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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

INFORMACJA
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1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncz

ego 

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 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. wiadomości 00:03:30 126/tydz. I-XII 06.00-23.00 383:15:00 4,38% 287:00:00 U

2. skróty wiadomości 00:01:30 50/tydz. I-XII 06.30-15.30 63:30:00 0,72% 63:30:00 U

3. przegląd prasy lokalnej 00:03:00 6/tydz. I-XII 07.10-07.13 15:18:00 0,17% 15:18:00 U

4. przegląd prasy ekonomicznej 00:02:00 5/tydz. I-XII 07.20-07.22 8:28:00 0,10% 4:14:00 U

5. radiowy przew. po biznesie 00:05:00 1/tydz. I-XII 08.40-08.45 4:10:00 0,05% 4:10:00 U

6. rol-info 00:10:00 2/tydz. I-XII 05.25-05.35 17:20:00 0,20% 12:20:00 U

7. tym żyje region 00:03:00 50/tydz. I-XII 06.00-17.45 127:00:00 1,45% 127:00:00 U

8. interwencja 00:05:00 5/tydz. I-XII 17.05-17.10 21:10:00 0,24% 21:10:00 U

9. relacje reporterskie 00:03:00 2/tydz. I-XII 09.00-18.00 5:12:00 0,06% 5:12:00 U

10. budzik 00:01:30 5/tydz. I-XII 06.15-06.17 6:21:00 0,07% 6:21:00 U

11. giełda i kursy walut 00:01:00 9/tydz. I-XII 9.40 i 17.40 7:36:00 0,09% 0:00:00 U

12. przegląd prasy ogólnopolskiej 00:02:00 5/tydz. I-XII 06.20-06.22 8:28:00 0,10% 0:00:00 U

13. informacje IAR 00:02:00 15/tydz. I-XII 06.00-17.45 26:06:00 0,30% 2:00:00 U

14. serwis kaszubski 00:03:00 1/tydz. I-XII 07.40-07.43 2:36:00 0,03% 2:36:00 U

15. serwis romski 00:03:00 1/tydz. I-XII 07.30-07.33 2:36:00 0,03% 2:36:00 U

16. serwis ukraiński 00:04:00 1/tydz. I-XII 07.50-07.54 3:28:00 0,04% 3:28:00 U

17. pogoda po kaszubsku 00:01:00 1/tydz. I-XII 15.04-15.05 0:52:00 0,04% 0:52:00 U

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.



18. wybory do Sejmu 1/rok X-XI 06.00-22.00 0:15:00 0,00% 0:15:00 U

19. wybory do Senatu 1/rok X-XI 06.00-22.00 0:06:00 0,00% 0:06:00 U

20. na forum 01:00:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 10.00-11.00 37:20:00 0,43% 37:20:00 U

21. lato w polityce 01:00:00 1/tydz. VII-VIII 10.00-11.00 10:16:00 0,12% 10:16:00 U

22. gość SB -  związki zawodowe 00:12:00 3/m-c I-XII 08.10-08.12 7:12:00 0,08% 7:12:00 U

23. OPP §2 ust. 3 pkt 1 00:15:00 2/tydz. I-XII 06.00-20.00 26:00:00 0,30% 26:00:00 U

24. OPP §2 ust. 3 pkt 2 00:02:00 14/tydz. I-IV 06.00-18.00 8:00:00 0,09% 8:00:00 U

25. OPP §2 ust. 3 pkt 2 00:01:00 14/tydz. I-IV 09.00-22.00 4:00:00 0,05% 4:00:00 U

26. OPP §2 ust. 3 pkt 3 00:02:15 28/tydz. I-XII 06.00-22.00 54:45:00 0,63% 27:00:00 U

27. traffic RK 00:02:00 25/tydz. I-XII 06.00-17.00 42:20:00 0,48% 42:20:00 U

28. traffic RK 00:04:00 5/tydz. I-XII 15.10-15.14 16:56:00 0,19% 16:56:00 U

19. prognoza pogody 00:04:00 6/tydz. I-XII 06.36-06.40 20:24:00 0,23% 20:24:00 U

30. letnia prognoza pogody 00:03:00 12/tydz. VII-VIII 09.00-12.00 3:03:00 0,03% 3:03:00 U

31. prognoza  w serwisach 00:00:30 133/tydz. I-XII 06.00-23.00 57:47:30 0,66% 57:47;30 U

32. rybacka prognoza pogody 00:00:30 35/tydz. I-XII 07.00-21.15.00 15:12:30 0,17% 15:12:30 U

33. pasterka 01:30:00 1/rok XII 00.00-02.00 1:30:00 0,02% 1:30:00 U

34. msza grec.-kat. 02:00:00 1/rok I 20.00-22.00 2:00:00 0,02% 2:00:00 U

35. horoskop 00:01:30 6/tydz. I-XII 06.46-0648 7:39:00 0,09% 0:00:00 U

36. kalendarium historyczne 00:02:00 6/tydz. I-XII 06.10-06.12 10:26:00 0,12% 0:00:00 U

RAZEM 1028:38:00 11,74% 779:21:30

W tym: 

3:30:00 0,04%

9:32:00 0,11%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

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

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. z 

27.04.2011 r.)

Inne audycje informacyjne

d) Nieodpłatne audycje wyborcze (wg 

ustawy z 5 I 2011 r. Kodeks wyborczy)
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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 

pojedyncz

ego 

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 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37. klub morski 00:15:00 1/tydz. I-XII 17.45-18.00 13:00:00 0,15% 13:00:00 U

38. biznes, rynek, ekonomia 00:15:00 1/tydz. I-XII 17.45-18.00 12:45:00 0,15% 12:45:00 U

39. cafe Europa 00:15:00 1/tydz. I-XII 17.45-18.00 12:30:00 0,14% 5:10:00 U

40. na forum 00:50:00 1/tydz. I-XII 20.00-20.50 29:20:00 0,33% 29:20:00 U

41. lato w polityce 00:50:00 1/tydz. VI-VIII 20.00-20.50 8:04:00 0,09% 8:04:00 U

42. dwie strony medalu 01:00:00 5/tydz. I-VI i IX-XII 12.04-13.00 102:00:00 1,16% 76:30:00 U

43. mija tydzień 00:45:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 17.00-17.45 26:20:00 0,30% 20:00:00 U

44. wydarzenia tygodnia 00:03:00 1/tydz. I-XII 08.10-08.12 2:36:00 0,03% 1:18:00 U

45. gość SB 00:12:00 5/tydz. I-XII 08.10-08.22 43:36:00 0,50% 43:36:00 U

46. smaki życia 00:04:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 09.40-09.44 2:44:00 0,03% 2:44:00 U

47. zawsze blisko was 03:00:00 5/tydz. I-VI i IX-XII 09.00-12.00 136:00:00 1,55% 102:00:00 U

48. lato na gorąco 04:00:00 6/tydz. VI-VIII 10.00-14.00 50:50:00 0,58% 40:00:00 U

49. wieczór RK-ludzie sukcesu 01:00:00 1/tydz. I-XII 21.00-22.00 26:00:00 0,30% 26:00:00 U

50. RAPP 00:30:00 1/tydz. I-XII 11.30-12.00 17:20:00 0,20% 8:40:00 U

51. wieczór RK-z reportażem 01:00:00 2/tydz. I-XII 21.00-22.00 34:40:00 0,40% 34:40:00 U

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 



52. reportaż 01:00:00 2/tydz. I-XII 01.00-02.00 43:45:00 0,50% 43:45:00 U

53. magazyn kaszubski 00:15:00 2/tydz. I-XII 05.00-20.00 26:00:00 0,30% 26:00:00 U

54. magazyn romski 00:10:00 2/tydz. I-XII 05.00-19.20 17:30:00 0,20% 17:30:00 U

55. magazyn ukraiński 00:17:00 2/tydz. I-XII 05.00-19.40 29:28:00 0,34% 29:28:00 U

56. pogadanka o j. kaszubskim 00:01:00 1/tydz. I-XII 08.30-08.31 0:52:00 0,01% 0:52:00 U

57. z poradnika cotczi Trudë 00:01:30 1/tydz. I-XII 13.36-13.38 1:18:00 0,01% 1:18:00 U

58. magazyn katolicki 00:20:00 1/tydz. I-XII 08.10-08.35 17:20:00 0,20% 16:10:00 U

59. magazyn ekumeniczny 00:25:00 1/tydz. I-XII 08.35-9.00 21:40:00 0,25% 20:35:00 U

60. radio dobrych wiadomości 03:00:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 09.00-12.00 20:30:00 0,23% 10:15:00 U

61. męskie sprawy 02:00:00 1/tydz. I-XII 13.00-15.00 17:20:00 0,20% 8:40:00 U

62. pytam pana… 00:03:00 1/tydz. I-XII 13.15-13.18 2:36:00 0,03% 2:36:00 U

63. sukces na szpilkach 00:04:00 1/tydz. I-XII 14.40-14.44 3:28:00 0,04% 3:28:00 U

RAZEM 719:32:00 8,21% 604:24:00

W tym: 

43:20:00 0,49%

75:08:00 0,86%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

Inne audycje publicystyczne

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.

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 

r.)
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KULTURA                                      (bez 

muzyki rozrywkowej stanowiącej oprawę 

audycji - zakwalifikować ją do rozrywki; 

wykazać wyłącznie muzykę stanowiącą 

integralną część audycji słowno-

muzycznych)
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) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncz

ego 

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 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnospraw

ni - NP, 

seniorzy - S, 

uniwersalny - 

U)

Muzyka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

64. po 19-kto czyta nie błądzi 01:00:00 1/tydz. I-XII 19.00-20.00 26:00:00 0,30% 19:30:00 U

65. wieczór RK-magazyn kulturalny 01:00:00 1/tydz. I-XII 21.00-22.00 13:00:00 0,15% 11:00:00 U

66. zdarzyło się w weekend 00:05:00 1/tydz. I-XII 14.15-14.20 4:20:00 0,05% 4:20:00 U

67. unplugged 01:00:00 1/m-c I-XII 16.00-17.00 11:12:00 0,13% 0:00:00 U 11:12:00

68. bałtyk festiwal-media i sztuka 5dni/rok VII 00.00-24.00 25:00:00 0,29% 12:30:00 U

69. przebojowe RK 03:00:00 5/tydz. I-VI i IX-XII 13.00-16.00 35:10:00 0,40% 35:10:00 U

70. przebojowe RK 03:45:00 5/tydz. VI-VIII 14.00-17.45 8:20:00 0,10% 8:20:00 U

71. reflektor 1/rok XI 00.00-24.00 2:00:00 0,02% 0:30:00 U 1:30:00

72. integacja Ty i Ja 1/rok IX 00.00-24.00 2:00:00 0,02% 2:00:00 U

73. młodzi film 2dni/rok VI 00.00-24.00 3:00:00 0,03% 3:00:00 U

74.
XIII edycja konkursu przebojem na 

antenę 
1/rok VI 17.00-19.00 2:00:00 0,02% 0:10:00 U 2:00:00

75. premiera 00:30:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 12.00-12.30 20:30:00 0,23% 7:10:00 U

