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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
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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 

rozpowszechniania 

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 Wiadomości-region 00:03:00 148 I-XII 06.00-24.00 380:00:00 4,34% 380:00:00 U T N

2 Mija tydzień 0:12:00 1 I-XII 12.08-12.20 10:00:00 0,11% 10:00:00 U T N

3 Kalejdoskop 2:10:00 6 I-XII 06.00-9.00 200:00:00 2,28% 200:00:00 U T N

4 Puls dnia 1:35:00 5 I-XII 15.00-17.00 170:00:00 1,94% 170:00:00 U T N

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

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

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

5 Wiadomosci 0:02:00 148 I-XII 06.00-24.00 256:00:00 2,92% 0:00:00 U T N

6 Agroflesh 0:05:00 5 IX-XII 05.55-06.00 6:40:00 0,08% 6:40:00 U T N

7 Podkarpackie nieruchomości 0:05:00 1 I-XII 12.10-12.15 4:20:00 0,05% 4:20:00 U T N

8 Innowator 0:04:00 3 I-XII 06.00-9.00 10:00:00 0,11% 10:00:00 U T N

9 Podkarpackie skarby RPO 0:12:00 1 I-XII 17.05-17.17 10:00:00 0,11% 10:00:00 U T N

10 Wiadomości dla Ukraińców 0:30:00 4 I-XII 00.05-00.35 96:00:00 1,10% 96:00:00 U N N

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

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

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

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.



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

11 Wybory do PE 0:40:00 21 I-XII 06.00-23.00 20:00:00 0,23% 20:00:00 U T N

12 Wybory samorządowe 0:50:00 21 I-XII 06.00-23.00 24:00:00 0,27% 24:00:00 U T N

13

Podkarpacki panel polityczny 0:50:00 2 I-VI,IX-XII
12.10-13.00 i 

01.00-01.50
72:00:00 0,82% 72:00:00 U T N

14 Specjalne debaty wyborcze 0:50:00 okazjonalnie I-XII 09.00-13.00 7:30:00 0,09% 7:30:00 U T N

15

Głosem związków 0:12:00 2 I-XII
17.05-17.17 i 

00.35-00.47
16:00:00 0,18% 16:00:00 U T N

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

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

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

16 Podkarpackie pozarządowe 0:30:00 1 I-XII 17.05-17.35 24:30:00 0,28% 24:30:00 U T N

17 Podziel się podatkiem 0:01:00 42 I-IV 06.00-22.00 12:00:00 0,14% 12:00:00 U T N

18 Kamapanie społeczne 0:01:00 10 I-XII 06.00-22.00 10:00:00 0,11% 8:00:00 U N N

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

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

19 Informacje dla kierowców 0:03:00 24 I-XII 7.00-17.00 66:00:00 0,75% 66:00:00 U T N

20 Pogoda 0:00:30 148 I-XII 6.00-24.00 50:00:00 0,57% 50:00:00 U T N

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

21 Serwisy WOŚP 0:02:00 30 I 06.00-21.00 1:00:00 0,01% 1:00:00 U T N

22 Pomóż Dzieciom Przetrwac 

Zimę
0:05:00 24 XI 09.00-17.00 2:00:00 0,02% 2:00:00 U T T

23 Transmisje mszy 1:00:00 1/kw I-XII 08.00-14.00 6:00:00 0,07% 6:00:00 U T N

RAZEM 1454:00:00 16,60% 1196:00:00

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

0:00:00 0,00%

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)



Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 6:00:00 0,07%

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 96:00:00 1,10%

Czas trwania premier 1400:00:00 15,98%

54:00:00 0,62%

100:00:00 1,14%
Liczba godzin o jaką zwiększy się kategoria w przypadku nadwyżki środków abonamentowych 

w stosunku do prognozy

Czas trwania powtórek



Radio Rzeszów 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

24

Innowator 0:55:00 2 I-XII

18.05-19.00 

i 01.00-

02.00

87:40:00 1,00% 87:40:00 U T N

25

Kresowe krajobrazy 0:55:00 2 I-XII

18.05-19.00 

i 01.00-

02.00

90:25:00 1,03% 90:25:00 U T N

26 Kalejdoskop 2:10:00 6 I-XII 06.00-09.00 100:00:00 1,14% 100:00:00 U T N

27 Gość dnia 0:10:00 6 I-XII 08.12-08.22 50:45:00 0,58% 50:45:00 U T N

28 Puls dnia 1:35:00 5 I-XII 15.00-17.00 120:00:00 2,03% 120:00:00 U T N

29
Podkarpackie 

krajobrazy
0:50:00 1 VI-XII 13.10-14.00 23:20:00 0,26% 23:20:00 U T N

30 Między nami 2:25:00 5 I-VI,IX-XII 09.05-12.00 40:00:00 0,46% 40:00:00 U T N

31 Europa bez granic 0:10:00 1 I-VI 17.35-17.45 4:00:00 0,05% 2:00:00 U T T

32 Reportaże 0:15:00 4 I-XII 46:00:00 40:00:00 0,46% 40:00:00 U T N

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 



33 Puls dnia 1:35:00 5 I-XII 15.00-17.00 40:00:00 0,46% 40:00:00 U T N

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

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

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

34

Skrynia 0:52:00 2 I-XII

18.05-19.00 

i 01.00-

02.00

88:00:00 1,00% 88:00:00 U T N

35

Audycje 

okolicznościowe
0:30:00 4/rok I-XII 06.00-22.00 2:00:00 0,02% 2:00:00 U T N

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

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

36
Dyskusyjny klub 

radiowy
1:55:00 1 I-XII 22.05-24.00 80:50:00 0,92% 80:50:00 U T N

37 Babskie gadanie 1:30:00 1 I-VI,IX-XII 10.05-12.00 25:00:00 0,29% 25:00:00 U T N

38 LUS 1:45:00 1 I-VI,IX-XII 09.05-11.00  48:00:00 0,80% 48:00:00 U T N

39 W ogrodzie wiary 0:55:00 1 I-XII 08.05-09.00 48:00:00 0,55% 48:00:00 U T N

40 Między nami na 

wakacjach
1:30:00 1 VII-VIII 10.05-12.00 11:00:00 0,13% 11:00:00 U T N

41
Podkarpackie skarby 

RPO
0:12:00 2 I-XII 17.05-17.17 10:00:00 0,11% 10:00:00 U T N

42 Radio Biwak 2:45:00 6 VII-VIII 09.05-12.00 18:00:00 0,21% 18:00:00 U T N

RAZEM 879:00:00 10,03% 925:00:00

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

0:00:00 0%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 48:00:00 0,55%

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 90:00:00 1,03%

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.

