 19:04-22:00 130:00:00 1,48% 0:00:00 U T N

82 Zawracanie gitary 3:27:00 1 I-XII 21:04-01:00 179:30:00 2,05% 0:00:00 U T N

83 Sobota na czasie 0:53:00 1 I-XII 20:04-21:00 46:00:00 0,53% 10:00:00 U T N

84 Nie tylko barachołka 2:39:00 1 I-XII 22:04-01:00 138:00:00 1,58% 46:00:00 U T N

85 13-ta muza 1:39:00 1 I-XII 13:04-15:00 408:30:00 4,66% 44:00:00 U T N

86 Zagrajmy to jeszcze  raz
4:00:00 1 I-XII 01:00-05:00 1460:00:00 16,67% 0:00:00 U N N

87 Najlepsze z najlepszych
2:33:00 1 I-XII 15:04-18:00 132:30:00 1,51% 0:00:00 U T N

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

RAZEM 2494:30:00 28,48% 100:00:00

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

Różnorodne formy twórczości 

rozrywkowej ze szczególnym 

uwzględnieniem wkładu 

artystycznego polskich 

twórców i wykonawców

Inne audycje o charakterze 

rozrywkowym, np. rozmaite 

"gale" itp.



* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

2170:00:00 24,77%

0:00:00 0,00%

Czas trwania premier 2494:30:00 28,48%

0:00:00 0,00%

0:00:00 0,00%
Liczba godzin o jaką zwiększy się kategoria w przypadku nadwyżki środków 

abonamentowych w stosunku do prognozy

 Muzyka

Audycje adresowane do młodzieży

Czas trwania powtórek
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 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu 

audycji w rocznym 

programie (% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 100:00:00 1,1%

Autopromocja 98:00:00 1,1%

Reklama 300:00:00 3,4%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



Załącznik nr 1

Radio Lublin SA  Program regionalny           Plany programowe na 2014 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej 

audycji (jeśli dany tytuł 

jest nową pozycją w 

programie - wpisać: nowa 

audycja )

Opis audycji                                                      

(dziedziny i obszary tematyczne; adresat; jeśli dotyczy 

tematyki regionalnej –  w jakim zakresie)

Jeżeli audycji będzie towarzyszyła 

tzw. oferta multimedialna – należy 

ją scharakteryzować 

Jeżeli audycja będzie wspólnym 

przedsięwzięciem programowym z 

innym programem lub spółką mediów 

publicznych - podać nazwę spółki oraz 

opisać na czym ta współpraca będzie 

polegała

1 2 3 4 5

1. AKTUALNOŚCI 

Od poniedziałku do piątku, w godz. od 16.00 do 

18.00. Audycja publicystyczno - informacyjna, 

podsumowująca wydarzenia dnia.  Materiały 

przygotowane przez reporterów miejskich i 

regionalnych o charakterze publicystyczno-

społecznym, głównie dotyczące regionu. Ponadto 

rozmowy z gośćmi na temat aktualnych wydarzeń 

w regionie, w kraju i na świecie oraz ich 

komentarze. Misja publiczna w zakresie 

informacji politycznej, gospodarczej, społecznej i 

kulturalnej, prezentująca różnorodność wydarzeń 

w mieście i regionie objętych zasięgiem 

nadawania. Audycja skierowana do szerokiego 

grona słuchaczy. U. REGIONALNA

Informacje oraz materiały 

dźwiękowa zamieszczone na 

bieżąco na stronie internetowej 

www.radio.lublin.pl oraz profilu 

audycji na Facebook'u. Udział 

słuchaczy w audycji poprzez 

maile.

0

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



2. TYDZIEŃ W REGIONIE

Raz w tygodniu, w niedzielę, w godzinach od 

20.30 do 21.00 Program informacyjny, 

podsumowujący tygodniowe wydarzenia w 

regionie, przygotowany przez reporterów. Misja 

publiczna w zakresie informacji politycznej, 

gospodarczej, społecznej i kulturalnej, 

prezentujących różnorodność wydarzeń w 

mieście i regionie objętych zasięgiem nadawania. 

Głownie informacje regionalne. Audycja słowna. 

U. REGIONALNA.

Informacje, materiały dźwiękowa 

oraz zdjęcia gości audycji 

zamieszczone na stronie 

internetowej www.radio.lublin.pl. 

Udział słuchaczy w debacie 

poprzez zadawanie pytań drogą 

mailową.
0

3. DZIENNIKI 

Informacje polityczne, gospodarcze, społeczne i 

kulturalne, Misja publiczna w zakresie informacji 

politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej, 

prezentująca różnorodność wydarzeń w mieście i 

regionie oraz w kraju i na świecie. Nacisk na 

informacje regionalne. Audycja słowna. U. 

REGIONALNA

Informacje oraz materiały 

dźwiękowa zamieszczane na 

bieżąco na stronie internetowej 

www.radio.lublin.pl
0

4. EKONOMICZNE ABC

Informacje dotyczące ekonomii. U Materiały po emisji umieszczane 

do odsłuchu na stronie 

internetowej radia.
0

5.
VADEMECUM 

EUROPEJCZYKA

Informacje dotyczące Unii Europejskiej. U Materiały po emisji na stronie 

internetowej radia.
0

6.
MIĘDZY DNIEM A 

DNIEM

Gość w studiu komentujący ważne wydarzenia 

regionalne poprzedniego dnia. Audycja słowna. 

U. REGIONALNA

Materiały po emisji na stronie 

internetowej Radia Lublin wraz 

ze zdjęciem gościa programu.
0



7. AUDYCJE WYBORCZE

Bezpłatne audycje wyborcze przysługujące 

komitetom wyborczym. Audycja słowna. U

Na stronie internetowej radia 

informacje dotyczące wyborów, 

kalendarz wyborczy, kolejność 

losowania miejsc w blokach 

wyborczych, informacje 

praktyczne dla komitetów 

wyborczych, linki do strony 

internetowej Państwowej Komisji 

Wyborczej.

0

8.
PANORAMA 

TYGODNIA

Trzy razy w miesiącu, w sobotę w godzinach od 

10.00 do 11.00. Omówienie wydarzeń mijającego 

tygodnia z udziałem polityków z regionu, 

samorządowców, komentatorów i analityków. 

Stanowiska partii politycznych w ważnych 

sprawach publicznych. W większości regionalne. 

Forma audycji – debata na żywo. Audycja słowna. 

U. REGIONALNA.

Zapowiedź tematów audycji oraz 

gości na stronie internetowej 

radia. W trakcie emisji audycji na 

stronie pojawiają się zdjęcia 

gości uczestniczących w 

dyskusji. Możliwość zadawania 

pytań przez słuchaczy drogą 

mailową.

0

9. RAZEM CZY OSOBNO

Raz w miesiącu, w sobotę, w godzinach od 10.00 

do 11.00. Debata na żywo z udziałem 

przedstawicieli związków zawodowych i 

pracodawców, poświęcona bieżącym 

regionalnym problemom gospodarczym i 

społecznym różnych grup zawodowych, rynkowi 

pracy, sytuacji ekonomicznej pracowników, 

świadczeniom emerytalnym i społecznym czy 

dialogowi społecznemu. Stanowiska związków 

zawodowych i pracodawców w ważnych 

sprawach publicznych. Audycja słowna. U. 

REGIONALNA.