76. zaproszenia kulturalne 00:02:00 10/tydz. I-XII 13.00-16.00 17:20:00 0,20% 17:20:00 U

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



77. poczta poetycka 00:10:00 1/tydz. I-XII 21.50-22.00 8:40:00 0,10% 8:40:00 U

78. radar 00:20:00 3/tydz. I-XII 01.00-13.00 52:00:00 0,59% 52:00:00 U

79. radar przed premierą 00:02:00 1/tydz. I-XII 11.20-11.22 1:44:00 0,02% 1:44:00 U

80. poezja nocą 00:10:00 1/tydz. I-XII 24.00-01.00 8:40:00 0,10% 8:40:00 U

81. wieczór RK-magazyn kulturalny 00:15:00 1/m-c I-XII 21.00-22.00 3:00:00 0,03% 3:00:00 U

82. reportaż 00:15:00 2/m-c I-XII 21.00-22.00 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

83. lista przebojów ludowych 01:00:00 1/tydz. I-XII 09.00-10.00 47:40:00 0,54% 17:20:00 U 30:20:00

84. reportaż 00:15:00 3/m-c I-XII 05.30-05.45 9:00:00 0,10% 9:00:00 U

85. słuchowisko 00:20:00 2/tydz. I-XII 05.00-07.00 34:40:00 0,40% 0:00:00 U

86. słuchowisko RK 00:50:00 2/rok I-XII 05:00-01.00 1:40:00 0,02% 1:40:00 U

87. słuchowisko 00:50:00 1/rok I-XII 09.00-20.00 0:50:00 0,01% 0:50:00 D

g) Proza i poezja czytana na antenie 88. powieść radiowa 00:04:00 10/tydz. I-XII 11.10-11.14 33:52:00 0,39% 0:00:00 U

89. zagadka literacka 00:06:00 1/tydz. I-XII 09.14-09.20 5:12:00 0,06% 0:00:00 U

90. reportaż 01:00:00 2/m-c I-XII 21.00-22.00 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

91. reportaż 00:30:00 1/m-c I-XII 00.00-06.00 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

92. przegląd muzyczny 01:00:00 1/tydz. I-XII 20.00-21.00 48:32:00 0,55% 30:20:00 U 18:12:00

93. klasyka w Polsce 01:00:00 1/m-c I-VI i IX-XII 21.00-22.00 9:20:00 0,11% 0:50:00 U 3:30:00

94. studio festiwalowe 48 FPP 00:06:00 6/tydz. IX 13.00-16.00 0:36:00 0,01% 0:36:00 U

95. debata 48 FPP 00:50:00 1/rok IX 00.00-24.00 0:50:00 0,01% 0:50:00 U

96. radiowy klub muzyki 01:00:00 3/m-c I-VI i IX-XII 21.00-22.00 38:16:00 0,44% 0:00:00 U 31:26:00

97. gwiazda PRK 00:08:00 5/tydz. I-XII 14.40-14.48 34:48:00 0,40% 8:30:00 U

98. kalendarium muzyczne 00:02:00 5/tydz. I-XII 13.08-13.10 8:42:00 0,10% 0:00:00 U

99. giercownik 00:07:00 1/tydz. I-XII 14.15-14.22 6:04:00 0,07% 0:00:00 U

100. kino w domu 00:07:00 1/tydz. I-XII 14.15-14.22 6:04:00 0,07% 0:00:00 U

101. nowości wydawnicze 00:04:00 1/tydz. I-XII 14.15-14.19 3:28:00 0,04% 0:00:00 U

102. już to słyszałem 00:08:00 1/tydz. I-XII 14.15-14.23 6:56:00 0,08% 0:00:00 U

j) Prezentacja wykonań utworów muzyki 

klasycznej i współczesnej 

e) Słuchowiska radiowe

f) Różnego rodzaju artystyczne formy 

udramatyzowane dla dzieci i młodzieży, 

w tym bajki i słuchowiska

h) Radiowy reportaż artystyczny 

i) Koncerty muzyki klasycznej i 

współczesnej oraz transmisje i 

omówienia ważnych wydarzeń 

artystycznych w dziedzinie muzyki 

klasycznej i współczesnej

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

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł 

kultury i sztuki 



103. piosenki wszech czasów 00:08:00 1/tydz. I-XII 14.15-14.23 7:04:00 0,08% 0:00:00 U

104. tydzień z książką 00:04:00 10/m-c I-XII 15.20-15.24 8:00:00 0,09% 0:00:00 U

105. pólka z książkami 00:04:00 2/m-c I-XII 13.00-15.00 1:36:00 0,02% 1:36:00 U

106. na liryczną nutę 01:00:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 18.00-19.00 42:00:00 0,48% 0:30:00 U 35:00:00

107. dobrze rockujemy 01:00:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 20.00.21.00 42:00:00 0,48% 0:00:00 U 39:12:00

108. to był rock 01:00:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 18.00-19.00 42:00:00 0,48% 0:00:00 U 35:00:00

109. jazzowe spotkania 01:00:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 20.00-21.00 42:56:00 0,49% 7:10:00 U 28:36:00

110. powrót do korzeni 01:00:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 20.00-21.00 42:00:00 0,48% 0:00:00 U 36:24:00

111. powrót do przeszłości 02:00:00 1/tydz. I-XII 16.00-18.00 97:04:00 1,11% 0:00:00 U 88:24:00

112. gramy koncertowo 01:00:00 3/m-c I-XII 18.00-19.00 37:20:00 0,43% 0:00:00 U 37:20:00

113. ciemna strona księżyca 03:00:00 1/tydz. I-XII 22.00-01.00 149:04:00 1,70% 0:00:00 U 136:04:00

114. na styku brzmień 03:00:00 1/tydz. I-XII 22.00-01.00 149:04:00 1,70% 0:00:00 U 136:04:00

115. rock na noc 03:00:00 1/tydz. I-XII 22.00-01.00 149:04:00 1,70% 0:00:00 U 136:04:00

116.
przekładaniec smooth-jazzowo-

soulowy
03:00:00 1/tydz. I-XII 22.00-01.00 151:56:00 1,73% 0:00:00 U 138:41:00

117. stylowy młynek muzyczny 03:00:00 1/tydz. I-XII 22.00-01.00 149:04:00 1,70% 0:00:00 U 136:04:00

118. piosenki z dinozaurem 03:00:00 1/tydz. I-XII 22.00-01.00 140:24:00 1,60% 0:00:00 U 149:24:00

119. zawsze w dobrym klimacie 02:00:00 5/tydz. VI-VIII 20.00-22.00 90:00:00 1,03% 0:00:00 U 77:30:00

120. 1 i 3.05.2015r. 1/rok V 06.00-20.00 0:20:00 0,00% 0:20:00 U

121. 11.11.2015r. 1/rok XI 06.00-20.00 4:00:00 0,05% 4:00:00 U

122. propozycje do LPL 00:04:00 6/tydz. I-XII 05.45:05.49 20:52:00 0,24% 3:28:00 U 17:24:00

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

Inne audycje dotyczące kultury 0:00:00 0,00% 0:00:00 1325:21:00

RAZEM 1924:14:00 21,97% 300:04:00

W tym: 

1325:21:00 15%

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

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu

 Muzyka

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. 

z 27.04.2011 r.)

l) Transmisje i relacje z uroczystości i 

wydarzeń artystycznych związanych ze 

świętami narodowymi i innymi 

ważnymi wydarzeniami  

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł 

kultury i sztuki 
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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                             

(bez muzyki rozrywkowej 

stanowiącej oprawę audycji - 

zakwalifikować ją do rozrywki; 

wykazać wyłącznie muzykę 

stanowiącą integralną część 

audycji słowno-muzycznych)

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 

pojedyncz

ego 

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 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

Muzyka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

123. równe szanse w sieci 50+ 00:15:00 1/tydz. I-XII 17.45-18.00 13:15:00 0,15% 12:35:40 S

124. NTRK 01:00:00 1/tydz. I-XII 15.00-16.00 48:32:00 0,55% 8:40:00 M 31:12:00

125. moja gablota 00:05:00 1/tydz. I-XII 13.40-13.45 4:10:00 0,05% 2:05:00 U

126. NTRK 00:10:00 1/tydz. I-XII 05.30-05.40 8:40:00 0,10% 4:10:00 M

127. wieczór RK-klub historyczny 01:00:00 1/tydz. I-XII 21.00-22.00 26:00:00 0,30% 26:00:00 U

128. głosy historii 00:05:00 1/tydz. I-XII 21.45-21.50 4:15:00 0,05% 4:15:00 U

129. śladami historii 00:05:00 1/tydz. I-XII 15.45-15.50 4:15:00 0,05% 4:15:00 U

130. puls regionu 00:05:00 1/tydz. I-XII 07.40-0745 4:15:00 0,05% 4:15:00 U

131. reportaże 00:30:00 1/m-c I-XII 18.00-22.00 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

132. reportaż 00:30:00 2/tydz. I-XII 00.01-02.00 52:00:00 0,59% 52:00:00 U

133. akademia morska 00:08:00 2/tydz. I-XII 21.50-21.58 14:00:00 0,16% 14:00:00 U

134. na językach-pogadanka język. 00:05:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 11.40-11.44 3:30:00 0,04% 3:30:00 U

135. słowo o słowie 00:02:30 2/tydz. I-XII 11.00-13.20 4:20:00 0,05% 0:00:00 U

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



136. święto flagi 1/rok V 06.00-20.00 1:00:00 0,01% 1:00:00 U

137. dzień niepodległości 1/rok XI 06.00-20.00 0:20:00 0,00% 0:20:00 U

138. debata obywatelska 01:00:00 1/m-c I-XII 19.00-20.00 39:00:00 0,45% 39:00:00 U

139. po19-ja obywatel 01:00:00 2/m-c I-XII 19.00-20.00 26:00:00 0,30% 13:00:00 U

140. po 19-prawo i ekonomia 01:00:00 1/tydz. I-XII 19.00-20.00 25:30:00 0,29% 15:00:00 U

141. po 19-zdrowie 01:00:00 1/tydz. I-XII 19.00-20.00 26:00:00 0,30% 19:30:00 U

142. po 19- dom i ekologia 01:00:00 1/tydz. I-XII 19.00-20.00 26:30:00 0,30% 15:00:00 U

143. magazyn wędkarski 00:05:00 1/tydz. I-XII 15.45-1.50 4:20:00 0,05% 4:20:00 U

144. biegiem po zdrowie 14/rok V 06.00-16.00 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

145. na zdrowie/ prawo i ekonomia 00:15:00 2/tydz. I-XII 05.05-05.40 26:00:00 0,30% 26:00:00 U

146. indeks 01:00:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 18.00-19.00 38:16:00 0,44% 10:15:00 M 28:01:00

147. rapnejszyn 01:00:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 18.00-19.00 37:35:00 0,43% 3:25:00 M 30:45:00

148. bity piątek 01:00:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 18.00-19.00 38:30:00 0,44% 0:00:00 M 25:54:00

149. kuźnia dźwięków 01:00:00 1/tydz. I-VI i IX-XII 20.00-21.00 37:48:00 0,43% 6:18:00 M 25:12:00

150. junior 01:00:00 1/tydz. I-XII 13.00-14.00 44:12:00 0,50% 26:00:00 D 18:12:00

151. po 19-młodzi na starcie 01:00:00 1/m-c I-XII 19.00-20.00 19:04:00 0,22% 19:04:00 M

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

152. pokaz mi instrument…. 00:10:00 1/tydz. I-XII 13.36-13.46 8:40:00 0,10% 0:00:00 U

153. radiowy klub obieżyświata 02:00:00 1/tydz. I-XII 14.00-16.00 87:32:00 1,00% 13:15:00 U 43:20:00

154. opowieści z krainy dzwonków 00:04:00 1/tydz. I-XII 15.10-15.13 3:28:00 0,04% 0:00:00 U

155. radiowy klub obieżyświata 01:00:00 1/tydz. I-XII 01.00-01.00 17:20:00 0,20% 3:12:00 U

156. dzień otwarty RK 1/rok IX 09.00-17.00 3:00:00 0,03% 3:00:00 U

RAZEM 709:17:00 8,10% 365:24:40 202:36:00

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 r.)