Inne audycje publicystyczne (np. 

odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców)

 Muzyka (jeśli została ujęta w kategorii)



0:00:00 0%

Czas trwania premier 769:00:00 9%

110:00:00 1,26%

80:00:00 0,91%

Audycje adresowane do młodzieży

Czas trwania powtórek

Liczba godzin o jaką zwiększy się kategoria w przypadku nadwyżki środków 

abonamentowych w stosunku do prognozy
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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

43 Okolice kultury 1:50:00 1 I-XII 17.05-19.00 23:00:00 0,26% 23:00:00 U T N

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

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

44 Okolice kultury 1:50:00 1 I-XII 17.05-19.00 24:00:00 0,27% 24:00:00 U T N

45 Radiowy kinematograf 0:52:00 2 I-XII 19.08-20.00 85:50:00 0,98% 85:50:00 U T N

46

Weekend kulturalnie 0:05:00 3 I-XII 09.00-18.00 12:00:00 0,14% 12:00:00 U T N

47 Radio Biwak 2:45:00 6 VII-VIII 09.05-12.00 35:25:00 0,40% 35:25:00 U T N

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

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

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

48 Okolice kultury 1:50:00 1 I-XII 17.05-19.00 25:00:00 0,29% 25:00:00 U T N

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

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

49 Okolice kultury 1:50:00 1 I-XII 17.05-19.00 20:00:00 0,23% 20:00:00 U T N

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 

 d) Reportaże radiowe i inne 

formy prezentujące kulturę i sztukę 

regionu



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

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

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

50 Słuchowiska 0:40:00 1/mc I-XII 10.00-19.00 10:00:00 0,11% 10:00:00 U T N

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

51 Bajek paka nie tylko dla 

przedszkolaka
0:10:00 4 I-VI,IX-XII 17.47-17.57 28:00:00 0,32% 28:00:00 D T N

52 Słuchowiska 0:15:00 2/rok I-XII 10.00-18.00 1:00:00 0,01% 1:00:00 D/M T N

53 Wiersze dla dzieci 0:05:00 6 VI 09.00-16.00 0:30:00 0,01% 0:30:00 D T N

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

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

54

Książka w odcinkach 0:07:00 10 I-XII

11.50-12.00 

i 01.00-

01.10

60:00:00 0,68% 45:00:00 U T N

55 Słowa 0:25:00 2 I-XII 00.35-01.00 43:00:00 0,49% 43:00:00 U T N

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

56

Studio dokumentu i reportażu 0:25:00 2 I-XII

16.05-16.45 

i 01.00-

01.45

50:00:00 0,57% 50:00:00 U T N

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

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

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

57 Crescendo 2:55:00 1 I-XII 20.05-23.00 150:00:00 1,71% 140:00:00 U T N

 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 

i) Koncerty muzyki klasycznej i 

współczesnej oraz transmisje i 

omówienia ważnych wydarzeń 

artystycznych w dziedzinie muzyki 

klasycznej i współczesnej



58 Cały ten zgiełk 0:55:00 1 I-XII 17.05-18.00 47:40:00 0,54% 35:00:00 U T N

59 Rock Radio 2:39:00 1 I-XII 19.08-22.00 110:00:00 1,26% 90:00:00 U T N

60 Rock Noc 2:25:00 1 I-XII 22.30-01.00 100:00:00 1,14% 90:00:00 U T N

61 Blues Attack 1:50:00 1 I-XII 20.05-22.00 90:00:00 1,03% 20:00:00 U T N

62 Mikroklimat 0:52:00 1 I-XII 09.08-10.00 45:00:00 0,51% 45:00:00 U T N

63 Dźwiękosfera 2:39:00 1 I-XII 19.08-22.00 110:00:00 1,26% 110:00:00 U T N

64 Kawa z mlekiem 1:50:00 1 I-XII 14.05-16.00 90:00:00 1,03% 80:00:00 U T N

65 Koncertowe studio R Rz 0:52:00 1 I-XII 19.08-20.00 43:20:00 0,49% 43:20:00 U T N

66 Z polskiej sceny muzycznej 0:55:00 1 I-XII 12.05-13.00 47:40:00 0,54% 20:00:00 U T N

67
Podkarpacka scena przebojów 1:55:00 1 I-XII 23.00-01.00 95:50:00 1,09% 95:50:00 U T N

68 Etnofonia 0:52:00 1 I-XII 18.08-19.00 45:00:00 0,51% 35:00:00 U T N

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

69 Klasyka nocą 1:00:00 2 I-XII 02.00-03.00 101:00:00 1,15% 50:00;00 U T N

70 Muzyka filmowa nocą 1:00:00 3 I-XII 02.00-03.00 151:00:00 1,72% 60:00:00 U T N

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

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

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

71

Usługi dla czytających 0:05:00 3 I-XII 09.00-18.00 13:00:00 0,15% 13:00:00 U T N

72 Klekotanie dinozura 2:39:00 1 I-XII 19.08-22.00 110:30:00 1,26% 50:00:00 U T N

73 Noc z R Rz 1:55:00 1 I-XII 22.05-24.00 370:15:00 4,23% 350:00:00 U T N

74 Dino top 2:30:00 1 I-XII 12.20-15.00 110:00:00 1,26% 90:00:00 U T N

75 Muzyka z głośnika 1:00:00 1 I-XII 06.00-07.00 52:00:00 0,59% 52:00:00 U T N

76 Transmisje 0:10:00 1/kw I-XII 06.00-20.00 5:00:00 0,06% 5:00:00 U T N

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

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

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

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

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

k) Audycje ułatwiające odbiór 

dzieł kultury i sztuki 

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  



77 Na ludową nutę 0:20:00 5 I-XII 05.40-06.00 85:20:00 0,97% 85:20:00 U T N

78 Plebiscyt kapel ludowych 1:00:00 1 I-XII 07.00-08.00 61:00:00 0,70% 61:00:00 U T N

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

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

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

Inne audycje dotyczące kultury 

(np. odpowiadające potrzebom 

79 Poniedziałek folkowy 0:20:00 1 I-XII 05.40-06.00 16:40:00 0,19% 16:40:00 U T N

RAZEM 2468:00:00 28,17% 1989:55:00

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

1870:00:00 21,35%

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

16:40:00 0,19%

Czas trwania premier 2353:00:00 26,86%

115:00:00 1,31%

300:00:00 3,42%
Liczba godzin o jaką zwiększy się kategoria w przypadku nadwyżki środków 