Zapowiedź tematów audycji oraz 

gości na stronie internetowej 

radia. W trakcie emisji audycji na 

stronie pojawiają się zdjęcia 

gości uczestniczących w 

dyskusji. Możliwość zadawania 

pytań przez słuchaczy drogą 

mailową.
0



10. POMAGAM

Raz w tygodniu, w poniedziałek w godzinach od 

21.00 do 22.00.  Audycja informująca o 

działalności organizacji pożytku publicznego na 

terenie województwa lubelskiego. Program 

prezentuje oferty pracy wolontariackiej oraz idee 

wolontariatu. Na bieżąco prezentowane są relacje 

z różnych wydarzeń i akcji społecznych 

podejmowanych przez organizacje pozarządowe 

czy obywatelskie. Program adresowany jest do 

młodych ludzi zaangażowanych w różnych 

formach wolontariatu, zachęca do budowania 

poczucia świadomego i aktywnego obywatelstwa. 

Audycja słowna. M. REGIONALNA.

Zapowiedzi audycji na stronie 

internetowej radia Lublin. Po 

emisji materiały dźwiękowe, 

rozmowy z gośćmi umieszczane 

na stronie. Możliwość zadawania 

pytań gościom droga mailową.

0

11.
INFORMACJE DLA 

KIEROWCÓW

Od poniedziałku do piątku, w Poranku z radiem i 

w Aktualnościach, serwis drogowy o 

utrudnieniach w mieście i w regionie. Audycja 

słowna. U. REGIONALNA.

Informacje o utrudnieniach na 

drogach zamieszczane na 

stronie internetowej radia. 0

12.
INFORMACJE O 

POGODZIE

Codzienne serwisy na temat warunków 

atmosferycznych w regionie. Audycja słowna. U. 

REGIONALNA. 0

13. SPOJRZENIA

Raz w tygodniu, w sobotę w godzinach od 15.00 

do 17.00. Audycja religijna. Adresatami i 

twórcami programu są młodzi ludzie: 

gimnazjaliści, licealiści oraz studenci. Program   

na bieżąco pokazuje życie młodych ludzi. 

Przekazuje konkretne informacje na temat 

zdobywania wiedzy, wyboru szkoły, zdobywania 

rynku pracy przez młodych. Promocja ciekawych 

inicjatyw oraz propagowanie wartości 

chrześcijańskich. Audycja skierowana do 

młodzieży. M. REGIONALNA.

Podstrona na www.radio.lublin.pl, 

umieszczane są na niej materiały 

dźwiękowe emitowane w audycji, 

zdjęcia z wydarzeń, filmiki 

nagrywane w studiu podczas 

audycji. Profil audycji na 

Facebook"u, tu miedzy innymi 

"Spojrzenia w głąb" cykl na temat 

wiary.

0



14. PORANEK Z RADIEM

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06.00 

do 09.00, audycja na dobry początek dnia. W niej 

m.in. felietony, rozmowy z gośćmi, informacje o 

tym, co ważne rano. Audycja swobodnie 

kształtuje poglądy obywateli na dany temat, 

formułuje opinię publiczną oraz umożliwia 

obywatelom uczestniczenie w życiu publicznym 

regionu. Ponadto w programie podstawowe 

informacje przydatne w życiu codziennym, typu:, 

jaka będzie pogoda czy gdzie są korki w mieście. 

Program skierowany do szerokiego grona 

słuchaczy. Program regionalny. U. 

REGIONALNA. 

Zapowiedź tematu programu na 

stronie internetowej radia, 

ponadto sonda dnia, w której 

czynnie biorą udział słuchacze.

0

15. WIEŚĆI

Od poniedziałku do soboty, w godzinach od 05.30 

do 06.00. Audycja dla rolników, w której 

informujemy o tym, co dzieje się w środowisku 

wiejskim w naszym regionie. Szeroka edukacja i 

poradnictwo, bezpieczeństwo pracy w 

gospodarstwach rolniczych. Ponadto relacje z 

wydarzeń politycznych, gospodarczych i 

kulturalnych odbywających się na wsi. program 

skierowany do szerokiego grona słuchaczy. U. 

REGIONALNA.

Zapowiedź programu oraz 

materiały dźwiękowe po emisji 

programu, na stronie www.

0

16.
KALEJDOSKOP 

REGIONALNY

Raz w tygodniu w sobotę w godzinach od 11.00 

do 12.00. Audycja skierowana do szerokiego 

grona słuchaczy, którym bliski jest region. 

Obalamy w niej stereotypy, że region się nie 

zmienia. Audycja poprzez dobry przykład, 

pokazuje jak zmienia się życie w regionie. 

Wyjściem do dyskusji jest przygotowany 

wcześniej reportaż z danego miejsca. W studiu 

zaproszeni goście. Audycja słowna, skierowana 

do szerokiego grona słuchaczy. U. 

REGIONALNA.

Zapowiedź audycji umieszczana 

na stronie radia w specjalnym 

boxie "kalejdoskop regionalny" 

oraz na Facebooku. Po emisji 

programu reportaż umieszczany 

jest do odsłuchu na stronie radia 

Lublin, możliwość komentowania 

mailem audycji przez słuchaczy.

0



17. DRZEWO RODZINNE

Raz w tygodniu w niedzielę w godzinach od 14.00 

do 15.00. Audycja składa się z reporterskich 

nagrań realizowanych w domach rodzinnych 

naszych bohaterów oraz narracji wygłaszanej na 

żywo ze studia przez prowadzącego program. 

Atrakcyjność programu stanowi ciepły klimat 

rozmów i fakt, że swoją historie rodzinną może 

opowiedzieć każdy. Audycja słowna, skierowana 

do szerokiego grona słuchaczy. Dotyczy 

wyłącznie regionu. U. REGIONALNA.

Fotocast historyczny stanowiący 

uzupełnienie poruszanego 

tematu np.filmiki, zdjęcia 

archiwalne ze zbiorów bohaterów 

audycji. Stworzenie interaktywnej 

historycznej mapy regionu, z 

miejscami opisanymi w 

audycjach. Pliki z audycjami 

dostępne na stronie redakcji 

reportażu, możliwość 

komentowania audycji przez 

internautów.

0

18. AUTO-MOTO

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 

do 15.45. Program motoryzacyjny, między innymi 

o różnego typu zagrożeniach na drogach, jakie 

powodują kierowcy, rowerzyści i piesi. Patologie 

społeczne i ich zapobieganie, akcje społeczne. 

Omówienie przepisów ruchu drogowego.  

Program skierowany do szerokiego grona 

słuchaczy. U

Materiały dźwiękowe oraz galeria 

zdjęć na stronie Radia Lublin.

0

19.
SŁOWO NA NOWY 

DZIEŃ

Od poniedziałku do soboty, cykl felietonów 

opartych o ewangelię na dany dzień tygodnia, 

przygotowywanych przez osobę duchowną. 

Program skierowany do wszystkich słuchaczy. 

Audycja słowna. U

Felietony w formie dźwiękowej 

umieszczone na naszej stronie 

internetowej do odsłuchu.
0

20.
MUZYKA NA DZIEŃ 

DOBRY

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 05.00 

do 05.30  Audycja poranna, w której 

prezentowane są informacje dla Anonimowych 

Alkoholików oraz "Słowo na nowy dzień". U
0



21. PASTERKA

Transmisja pasterki 24 grudnia z jednego z 

kościołów w regionie. Audycja religijna.  U. 

REGIONALNA.

Zapowiedź transmisji pasterki na 

stronie www, informacje o 

kościele, z którego będzie 

transmisja, rys historyczny 

parafii.

0

22.

NIE TYLKO 

ROZRYWKOWA 

NIEDZIELA RADIOWA

Raz w tygodniu, w niedzielę, w godzinach od 

07.00 do 11.00 przegląd wydarzeń kulturalnych z 

tygodnia. Poranne niedzielne rozmowy ze 

słuchaczami i z artystami o teatrze, plastyce, 

muzyce i literaturze. Odsłaniamy tajemnice 

twórczości podczas wypraw na wydarzenia 

kulturalne, zachęcamy do przeczytania ciekawych 

książek, odwiedzenia galerii czy uczestniczenia w 

ważnych wydarzeniach kulturalnych w regionie. 