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

d) Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej, w tym poszerzające 

wiedzę w zakresie prawa 

wyborczego i kompetencji 

wybieranych władz 



W tym: 

202:36:00 2,31%

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

 Muzyka
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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
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y
cj

i 
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1
) Tytuły / Nazwy 

audycji planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncz

ego 

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 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

157. sportlandia 00:05:00 1/tydz. I-XII 13.50-13.55 4:20:00 0,05% 4:20:00 D

158. transmisja meczu 01:30:00 5/rok I-VI i IX-XII 15.00-22.00 7:30:00 0,09% 7:30:00 U

159.
sportowy weekend - 

transmisja meczu
02:00:00 3/m-c I-VI i IX-XII 18.00-20.00 42:00:00 0,48% 42:00:00 U

160. sportowy kwadrans 00:15:00 1/tydz/ I-XII 17.45-18.00 12:30:00 0,14% 12:30:00 U

161. wiadomości sportowe 00:01:00 14/tydz. I-XII 08.00-20.05 12:10:00 0,14% 3:00:00 U

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

Inne audycje dotyczące 

sportu (w tym serwisy 

sportowe i magazyny 

dotyczące sportu 

kwalifikowanego, 

wyczynowego)



162.
sportowy weekend 

poza transmisją
00:02:00 3/m-c I-VI i IX-XII 18.00-20.00 12:06:00 0,14% 12:06:00 U

163. sportowy weekend 02:00:00 1/m-c I-VI i IX-XII 18.00-20.00 6:56:00 0,08% 6:56:00 U

164. lato na sportowo 02:00:00 1/tydz. VI-VIII 18.00-20.00 9:32:00 0,11% 9:32:00 U

165.
sportowy koniec 

weekendu
00:10:00 1/tydz. I-XII 20.50-21.00 8:40:00 0,10% 8:40:00 U

RAZEM 115:44:00 1,32% 106:34:00

Inne audycje dotyczące 

sportu (w tym serwisy 

sportowe i magazyny 

dotyczące sportu 

kwalifikowanego, 

wyczynowego)
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ROZRYWKA
N
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1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni 

czas 

trwania 

pojedyncz

ego 

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 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - 

M, 

niepełnospr

awni - NP, 

seniorzy - 

S, 

uniwersaln

Muzyka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

166. złota 30-tka RK 02:00:00 1/tydz. I-XII 16.00-18.00 94:28:00 1,08% 0:40:00 U 81:28:00

167. sobota bez pilota 02:00:00 1/tydz. I-XII 20.00-22.00 91:52:00 1,05% 0:00:00 U 81:28:00

168. gorączka sobotniej nocy 03:00:00 1/tydz. I-XII 22.00-01.00 149:04:00 1,70% 0:40:00 U 136:04:00

169. rodzinna lista przebojów 02:00:00 1/tydz. I-XII 11.00-13.00 91:52:00 1,05% 30:20:00 U 61:32:00

170.
muzyka rozrywkowa-

oprawa
3565:19:00 40,70% 3568:19:00

RAZEM 3992:35:00 45,58% 31:40:00 3928:51:00

W tym: 

3928:51:00 44,85% Muzyka

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", muzyka oprawowa z 

innych kategorii, itp.
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 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu audycji 

w rocznym programie 

(% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 60:00:00 0,68%

Autopromocja 15:00:00 0,17%

Reklama 195:00:00 2,23%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)
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Kategorie audycji                    

łącznie w roku       

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie (% )

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział tematyki 

regionalnej (% w 

roku)

Czas słowa
Udział słowa (% 

w roku)
Czas muzyki

Udział muzyki 

(% w roku)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

INFORMACJA 1028:38:00 12% 779:21:30 9% 1028:38:00 12%

PUBLICYSTYKA 719:32:00 8% 604:24:00 7% 719:32:00 8%

KULTURA 1924:14:00 22% 300:04:00 3% 598:53:00 7% 1325:21:00 15%

EDUKACJA 709:17:00 8% 365:24:40 4% 506:41:00 6% 202:36:00 2%

SPORT 115:44:00 1% 106:34:00 1% 115:44:00 1%

ROZRYWKA 3992:35:00 46% 31:40:00 0% 63:44:00 1% 3928:51:00 45%

Ogłoszenia nadawcy 60:00:00 1%

Autopromocja 15:00:00 0%

Reklama 195:00:00 2%

Razem 8760:00:00 100% 2187:28:10 25% 3033:12:00 35% 5456:48:00 62%

Średni czas programu na dobę 

(w godzinach) 24:00:00

W tym:

46:50:00 1%

84:40:00 1%

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.



Załącznik nr 1
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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 Serwisy informacyjne codziennie 6.00-23.00 Podcasty na stronie internetowej

2. Skróty wiadomości Od poniedziałku do piątku od 6.30 -15.30

3.
Przegląd prasy 

lokalnej

Stała pozycja programowa w paśmie Studio 

Bałtyk od poniedziałku do soboty o godz. 7.10. 

Informacje regionalne z różnych dziedzin życia z 

lokalnej prasy.

4.
Przegląd prasy 

ekonomicznej

Stała pozycja programowa paśmie Studio Bałtyk 

od poniedziałku do piątku o godz. 7.20. Ważne 

informacje dotyczące problematyki ekonomicznej 

w regionie na podstawie specjalistycznej prasy 

np. Dodatek ekonomiczny "Rzeczpospolitej" i 

"Puls biznesu".

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



5.
Radiowy przewodnik 

po biznesie

Stała pozycja programowa w paśmie Studio 

Bałtyk - w piątki o godz. 8.40. Audycja o 

charakterze informacyjnym, nawiązująca do 

bieżących wydarzeń w gospodarce regionu i 

kraju. Z założenia ma stanowić pomoc dla 

lokalnych przedsiębiorców z małych i średnich 

firm w zmieniających się realiach gospodarczych, 

w obliczu nowych przepisów i 

działań konkurencji. Zawiera też jednak porady 

dla osób niezwiązanych z biznesem - jak radzić 

sobie z problemami finansowymi, które niesie ze 

sobą zwykła codzienność

Podcasty na stronie internetowej

6.
Rol-info - informacje 

dla rolników

Stała pozycja programowa w środy o godz. 5.25 

oraz w piątki o godz. 5.25. Praktyczne Informacje 

z ARiMR, ARR, ANR, ZIR, czy MRiRW. 

Rozmowy z rolnikami 

o aktualnych problemach.

7. Tym żyje region

Stałe pozycje programowe w pasmach Studio 

Bałtyk i Studio Bałtyk - Popołudnie - aktualne 

wydarzenia z życia regionu

8. Interwencja

Pozycja programowa w paśmie Studio Bałtyk - 

Popołudnie - 5 razy w tygodniu. Tematy 

inspirowane lub szczególnie ważne dla naszych 

słuchaczy, które wymagają nieco dłuższej formy 

dźwiękowej. Wyjaśniamy problemy z jakimi 

borykają się nasi słuchacze. 

9. Relacje reporterskie

Pozycje programowe w soboty, w pasmach Radio 

Dobrych Wiadomości i Męskie Sprawy. To 

najważniejsze aktualne wydarzenia z życia 

regionu, które relacjonują nasi reporterzy.



10. Budzik

Stała pozycja programowa w paśmie Studio 

Bałtyk od poniedziałku do piątku o godz. 6.15. W 

budziku zaproszeni rozmówcy opowiadają w 

pogodny sposób o swoim porannym budzeniu 

się, o niezbędnych czynnościach podejmowanych 

rankiem, o swoich przyzwyczajeniach i nawykach. 

Zapraszamy w ten sposób m.in. do porannej 

gimnastyki, uprawiania sportu, mówimy np. o 

sposobach parzenia porannej kawy czy herbaty. 

Gośćmi budzika bywają lokalni politycy, 

samorządowcy, lekarze, muzycy, księża i inne 

osoby reprezentujące różnorakie profesje i 

zainteresowania.

11. Giełda i kursy walut

Stała pozycja programowa w pasmach: Zawsze 

Blisko Was od poniedziałku do piątku o godz. 

9.40 i Studio Bałtyk - Popołudnie od poniedziałku 

do czwartku o godz. 17.40. Bieżące informacje o 

ruchach na giełdzie i kursach walut.

12.
Przegląd prasy 

ogólnopolskiej

Stała pozycja programowa w paśmie Studio 

Bałtyk o godz. 6.20. Przegląd najważniejszych 

informacji dotyczących spraw krajowych na 

podstawie najpopularniejszych dzienników 

ogólnopolskich.

13. Informacje IAR

Pozycje programowe w pasmach Studio Bałtyk i 

Studio Bałtyk Popołudnie. Są to głównie 

informacje rządowe i sejmowe, również ważne 

informacje ogólnopolskie.

14. Serwis kaszubski

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o 

godz. 7.40. Audycja przedstawiająca wydarzenia, 

sprawy ważne dla mniejszości kaszubskiej, 

tematy z dziedziny kultury i polityki, a także 

zapowiedzi i zaproszenia kulturalne.



15. Serwis romski

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o 

godz. 7.30. Audycja przedstawia najważniejsze 

wiadomości z życia Romów w regionie działania 

Radia Koszalin (dawne woj. koszalińskie) oraz 

prawodawstwo, unijne projekty imprezy 

kulturalne, które mogą zainteresować Romów.

16. Serwis ukraiński

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o 

godz. 7.50. Audycja przedstawia wydarzenia 

dotyczące spraw Ukraińców mieszkających na 

Pomorzu oraz najnowsze informacje z Ukrainy, 

bowiem mniejszość ukraińska oprócz 

podtrzymywania własnej tożsamości narodowej 

żywo interesuje się też procesami zachodzącymi 

na Ukrainie. 