abonamentowych w stosunku do prognozy

m) Prezentacja muzyki ludowej 

regionu

 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

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

80 Radiolatorium 0:45:00 1 I-VI,IX-XII 11.05-11.50 39:00:00 0,45% 39:00:00 D/M T N

81 Jak to działa? 0:10:00 1 I-VI,IX-XII 11.50-12:00 8:40:00 0,10% 8:40:00 D/M T N

82
Wojny,kampanie,

militaria
0:40:00 2 I-XII 18.05-18.45 34:00:00 0,39% 34:00:00 U T N

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

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

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

83 Wojny,kampanie,

militaria
0:40:00 2 I-XII 18.05-18.45 34:00:00 0,39% 34:00:00 U T N

84 Z Podkarpacia w 

świat
0:10:00 1 I-XII 09.50-10.00 8:30:00 0,10% 8:30:00 U T N

85 Między nami 2:25:00 5 I-VI,IX-XII 09.05-12.00 55:00:00 0,63% 55:00:00 U T N

86

Ślad pamięci 0:15:00 2 I-XII

17.45-18.00 

i 00.45-

01.00

25:00:00 0,29% 25:00:00 U T N

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 



87
Po polsku czy po 

polskiemu?
0:10:00 1 I-XII 09.50-10.00 8:20:00 0,10% 8:20:00 U T N

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

88 Między nami 2:25:00 5 I-VI,IX-XII 09.05-12.00 120:00:00 1,37% 120:00:00 U T N

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

89
Babskie gadanie 1:40:00 1 I-VI,IX-XII 10.05-12.00 28:00:00 0,32% 28:00:00 U T N

90 Między nami 2:25:00 5 I-VI,IX-XII 09.05-12.00 130:00:00 1,48% 130:00:00 U T N

91
Zaglądamy 

kwiatkom w płatki
0:10:00 1 I-VI,IX-XII 10.05-12.00 9:00:00 0,10% 9:00:00 U T N

92 Szczypta 

zdrowia,szczypta 

piękna

0:10:00 1 I-XII 09.05-11.00 8:40:00 0,10% 8:40:00 U T N

93 Studenckie studio 0:25:00 1 I-VII,X-XII 17.05-17.30 16:40:00 0,19% 16:40:00 M T N

94 Radio Biwak 2:45:00 6 VII-VIII 09.05-12.00 20:10:00 0,23% 20:10:00 M/D T N

95 LUS 1:45:00 1 I-VI,IX-XII 09.05-11.00 34:00:00 0,39% 34:00:00 M T N

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

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

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

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

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

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

c) Audycje 

popularnonaukowe i 

poradnicze 

upowszechniające wiedzę o 

języku polskim

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)



RAZEM 579:00:00 6,61% 579:00:00

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

170:00:00 1,94%

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

118:20:00 1,35%

Czas trwania premier 556:00:00 6,35%

23:00:00 0,26%

80:00:00 0,91%
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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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

96
Sportowe takty 2:45:00 1 I-XII 17.05-20.00 90:00:00 1,03%  90:00:00 U T N

97

Serwisy 

narciarskie
0:04:00 2 I-III,XII

14.15-14.19 

i 09.15-

09.19

2:00:00 0,02% 2:00:00 U T N

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

98
Transmisje 2:00:00 1 I-XII 14.00-23.00 100:00:00 1,14% 100:00:00 U T N

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

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



0,00%

0,00%

0,00%

99

Serwisy 0:03:00 31 I-XII 07.05-21.05 81:00:00 0,92% 71:00:00 U T N

100
Sportowe echa 0:55:00 1 I-XII 19.05-20.00 46:00:00 0,53% 46:00:00 U T N

0,00%

0,00%

0,00%

RAZEM 319:00:00 3,64% 219:00:00

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

0:00:00 0,00%

0:00:00 0%

Czas trwania premier 319:00:00 3,64%

0:00:00 0%

30:00:00 0,34%

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

101 Srtrefa kabaret 0:55:00 1 I-XII 15.05-16.00 47:40:00 0,54% 47:40:00 U T N

102 Kabaret w dobrym 

tonie
0:10:00 5 I-XII 14.15-14.20 20:00:00 0,23% 20:00:00 U T N

103 Radio Biwak 2:45:00 6 VII-VIII 09.05-12.00 37:20:00 0,43% 37:20:00 U T N

104 W dobrym tonie 2:30:00 5 I-XII 12.05-15.00 550:00:00 6,28% 550:00:00 U T N

105 MuzoGaleria 2:17:00 1 I-XII 20.05-22.30 100:00:00 1,31% 100:00:00 U T N

106 Gramy po polsku 0:40:00 2 I-XII 16.00-18.00 43:00:00 0,49% 43:00:00 U T N

107 Przebój za przebojem 0:30:00 8 I-XII 01.00-18.00 20:00:00 0,23% 8:00:00 U T N

108
Lista przebojów PRRz 2:42:00 1 I-XII 20.05-23.00 120:00:00 1,37% 120:00:00 U T N

109 Koncert Nim Wstanie 

Dzien
2:40:00 7 I-XII 02.00-05.40 975:00:00 11,13% 975:00:00 U T N

110 Konkursy 0:02:00 20 I-XII 06.00-22.00 68:00:00 0,78% 68:00:00 U T N

111 Oprawa muzyczna 1:20:00 14 I-XII 06.00-23.00 480:00:00 5,48% 480:00:00 U N N

0,00% 0:00:00

0,00% 0:00:00

0,00% 0:00:00

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.



0,00% 0:00:00

RAZEM 2461:00:00 28,09% 2449:00:00

* Jeśli TAK, należy opisać w załączniku nr 1

W tym: 

2308:00:00 26,35%

0:00:00 0,00%

Czas trwania premier 2443:00:00 27,89%

5:00:00 0,06%

200:00:00 2,28%
Liczba godzin o jaką zwiększy się kategoria w przypadku nadwyżki środków 

abonamentowych w stosunku do prognozy

Inne audycje o charakterze 

rozrywkowym, np. rozmaite 

"gale" itp.