Audycja posiada walory edukacyjne, tzw. "wysoka 

kultura". Skierowana do szerokiego grona 

słuchaczy. Dotyczy wyłącznie wydarzeń 

regionalnych. U. REGIONALNA.

Blog ze smakiem od lat 

prowadzony przez autorkę 

audycji na stronie Radia Lublin. 

Ponadto zapowiedź audycji na, 

materiały po emisji na stronie 

www, komentarze słuchaczy.

0

23. NOC ZE SMAKIEM

Raz w tygodniu we wtorek w godzinach od 23.00 

do 01.00 w nocy. Program przeznaczony dla 

ludzi, którzy chcieliby odnaleźć w życiu smak. O 

tym, dlaczego szkoda czasu na to wszystko, co 

jest go pozbawione. Rozmowy toczą się wokół 

stołu, ale nie zawsze dotyczą wyłącznie tego, co 

się na nim znajduje. Oprócz tworzenia regionalnej 

mapy smaków, w programie także opowieści o 

smakach w literaturze, malarstwie, odkrywanych 

w podróżach, wpływie domu i tradycji na to, jak 

odbieramy dziś wszystkie smaki, nie tylko 

kulinarne. Audycja regionalna, skierowana do 

szerokiego grona słuchaczy. U. REGIONALNA.

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www.

0



24.
WIECZÓR LITERACKO-

MUZYCZNY

Raz w tygodniu, w niedzielę, w godzinach od 

21.00 do 23.00, program dla miłośników 

literatury. Prezentuje nowości wydawnicze, 

najnowsze odkrycia badaczy literatury pięknej. 

Nie stroni również od literatury faktu, książek 

historycznych i poezji. Literatura na najwyższym 

poziomie. Gośćmi programu często są autorzy 

związani z Lubelszczyzną. Audycje prezentują 

dzieła i popularyzują wiedzę o kulturze i sztuce 

regionu. Relacje z wydarzeń literackich regionu. 

Audycja skierowana do szerokiego grona 

słuchaczy, tzw. "wysoka kultura", walory 

edukacyjne. U. REGIONALNA.

Na stronie www zapowiedź 

audycji, fotografie rozmówców, 

po emisji umieszczenie audycji 

na stronie www do odsłuchu.

0

25. BEZ MAKIJAŻU

Od poniedziałku do piątku, w godz. od 09.00 do 

12.45. W programie między innymi: o tym, że 

ekonomia jest kobietą, czyli poradnik domowego 

budżetu, ciekawa książka, film i płyta muzyczna, 

co ciekawego w świecie kultury, porady 

medyczne oraz co inspiruje kobietę. Program 

skierowany do kobiet, ale nie tylko. Posiada 

walory edukacyjne.  Informacje o bieżących 

wydarzeniach z różnych dziedzin kultury i sztuki. 

U. REGIONALNA.

Promocja audycji na stronie www 

m.in.. Porady wizażystki, 

wędrówki z przewodnikiem, 

gawędy. Zamieszczanie 

materiałów dźwiękowych po 

emisji. 0



26.
STUDNIA 

AKADEMICKA

raz w tygodniu, we czwartek w godzinach od 

23.00 do 01.00,  Program kierowany do 

studentów i osób, które po ukończeniu studiów 

rozpoczynają drogę zawodową. Prezentacja życia 

akademickiego w Lublinie i na Lubelszczyźnie. 

Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, jeśli 

chodzi o udział procentowy studentów w 

społeczności miasta. Studenci stanowią ¼ 

mieszkańców Lublina. W programie również 

edukacja kulturalna po przez przybliżanie 

awangardowych nurtów artystycznych. M. 

REGIONALNA.

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www.

0

27.
POGADUCHY DO 

PODUCHY

Raz w tygodniu, we środę, w godzinach od 23.00 

do 01.00. Audycja kontaktowa ze słuchaczami. 

Zapraszamy znane i lubiane osoby z 

Lubelszczyzny tak zwane VIP- y ze świata kultury, 

nauki, sztuki i polityki. Opowieści o życiu, 

wspomnienia z przeszłości, ulubiona muzyka, 

możliwość rozmów ze słuchaczami. Audycja w 

całości poświęcona regionowi, skierowana do 

szerokiego grona słuchaczy. U. REGIONALNA

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www.

0

28. OKIENKO LITERACKIE

Raz w tygodniu, w niedzielę od 21.30 do 22.00. 

Magazyn artystyczny popularyzujący wiedzę o 

literaturze poprzez prezentacje sylwetek 

współczesnych pisarzy, często z ich udziałem. 

Prezentacje sylwetek pisarzy nieżyjących, jak 

również motywów dzieł literackich, 

charakterystycznych dla danego okresu. W 

audycji wykorzystywane są fragmenty utworów 

literackich niejednokrotnie w adaptacji 

słuchowiskowej. Tzw. „wysoka kultura”. Audycja 

słowna. U

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www.Połączone z 

promocja audycji tygodniowe 

konkursy dla słuchaczy 

zamieszczane na stronie 

internetowej w specjalnej 

zakładce.

0



29. REPORTAŻ CAFE

Od wtorku do czwartku w godzinach od 18.00 do 

19.00. Cykl godzinnych audycji autorskich, gdzie 

prezentowane są reportaże premierowe oraz 

archiwalne, przygotowane w większości przez 

lubelskich reportażystów. Swoje miejsce mają 

również audycje zakupione z innych rozgłośni. 

Temat audycji stanowią wydarzenia poruszające 

opinie społeczną. W paśmie pojawiają się 

również reportaże artystyczne, feature’y ( audycja 

na styku form: reportażu i słuchowiska). 

Wszystkie reportaże przeznaczone są dla 

szerokiego grona słuchaczy, posiadają walory 

artystyczne i edukacyjne. Audycje regionalne. U. 

REGIONALNA.

Fotocast historyczny stanowiący 

uzupełnienie poruszanego 

tematu np.filmiki, zdjęcia 

archiwalne ze zbiorów bohaterów 

audycji. Stworzenie interaktywnej 

historycznej mapy regionu, z 

miejscami opisanymi w 

audycjach. Pliki z audycjami 

dostępne na stronie redakcji 

reportażu, możliwość 

komentowania audycji przez 

internautów.

0

30. SŁUCHOWISKA

"Przylaszczka i inne zdarzenia" - słuchowisko 

poetyckie wg wierszy Bohdana Zadury -

najwybitniejszego poety, związanego z 

Lubelszczyzną. Wiersze o współczesności: 

mediach, reklamie, szumie cywilizacyjnym. 

Audycja regionalna. U. REGIONALNA.

Zapowiedź słuchowisk na naszej 

stronie internetowej, po emisji na 

radiowej antenie, umieszczenie 

ich na stronie www do odsłuchu.
0

31. BAJKI DLA DZIECI

Raz w tygodniu, w sobotę w audycji dla dzieci 

Jasiek 15 minut bajek. Produkcja własna oraz 

zakup. Walor edukacyjny. Bajki mają za zadanie 

rozbudzić w dzieciach wyobraźnie, pozytywny 

stosunek do świata, ludzi i zwierząt, realizują cele 

i zadania wychowawcze. Tematy do bajek 

czerpane są z obserwacji świata i życia 

codziennego. Audycja skierowana do dzieci w 

wieku do 12 lat, od przedszkolaków do uczniów 

pierwszych klas szkoły podstawowej. Kategoria – 

kultura. D

Kolejne odcinki radiowych bajek 

zamieszczane na stronie 

internetowej radia.