17. Pogoda po kaszubsku
Stała pozycja programowa w każdy piątek o 

godz. 15.04 

18. Wybory do Sejmu
Wg Ustawy z 5.01.2011 Kodeks wyborczy oraz 

Rozporządzenia KRRiT z dn. 12 lipca 2011 r.

Informacje o blokach wyborczych i 

godzinach emisji na stronie 

internetowej

19. Wybory do Senatu
Wg Ustawy z 5.01.2011 Kodeks wyborczy oraz 

Rozporządzenia KRRiT z dn. 12 lipca 2011 r.

Informacje o blokach wyborczych i 

godzinach emisji na stronie 

internetowej

20. Na Forum

Stałe pasmo w każdą niedzielę w godz. 10.00-

11.00 (od I-VI i IX-XII) przeznaczone na 

prezentację stanowisk partii politycznych zgodnie 

z Rozporządzeniem z dn. 24 IV 2003r. Lokalni 

politycy o wydarzeniach mijającego tygodnia. 

Zapraszani są przedstawiciele 6. partii mających 

swoją reprezentację w Sejmie. Każda audycja 

rozpoczyna się od pytania dotyczącego spraw 

lokalnych.

Podcasty na stronie internetowej



21. Lato w polityce

Stałe pasmo w każdą niedzielę w godz. 10.00-

11.00 (VII-VIII) przeznaczone na prezentację 

stanowisk partii politycznych zgodnie z 

Rozporządzeniem z dn. 24 IV 2003 r. Lokalni 

politycy o wydarzeniach mijającego tygodnia. 

Zapraszani są przedstawiciele 6. partii mających 

swoją reprezentację w Sejmie. Każda audycja 

rozpoczyna się od pytania dotyczącego spraw 

lokalnych.

Podcasty na stronie internetowej

22. Gość Studia Bałtyk

Stała pozycja programowa w paśmie Studio 

Bałtyk o godz. 8.10 - 3 audycje w miesiącu 

przeznaczone są na prezentację stanowisk 

związków zawodowych i związków pracodawców 

(zgodnie z z Rozporządzeniem z dn. 24.IV.2003). 

Zapraszani przedstawiciele związków 

zawodowych pracowników oraz organizacji 

pracodawców .Tematyka rozmów dotyczy spraw 

bieżących związanych z ekonomią, gospodarką w 

regionie i sytuacją na rynku pracy  – głównie 

regionu ale także najważniejszych spraw o 

charakterze ogólnokrajowym. 

Rozmowy są nagrywane (audio 

video) i udostępniane na stronie 

internetowej rozgłośni. 

23. OPP §2 ust. 3 pkt 1

Stała pozycja w programie w paśmie: Zawsze po 

19-tej o godz. 19.45 oraz w każdą niedzielę o 

godz. 7.05 o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz o ich znaczeniu dla 

społeczności.

24. OPP §2 ust. 3 pkt 2

Stała pozycja programowa od 01.01 do 30.04  

emitowana codziennie o godz. 6.24 i 17.38 

informująca o możliwości i zasadach 

przekazywania 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych organizacjom pożytku 

publicznego.

25. OPP §2 ust. 3 pkt 2

Stała pozycja programowa od 01.01 do 30.04  

emitowana codziennie o godz. 9.53 i 19.58 

informująca o możliwości i zasadach 

przekazywania 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych organizacjom pożytku 

publicznego.



26. OPP §2 ust. 3 pkt 3

Stałe pozycje programowe emitowane codziennie 

w godz. 6.23, 9.52, 17.36, 19.57 prezentujące 

kampanie społeczne dostarczone do radia przez 

organizacje pożytku publicznego

Informacja na stronie internetowej o 

przysługującym czasie i warunkach 

współpracy

27. Traffic Radia Koszalin

Stałe pozycje programowe w pasmach: Studio 

Bałtyk o godz. 6.31, 7.31, 8.31, Przebojowe 

Radio Koszalin o godz. 15.31 oraz Studio Bałtyk - 

Popołudnie o godz. 16.10. Serwisy dla 

kierowców. Najważniejsze informacje z dróg. 

Utrudnienia, wypadki, korki, remonty. Kontakt ze 

słuchaczem: CB radio i trafficowy nr tel.

Podcasty na stronie internetowej

28. Traffic Radia Koszalin

Stała pozycja programowe w paśmie Przebojowe 

Radio Koszalin o godz. 15.10. Serwis dla 

kierowców. Najważniejsze informacje z dróg. 

Utrudnienia, wypadki, korki, remonty, pogoda dla 

kierowców. Telefony kierowców z tras na temat 

aktualnych sytuacji na drogach. Kontakt ze 

słuchaczem: CB radio i trafficowy nr tel.

Podcasty na stronie internetowej

29. Prognoza pogody

Stała pozycja programowe w paśmie Studio 

Bałtyk o 6.36. To prognoza pogody prezentowana 

osobiście przez dyżurnego synoptyka RK - 

Krzysztofa Ścibora. W czasie rozmowy 

telefonicznej omawia szczegółowo pogodę, jaka 

będzie w ciagu dnia i najbliższej nocy w regionie.

Informacja na stronie internetowej



30.
Letnia prognoza 

pogody

Stała pozycja programowe w letniej ramówce o 

godz. 10.10 i 11.10. To prognoza pogody 

prezentowana osobiście przez dyżurnego 

synoptyka RK - Krzysztofa Ścibora. W czasie 

rozmowy telefonicznej omawia szczegółowo 

pogodę, z podziałem na poszczególne części 

regionu. Mówi rownież o temperaturze i stanie 

wody w Bałtyku. To także możliwość wyjaśnienia 

pewnych anomalii czy też mechanizmów 

pogodowych. To pozycje szczególnie ważne dla 

wszystkich słuchaczy. 

31.
Prognoza pogody w 

serwisach

Stała pozycja programowa przy każdym serwisie 

informacyjnym o pełnej godzinie, w godz. 6.00-

23.00 oraz o 17.36 w paśmie Studio Bałtyk - 

Popołudnie

Informacja na stronie internetowej

32.
Rybacka prognoza 

pogody

Stała pozycja programowa przy serwisach 

informacyjnych od poniedziałku do niedzieli w 

godz. 7, 9, 13, 19, 21. Prognoza pogody na 

Bałtyku, stan morza i zatok bałtyckich, oraz 

orientacyjna prognoza na następne 12 godzin.

33. Transmisja pasterki
Transmisja pasterki 24.12.2015 od godz. 24.00 z 

Koszalińskiej Katedry.

34.

Transmisja 

bożonarodzeniowej 

mszy w obrządku 

greckokatolickim

Transmisja mszy z Białego Boru - Ukraińcy 

mieszkający na Pomorzu w zdecydowanej 

większości są wyznania greckokatolickiego, 

dlatego też transmisja bożonarodzeniowej mszy 

jest ważnym elementem ich życia duchowego. 

35. Horoskop

Stała pozycja programowa w paśmie Studio 

Bałtyk od poniedziałku do soboty o godz. 6.46. Co 

nas czeka w danym dniu - Informacje dla 

poszczególnych 12 znaków zodiaku. 



36.
Kalendarium 

historyczne

Stała pozycja programowa od poniedziałku do 

soboty w paśmie Studio Bałtyk o godz. 6.10. 

Kalendarium przypomina każdego dnia o 

ważnych rocznicach

związanych ze znaczącymi wydarzeniami 

historycznymi: światowymi, europejskimi czy 

krajowymi - od ważnych dat związanych np. z 

wydarzeniami wojennymi po rocznice odkryć 

geograficznych czy epokowych wynalazków. 

Wspominane są także każdego dnia w 

kalendariach daty urodzin lub śmierci znaczących 

postaci mających przez wieki wpływ na 

wydarzenia istotne dla świata ale także 

odnotowujemy daty związane z szeroko 

rozumianą kulturą dotyczącą np. gwiazd muzyki.

37.
Kwadrans przed 18-stą 

- Klub Morski

Stałe pasmo w każdy poniedziałek o godz. 17.45-

18.00. Audycja wybitnie lokalna, w której 

zajmujemy się tematyką morską w bardzo

szerokim zakresie: rybołówstwo, porty morskie, 

przetwórstwo ryb, turystyka morska, ochrona 

środowiska.

38.

Kwadrans przed 18-stą 

- Biznes, rynek, 

ekonomia

Stałe pasmo w każdy wtorek o godz. 17.45-18.00. 

Audycja poświęcona gospodarce regionu, 

problemom lokalnych firm, przedsiębiorców i 

ludzi, którzy stawiają swoje 

pierwsze kroki w biznesie. Audycja o charakterze 

publicystycznym z udziałem przedsiębiorców, 

przedstawicieli instytucji związanych z biznesem, 

ekspertów i samorządowców. Zaproszeni goście 

podpowiadają jak radzić sobie z wymogami 

współczesnej gospodarki, jak skutecznie 

inwestować i jak stawić czoła rosnącej w siłę 

konkurencji z wykorzystaniem innowacji i 

nowoczesnych instrumentów finansowych. 



39.
Kwadrans przed 18-stą 

- Cafe Europa

Stałe pasmo w każdy czwartek w godz. 17.45-

18.00. Cykl opowiadający o wydarzeniach i życiu 

mieszkańców Wspólnej Europy. Główne tamaty: 

informacje dotyczące życia codziennego 

mieszkańców państw Unii i decyzji władz unijnych 

mających wpływ na rozwiązywanie codziennych 

problemów. To rozmowy o możliwościach, które 

stwarza Wspólna Europa np. pracy, kształcenia, 

podróżowania i poznania Europy. Przedstawienie 

różnorodności i specyfiki życia w poszczególnych 

krajach, kulturę, ludzi i możliwości, które tam 

istnieją, a także tego, co nas łączy, jakie mamy 

wspólne problemy. To także przybliżenie decyzji 

podejmowanych przez instytucje unijne a 

dotyczące naszego codziennego życia.

40. Na Forum

Stałe pasmo w każdą niedzielę o godz. 20.00-

20.50. Audycja jest powtórką audycji na żywo Na 

Forum z niedzieli z godz. 10.00

41. Lato w polityce

Stałe pasmo w letniej ramówce w każdą niedzielę 

o godz. 20.00-20.50. Audycja jest powtórką 

audycji na żywo Lato w polityce z niedzieli z godz. 

10.00

42. Dwie Strony Medalu

Stałe pasmo od poniedziałku do piątku  o godz. 

12.00-13.00. Komentowanie wydarzeń 

aktualnych, lokalnych i ogólnopolskich poprzez 

postawienie słuchaczom pytania czy są za czy 

przeciw omawianym sprawom. Wypowiedzi 

polityków na "tak" i "nie". Audycja interaktywana 

ze słuchaczami. Na stronie internetowej - sonda.

Podcasty na stronie internetowej. 

Audycja interaktywana ze 

słuchaczami. Na stronie internetowej 

- sonda.

43. Mija tydzień

Stałe pasmo w każdy piątek o godz. 17.00-17.45. 