 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 1,14%

Autopromocja 50:00:00 0,57%

Reklama 450:00:00 5,14%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



Załącznik nr 1

Radio Rzeszów 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 Wiadomości-region
prezentacja na stronie www, również w 

formie dźwiękowej i ilustracji fotograficznej

2

Mija tydzień

audycja informacyjna, emitowana co tydzień, prezentująca 

przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia w 

regionie

prezentacja na stronie www

3

Kalejdoskop

poranna audycja informacyjna przedstawiająca 

najważniejsze wydarzenia z regionu, zawierająca także 

gatunki publicystyki społecznej, kulturalnej, politycznej i 

gospodarczej, jej stałymi elementami są: reporterskie 

materiały dźwiękowe, "gość dnia", telefony od słuchaczy 

oraz przeglądy prasy, zarówno regionalnej jak i 

ogólnopolskiej

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



4

Puls dnia

popołudniowa audycja informacyjna  przedstawiająca 

najważniejsze wydarzenia z regionu, zawierająca także 

gatunki publicystyki społecznej, kulturalnej, politycznej i 

gospodarczej z elementami krajowymi i międzynarodowymi, 

audycji towarzyszy dyżur telefoniczny 

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

5

Wiadomosci

najważniejsze informacje z regionu, kraju i świata, dominują 

informacje regionalne i lokalne z korespondencjami i 

krótkimi wejściami "na żywo"

wybrane informacje na stronie www

6

Agroflesh

krótka audycja w godzinach porannych skierowana do 

mieszkańców wsi, zawierająca najważniejsze informacje o 

cenach płodów rolnych i o bieżących problemach rolnictwa 

w regionie

na stronie www w formie dźwiękowej

7

Podkarpackie nieruchomości

specjalistyczna, emitowana raz w tygodniu audycja 

przedstawiajaca najnowsze informacje prawne, ekonomiczne 

i gospodarcze dotyczace zmian na podkarpackim rynku 

nieruchomości

zapowiedź programu + w formie 

dźwiękowej na stronie www

8

Innowator

krótkie rozmowy o najnowszych trendach i regionalnych 

rozwiązaniach w dziedzinie zarządzania, technologii, 

gospodarki i ekonomii

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

9

Podkarpackie skarby RPO

cotygodnoowa 10-cio minutowa audycja prezentująca 

najważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia 

współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego

na stronie www w formie dźwiękowej

10

Wiadomości dla Ukraińców

emitowany od poniedziałku do czwartku w godzinach 

nocnych półgodzinny serwis informacyjny w jęz. ukraińskim 

przygotowywany przez Program dla Zagranicy Polskiego 

Radia S.A.

11

Wybory do PE
ustawowy czas przeznaczony dla komitetów wyborczych 

startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego

informacje o kampanii, prezentacja 

kandydatów, poradniki przed 

głosowaniem,sondy, plebiscyty (także 

SMS) wyniki wyborów na stronie www



12

Wybory samorządowe
ustawowy czas przeznaczony dla komitetów wyborczych 

startujących w wyborach samorządowych

informacje o kampanii, prezentacja 

kandydatów, poradniki przed 

głosowaniem,sondy, plebiscyty (także 

SMS) wyniki wyborów na stronie www

13

Podkarpacki panel polityczny

cotygodniowa audycja prezentująca spektrum opinii 

regionalnych polityków i samorządowców o 

najważniejszych wydarzeniach w regionie, w kraju i na 

świecie

zapowiedź programów + w formie 

dźwiękowej na stronie www

14

Specjalne debaty wyborcze

audycje "na żywo" prezentujące spektrum opinii 

przedstawicieli komitetów startujących w wyborach do 

Parlamentu Europejskiego i do organów samorządowych

zapowiedź programów + plebiscyt w 

trakcie debaty (także SMS) + 

prezentacja w formie dźwiękowej na 

stronie www

15

Głosem związków

cotygodniowa rozmowa z przedstawicielem wybranego 

związku zawodowego odnosząca się do problemów 

pracowniczych - rozmówca reprezentuje regionalne 

struktury związku lub wybrany zakład pracy z regionu

zapowiedź programu + w formie 

dźwiękowej na stronie www

16

Podkarpackie pozarządowe

emitowana raz w tygodniu audycja informująca o 

nieodpłatnej działalności prowadzonej przez organizacje 

pożytku publicznego z regionu

zapowiedź programu + w formie 

dźwiękowej na stronie www

17

Podziel się podatkiem
cykliczna akcja antenowa prezentująca różnorodność działań 

organizacji pożytku publicznego z regionu

informacje, zasady przekazywania 1% 

prezentacja organizacji pożytku 

publicznego na stronie www

18

Kamapanie społeczne

Emitowane nieodpłatnie spoty przygotowane przez 

organizacje pozarządowe propagujące pozytywne 

rozwiązania najważniejszych problemów społecznych

zapowiedzi iinformacje o przebiegu na 

stronie www

19

Informacje dla kierowców

codzienny serwis informacyjny dla zmotoryzowanych 

przemierzających podkarpackie drogi i ulice największych 

miast regionu

na bieżąco na stronie www

20
Pogoda

emitowane w bezpośrednim sąsiedztwie serwisów 

informacyjnych prognozy pogody dla regionu
specjalny serwis na stronie www

21

Serwisy WOŚP

specjalistyczne serwisy emitowane przy okazji styczniowego 

finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zawierające 

informacje o najważniejszych wydarzeniach i akcjach 

WOŚP w regionie

informacje na stronie (także fot) + 

relacje dźwiękowe na stronie www



22

Pomóż Dzieciom Przetrwac 

Zimę

specjalistyczne serwisy emitowane podczas radiowej akcji 

PDPZ odnoszące się do tej akcji charytatywnej w regionie

zapowiedź akcji + informacje z 

przebiegu (także fot) + relacje na stronie 

www

Wspólna  akcja Radia Lublin, Radia 

Koszalin,Radia Rzeszów i I Programu 

Polskiego Radia. Akcja ma na celu pomoc 

najbardziej potrzebującym , a jednocześnie 

uczy ludzi wrażliwości na krzywdę i biedę 

drugiego człowieka. Główny sztab akcji 

zanjduje się w Lublinie, stamtąd przychodzą 

wytyczne, identyfokatory i , plakaty oraz 

wszelkie informacje dotyczące zbiórki.