0



32. POWIEŚĆ

Produkcja własna oraz zakup. Emisja w 

programie "Bez makijażu" i programach 

wieczornych, od poniedziałku do piątku premiera i 

powtórka. Bardzo często korzystamy z propozycji 

wydawniczych przygotowanych i opracowanych w 

formie powieści w odcinkach. Zajmujemy się 

również produkcją własną, wybierając często 

autorów z regionu w celu promocji ich dorobku na 

naszej antenie. Audycja przygotowana w formie 5 

minutowych odcinków. Skierowana do szerokiego 

grona słuchaczy. Kategoria – kultura. U

Kolejne odcinki powieści radiowej 

zamieszczane na stronie 

internetowej radia oraz 

wcześniejsza promocja powieści 

na stronie.

0

33.
RADIOWY REPORTAŻ 

ARTYSTYCZNY

Raz w tygodniu we czwartek, godzinna audycja, 

reportaż artystyczny - feature, audycja na styku 

form: reportażu i słuchowiska. Audycja słowno-

muzyczna skierowana do szerokiego grona 

słuchaczy. Audycja regionalna. U. 

REGIONALNA. 

Fotocast historyczny stanowiący 

uzupełnienie poruszanego 

tematu np.filmiki, zdjęcia 

archiwalne ze zbiorów bohaterów 

audycji. Stworzenie interaktywnej 

historycznej mapy regionu, z 

miejscami opisanymi w 

audycjach. Pliki z audycjami 

dostępne na stronie redakcji 

reportażu, możliwość 

komentowania audycji przez 

internautów

0



34. MUZYKA VIVA

Raz w miesiącu, w niedzielę, w godzinach od 

23.00 do 01.00. Misją programu jest 

popularyzacja muzyki klasycznej od 

średniowiecza do współczesności w jej 

stylistycznej oraz gatunkowej różnorodności. 

Zasadą stosowaną przy opracowywaniu kolejnych 

audycji jest staranny dobór nagrań, 

uwzględniający możliwie najlepsze wykonania 

zagraniczne i krajowe. Jednym z założeń 

edukacyjnych cyklu jest, bowiem przyzwyczajanie 

słuchaczy do interpretacji oryginalnych i pod 

każdym względem wzorcowych. Audycja 

skierowana do melomanów, ale również do 

szerokiego grona słuchaczy. Raz w miesiącu 

retransmisja koncertu „Studio Classic”. Tzw. 

"wysoka kultura". U

Zapowiedź audycji na stronie 

www radia przed emisją, zdjęcia i 

biografie artystów, informacje 

specjalistyczne. Zamieszczanie 

fragmentów prób, koncertów.

0

35. MUZYKA Z KLASĄ

Trzy razy w miesiącu w niedzielę w godzinach od 

23.00 do 01.00. Audycja o charakterze 

publicystyki edukacyjnej. Przy współudziale 

zapraszanych gości prowadzący komentuję 

najważniejsze wydarzenia muzyczne z dziedziny 

klasyki, prezentuje najciekawsze nagrania oraz 

zaprasza do udziału w konkursach, w których 

nagrodami są płyty z muzyką klasyczną. U

Zapowiedź audycji na stronie 

internetowej radia.

0



36. HEY JOE

program raz w tygodniu, we czwartki od godziny 

19.00 do 21.00, poświęcony szeroko pojętej 

klasyce muzyki rockowej. Fani czystego rocka, 

bluesa, muzyki progresywnej czy psychodelicznej 

znajdą tu wiele interesujących nagrań z obu 

Ameryk, Europy, Azji i Australii. W audycji 

omawiane są także nowe trendy muzyczne 

wyrastające z minionych dekad.  Za sprawą 

felietonów i wywiadów przybliżane są biografie, 

dyskografie czy ważne zjawiska muzyczne. Mamy 

tu do czynienia z publicystyką i edukacja 

zarazem.  Młodzi fani rockowej muzyki mogą 

zapoznać się z jej historią a starsi ugruntować 

swoja wiedzę. U

Na stronie internetowej 

www.radio.lublin.pl newsy ze 

świata rockowej klasyki, ponadto 

track-lista. Kalendarium ważnych 

dat z kręgu klasycznego rocka. 

Konkursy internetowe 

premiowane biletami czy płytami 

cd. 0

37. ROCKOWA DOLINA

Audycja raz w tygodniu, we środę w godzinach od 

19.00 do 21.00. Program autorski - muzyczny, w 

którym prezentujemy ambitne nagrania rockowe. 

Teksty poszczególnych utworów są nierzadko 

wierszami polskich i zagranicznych poetów, albo 

zostały napisane przez autorów zaliczanych do 

czołówki artystów w tej dziedzinie np. Bob Dylan. 

Adresatem audycji są zarówno starsi słuchacze, 

jak i młodzież szukająca powiązań czasów 

minionych i obecnych. U

Zapowiedzi audycji na stronie 

www. Fotografie artystów, linki 

odsyłające do stron w sieci. 

Fragmenty wywiadów z 

artystami, track-lista.

0



38. ROCK Z OKLASKAMI

Audycja raz w tygodniu w poniedziałek od godziny 

19.00 do 21.00. Audycja autorska – muzyczna. W 

programie prezentujemy wykonawców muzyki 

rockowej w wykonanych koncertowych. Często są 

to rejestracje mało lub zupełnie nieznane, które 

nigdy nie pojawiły się na płytach. A że nagrania 

koncertowe mają swoją niepowtarzalną 

atmosferę, a także stwarzają muzykom 

możliwość pokazania swoich prawdziwych 

umiejętności instrumentalnych a także 

improwizacyjnych program cieszy się dużym 

powodzeniem u słuchaczy. Program dla 

słuchacza o wyrobionym guście muzycznym. U

Zapowiedzi audycji na stronie 

www. Fotografie artystów, linki 

odsyłające do stron w sieci. 

Fragmenty wywiadów z 

artystami, track-lista.

0

39. HEAVY METAL SHOW

Audycja raz w tygodniu, we wtorek od godziny 

19.00 do 21.00. Audycja autorska – muzyczna.  

Magazyn poświęcony jest głównie muzyce 

metalowej. W audycji prezentowane są nowości 

płytowe, wywiady z gwiazdami tego gatunku, 

newsy i plotki. Słuchacze mają też 

niepowtarzalną szansę na poznanie lub 

przypomnienie sobie klasycznych już albumów 

metalowych, ale także i tych nieco przykurzonych, 

lecz na pewno wartych odświeżenia. Formuła 

programu jest szeroka a zatem pojawiają się w 

nim również gwiazdy innych gatunków jak na 

przykład muzyki punkowej czy industrialnej. 

Program dla słuchacza z wyrobionym gustem 

muzycznym. U

Umieszczanie na stronie 

www.radio.lublin.pl fragmentów 

nagrań archiwalnych 

nawiązujących do tematyki 

audycji, wywiady, komentarze 

opinie. Tracklista. 

0



40.
PARĘ NUT, KILKA 

PŁYT

Program raz w tygodniu w piątek od 18.00 do 

19.00 . W audycji prezentowana jest muzyka z 

kręgu frankofońskiej i luz afrykańskiej. 

Dominujący gatunek to Etno-jazz, muzyka świata 

oraz pop-rock. U

0

41.
BATYSTOWA 

CHUSTECZKA-JAZZ

Program raz w tygodniu, w niedzielę, w godzinach 

od 12.00 do 14.00 Audycja, której zawartość 

stanowi klasyka jazzu w najróżniejszych jej 

odmianach i brzmieniach. Na programy składają 

się elementy historii kultury muzycznej w różnych 

częściach świata, a także informacje i 

komentarze o teraźniejszych wydarzeniach w tej 

dziedzinie. Audycja skierowana do miłośników 

jazzu. U

Fotografie artystów, linki 

odsyłające do stron w sieci. 