Dziennikarze lokalnych mediów komentują 

wydarzenia lokalne i ogólnopolskie mijającego 

tygodnia



44. Wydarzenia tygodnia

Stała pozycja programowa w paśmie Studio 

Bałtyk w każdą sobotę o godz. 8.10 - komentarz 

wydarzeń społecznych i politycznych mijającego 

tygodnia zarówno w odniesieniu do spraw 

lokalnych jak też ogólnopolskich.

Podcasty na stronie internetowej

45. Gość Studia Bałtyk

Stała pozycja programowa w paśmie Studio 

Bałtyk o godz. 8.10. Audycje poświecone dla 

przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu 

(gminy, powiatu, województwa), organizacji 

pozarządowych, i placówek edukacyjnych. 

Tematyka rozmów dotyczy spraw bieżących – 

regionalnych ale także najważniejszych spraw 

ogólnopolskich, które mają swoje odniesienie do 

spraw regionalnych.

Rozmowy są nagrywane (audio 

video) i udostępniane na stronie 

internetowej rozgłośni. 

46. Smaki życia - felieton

Stała pozycja programowa w paśmie Radio 

Dobrych Wiadomości w każdą sobotę o godz. 

9.40. Felieton na temat spraw codziennych, z 

zasugerowaniem, że można żyć lepiej

dokonując nieznacznych poprawek w stylu życia.

47. Zawsze Blisko Was

Stałe pasmo od poniedziałku do piątku w godz. 

9.00-12.00 (I-VI i IX-XII) które ma informować w 

lekkiej formie o sprawach społecznych, 

inicjatywach kulturalnych i obywatelskich ważnych 

dla mieszkańców regionu. Często propagujemy tu 

ciekawe imprezy zdrowotne, charytatywne, 

namawiamy do zdrowego trybu życia, włączania 

się do inicjatyw społecznych lub ostrzegamy 

przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, patologiami i 

złymi praktykami. 



48. Lato na gorąco

Stałe pasmo w letniej ramówce (VII-VIII) od 

poniedziałku do soboty w godz. 9.00-13.00 o 

charakterze publicystycznym. Audycja 

towarzysząca wypoczywającym mieszkańcom, 

uczniom i turystom przyjeżdżającym do regionu. 

Zamieszczamy w niej relacje z ciekawych imprez 

w regionie,  pokazujemy najatrakcyjniejsze 

miejsca turystyczne i geograficzne w regionie, 

propagujemy zdrowe wzorce wypoczynku i 

spędzania wolnego czasu, namawiamy do 

korzystania z oferty bezpiecznego spędzania 

czasu przygotowany przez lokalne samorządy. 

49.

Wieczór Radia 

Koszalin - Ludzie 

Sukcesu

Stałe pasmo w każdą środę w godz. 21.00-22.00, 

w którym pokazujemy ciekawych artystów z 

regionu, ale też przyjezdnych, ludzi biznesu, 

kultury, społeczników, 

kolekcjonerów, którzy prezentują w tej audycji 

swoje pasje, poglądy na życie, ciekawe wnioski z 

ich działalności. Propagujemy w ten sposób 

niezwykłe 

wzorce osobowe, dajemy wiarę słuchaczom 

mieszkającym w małych miejscowościach i na 

wsiach, że sukces można odnieść również 

mieszkając z dala od wielkich centrów. Te wzorce 

zdecydowanie pozwalają ludziom z problemami, z 

kłopotami , zakompleksionym, o niskim poczuciu 

wartości odzyskać wiarę w siebie.

50.
RaPP - Radiowy 

Przegląd Prasy

Stała pozycja programowa w każdą sobotę o 

godz. 11.30. Andrzej Rudnik i Wojciech Cejrowski 

komentują doniesienia prasy w sposób 

humorystyczny starając się pokazać absurdy 

życia codziennego.



51.

Wieczór Radia 

Koszalin - Wieczór z 

reportażem

Stałe pasma w każdy wtorek i czwartek o godz. 

21.00-22.00.00 prezentujące reportaże społeczne 

pokazujące ciekawych ludzi w ich środowisku 

rodzinnym, propagujące postawy 

prorodzinne, wzorce wychowawcze umacniające 

relacje i więzi rodzinne, pokazujące kochające się 

pary, rodziny, rodzeństwo. Z drugiej strony 

ukazujące człowieka rzuconego w wir historii, w 

trudną codzienność, kłopoty zdrowotne, które 

jednak nie odbierają człowieczeństwa i godności. 

Reportaże te pokazują siłę ludzkiego ducha, 

wiarę w drugiego człowieka, pokazują jak na dnie 

patologicznych wydarzeń i zachowań można 

siebie ocalić. Często pokazujemy w nich 

patologie na jakie jest narażony młody człowiek, 

ale nie tylko także ludzie dorośli. 

Podcasty na stronie internetowej

52. Reportaż
Emisja reportaży publicystycznych w paśmie w 

godz. 1.00-2.00 w środy i czwartki.

53. Magazyn kaszubski

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o 

godz. 19.45 oraz w każdą środę o godz. 5.05. W 

Magazynie poruszane są tematy związane 

głównie z kulturą kaszubską ( z naciskiem na 

przekaz dawnych tradycji i zwyczajów), ale także 

poruszane są sprawy związane z dniem 

dzisiejszym Kaszubów. W magazynach 

relacjonujemy najważniejsze wydarzenia 

dotyczące tej grupy etnicznej jak chociażby 

Zjazdy Kaszubów, albo Dni Jedności 

Kaszubskiej. Prezentujemy postaci ważne dla tej 

społeczności i dokonania naukowe Kaszubów lub 

poświęcone Kaszubom. 



54.

Magazyn romski - 

Romano Dźipen – Z 

życia Romów 

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o 

godz. 19.10 oraz w każdy piątek o godz. 5.05. 10 

minutowy magazyn skierowany do mniejszości 

romskiej.  Romano Dźipen – Z życia Romów. 

Romowie, będąc w Polsce od dobrych kilkuset 

lat, stanowią dla nas nadal jedną z najbardziej 

nieznanych polskich mniejszości. Niewiele wiemy 

o ich kulturze, wartościach czy honorze. Romowie 

są grupą niezwykle hermetyczną, niechętnie 

udzielającą informacji na swój temat i często 

karzą w sposób dotkliwy „informatorów” z 

własnego środowiska. Romano Dźipen ma 

przybliżyć zamknięte dotąd hermetycznie 

środowisko romskie szerokim kręgom 

społecznym. Do tej pory znane były jedynie 

zespoły romskie występujące na estradach. W 

Radiu Koszalin pokazujemy inne strony życia 

Romów. W polskim środowisku Rom kojarzy się 

zwykle ze złodziejem, brudasem, leniem, 

nieukiem, wróżką lub... kowalem. Obalenie tego 

stereotypu, pokazanie romskiej społeczności 

taką, jaką jest w rzeczywistości – to jeden z 

głównych celów audycji. Ponadto pokazuje ona 

elementy kultury romskiej tej znanej i tej 

przekazywanej z pokolenia na pokolenie.                                                                                                

55. Magazyn ukraiński

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o 

godz. 19.10 oraz w każdy wtorek o godz. 5.05. 

Ma magazynie omawiane są społeczno-

polityczne oraz kulturalne tematy związane z 

mniejszością ukraińską w Polsce, ze 

szczególnym uwzględnieniem Pomorza oraz 

współczesne problemy Ukrainy.

56.
Pogadanka o języku 

kaszubskim

Stała pozycja programowa w każdą sobotę w 

paśmie Studio Bałtyk o godz. 8.30. Krótka lekcja 

języka kaszubskiego skierowana do Kaszubów i 

nie tylko.



57.
Z poradnika cotczi 

Trudë

Stała pozycja programowa w paśmie Przebojowe 

Radio Koszalin w każdy piątek o godz. 13.36. 

Audycja skierowana do słuchaczy w różnym 

wieku – od nastolatków do osób w podeszłym 

wieku. Tematyka audycji związana z poradami na 

różne okazje, okoliczności, dolegliwości i 

problemy, z którymi borykamy się na co dzień 

ujęta w humorystyczny sposób. W okresie 

jesiennym przeważają zagadnienia o zdrowiu – 

babcine przepisy na syropy przeciw katarowi czy 

mikstury wzmacniające organizm, sprawdzone 

metody na jesienną chandrę czy recepty na 

wypadające włosy, itp. Oprócz tego przeplatają 

się nagrania na temat relacji międzyludzkich – 

przykładowo: kilka słów o wychowaniu, jak męża 

zagonić do garów, czy dlaczego kobiety zawsze 

widzą więcej i inaczej. 

58. Magazyn katolicki

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o 

godz. 8.10 dotycząca wyznania rzymsko-

katolickiego, poruszająca tematy związane z 

wiarą i życiem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 

i ważnymi wydarzeniami z życia Kościoła. 

Poruszana tematyka min. Akcje Caritas w 

Diecezji Koszalińsko-Kołoberzskiej, Diecezjalne 

obchody Światowego Dnia Chorych, Światowy 

Dzień Życia Konsekrowanego, Nauka religii w 

szkole i w domu, Rekolekcje dla dzieci i 

nauczycieli, Kościół a media, Europejskie 

Spotkanie Młodzieży, Tydzień modlitw o jedność 

chrześcijan, Olimpiada Teologii Katolickiej w 

Koszalinie, prezentacja najnowszych wydawnictw 

katolickich.

Podcasty na stronie internetowej



59. Magazyn ekumeniczny

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę  o 

godz. 8.30.Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie 

Ekumenicznej - w pierwsza niedzielę miesiąca 

audycja kościoła polskokatolickiego, druga 

niedziela miesiąca audycja kościoła 

prawosławnego, trzecia niedziela miesiąca 

audycja kościoła ewangelicko-metodystycznego, 

czwarta niedziela miesiąca audycja kościoła 

augsburskiego. Poruszane bieżące tematy życia 

w/w kościołów

60.
Radio Dobrych 

Wiadomości

Stałe pasmo w każdą sobotę w godz. 09.00-

11.30 (I-VI i IX-XII). Przedpołudniowa audycja 

towarzysząca w której słuchacze mają okazję 

porozmawiać o sprawach, które sprawiają, że 

szerzej się uśmiechają, a dzień staje się milszy. 

Zachęca do pozytywnego patrzenia na świat i 

ludzi .

Podcasty na stronie internetowej

61. Męskie Sprawy

Stałe pasmo w każdą sobotę w godz. 13.00-

15.00. Poza stałymi pozycjami programowymi 

wymienionymi w palnie prezentować będziemy 

relacje z pikników rodzinnych, festynów, imprez 

męskich takich jak Zjazd Pojazdów Militarnych 

oraz innych imprez organizowanych w regionie.

Zapowiedź na stronie internetowej

62. Pytam pana

Stała pozycja programowa w paśmie Męskie 

Sprawy w każda sobotę o godz. 13.15 - Audycja, 

w której zadawany jest stały zestaw pytań 

znanym mężczyznom z regionu (ludzie kultury, 

biznesu, polityki)

63. Sukces na szpilkach

Stała pozycja programowa w paśmie Męskie 

Sprawy w każda sobotę o godz. 14.40. Sukcesy 

kobiet z regionu reprezentujących różne dziedziny 

życia: kulturę, zdrowie, ciekawe zawody.