23

Transmisje mszy 

realizowane "na żywo" audycje z najważniejszych w roku 

liturgicznym uroczystostości kościelnych w regionie 

opatrzone komentarzem osoby duchownej

zapowiedź na stronie www

24

Innowator

emitowana raz w tygodniu audycja o najnowszych trendach i 

regionalnych rozwiązaniach w dziedzinie zarządzania, 

technologii, gospodarki i ekonomii

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

25

Kresowe krajobrazy

cotygodniowa audycja adresowana do byłych i obecnych 

mieszkańców Kresów II Rzeczpospolitej, a także - do 

mieszkańców regionu zainteresowanych tą tematyką

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

26

Kalejdoskop

poranna audycja informacyjna przedstawiająca 

najważniejsze wydarzenia z regionu, zawierająca także 

gatunki publicystyki społecznej, kulturalnej, politycznej i 

gospodarczej, jej stałymi elementami są: reporterskie 

materiały dźwiękowe, "gość dnia" oraz przeglądy prasy, 

zarówno regionalnej jak i ogólnopolskiej, emitowana "na 

żywo" od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 - 9.00

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

27

Gość dnia

10-minutowa rozmowa "na żywo" z wybranym 

przedstawicielem życia politycznego, społecznego, 

gospodarczego, kulturalnego itp. - odnosząca się do 

bieżących wydarzeń, problemów i zjawisk w regionie, 

emitowana od poniedziałku do piątku w porannym 

magazynie informacyjnym ok. godz. 8.13 od poniedziałku 

do soboty

w formie dźwiękowej na stronie www

28

Puls dnia

popołudniowa audycja informacyjna  przedstawiająca 

najważniejsze wydarzenia z regionu, zawierająca także 

gatunki publicystyki społecznej, kulturalnej, politycznej i 

gospodarczej z elementami krajowymi i międzynarodowymi, 

audycji towarzyszy dyżur telefoniczny

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www



29

Podkarpackie krajobrazy

specjalistyczna audycja realizowana najczęściej w formie 

debaty, odnosząca się do bieżących problemów 

podkarpackiej wsi i rolnictwa

w formie dźwiękowej na stronie www

30

Między nami

 tematyczna audycja publicystyczna analitycznie 

prezentująca poglądy zaproszonych gości na bieżące 

problemy regionu, kraju i świata, nieodłącznym atrybutem 

tego programu jest bezpośredni kontakt z słuchaczami 

(telefon, e-mail)

zapowiedź programu + fragmenty 

audycji i relacje dźwiękowe na stronie 

www

31

Europa bez granic

cotygodniowy magazyn wypełniony serwisem o 

najważniejszych decyzjach władz UE i rozmową o 

wykorzystywaniu środków UE na Podkarpaciu

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

Współpraca  z Radiem Zachód w Zielonej 

Górze i Radiem Białystok. Każdy odcinkek 

audycji dotyczy innego, wspólnego dla trzech 

rozgłośni tematu. Dziennikarze poszczególnych 

stacji przygotowują materiał w oparciu o swój 

region  (tzw. składak jest montowany w 

Zielonej Górze). 