Fragmenty wywiadów z 

artystami, track-lista.

0

42.
REGIONALNA LISTA 

PRZEBOJÓW

aż w tygodniu, w niedzielę w godzinach od 18.00 

do 20.00. W audycji prezentowane są głównie 

nowości z regionu. Program promujący 

wykonawców z regionu. W pierwszej części 

prezentacja propozycji do listy przebojów, w 

drugiej zestawienie utworów stworzone przez 

słuchaczy głosujących na listę za pomocą SMS-

ów. U.REGIONALNA.

na stronie internetowej 

www.radio.lublin.pl track-lista 

oraz internetowe głosowanie 

słuchaczy na najlepszy utwór.

0

43. ROZMOWY O FILMIE

Dwa razy w miesiącu, w niedzielę, w godzinach 

od 11.00 do 12.00. W programie omawiane są 

zjawiska związane z X muzą zarówno lokalne jak 

i krajowe czy międzynarodowe. Ponadto liczne 

przeglądy, festiwale i konkursy kina niezależnego, 

które odbywają się pod patronatem Polskiego 

Radia Lublin. W programie przegląd nowości 

filmowych z możliwością wygrania przez 

słuchaczy biletów na seanse filmowe. Audycja 

skierowana do szerokiego grona słuchaczy. U

Zapowiedz audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl oraz na 

facebook'u, komentarze 

internautów. Niezależny fanpage 

audycji na Facebook'u a na nim 

informacje dotyczące audycji, 

nowości filmowych, recenzje, 

zwiastuny filmowe, fragmenty 

wywiadów, promocja audycji na 

Twitterze.

0



44.
ROZMOWY O 

KSIĄŻCE

Dwa razy w miesiącu, w niedzielę, w godzinach 

od 11.00 do 12.00. W audycji przewodnik po 

świecie współczesnej literatury, rozmowy z 

twórcami i krytykami, konkursy na recenzję 

książki, ponadto porady udzielane przez poetów i 

pisarzy. Audycja ma walory edukacyjne, zachęca 

do czytania książek, sięgania po ciekawe 

publikacje. Audycja skierowana do szerokiego 

grona słuchaczy. U

Zapowiedź audycji na stronie 

internetowej www.radio.lublin.pl, 

konto na Facebook'u, możliwość 

komentowania przez słuchaczy 

audycji za pośrednictwem strony 

www.radio.lublin.pl
0

45. OSOBOWOŚCI

Raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach od 

21.00 do 22.00. Program, w którym emitujemy 

godzinne spotkania z cyklu „Bitwa o literaturę”, 

jakie odbywają się w Teatrze Starym w Lublinie. 

Radio Lublin jest patronem medialnym spotkań. 

Do tej pory w programie wystąpili między innymi: 

Jacek Dukaj, Przemysław Czapliński, Stefan 

Chwin czy Mariusz Szczygieł. Spotkania cieszą 

się ogromną popularnością. Audycja słowna. U

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www.

0

46.

11 LISTOPADA - 

TRANSMISJA Z 

UROCZYSTOŚCI 

PATRIOTYCZNYCH

Raz w roku, transmisja z regionalnych 

uroczystości patriotycznych. U. REGIONALNA.

Zapowiedź transmisji na stronie 

www radia. Rys historyczny wraz 

ze zdjęciami. 0

47.

3 MAJA - TRANSMISJA 

Z UROCZYSTOŚCI 

PATRIOTYCZNYCH

Raz w roku, transmisja z regionalnych 

uroczystości patriotycznych. U. REGIONALNA.

Zapowiedź transmisji na stronie 

www radia. Rys historyczny wraz 

ze zdjęciami.
0



48.
Z MALOWANEJ 

SKRZYNI

Raz w tygodniu, w niedzielę, w godzinach od 

05.30 do 06.00. Program prezentuje folklor 

regionu i Polski. Ukazuje obrzędy i zwyczaje 

ludowe oraz festiwale folklorystyczne. Materiały 

do audycji nagrywane również na sejmikach i 

przeglądach zespołów obrzędowych i 

śpiewaczych. Audycja odzwierciedla stan 

zachowania i kultywowania folkloru, dokumentuje 

zapomniane obyczaje i zanikającą muzykę.  

Audycja skierowana do szerokiego grona 

słuchaczy. U. REGIONALNA.

Zapowiedź audycji na stronie 

www oraz po emisji 

umieszczenie audycji na stronie.

0

49.
SKARBNICA 

FOLKLORU

Codziennie, od poniedziałku do piątku 5 minut z 

folklorem. Prezentacja folkloru z regionu. U

Zamieszczenie kolejnych 

odcinków na stronie www. 0

50. KONCERT CHWAŁY

Transmisja koncertu religijnego dla młodzieży na 

Boże Ciało. M. REGIONALNA.

Zapowiedź koncernu na stronie 

www.
0

51. EUREKA

Audycja raz w tygodniu, we wtorek w godzinach 

22.00 – 23.00.  Audycja kierowana do osób 

zainteresowanych odkryciami naukowymi, 

nowinkami technicznymi oraz nowościami z 

zakresu medycyny. Tu swoje miejsce znajdują 

również naukowe eksperymenty, które w 

przystępny sposób pozwalają wyjaśnić prawa 

fizyki. Audycja skierowana do szerokiego grona 

słuchaczy. U

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www.
0

52. MEANDRY NAUKI

We środy godzinach od 22.00 do 23.00.  

Program dotyczący nanotechnologii, nowości 

technicznych i technologii. Audycja słowna. U

Zapowiedź audycji na stronie 

www, umieszczenie po emisji 

dźwięków oraz zdjęć gości na 

stronie internetowej.

0



53.
HISTORIA BEZ 

PATYNY

Raz w tygodniu, w poniedziałek, w godzinach od 

18.00 do 19.00.  Audycja, o przesłaniu 

edukacyjnym (żywa lekcja historii) zawiera relacje 

świadków i uczestników wydarzeń, czasem "wizje 

lokalne" przygotowane w formie reportaży 

radiowych, uzupełnione treścią dokumentów i 

nagrań archiwalnych, opatrzone komentarzami 

badaczy historii. Program skierowany do 

szerokiego grona słuchaczy. U. REGIONALNA. 

Fotocast historyczny stanowiący 

uzupełnienie poruszanego 

tematu np.filmiki, zdjęcia 

archiwalne ze zbiorów bohaterów 

audycji. Stworzenie interaktywnej 

historycznej mapy regionu, z 

miejscami opisanymi w 

audycjach. Pliki z audycjami 

dostępne na stronie redakcji 

reportażu, możliwość 

komentowania audycji przez 

internautów.

0

54. NASZ JĘZYK

Raz w tygodniu, w niedzielę, w godzinach 22.45 

do 23.00 Audycja o poprawności języka 

polskiego, przygotowywana wspólnie z 

językoznawcami. Audycja emitowana w 

"Wieczorze Muzyczno-Literackim". Kwestia 

poprawności językowej wiąże się nierozerwalnie z 

pojęciem kultury narodowej, kultury osobistej, a 

także miejscem jednostki w społecznej hierarchii. 

Polacy są wciąż narodem, którego wielu 

członków przywiązuje dużo uwagi do 

poszanowania językowych tradycji i zwyczajów. 

Są Polacy, którym piękno naszej mowy leży 

szczególnie na sercu, i którzy walczą o 

poprawność językową. Audycja ma przede 

wszystkim walor edukacyjny. Odpowiada na 

szereg pytań związanych z wątpliwościami 

językowymi. Skierowana do wszystkich 

słuchaczy. Audycja słowna. U

Po emisji materiały 

zamieszczane na stronie 

internetowej radia.