64.
Zawsze po 19-stej - 

Kto czyta nie błądzi

Stałe pasmo w każdy piątek w godz. 19.00-21.00. 

Audycja w formie poradnika literackiego - 

nowości wydawnicze, książki naszych autorów, 

promocje, spotkania autorskie, konkursy 

literackie, ważne debiuty tp. Audycja adresowana 

do ludzi zainteresowanych kulturą, a zwłaszcza 

czytelnictwem. Ważną częścią programu jest tez 

możliwość podarowania 

słuchaczom nowości książkowych, przesyłanym 

nam przez rozmaite wydawnictwa.

65.

Wieczór Radia 

Koszalin - Magazyn 

kulturalny

Stałe pasmo w każdy piątek w godz. 21.00-22.00. 

Audycja zawiera przegląd najważniejszych 

wydarzeń kulturalnych, jakie miały miejsce w 

regionie w ostatnim tygodniu, czasami 

zapowiadamy i zapraszamy na premiery, 

wernisaże, festiwale czy koncerty 

przygotowywane w regionie. Staramy się również 

komentować i recenzować przejawy życia 

kulturalnego, 

przedstawiamy ciekawe pomysły imprez 

kulturalnych. 

66.
Zdarzyło się w 

weekend

Stała pozycja programowa w paśmie Przebojowe 

Radio Koszalin w każdy poniedziałek o godz. 

14.15. Podsumowanie kulturalnych imprez w 

regionie z minionego weekendu

67.
Unplugged Radia 

Koszalin

Stała pozycja programowa raz w miesiącu w 

paśmie Powrót do Przeszłości w godz. 16.00-

17.00. Pozaantenowe koncerty akustyczne 

artystów z regionu z retransmisją na antenie.

Retransmisja koncertu na stronie 

internetowej, zdjęcia z koncertu ze 

studiua koncertowo-nagraniowegp 

oraz fragmenty koncertu na youtube.



68.
Bałtyk Festiwal Media i 

Sztuka

Studio Festiwalowe ogólnopolskiego Festiwalu 

Bałtyk Festiwal Media i Sztuka 2013, którego 

organizatorem jest Radio Koszalin oraz Miasto 

Darłowo. Festiwal stwarza możliwość muzycznej 

prezentacji wykonawcom z całej Polski. Jest 

imprezą niebiletowaną, otwartą dla publiczności. 

Transmisja koncertów na żywo podczas festiwalu 

oraz wejścia reporterskie w ciągu trwania 

festiwalu.

Na stonie internetowej cotygodniowy 

informator festiwalowy

69.
Przebojowe Radio 

Koszalin

Stałe pasmo od poniedziałku do piątku w godz. 

13.00-16.00. Pasmo zawiera stałe zapowiedzi 

imprez, ciekawostki kulturalne w regionie, 

recenzje i rekomendacje.

Na stronie internetowej zapowiedź 

co w programie.

70.
Przebojowe Radio 

Koszalin

Pasmo w letniej ramówce od poniedziałku do 

piątku w godz. 14.00-17.45. Pasmo zawiera 

zapowiedzi letnich imprez, ciekawostki kulturalne 

w regionie, recenzje i rekomendacje ważne dla 

słuchaczy stałych jak również tych wkacyjnych.

Na stronie internetowej zapowiedź 

co w programie.

71.

XII Ogólnopolski 

Festiwal Piosenki 

Aktorskiej               

„Reflektor 2015” 

Transmisja na żywo koncertu Laureatów 

Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej 

Koszalin 2015

72.

12. Europejski 

Festiwal Filmowy 

Integracja Ty i Ja - 

Koszalin 2015

Studio plenerowe z transmisją na żywo Festiwalu 

Integracja Ty i Ja. Rozmowy z uczestnikami, 

twórcami, jurorami. Przy okazji Festiwalu na 

antenie poruszana jest szerzej tematyka osób 

niepełnosprawnych.

73.

34. Koszaliński 

Festiwal Debiutów 

Filmowych              

MŁODZI i FILM

Studio plenerowe z transmisją na żywo Festiwalu. 

Festiwal Młodzi i Film to najstarszy i największy w 

Polsce festiwal młodego kina. Spotkania młodych 

twórców z publicznością i krytykami, mające 

charakter szczerej wymiany opinii na temat 

filmów – stąd ich nazwa: „Szczerość za 

szczerość”.



74.
13. Edycja konkursu 

Przebojem na antenę

Transmisja koncertu "Przebojem na antenę " z 

Hajnówki z udziałem regionalnego zespołu, który 

został wytypowany przez Radio Koszalin. 

Podczas koncertu utwory wykonywane są 

wyłącznie w języku polskim, a wystypowany 

zespół reprezentuje Radio Koszalin i region oraz 

staje w szranki z zespołami i przebojami z innych 

regionów.

Konkurs organizowany przez Radio 

Białystok. Wcześniej rozgłośnie 

regionalne Polskiego Radia 

przeprowadzają eliminacje i wyłaniają 

najlepszy zespół z regionu. 

Zwieńczeniem konkursu jest 

Ogólnopolski Finał - koncert w 

Hajnówce z przyznaniem nagród.

75.
Premiera - magazyn 

nowości filmowych

Stała pozycja programowa w każdą sobotę o 

godz. 12.00. Premiera - Magazyn Nowości 

Filmowych to przede wszystkim konkurs filmowy 

popularyzujący historię polskiego i zagranicznego 

kina. Audycja uczy też teorii kina, propaguje 

muzykę filmową, podpowiada na co wybrać się 

do kina i dlaczego? Audycja zawiera repertuar kin 

w regionie oraz recenzuje najpopularniejsze filmy. 

Zachęca do obejrzenia ambitniejszego kina. 

76. Zaproszenia kulturalne

Pozycje programowe zawierające zaproszenia 

kulturalne w regionie emitowane w Studiu Bałtyk, 

Zawsze Bliko Was i Przebojowym Radiu 

Koszalin, w tym m.inn. zaproszenia kulturalne na 

weekend w Słupsku i Szczecinku.

77. Poczta poetycka

Stała pozycja programowa w paśmie Wieczór 

Radia Koszalin - Magazyn kulturalny w każdy 

piątek o godz. 21.50. Recenzje, porady poetyckie 

i prezentacja wierszy mieszkańców regionu.

78.
Radar (Radiowa 

Audycja Rozrywkowa)

Stała pozycja programowa w każdą sobotę o 

godz. 12.30, niedzielę o godz. 1.00 i6.30. 

Satyryczno-kabaretowa audycja, która w krzywym 

zwierciadle pokazuje rzeczywistość, w której 

żyjemy. Składają się na nią skecze i piosenki 

regionalnych autorów.



79. Radar przed premierą

Stała pozycja programowa w paśmie Zawsze 

Blisko Was w każdy piątek o godz.11.20 - skecz 

wprowadzający do premierowego wydania audycji 

Radar

80. Poezja Nocą

Stała pozycja programowa w paśmie Noc z 

Dinozaurem o godz.24.00-1.00. Regionalny poeta 

Zygmunt Królak prezentuje swoją twórczość.

81.

Wieczór Radia 

Koszalin - Magazyn 

kulturalny

Stałe pasmo w każdy piątek w godz. 21.00-22.00. 

Raz na miesiąc audycja poświęcona twórczości 

artystów regionalnych. Pokazujemy również ich 

sukcesy poza regionem

82. Reportaż

Reportaże emitowane dwa razy w miesiącu w 

paśmach Wieczór Radia Koszalin - Magazyn 

kulturalny, pokazujące lokalnych artystów, ich 

pracę i osiągnięcia lub opisujący jakieś lokalne 

zjawiska kulturalne, jakąś kulturalną inicjatywę 

bądź problemy placówek kultury.

Podcasty na stronie internetowej

83.
Lista Przebojów 

Ludowych

Stałe pasmo w każdą niedzielę o godz. 9.00-

10.00. Piosenki ludowych zespołów regionalnych, 

spotkania z zespołami sprzed lat - fragmenty 

archiwalnych audycji, prezentacja poezji ludowej, 

zapowiedzi imprez ludowych w regionie.

Notowanie każdej listy na stronie 

internetowej.

84. Reportaż

Emisja reportaży z zakresu kultury i sztuki 

regionu w niedzielę o godz. 5.30, 3 razy w 

miesiącu. 

85. Słuchowisko

Słuchowiska Radiowego Teatru Sensacji 

emitowane w każdą niedzielę o godz. 6.05 oraz 

poniedziałek o godz. 5.05. Sluchowisko 

kryminalne, którego 

zadaniem jest oswajanie słuchacza z tą formą 

radiową, dającą mu dźwiękową ucztę i 

wyobrażenie, jak powinna wyglądać twórczość 

radiowa. 



86.
Słuchowisko Radia 

Koszalin

Słuchowisko ok. 50' poświęcone problematyce 

społeczno-historycznej regionu, oparte na tektach 

napisanym dla potrzeb radia przez twórcę 

pochodzącego z naszego regionu.

Strona internetowa, zdjęcia z sesji 

nagraniowej

87. Słuchowisko
Słuchowisko dla dzieci o problemach dorastania i 

życiu codziennym.

88. Powieść radiowa

Stała pozycja programowa w paśmie Zawsze 

Blisko Was od poniedziałku do piątku o godz. 

11.10 oraz o 24.50 - codzienna dawka literatury o 

różnym kalibrze gatunkowym, preferujemy 

powieści społeczne, biografie, political-fiction i 

historyczne. Mają na celu zachęcenie słuchaczy 

do sięgania po książki. W planach adaptacje 

książek regionalnych twórców: Barbara 

Kosmowska. 

89. Zagadka literacka

Stała pozycja programowa w paśmie Radio 

Dobrych Wiadomości w każdą sobotę o godz. 

9.14. Zagadka literacka - konkurs, którego 

podstawą jest tekst literacki. Teksty te czytane są 

przez koszalinskich aktorów. Wokół tekstu - 

obudowana jest historia danej postaci. Całość 

zwieńczona jest zagadką, adresowaną do 

słuchaczy, którzy interesują się kulturą.

90. Reportaż

Reportaże artystyczne emitowane raz w miesiącu 

w paśmie Wieczór Radia Koszalin - Magazyn 

Kulturalny. Reportaże te poświęcone są 

zjawiskom społeczno-kulturalnym lub historii 

regionu, które wymykają się publicystycznym 

regułom radiowego opisu. W tej formie 

prezentujemy najczęściej znane postaci z historii 

regionu, ludzi zasłużonych, choć nieco 

kontrowersyjnych w działaniu. 

Podcasty na stronie internetowej

91. Reportaż
 Emisja reportaży artystycznych w niedzielę o 

godz. 5.30, 1 raz w miesiącu. 