32

Reportaże

dłuższe i rozbudowane formy radiowe prezentujące 

najważniejsze problemy codziennego życia mieszkańców 

regionu, odnoszące się także do meandrów najnowszej 

historii

w formie dźwiękowej na stronie www

33

Puls dnia

popołudniowa audycja informacyjna  przedstawiająca 

najważniejsze wydarzenia z regionu, zawierająca także 

gatunki publicystyki społecznej, kulturalnej, politycznej i 

gospodarczej z elementami krajowymi i międzynarodowymi, 

audycji towarzyszy dyżur telefoniczny

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

34

Skrynia
cotygodniowy magazyn publicystyczny w jęz. ukraińskim 

skierowany do mniejszości ukraińskiej w regionie

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

35

Audycje okolicznościowe

wykraczające poza główny plan ramowy - okazjonalne 

audycje realizowane w związku z bieżącymi potrzebami 

programowymi

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

36

Dyskusyjny klub radiowy

emitowana raz w tygodniu nocna publicystyczna audycja "na 

żywo" poruszająca istotne zagadnienia kultury, nauki, 

sztuki, literatury, nauk społecznych itp. z kontaktem z 

słuchaczami

zapowiedź programu na stronie www

37

Babskie gadanie

cotygodniowy program publicystyczny w sposób lekki 

prezentujący rozmaitość głównie kobiecych poglądów na 

temat wybrany przez autorki, zawiera rozmowy z 

słuchaczami

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www



38

LUS

cotygodniowa audycja w sposób lekki (LUS - Lekkie 

Uzupełnienie Soboty) rozwijająca i wyjaśniająca bieżące 

wydarzenia i zjawiska regionalnej kultury, literatury, 

turystyki, sportu itp., zawiera rozmowy z słuchaczami i 

konkursy tematyczne

zapowiedź programu + fragmenty 

audycji i relacje dźwiękowe na stronie 

www

39

W ogrodzie wiary
cotygodniowa audycja prezentująca i zapowiadająca bieżące 

wydarzenia Kościoła rzymsko-katolickiego na Podkarpaciu

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

40

Między nami na wakacjach

tematyczna audycja publicystyczna analitycznie prezentująca 

poglądy zaproszonych gości na bieżące problemy regionu, 

kraju i świata, nieodłącznym atrybutem tego programu jest 

bezpośredni kontakt z słuchaczami

zapowiedź programu + fragmenty 

audycji i relacje dźwiękowe na stronie 

www

41

Podkarpackie skarby RPO

cotygodnoowa 10-cio minutowa audycja prezentująca 

najważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia 

współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego

w formie dźwiękowej na stronie www

42

Radio Biwak

codzienny, interaktywny program wakacyjny 

przedstawiający najciekawsze miejsca w regionie atrakcyjne 

turystycznie, z informacjami dla wypoczywających w górach 

i nad wodą, praktycznymi poradami dla udających się na 

wypoczynek, zawiera także propozycje aktywnych form 

spędzania wolnego czasu i liczne konkursy dla słuchaczy

specjalna strona www z zapowiedziami, 

relacjami dźwiękowymi, foto i wideo

44

Okolice kultury

cotygodniowa audycja publicystyczna prezentująca wiodące 

wydarzenia i zjawiska z zakresu literatury, teatru, muzyki i 

sztuk pięknych w regionie

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

45

Radiowy kinematograf

cotygodniowy program wypełniony zapowiedziami premier 

kinowych, recenzjami filmowymi, rozmowami z twórcami 

filmów fabularnych i dokumentalnych związanych z 

Podkarpaciem

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

46

Weekend kulturalnie

krótki serwis zapowiadający najważniejsze regionalne 

imprezy kulturalne weekendu emitowany dwukrotnie w 

piątki i raz w soboty

w formie dźwiękowej na stronie www



47

Radio Biwak

codzienny, interaktywny program wakacyjny 

przedstawiający najciekawsze miejsca w regionie atrakcyjne 

turystycznie, z informacjami dla wypoczywających w górach 

i nad wodą, praktycznymi poradami dla udających się na 

wypoczynek, zawiera także propozycje aktywnych form 

spędzania wolnego czasu i liczne konkursy dla słuchaczy

specjalna strona www z zapowiedziami, 

relacjami dźwiękowymi, foto i wideo

48

Okolice kultury

cotygodniowa audycja publicystyczna prezentująca wiodące 

wydarzenia i zjawiska z zakresu literatury, teatru, muzyki i 

sztuk pięknych w regionie

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

49
Okolice kultury j.w.

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

50

Słuchowiska

kilkudziesięciominutowe produkcje teatru radiowego 

realizowane w siedzibie Polskiego Radia Rzeszów głównie 

w oparciu o miejscowe zespoły twórców

zapowiedzi, informacje z realizacji 

słuchowiska, relacje dźwiękowe 

(fragmenty "roboczej" wersji) + foto i 

wideorelacje z prac

51 Bajek paka nie tylko dla 

przedszkolaka
audycja prezentująca wybrane utwory literatury dziecięcej zapowiedzi na stronie www

52

Słuchowiska

kilkudziesięciominutowe produkcje teatru radiowego 

realizowane w siedzibie Polskiego Radia Rzeszów głównie 

w oparciu o miejscowe zespoły twórców

zapowiedzi, informacje z realizacji 

słuchowiska, relacje dźwiękowe 

(fragmenty "roboczej" wersji) + foto i 

wideorelacje z prac

53

Wiersze dla dzieci

emitowane 1 czerwca radiowe interpretacje 

najpopularniejszych utworów literatury dziecięcej w 

wykoaniu dzieci

zapowiedzi na stronie www

54

Książka w odcinkach

fragmenty powieści i literatury faktu tworzonej także przez 

regionalnych pisarzy lub odnoszące się do regionalnej 

tematyki

zapowiedzi na stronie www

55
Słowa

cotygodniowa audycja nocna prezentująca literackie 

skojarzenia wybranych zjawisk
zapowiedzi na stronie www

56

Studio dokumentu i reportażu

cotygodniowa audycja wypełniona współczesnym 

reportażem lub obszernym pogłębionym dokumentem 

odnoszącym się do nieznanych kart historii regionu XX 

wieku

zapowiedź + forma dźwiękowa na 

stronie www

57

Crescendo

cotygodniowy program przedstawiający muzykę poważną 

oraz regionalne wydarzenia artystyczne związane z muzyką 

kameralną i symfoniczną

zapowiedzi na stronie www

58
Cały ten zgiełk

cotygodniowy autorski program muzyczny prezentujący 

utwory jazzowe (udział pol. 20%)
zapowiedzi na stronie www



59

Rock Radio

cotygodniowy autorski program muzyczny przedstawiający 

muzykę z pogranicza rocka, hard-rocka i heavy metalu, 

promujący także regionalną twórczość rockową (udział pol. 

40%)

zapowiedzi na stronie www +informacje 

muzyczne, konkursy, fotorelacje z 

koncertów

60
Rock Noc

cotygodniowa nocna audycja autorska wypełniona rockiem 

klasycznym (udział pol. 40%)
zapowiedzi na stronie www

61

Blues Attack
cotygodniowy program autorski prezentujący klasyczną 

muzykę bluesową z elementami rocka (udział pol. 20%)
zapowiedzi na stronie www

62

Mikroklimat

cotygodniowa audycja autorska z piosenkami autorskimi, 

studenckimi, turystycznymi i poezją śpiewaną (udział pol. 

100%)

zapowiedzi na stronie www

63

Dźwiękosfera

cotygodniowy program autorski prezentujący najnowsze 

utwory tzw. ambitnego rocka, glamrocka, ambient, grunge z 

kraju i ze świata (udział pol. 20%)

zapowiedzi na stronie www

64

Kawa z mlekiem

cotygodniowa audycja muzyczna prezentująca utwory 

gatunkowo związane ze smooth jazzem, swingiem, 

chiloutem etc. (udział pol. - 30 %)

zapowiedzi na stronie www

65

Koncertowe studio R Rz

transmisje lub retransmisje koncertów głównie regionalnych 

wykonawców różnych gatunków muzycznych grających lub 

nagranych w studiu Polskiego Radia Rzeszów (udział pol. 

60%)

zapowiedź na stronie www + fotorelacje 

z koncertów

66

Z polskiej sceny muzycznej

cotygodniowe rozmowy z jednym piosenkarzem lub 

zespołem muzycznym, oprawione muzyką "bohatera" 

audycji (udział pol. 70%)

zapowiedzi na stronie www

67

Podkarpacka scena przebojów
emitowany raz w tygodniu plebiscyt utworów stworzonych 

przez debiutujących wykonawców z Podkarpacia (70%)

zapowiedź na stronie www + prezentacja 

wyników głosowania (na bieżąco w 

ciągu tygodnia)

68
Etnofonia

cotygodniowa audycja autorska z muzyką folkową, etniczną 

(udział pol. 50%)
zapowiedzi na stronie www

69
Klasyka nocą

nocna wiązanka utworów muzyki poważnej (udział pol. 5 

%)
zapowiedzi na stronie www

70
Muzyka filmowa nocą

nocna wiązanka utworów muzyki filmowej (udział pol. 10 

%)
zapowiedzi na stronie www

71
Usługi dla czytających

recenzje i rozmowy promujące najnowszą twórczość 

prozatorską
w formie dźwiękowej na stronie www

72

Klekotanie dinozura

cotygodniowy autorski nocny program muzyczny 

prezentujący utwory z pogranicza bluesa, rocka i big-beatu z 

lat 50., 60. i 70. (udział pol. 40%)

zapowiedzi na stronie www



73

Noc z R Rz
nocny autorski program muzyczny przedstawiający nowe i 

starsze przeboje muzyki pop (udział pol. 40%)
zapowiedzi na stronie www

74

Dino top

cotygodniowa lista wybranych w głosowaniu słuchaczy 

utworów klasycznego rocka, big-beatu i bluesa z lat 50., 60. 

i 70. (udział pol. 30%)

zapowiedź na stronie www + prezentacja 

wyników głosowania (na bieżąco w 

ciągu tygodnia)

75

Muzyka z głośnika

cotygodniowa audycja przedstawiająca znane i mniej znane 

utwory muzyki popularnej z lat 50., 60. i 70. (udział pol. 