0



55.
NASZA MAŁA 

OJCZYZNA

Raz w tygodniu, w poniedziałek, w godzinach od 

12.45 do 13.00, audycja poświęcona bieżącym 

sprawom jednostek samorządowych niższego 

szczebla – gmin i powiatów z udziałem wójtów, 

burmistrzów oraz radnych. W sprawach 

kluczowych lub konfliktowych możliwy udział 

parlamentarzystów lub ekspertów. Audycja 

słowna. U. REGIONALNA.

0

56. UNIA PO LUBELSKU

Dwa razy w tygodniu, we wtorek i piątek w 

godzinach od 12.45 do 13.00. Zbliżają się wybory 

do Parlamentu Europejskiego. We wtorek w  

programie wszystko co powinieneś wiedzieć o 

Parlamencie Europejskim, ale o co boisz się 

zapytać. Między innymi samouczek wyborczy. We 

czwartek miedzy innymi o  umowie partnerskiej z 

Unią Europejską, która rozpoczyna 

funkcjonowanie od 2014 roku jako podstawa 

wspierania Polityki Spójności Europejskiego 

Funduszu Społecznego, programu Polski 

Wschodniej i programów dla miast w nowej 

perspektywie finansowej. Zmienione radykalnie 

przez Unię zasady aplikowania i korzystania ze 

środków unijnych wymagają wyjaśnień ale i 

zachęty do sięgnięcia po nie. Audycja słowna. U

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www.

0

57.
FORUM 

SAMORZĄDOWE

Raz w tygodniu, we czwartek w godzinach od 

12.45 do 13.00. Wybory samorządowe to czas, 

kiedy mamy możliwość decydowania o tym, kto 

będzie w naszym imieniu podejmował 

najważniejsze decyzje. Tym samym nie 

powinniśmy rezygnować z przysługującego nam 

prawa. W programie miedzy innymi samouczek 

wyborczy. Audycja słowna. U. REGIONALNA.

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www.
0



58. NASZE SPRAWY

Od poniedziałku do piątku w paśmie „Bez 

makijażu” od godziny 12.30. do 12.45. Wcześniej, 

od godz. 12.00 do 12.30 dyżur telefoniczny. 

Audycja interwencyjna, dotycząca problemów 

naszych słuchaczy. Materiały powstają we 

współpracy z MOPS, MOPR, Urzędem Pracy, 

ZUS, czy sądami rodzinnymi. Mówimy również o 

ważnych sprawach społecznych dotyczących 

m.in. osób niepełnosprawnych. Audycja słowna. 

U. REGIONALNA.

Zwiastuny programu dźwiękowe 

zamieszczane przed emisja na 

stronie internetowej Radia Lublin, 

zapowiedzi również na profilu na 

Facebook'u. Po emisji programu 

zamieszczenie materiałów 

dźwiękowych na stronie 

internetowej ( sondy, reportaże, 

wypowiedzi prawników, 

zamieszczenie zdjęć do 

materiałów, kontakt ze 

słuchaczem poprzez stronę 

internetową i Facebook.

0

59.
SZLACHETNE 

ZDROWIE

Raz w tygodniu, we wtorki w godzinach od 21.00 

do 22.00. Program poradnikowy, podejmujący 

problematykę zdrowia, propagujący postawy 

prozdrowotne. Profilaktyka, zdrowy tryb życia, 

edukacja medyczna, nowości, akcje 

prozdrowotne dla mieszkańców naszego regionu. 

W studiu wybitni specjaliści – eksperci ze świata 

medycyny. W programie podstawowa edukacja 

medyczna. Audycja skierowana do szerokiego 

grona słuchaczy. U. REGIONALNA.

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www.

0

60. APETYT NA RADIO

Raz w tygodniu, w sobotę w godzinach od 12.00 

do 15.00. Audycja ma na celu promocję walorów 

regionalnych większych i mniejszych 

miejscowości województwa lubelskiego. Program 

realizowany na żywo z danej miejscowości. 

Program ma na celu promocję działań 

mieszkańców, pokazując przykłady wyjątkowych 

inicjatyw stowarzyszeń i społeczników. Audycja o 

charakterze edukacyjnym skierowana do 

wszystkich słuchaczy. U. REGIONALNA.

Zapowiedź audycji na stronie RL, 

ponadto po emisji materiały 

dźwiękowe oraz zdjęcia 

zamieszczone na stronie 

internetowej.

0



61. POTRAFISZ

Raz w tygodniu, we czwartki, w godzinach od 

22.00 do 23.00. Program przygotowywany we 

współpracy z PEFRON. Dotyczy życia i 

działalności osób niepełnosprawnych. W audycji 

między innymi: akcje pomocowe, integracja, 

działalność społeczna, praca i kultura. Audycja 

ma charakter edukacyjny. Skierowana do 

wszystkich słuchaczy.  W programie realizowana 

jest misja integracji środowiskowej, 

propagowanie pozytywnych bohaterów wśród 

osób niepełnosprawnych. Raz w miesiącu 

program dla seniorów. Promocja akcji 

informacyjnych dla seniorów m.in. o  

bezpieczeństwie, porady prawne, eksperci ZUS, 

porady zdrowotne dla seniorów, prezentacja 

instytucji działających na rzecz seniorów od 

klubów osiedlowych, przez centra aktywności po 

domy pomocy społecznej dla osób starszych 

niepełnosprawnych i niesamodzielnych seniorów. 

N/S

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www.

0



62. JASIEK

Raz w tygodniu, w sobotę w godzinach od 08.00 

do 10.00, program dla najmłodszych, ważne 

sprawy małych ludzi, kultura, sztuka, konkursy. 

Audycja przygotowywana i prowadzona wspólnie 

z dziećmi. W programie ponadto bajka w 

odcinkach. Poszukujemy młodych talentów w 

regionie, Radiowe Odkrywcze Studio Artystyczne. 

Audycja edukacyjna dla najmłodszych do 15 roku 

życia. Od przedszkolaków do dzieci z klas 

pierwszych szkoły podstawowej. Poprzez zabawę 

do serca najmłodszych słuchaczy. 

Współpracujemy z placówkami oświatowymi. 

Bawimy i uczymy. Audycja skierowana do dzieci. 

D

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www.

0

63. ROZESŁANIE

Raz w tygodniu, w niedzielę, w godzinach od 

06.00 do 07.00. Audycja religijna, w pierwszej 

części będąca komentarzem do niedzielnej 

Ewangelii, w drugiej części odpowiadająca na 

tzw. "trudne pytania" np.. o eutanazję, aborcję, 

klauzulę sumienia, przewinienia w Kościele, 

małżeństwa niesakramentalne. Audycja 

skierowana do młodzieży oraz dorosłego 

słuchacza. Audycja słowna. U

0

64. PORADNIK AA

Codziennie od poniedziałku do piątku informator 

dla anonimowych alkoholików z regionu. 

U.REGIONALNA. 0



65.
MUZYKA MÓRZ I 

OCEANOW

program raz w tygodniu w sobotę od godziny  

05.00 do 05.30  z powtórzeniem w niedzielę od 

05.00 do 05.30 . Muzyczne opowieści o morzu, 

ludziach i okrętach, zrodzone z żeglarskich 

zainteresowań i pasji autora. Audycja przybliża 

przede wszystkim rozmaitości i bogactwo folkloru 

muzycznego dawnego pokładu z czasów kliprów, 

nie stroniąc od ujętych w krótkie komentarze i 

anegdoty barwnych szczegółów życia i pracy 

conradowskiego pokolenia XIX-wiecznych 

marynarzy.  Audycja skierowana do szerokiego 

grona słuchaczy. U

Promocja audycji na stronie www 

przed emisja oraz zawieszenie jej 

na stronie po emisji. Konkursy z 

nagrodami dla słuchaczy.