92. Przegląd Muzyczny

Stałe pasmo w każdy poniedziałek o godz. 20.00-

21.00. Audycja z muzyką poważną. Prezentacja 

koszalińskich muzyków, kultura muzyczna 

regionu, rozmowy z artystami, którzy występują 

na koszalińskiej scenie, prezentacja nagrań 

festiwalowych z regionu np. z Festiwalu Pianistyki 

Polskiej 

93. Klasyka w Polsce

Audycja dla której przeznaczona jest jedna 

niedziela w godz. 21.00-22.00. W audycji 

prezentowane są wywiady, fragmenty nagrań z 

koncertowych oraz informacje ze Szkoły 

Muzycznej w Koszalinie, współpraca z 

instytucjami kultury i zespołami muzyki poważnej. 

Wspólna audycja czterech rozgłośni regionalnych 

Polskiego Radia, propagująca muzykę poważną 

oraz wydarzenia i problemy z tego obszaru 

kultury. Redagowana w Poznaniu przy 

współpracy: Radia Gdańsk, Radia Katowice i 

Radia Koszalin. To jedyna tego typu i z tego 

obszaru kultury audycja w kraju. Zawiera 

informacje, wywiady, materiały dźwiękowe, 

recenzje i zapowiedzi wydarzeń muzycznych. 

Audycja buduje mosty między regionami, 

środowiskami życia muzycznego i melomanami, 

zachęca do udziału w życiu muzycznym, 

konfrontuje wydarzenia i zjawiska, rekomenduje 

wydarzenia, które warte są promocji 

ponadregionalnej. Prezentuje także młodych 

twórców. Jest barometrem i przewodnikiem 

muzycznym dla słuchaczy ze współpracujących 

rozgłośni. Adresowana do miłośników muzyki 

poważnej i klasycznej. Odbiorca uniwersalny.

Audycja Radia Gdańsk, Radia 

Katowice Radia Koszalin i Radia 

Merkury. Współpraca polega na 

przygotowaniu materiałów 

reporterskich i nagrań muzycznych 

przez wszystkie rozgłośnie i emisji 

wspólnej audycji na antenach 

wspołtwórców. Radio Merkury zajmuje 

się koordynacją i przygotowaniem 

redakcyjnym programu.



94.

48 Festiwal Pianistyki 

Polskiej w Słupsku - 

Studio Festiwalowe

Studio Festiwalowe - codzienne podsumowanie 

Estardy Młodych i zaproszenie na wieczorny 

koncert gwiazd. Studio Festiwalowe emitowane w 

paśmie Przebojowe Radio Koszalin w okresie 

trwania Festiwalu.

95.

48 Festiwal Pianistyki 

Polskiej w Słupsku - 

Debata

Debata z udziałem artystów i organizatorów oraz 

udzi kulrtury, którzy tworzą ten festiwal od wielu 

lat. Dyskusja m. inn. na temat, co zrobić aby ten 

festiwal z bardzo bogatą historią odzyskał 

należne mu miejsce na mapie festiwali w Polsce.

96. Radiowy Klub Muzyki

Stałe pasmo trzy razy w miesiącu o godz. 21.00-

22.00. Prezentacja dzieł muzyki klasycznej, 

rocznice znanych kompozytorów i artystów, 

wydarzenia, ciekawostki.

97.

Gwiazda 

Przebojowego Radia 

Koszalin

Stała pozycja programowa w paśmie Przebojowe 

Radio Koszalin od poniedziałku do piątku o godz. 

14.40. Tygodniowe spotkanie z z wybraną osobą 

ze świata muzyki, filmu lub kimś związanym z 

szeroko pojętą kulturą.

Informacja na stronie internetowej, 

opatrzona zdjęciem artysty

98.
Kalendarium 

muzyczne

Stała pozycja programowa w paśmie Przebojowe 

Radio Koszalin od poniedziałku do piątku o godz. 

13.08. Przypomnienie najważniejszych wydarzeń 

w historii muzyki z uwzględnieniem światowych 

list przebojów.

99. Giercownik

Stała pozycja programowa w paśmie Męskie 

Sprawy w każdą sobotę o godz. 14.15. 

Prezentacja nowości rynku gier komputerowych.

Podcasty na stronie internetowej

100. Kino w domu

Stała pozycja programowa w paśmie Przebojowe 

Radio Koszalin w każdy piątek o godz. 14.15. 

Recenzje premier filmowych DVD.

Podcasty na stronie internetowej



101. Nowości wydawniczne

Stała pozycja programowa w paśmie Przebojowe 

Radio Koszalin w każdą środę o godz. 14.15. 

Prezentacja nowości książkowych przez 

przedstawicieli wydawnictw.

102. Już to słyszałem

Stała pozycja programowa w paśmie Przebojowe 

Radio Koszalin w każdy wtorek o godz. 14.15. 

Znane piosenki w nowych wersjach i w oryginale 

z ciekawą historią dotyczącą utworu.

Podcasty na stronie internetowej

103.
Piosenki wszech 

czasów

Stała pozycja programowa w paśmie Przebojowe 

Radio Koszalin w każdy czwartek o godz. 14.15. 

Prezentacja najważniejszych piosenek, które 

miały wpływ na historię muzyki rozrywkowej. 

okraszone historią lub ciekawostką.

Podcasty na stronie internetowej

104. Tydzień z książką

Stała pozycja programowa od poniedziałku do 

piątku co drugi tydzień w paśmie Przebojowe 

Radio Koszalin o godz. 15.20. Fragment wybranej 

książki czytanej przez prowadzącego + pytanie 

konkursowe dotyczące książki.

105. Półka z książkami

Stała pozycja programowa co drugą sobotę w 

paśmie Męskie Sprawy. Opinie na temat książek 

przeczytanych przez słuchaczy. Rekomendacje 

ciekawej literatury. Nagrody dla najciekawszej 

opinii w postaci książki od prowadzacego z 

radiowej "półki z książkami". 

106. Na liryczną nutę

Stałe pasmo w każdy poniedziałek o godz. 18.00-

19.00. Prezentacja piosenki autorskiej, lirycznej w 

tym wykonawców regionalnych

Informacja na stronie internetowej, 

kontakt ze słuchaczami poprzez 

facebooka

107. Dobrze rockujemy

Stałe pasmo w każdy wtorek o godz. 20.00-21.00. 

Audycja autorska prezentująca nowości muzyki 

rockowej polskiej jak i zagranicznej.

Zapowiedź na stronie internetowej



108. To był rock

Stałe pasmo w każdą środę o godz. 18.00-19.00. 

Audycja autorska prezentująca muzykę i historię 

zespołów rockowych ubiegłego wieku. Próba 

analizy rozwoju muzyki rockowej.

Zapowiedź na stronie internetowej

109. Jazzowe Spotkania

Stałe pasmo w każdy czwartek o godz. 20.00-

21.00. Audycja autorska prezentująca nowe płyty 

jazzowych, rozmowy z artystami, zapowiedzi 

koncertów jazzowyh w regionie.

Zapowiedź na stronie internetowej 

oraz na facebooku

110. Powrót do korzeni

Stałe pasmo w każdy piątek o godz. 20.00-21.00 - 

Audycja poświęcona „muzyce korzeni”, w której 

prezentowane są rożne gatunki: world music, 

folk, etno, reggae, blues. Muzyka jest integralną 

częścią audycji. Słowo mówione jest bardzo 

mocno powiązane z prezentowaną częścią 

muzyczną. W audycji pojawiają się także 

rozmowy z muzykami, także lokalnymi twórcami; 

prezentacja regionalnych, muzycznych imprez.

Na stronie internetowej Radia 

Koszalin prezentowana jest playlista 

każdego wydania audycji, a także 

podcast z całego programu.

111. Powrót do przeszłości

Stałe pasmo w każdą niedzielę o godz. 16.00-

18.00. Audycja autorska prezentująca muzykę i 

artystów sprzed lat. Rozmowy z muzykami, 

odwiedzamy nasz region.

Zapowiedź na stronie internetowej

112. Gramy koncertowo

Stała pozycja programowa trzy razy w miesiącu w 

paśmie Powrót do Przeszłości w godz. 18.00-

19.00. Koncerty różnych artystów polskich i 

zagranicznych.

Zapowiedź na stronie internetowej

113.
Ciemna Strona 

Księżyca

Stałe pasmo w każdy poniedziałek o godz. 22.00-

1.00. Audycja autorska z muzyką wyłącznie z płyt 

długogrających. Prezentacja najważniejszych 

nowości i płyt tworzących historię muzyki 

rozrywkowej. Rarytasy muzyczne.

Zapowiedź na stronie internetowej

114. Na styku brzmień

Stałe pasmo w każdy wtorek o godz. 22.00-1.00. 

Audycja autorska prezentująca nowości płytowe 

oraz przypomnienie muzyki z lat 80 i 90 ubiegłego 

wieku.

Zapowiedź na stronie internetowej



115. Rock na noc

Stałe pasmo w każdą środę o godz. 22.00-1.00. 

Audycja autorska prezentująca muzykę 

alternatywną oraz rockową. Rockowe 

wspomnienia słuchaczy - audycja z udziałem 

słuchaczy.

Zapowiedź na stronie internetowej 

oraz na facebooku

116.
Przekładaniec smooth-

jazzowo-soulowy

Stałe pasmo w każdy czwartek o godz. 22.00-

1.00. Audycja autorska prezentująca gwiazdy i 

debiutantów muzyki smooth-jazzowej, gwiazdy 

muzyki soul

Zapowiedź oraz playlista na stornie 

internetowej

117.
Stylowy młynek 

muzyczny

Stałe pasmo w każdy piątek o godz. 22.00-1.00. 

Audycja autorska prezentująca nowości 

muzyczne, gwiazdy i debiutantów różnych stylów 

muzycznych

Zapowiedź na stronie internetowej

118. Piosenki z dinozaurem

Stałe pasmo w każda niedziela o godz. 22.00-

1.00. Audycja autorska przeznaczona dla 

starszego pokolenia, prezentująca polską scenę 

muzyczną głównie lata 50-60-70.W audycji 

wykorzystane będą nagrania archiwalne RK. 

Audycja z udziałem słuchaczy.

Zapowiedź na stronie internetowej.

119.
Zawsze w dobrym 

klimacie

Stałe pasmo w ramówce letniej w godz. 20.00-

22.00 - dwugodzinne pasmo muzyczne autorskie 

pokazujące ogromny wachlarz gatunków i stylów 

muzycznych, jednak bez skrajności typu punk 

rock, trash metal czy disco polo. Ze względu na 

letnią porę, jest to wydłużone pasmo 

towarzysząco-kulturalne. W audycji 

prezentowane są różne gatunki muzyczne, 

szeroko pojęta muzyka rozrywkowa, z naciskiem 

na ambitny pop. Przewidziane również relacje z 

wszelkiego rodzaju imprez (nie tylko stricte 

muzycznych) jak również studio plenerowe Radia 

Koszalin (w zależności od potrzeb).   

120. 1 i 3 maja 2015 r.