40%)

zapowiedzi na stronie www

76

Transmisje
audycje "na żywo" prezentujące najważniejsze uroczystości 

związane ze świętami państwowymi w regionie
zapowiedzi na stronie www

77

Na ludową nutę

poranna krótka audycja wypełniona muzyką tworzoną przez 

amatorskie zespoły ludowe, folklorystyczne i folkowe z 

Podkarpacia (udział pol. 100%)

zapowiedzi na stronie www

78

Plebiscyt kapel ludowych

cotygodniowe zestawienie najpopularniejszych wg 

słuchaczy utworów tworzonych przez amatorskie zespoły 

ludowe, folklorystyczne i folkowe z Podkarpacia (udział pol. 

100 %)

zapowiedź na stronie www + prezentacja 

wyników głosowania (na bieżąco w 

ciągu tygodnia)

79

Poniedziałek folkowy

cotygodniowa krótka poranna audycja prezentująca utwory 

gatunkowo związane z folkiem z różnych stron świata 

(udział pol. 50 %)

zapowiedzi na stronie www

80

Radiolatorium

cotygodniowa audycja "na żywo" przybliżająca w 

przystępny sposób najważniejsze zjawiska z pograniczna 

fizyki, chemii, astronomii, techniki i matematyki

zapowiedź programów, prezentacja 

esperymentów (także interaktywna) 

fragmenty aud. W formie dźwiękowej na 

stronie www

81
Jak to działa?

krótka audycja kierowana do dzieci wyjaśniająca 

najważniejsze zjawiska fizyczne i chemiczne

w formie dźwiękowej na stronie www 

także w formie interaktywnej

82

Wojny,kampanie,militaria

cotygodniowa audycja przypominająca najważniejsze 

batalie, zjawiska i postaci wojska XX wieku związane z 

dzisiejszym Podkarpaciem

prezentacja w formie dźwiękowej na 

stronie www

84

Z Podkarpacia w świat

emitowana raz w tygodniu krótka rozmowa z osobą 

pochodzącą z Podkarpacia, która zaznaczyła się w życiu 

kulturalnym, społecznym czy naukowym kraju i świata

w formie dźwiękowej na stronie www

85

Między nami

tematyczna audycja publicystyczna analitycznie prezentująca 

poglądy zaproszonych gości na bieżące problemy regionu, 

kraju i świata, nieodłącznym atrybutem tego programu jest 

bezpośredni kontakt z słuchaczami

zapowiedź programu + fragmenty 

audycji i relacje dźwiękowe na stronie 

www



86

Ślad pamięci
 cotygodniowa rozmowa z pracownikiem naukowym IPN w 

Rzeszowie o wynikach najnowszych badań historycznych
w formie dźwiękowej na stronie www

87

Po polsku czy po polskiemu?
emitowana raz w tygodniu krótka rozmowa z ekspertem 

wyjaśniająca zjawiska i niuanse współczesnej polszczyzny
w formie dźwiękowej na stronie www

88

Między nami

tematyczna audycja publicystyczna analitycznie prezentująca 

poglądy zaproszonych gości na bieżące problemy regionu, 

kraju i świata, nieodłącznym atrybutem tego programu jest 

bezpośredni kontakt z słuchaczami

zapowiedź programu + fragmenty 

audycji i relacje dźwiękowe na stronie 

www

89

Babskie gadanie

cotygodniowy program publicystyczny w sposób lekki 

prezentujący rozmaitość głównie kobiecych poglądów na 

temat wybrany przez autorki, zawiera rozmowy z 

słuchaczami

90

Między nami

tematyczna audycja publicystyczna analitycznie prezentująca 

poglądy zaproszonych gości na bieżące problemy regionu, 

kraju i świata, nieodłącznym atrybutem tego programu jest 

bezpośredni kontakt z słuchaczami

zapowiedź programu + fragmenty 

audycji i relacje dźwiękowe na stronie 

www

91

Zaglądamy kwiatkom w płatki

emitowana raz w tygodniu krótka rozmowa z botanikiem o 

najciekawszych zjawiskach w świecie roślin, odnosząca się 

do aktualnej pory roku i pogody

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

92 Szczypta zdrowia,szczypta 

piękna

promocja zdrowego trybu życia czyli uprawinie sportu, 

zdrowe odżywianie, pielęgnacja urody

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

93

Studenckie studio

emitowany w roku akademickim cotygodniowy program 

tworzony przez studentów dla studentów o problematyce 

studenckiej

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

94

Radio Biwak

codzienny, interaktywny program wakacyjny 

przedstawiający najciekawsze miejsca w regionie atrakcyjne 

turystycznie, z informacjami dla wypoczywających w górach 

i nad wodą, praktycznymi poradami dla udających się na 

wypoczynek, zawiera także propozycje aktywnych form 

spędzania wolnego czasu i liczne konkursy dla słuchaczy

specjalna strona www z zapowiedziami, 

relacjami dźwiękowymi, foto i wideo

95

LUS

cotygodniowa audycja w sposób lekki (LUS - Lekkie 

Uzupełnienie Soboty) rozwijająca i wyjaśniająca bieżące 

wydarzenia i zjawiska regionalnej kultury, literatury, 

turystyki, sportu itp., zawiera rozmowy z słuchaczami i 

konkursy tematyczne

zapowiedź programu + fragmenty 

audycji i relacje dźwiękowe na stronie 

www



96

Sportowe takty

w programie przeprowadzane są transmisje spotkań z 

udziałem

podkarpackich zespołów, sporą część zajmuje publicystyka 

sportowa w postaci

reportaży i rozmów z ludźmi sportu, oraz interakcja ze 

słuchaczami w postaci

np. konkursów antenowych

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

97

Serwisy narciarskie
emitowane w sezonie zimowym krótkie serwisy informujące 

o aktualnej sytuacji na podkarpackich stokach narciarskich

specjalny panel na stronie www z 

aktualnymi warunkami na stokach, 

obrazem z kamer i zapowiedziami 

imprez



98

Transmisje

Polskie Radio Rzeszów transmituje mecze sportowe 

obejmujące kilka dyscyplin.