0

66.
MIESZANKA 

FIRMOWA

Raz w tygodniu, we środę , w godzinach od 12.45 

do 13.00. Najlepsze praktyki firm z regionu – 

dokonania finansowe, inwestycje, społeczna 

odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki, rankingi 

regionalne i ogólnopolskie. Ponadto wsól praca 

naukowa i zagraniczna, usuwanie barier. W 

programie udział przedsiębiorców i 

komentatorów. Audycja słowna.U.REGIONALNA.

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www. 0

67. LEŚNE WĘDROWANIE

Raz w tygodniu w sobotę, w godzinach od 06.00 

do 08.00. Audycja powstaje przy współpracy 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na 

Lubelszczyźnie. Audycja poświęcona szeroko 

pojętym zagadnieniom ochrony przyrody i 

edukacji przyrodniczej. Celem audycji jest 

edukowanie i inspirowanie przez prezentację 

prawidłowych zachowani ekologicznych oraz 

kształtowanie postaw pro-ekologicznych, 

wychowanie w zgodzie z naturą i szacunkiem dla 

otaczającego środowiska. U.REGIONALNA.

Podstrona audycji oraz funpage 

na Facebook'u, fotogalerie zdjęć 

przyrodniczo-leśnych, z 

mikrofonem przez las, banery 

zapowiadające audycję, konkursy 

fotograficzne dla słuchaczy.
0



68. MY RODZICE

Program raz w tygodniu w we czwartek w 

godzinach od 21.00 do 22.00. Audycja o tym jak 

mądrze wychowywać nasze dzieci? Radiowe 

forum rodziców. Ambitni i nowocześni – w pracy i 

w domu. Audycja skierowana do rodziców 

szukających pomocy w wielu ważkich sprawach 

dotyczących wychowania dzieci. U

Na stronie www.radio.lublin.pl 

"niezbędnik rodzica", gdzie 

zamieszczane są fragmenty 

audycji oraz ranking szkół i 

przedszkoli, terminarz rodzica, 

informacje o ciekawych 

książkach dla dzieci i rodziców, 

serwis imprez dziecięcych.

0

69. ŻYCIE MOJE

Dwa razy w miesiącu, w poniedziałek w 

godzinach od 23.00 do 01.00. Audycja o 

charakterze poradnikowym z udziałem 

psychologów. Prezentująca problematykę 

psychologiczno-społeczną, odnoszącą się do 

problemów codzienności, takich jak stres, 

wypalenie zawodowe, dojrzewanie indywidualne i 

społeczne, ale również patologię życia 

społecznego, zaburzenia czy choroby 

psychosomatyczne. audycja skierowana do 

szerokiego grona słuchaczy. U.REGIONALNA.

Forum internetowe audycji, gdzie 

słuchacze mogą zadawać 

pytania, komentować audycję 

oraz uzyskać odpowiedź.

0

70.
POLIGLOTA JĘZYKI 

ŚWIATA

Od poniedziałku do piątku, trzy minutowe odcinki 

nauki języków obcych: angielski, włoski, 

hiszpański, rosyjski, portugalski. U
0



71. PATOLOGIE 

Dwa razy w miesiącu w poniedziałek, W 

programie prezentowane są nagrania 

reporterskie realizowane podczas nocnych patroli 

na ulicach miasta czy bezpośrednio z miejsc 

zdarzeń. Duży nacisk kładziony jest na problem 

„dzieci ulicy”, przemocy domowej i innych 

rodzajów patologii społecznej. Poruszane tematy 

to między innymi, problemy alkoholowe, 

narkomania, seksoholizm czy przyzwyczajenia 

komputerowe Audycja publicystyczna skierowana 

do pełnoletniego słuchacza. U.REGIONALNA.

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości po emisji na 

stronie www.

0

72.
AKADEMIA 

AKTYWNYCH

Od poniedziałku do piątku 15 minut. Audycja ma 

na celu propagowanie aktywnego spędzenia 

czasu przez uprawianie różnych sportów. Mamy 

na myśli rekreację a nie zawodowe uprawianie 

sportu. W programie rady zarówno dla 

początkujących jak i dla zaawansowanych. 

Zachęcamy również do udziału w imprezach 

masowych. Audycja skierowana do szerokiego 

grona słuchaczy. Audycja słowna. 

U.REGIONALNA.

Zapowiedź audycji na stronie 

internetowej oraz po emisji 

zawieszenie na niej materiałów 

dźwiękowych.

0

73.

RELACJE I 

TRANSMISJE 

SPORTOWE

Wydarzenia regionalne, ogólnopolskie i 

międzynarodowe emitowane w programach w 

ciągu dnia. Audycje skierowane do miłośników 

sportu. U

Zapowiedź na stronie www. 

Ponadto umieszczanie na 

bieżąco informacji z przebiegu 

meczów oraz wyników.

0

74.
STUDIO OLIMPIJSKIE 

SOCZI 2014

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń na 

zimowych igrzyskach olimpijskich, z 

uwzględnieniem startów reprezentantów Polski. U 

Zapowiedź audycji na stronie 

www oraz bieżące zamieszczanie 

wyników i materiałów 

dźwiękowych.
0



75.

STUDIO MUNDIAL 

PIŁKARSKICH 

MISTRZOSTW  

ŚWIATA BRAZYLIA 

2014

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 

piłkarskich mistrzostw świata. U

Zapowiedź audycji na stronie 

www oraz bieżące zamieszczanie 

wyników i materiałów 

dźwiękowych.
0

76.

STUDIO 

SIATKARSKICH 

MISTRZOSTW ŚWIATA 

- POLSKA 2014

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 

siatkarskich mistrzostw świata, ocena występów 

reprezentacji Polski. U

Zapowiedź audycji na stronie 

www oraz bieżące zamieszczanie 

wyników i materiałów 

dźwiękowych.
0

77. SERWISY SPORTOWE

Codziennie, od poniedziałku do niedzieli 

informacje dotyczące bieżących wydarzeń 

sportowych w regionie w kraju i na świecie. U

Informacje na bieżąco 

umieszczane na stronie www 

oraz zdjęcia z meczów i spotkań 

sportowych.
0

78. SPORTOWA ŚRODA 

Program raz w tygodniu, we środę w godzinach 

od 21.00 do 22.00. Charakter audycji zależy od 

tego czy w danym dniu odbywają się ważne 

wydarzenia z udziałem sportowców z regionu. 

Jeśli tak się dzieje to zawartość audycji stanowią 

podsumowania z tych imprez (np. z meczów piłki 

nożnej, piłki ręcznej czy siatkówki). W 

przeciwnym wypadku program ma charakter 

bardziej publicystyczny (goście zaproszeni do 

studia, dłuższe rozmowy). Tematy dotyczą 

problemów, z jakimi boryka się lubelski sport. Co 

jakiś czas poruszamy również zagadnienia sportu 

młodzieżowego jak i osób niepełnosprawnych?  

Audycja skierowana do miłośników sportu oraz 

szerokiego grona słuchaczy. U. REGIONALNA.

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości oraz wyników 

sportowe na bieżąco po emisji na 

stronie www.

0



79. MUZYKA I SPORT

Raz w tygodniu, w sobotę od godziny 17.00 do 

20.00.  Program, w którym znajdują się zarówno 

relacje z imprez sportowych jak i obszerny serwis 

wiadomości regionalnych oraz agencyjnych. 

Ponadto rozmowy z zawodnikami, trenerami, 

działaczami i kibicami. W programie relacje ze 

stadionów i hal ze spotkań z udziałem drużyn z 

regionu w piłce, piłce, siatkówce, koszykówce. 