Relacje pokrywają się z popularnością poszczególnych 

dyscyplin w regionie

wśród kibiców, a tym samym słuchaczy. Przeprowadzane są 

transmisje:

-  ze spotkań Plus Ligi z udziałem siatkarzy Asseco Resovii, 

oraz z rozgrywek

europejskich (w ostatnich latach Liga Mistrzów lub Puchar 

CEV), w których

uczestniczy Asseco Resovia.

- ze spotkań Plus Ligi Kobiet z udziałem siatkarek Stali 

Mielec

- ze spotkań Superligi Piłkarzy Ręcznych z udziałem Stali 

Mielec

- ze spotkań Ekstraklasy Koszykarzy z udziałem Siarki 

Tarnobrzeg

- z meczów I ligi koszykarzy z udziałem Sokoła Łańcut i 

MOSiR-u Krosno

- z meczów Speedway Ekstraligi z udziałem żużlowców 

PGE Marmy Rzeszów

- z meczów II ligi piłkarskiej z udziałem Stali Stalowa Wola, 

Stali Rzeszów i

Resovii Rzeszów

- w ostatnich latach doszło również do kilku relacji z 

meczów Polskiej Ligi

Hokeja z udziałem Ciarko Klubu Hokejowego Sanok

- średnio dwa, trzy razy w roku transmitowane są gale boksu 

zawodowego, które

odbywają się w Rzeszowie i mecze Ligi Bokserskiej z 

udziałem pięściarzy

Wisłoka Rzeszów 

fotorelacje na stronie www

99

Serwisy
najważniejsze regionalne, krajowe i światowe informacje 

sportowe

prezentacja na stronie www, również w 

formie dźwiękowej i ilustracji fotograficznej

100

Sportowe echa

niedzielna wieczorna audycja, w której podsumowywane są

wszystkie wyniki meczów z udziałem podkarpackich 

drużyn, emitowane są również

felietony sportowe

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www



101

Strefa kabaret

emitowana w soboty audycja rozrywkowa złożona ze skeczy 

radiowych oraz piosenek kabaretowych, także twórców 

regionalnych

zapowiedź programu na stronie www

102
Kabaret w dobrym tonie

emitowny codziennie w audycji "W dobrym tonie" od pon. 

do piątku krótki skecz kabaretowy
zapowiedź programu na stronie www

103

Radio Biwak

codzienny, interaktywny program wakacyjny 

przedstawiający najciekawsze miejsca w regionie atrakcyjne 

turystycznie, z informacjami dla wypoczywających w górach 

i nad wodą, praktycznymi poradami dla udających się na 

wypoczynek, zawiera także propozycje aktywnych form 

spędzania wolnego czasu i liczne konkursy dla słuchaczy

specjalna strona www z zapowiedziami, 

relacjami dźwiękowymi, foto i wideo

104

W dobrym tonie

nadawana od poniedziałku do piątku wczesno popołudniowa 

audycja wypełniona muzyką pop i konkursami (udział pol. 

40%)

zapowiedź programu + relacje 

dźwiękowe na stronie www

105
MuzoGaleria

interaktywna audycja wypełniona muzyką pop, dance, house 

i rap (udział pol. 30 %)
zapowiedź programu na stronie www

106

Gramy po polsku
program prezentujący hity polskiej muzyki rozrywkowej lat 

80., 90. oraz początku XXI wieku (100 %)
zapowiedź programu na stronie www

107

Przebój za przebojem
muzyczna audycja emitowana w tygodniu prezentująca hity 

muzyczne z różnych lat (udział pol. 30 %)
zapowiedź programu na stronie www

108

Lista przebojów PRRz
cotygodniowe notowanie najpopularniejszych wg słuchaczy 

przebojów muzyki polskiej i zagranicznej (udział pol. 50%)

zapowiedź na stronie www + prezentacja 

wyników głosowania (na bieżąco w 

ciągu tygodnia)

109
Koncert Nim Wstanie Dzien nocna wiązanka przebojów z różnych lat (udział pol. 35%) zapowiedź programu na stronie www

110
Konkursy

emitowane na antenie konkursy tematyczne lub muzyczne z 

nagrodami rzeczowymi

szczegóły konkursów i regulaminy na 

stronie www



Radio Rzeszów 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 1454:00:00 17% 1196:00:00 14% 1454:00:00 17% 0:00:00 0% 1400:00:00 16% 54:00:00 1% 100:00:00

PUBLICYSTYKA 879:00:00 10% 925:00:00 11% 879:00:00 10% 0:00:00 0% 769:00:00 9% 110:00:00 1% 80:00:00

KULTURA 2468:00:00 28% 1989:55:00 23% 598:00:00 7% 1870:00:00 21% 2353:00:00 27% 115:00:00 1% 300:00:00

EDUKACJA 579:00:00 7% 579:00:00 7% 409:00:00 5% 170:00:00 2% 556:00:00 6% 23:00:00 0% 80:00:00

SPORT 319:00:00 4% 219:00:00 3% 319:00:00 4% 0:00:00 0% 319:00:00 4% 0:00:00 0% 30:00:00

ROZRYWKA 2461:00:00 28% 2449:00:00 28% 153:00:00 2% 2308:00:00 26% 2443:00:00 28% 5:00:00 0% 200:00:00

Ogłoszenia 

nadawcy
100:00:00 1%

Autopromocja 50:00:00 1%

Reklama 450:00:00 5%

Razem 8760:00:00 100% 7357:55:00 84% 3812:00:00 44% 4348:00:00 50% 7840:00:00 89% 307:00:00 4% 790:00:00

Średni czas 

programu na 

dobę (w 

godzinach) 24:00:00

W tym:

54:00:00 1%

186:00:00 2%

135:00:00 2%

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