Audycja skierowana do miłośników sportu oraz 

szerokiego grona słuchaczy. U. REGIONALNA.

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości oraz wyników 

sportowe na bieżąco po emisji na 

stronie www.

0

80.
SPORTOWY 

WEEKEND

Raz w tygodniu, w niedzielę, w godzinach od 

20.00 do 20.30 Podsumowanie najważniejszych 

wydarzeń weekendu w sporcie.  Powracamy do 

wybranych sobotnio-niedzielnych imprez – w 

postaci rozmów i komentarzy z uczestnikami 

wydarzeń. Ponadto przegląd wyników rozgrywek 

z udziałem drużyn i sportowców z regionu.  A 

także najważniejsze doniesienia z kraju i 

zagranicy. Audycja skierowana do szerokiego 

grona słuchaczy. U

Zapowiedź audycji na stronie 

www.radio.lublin.pl. 

Umieszczenie materiałów i 

wypowiedzi gości oraz wyników 

sportowe na bieżąco po emisji na 

stronie www.
0

81. ROCKOBRANIE

Program raz w tygodniu w piątek w godzinach od 

19.00 do 22.00. W programie prezentowana 

muzyka nie tylko rockowa. Słuchacze odnajdą w 

audycji również bluesa, muzykę alternatywną, 

balladę a także gatunki pokrewne. U

Fotografie artystów, linki 

odsyłające do stron w sieci. 

Fragmenty wywiadów z 

artystami, track-lista.

0



82. ZAWRACANIE GITARY

Program muzyczny raz w tygodniu, w sobotę w 

godzinach od 20.00 do 01.00. Składający się z 

polskich i zagranicznych utworów sprzed lat. 

Audycja rozrywkowa, której zadaniem jest 

przypomnienie największych przebojów z czasów 

„mocnego uderzenia” oraz współczesnych 

piosenek nawiązujących swym klimatem do 

ówczesnej twórczości. W przeważającej części 

jednak wartościowe, różnojęzyczne piosenki 

sprzed lat, których ja chętniej słucha pokolenie 

50+.U

Zapowiedzi audycji na stronie 

www. Fotografie artystów, linki 

odsyłające do stron w sieci. 

Fragmenty wywiadów z 

artystami, track-lista.

0

83. SOBOTA NA CZASIE

Program muzyczny raz w tygodniu, w sobotę w 

godzinach od 20.00 do 21.00. Audycja 

poświęcona nowościom wydawniczym wiodących 

wytwórni płytowych, z kręgu szeroko pojętej 

muzyki popowej. W programie omawiane są 

single wydawane przez firmy fonograficzne a 

także przedstawiane fragmenty albumów 

muzycznych. W programie również miejsce dla 

mniej popularnych wykonawców, których 

materiały otrzymuje Radio Lublin. Ilustracja 

muzyczna utrzymana w stylistyce muzyki pop. U

Na stronie www.radio.lublin.pl 

informacje z wydawnictw 

fonograficznych, zdjęcia, okładki 

płyt, recenzje.

0



84.
NIE TYLKO 

BARACHOLKA

Raz w tygodniu w piątek od 22.00 do 01.00. 

Audycja o charakterze kontaktowym, w warstwie 

muzycznej wypełniona wyłącznie polskimi 

piosenkami disco-polo. U

Pozdrowienia od słuchaczy z 

sms-ów wyświetlane na stronie 

www.radio.lublin.pl, wypowiedzi 

artystów w wersji audio-video, 

lista przebojów z możliwością 

interaktywnego głosowania ze 

strony www, track-lista, audio-

video zwiastun programu, 

teledyski artystów, informacje 

muzyczne oraz zdjęcia artystów

0

85. 13-TA MUZA

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.00 

do 15.00. Audycja promująca polską muzykę. 

Prowadzący przypomina polską piosenkę sprzed 

lat oraz sylwetki twórców polskiej kultury, 

muzyków, kompozytorów, autorów tekstu, którzy 

zasłużyli się dla polskiej muzyki w ciągu 

ostatniego półwiecza. Omawiane są także polskie 

nowości płytowe. Audycja adresowana do 

szerokiego grona słuchaczy. U

Na stronie www.radio.lublin.pl 

materiały dźwiękowe, rozmowy z 

artystami w wersji wzbogaconej o 

obraz, interaktywne sondy na 

tematy muzyczne, track-lista, 

audio-video zwiastuny programu, 

informacje muzyczne zdjęcia 

artystów, audio-video serwis 

muzyczny.

0

86.
ZAGRAJMY TO 

JESZCZE RAZ

Od poniedziałku do niedzieli od 01.00 do 05.00 

muzyka na dzień dobry. U 0



87.
NAJLEPSZE Z 

NAJLEPSZYCH

Raz w tygodniu, w niedzielę, w godzinach od 

15.00 do 18.00   Przypominamy same rodzynki 

muzyczne, płyty znane i uznane a także, co 

najważniejsze, lubiane przez słuchaczy. Mamy 

nadzieję, że dzięki ich pomocy uda nam się 

stworzyć kanon wydawnictw „nieśmiertelnych”, 

ponadczasowych. W programie nie brakuje 

wywiadów z gwiazdami muzyki a także 

ciekawostek i nieznanych faktów z ich kariery. 

Audycja skierowana do szerokiego grona 

słuchaczy. U

Fotografie artystów, linki 

odsyłające do stron w sieci. 

Fragmenty wywiadów z 

artystami, track-lista.

0



Radio Lublin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2014 r.

Kategorie audycji                    

łącznie w roku       

 Łączny czas 

nadawania  

w ciągu roku 

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(% )

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej

Udział 

tematyki 

regionalnej 

(% w roku)

Czas słowa
Udział słowa 

(% w roku)
Czas muzyki

Udział 

muzyki (% w 

roku)

Czas trwania 

premier

Udział 

premier (% 

w roku)

Czas trwania 

powtórek

Udział 

powtórek (% 

w roku)

Liczba 

godzin o 

jaką 

zwiększy się 

kategoria w 

przypadku 

nadwyżki 

środków 

abonamento

wych w 

stosunku do 

prognozy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

INFORMACJA 1272:00:00 15% 988:56:00 11% 785:00:00 9% 487:00:00 6% 1272:00:00 15% 0:00:00 0% 0:00:00

PUBLICYSTYKA 1013:00:00 12% 577:00:00 7% 402:00:00 5% 611:00:00 7% 1013:00:00 12% 0:00:00 0% 0:00:00

KULTURA 2229:00:00 25% 101:00:00 1% 1243:00:00 14% 986:00:00 11% 2229:00:00 25% 0:00:00 0% 10:00:00

EDUKACJA 914:00:00 10% 407:30:00 5% 551:00:00 6% 363:00:00 4% 914:00:00 10% 0:00:00 0% 0:00:00

SPORT 339:30:00 4% 187:00:00 2% 190:30:00 2% 149:00:00 2% 339:30:00 4% 0:00:00 0% 0:00:00

ROZRYWKA 2494:30:00 28% 100:00:00 1% 324:30:00 4% 2170:00:00 25% 2494:30:00 28% 0:00:00 0% 0:00:00

Ogłoszenia 

nadawcy
100:00:00 1%

Autopromocja 98:00:00 1%

Reklama 300:00:00 3%

Razem 8760:00:00 100% 2361:26:00 27% 3496:00:00 40% 4766:00:00 54% 8262:00:00 94% 0:00:00 0% 10:00:00

Średni czas 

programu na 

dobę (w 

godzinach) 24:00:00

W tym:

152:30:00 2%

0:00:00 0%

463:30:00 5%

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz dla społeczności 

posługujących się językiem regionalnym, 

tworzone w językach tych mniejszości i 

społeczności.

Audycje adresowane do młodzieży