Relacje w różnych pasmach, jest to związane  z 

porą uroczystości. Na antenie, w dni narodowych 

świąt,  przez cały dzień grana jest wyłącznie 

muzyka polska.



121. 11 listopada 2015 r.

Transmisja uroczystości w dn. 11 listopada. 

Przez cały dzień grana jest wyłącznie polska 

muzyka.

122.
Propozycje do Listy 

Przebojów Ludowych

Stała pozycja programowa od poniedziałku do 

soboty  o godz. 5.45. Prezentacja utworów 

nagranych przez regionalny zespoły ludowe, które 

są propozycją do Listy Przebojów Ludowych.

123.

Kwadrans przed 18-stą 

- Równe szanse w 

sieci 50+

Stałe pasmo w każdą środę o godz. 17.45-18.00 

Magazyn, tłumaczy jak ważny jest nie tylko 

dostęp do internetu, ale przede wszystkim jak 

korzystanie z niego może ułatwiać życie. W 

audycji pojawią się rozmowy zarówno z osobami, 

które korzystają z internetu jak i tymi, które mają 

opory by korzystać z sieci, plus opinie ekspertów.

124.
NTRK - Nowe 

technologie w RK

Stałe pasmo w każdą sobotę o godz. 15.00-

16.00. Młodzi dziennikarze i studenci 

przedstawiają wykorzystanie nowych technologii 

w życiu codziennym i w biznesie. rozmowy z 

wykładowcami Politechniki Koszalińskiej.

Podcasty na stronie internetowej

125. Moja gablota

Stała pozycja programowa w paśmie Męskie 

Sprawy w każdą sobotę o godz. 13.40. Nowości 

techniczne, porady, relacje z targów 

samochodowych, kolekcjonerzy starych aut.

126.
NTRK - Nowe 

technologie w RK 

NTRK - Nowe technologie w RK - emisja w każdy 

poniedziałek o 5.30



127.

Wieczór Radia 

Koszalin - Klub 

Historyczny/ Z 

naszego Archiwum/ 

Pogranicze

Stałe pasmo w każdy poniedziałek o godz. 21.00-

22.00.  Klub Historyczny - Audycja 

publicystyczna nawiązująca przede wszystkim do 

historii regionu, a także do najnowszej historii 

Polski, której wydarzenia rozgrywały się w 

regionie. Główna część programu  budowana 

będzie w oparciu o różne formy: reportaż, 

dokument lub dyskusja dotycząca wydarzenia 

historycznego. W audycji wykorzystywane będą 

wspomnienia uczestników wydarzeń, dokumenty 

archiwalne, publikacje prasowe, opinie 

historyków. Z naszego Archiwum - 

Przypomnienie audycji archiwalnej, audycji 

sprzed lat i dopisanie jej ciągu dalszego. Chodzi o 

pokazanie ważnych postaci z naszego regionu, 

ważnych problemów społecznych, wydarzeń, 

zjawisk i pokazanie, jak dzisiaj ta sprawa jest 

postrzegana, albo jak potoczyły się losy naszych 

bohaterów. Przypominamy w ten sposób historię 

radia i historię naszego regionu. Pogranicze - 

cykl nawiązujacy do wielokulturowości naszego 

regionu - historii, sytuacji mniejszości narodowych 

tutaj żyjących, ich problemów, kultury i możliwości 

wynikających z uregulowań prawnych. 

128. Głosy historii

Stała pozycja programowa w paśmie Wieczór RK 

- Klub Historyczny/Z naszego 

Archiwum/Pogranicze w każdy poniedziałek o 

godz. 21.50. Konkurs historyczny.



129. Śladami historii

Stała pozycja programowa w paśmie Radiowy 

Klub Obieżyświata w każdą niedzielę o godz. 

15.45. Opisujemy w niej ciekawe, a mało znane 

miejsca w regionie, o których warto pamiętać ze 

względu na ich historię. Pokazujemy ciekawostki 

historyczne, nieznane postaci z historii regionu 

lub dzisiejsze działania grup odtwórstwa 

historycznego.

130. Puls regionu

Stała pozycja programowa w paśmie Studio 

Bałtyk w każdy wtorek ogodz. 7.40 - Audycja z 

materiałów archiwalnych, które prezentowane 

były na antenie Radia Koszalin w trakcie 60 lat 

istnienia rozgłośni. Sprawy polityczne, społeczne, 

gospodarcze i kulturalne.

Podcasty na stronie internetowej

131. Reportaż

Reportaże emitowane raz w miesiącu w paśmie 

Wieczór Radia Koszalin - Klub Historyczny/Z 

naszego Archiwum/Pogranicze. Reportaże 

pojawiające się cyklicznie raz w miesiącu w 

Klubie Historycznym i są przyczynkami do 

najnowszej historii regionu. Najczęściej 

opowiadamy w nich o mało znanych faktach z 

historii najnowszej, weryfikujemy dawny stan 

wiedzy na temat historii najnowszej, 

popularyzujemy najnowszą historię małych 

miejscowości w regionie pokazując ją w 

kontekście historii Polski edukując słuchaczy i 

młodzież.

Podcasty na stronie internetowej

132. Reportaż 

Emisja reportaży dotyczących historii regionu 

oraz reportaży z archiwum Radia Koszalin w 

każdy wtorek i piątek o godz. 1.00. 



133. Akademia morska

Stała pozycja programowa emitowana w paśmie 

Wieczór Radia Koszalin w każdy wtorek o godz. 

21.50, oraz w każdy czwartek o godz. 5.25 - 

audycja o charakterze edukacyjno-

ciekwostkowym dotyczących Morza Bałtyckiego. 

Sprawy morza z bardzo różnych punktów 

widzenia – np. charakter akwenu, życie w 

Bałtyku, położenie, historia, ludzie morza, 

państwa nadbałtyckie, turystyka, kultura 

,ciekawostki , żeglarstwo itp. Tematy 

przedstawiane w lekkiej formie ciekawostkowej , 

krótkie rozmowy, felietony . W każdym odcinku 

są piosenki o morskim charakterze, 

przedewszystkim szanty ale nie tylko.

134.
Na językach - 

pogadanka językowa

Stała pozycja programowa w paśmie Zawsze 

Blisko Was w każdy poniedziałek i środę o godz. 

11.40. Felieton popularyzujący poprawną 

polszczyznę, oraz wyjaśniający wątpliwości 

słuchaczy dotyczące poprawnego użycia języka 

polskiego. Ze szczególną troską autor zwalcza 

niechlujstwo językowe i przejawy dziwaczności 

językowych, a także pokazuje 

kierunki zmian w polszczyźnie.

135. Słowo o słowie

Stała pozycja programowa w Przebojowym Radiu 

Koszalinw w każdą środę o godz. 13.15 oraz 

paśmie Radiio Dobrych Wiadomości w każdą 

sobotę o godz. 10.50. Audycje, popularyzujące 

wiedzę o języku polskim. 3-minutowy program, w 

którym prof. Jerzy Bralczyk odpowiada na często 

zawiłe pytania słuchaczy. Audycja utrzymana jest 

w konwencji krótkiego eseju, w którym autor 

przedstawia ciekawostki naszego ojczystego 

języka. Słuchacze mogą zadawać pytanie prof. 

Jerzemu Bralczykowi korzystając ze strony 

www.bralczyk.pl.



136. Święto flagi

Krótkie materiały emitowane 2 maja w godz. 6.00-

18.00 przybliżające ideę ustanowienia święta 

flagi, znaczenie symboli narodowych, prezentację 

niezwykłych dokonań Polaków pod znakiem flagi.

137. Dzień Niepodległości

Krótkie materiały emitowane 11 listopada w godz. 

6.00-18.00 ukazujące historyczne znaczenie 

odzyskania niepodległości; sposoby 

upamiętnienia tego wydarzenia w regionie.

138. Debata obywatelska

Retransmisja pozaantenowych debat z udziałem 

kandydatów do sejmu i senatu, organizowanych 

w studiu Radia Koszalin raz w miesiacu w pasmie 

Zawsze po 19-tej

139.
Zawsze po 19-tej - Ja 

obywatel

Stała pozycja programowa 2 razy w miesiącu w 

godz. 19.00-20.00. Audycja ucząca postaw 

obywaltelksich, propagujaca spsoby aktywizacji 

obywatelskiej, prezentujaca inicjatywy 

obywatelskie w rożnych społecznościach regionu. 

Chcemy tu pokazać udane realizacje projektów 

unijnych, które zjednoczyły grupę ludzi 

pracujących na rzecz dobra wspolnego, 

zaprezentujemy liderow i organizacje swoją 

działalnością budujące poczucie ważności 

spolecznej w obywatelach, a takze opowiemy jak 

budują spoleczenstwo obywatelskie inne nacje, 

stare demokracje np. Wielka Brytania, USA czy 

Niemcy.



140.
Zawsze po 19-stej - 

Prawo i ekonomia

Stałe pasmo w każdy poniedziałek o godz.19.00-

20.00. Audycja poświęcona problemom ludzi 

borykających się z prawem, jego 

wyegzekwowaniem od instytucji, władz czy innych 

ludzi. Jednocześnie co najmniej raz w miesiącu 

przygotowujemy audycję popularyzującą przepisy 

prawne w danej dziedzinie lub informującą o 

nowelizacji prawa.  Pokazujemy przykłady, w 

których ludzie potrzebują wsparcia prawnego i z 

pomocą prawników omawiamy owe problemy 

wskazując sposoby ich rozwiązania, pozytywnego 

załatwienia dla strony poszkodowanej. 

141.
Zawsze po 19-stej - 

Zdrowie

Stałe pasmo w każdy wtorek o godz. 19.00-20.00. 

Promocja postaw prozdrowotnych i zdrowego 

trybu życia, profilaktyka różnych chorób, 

informacje o bezpłatnych badaniach i 

konsultacjach. Audycja informująca o 

możliwościach leczenia w naszym regionie, 

dostępie do regionalnych placówek służby 

zdrowia i lekarzy specjalistów, zagrożeniach 

dla zdrowia występujących na naszym terenie. 

Gość w studiu - lekarz dyżurujący pod telefonem 

dla słuchaczy i udzielający informacji. Nr telefonu 

podawany podczas programu.

142.
Zawsze po 19-stej - 

Zielony dom

Stałe pasmo w każdy czwartek o godz .19.00-

20.00. Audycja w której pokazujemy przykłady 

ekologicznego sposobu życia, diet i zdrowych 

praktyk, różne formy ochrony środowiska, trendy 

w rozwoju technik chroniących środowisko, 

pokazujemy rozwój nowoczesnych technologii 

nastawionych na dbałość o środowisko. Audycja 

o wyraźnym charakterze edukacyjnym.



143. Magazyn wędkarski

Stała pozycja programowa w paśmie Przebojowe 

Radio Koszalin w każdą środę o godz. 15.45. 

Porady i aktualności, okresy ochronne, łowiska w 

regionie, sprzęt wędkarski, zawody wędkarskie.

144. Biegiem po zdrowie

VI edycja akcji  „Biegiem po zdrowie”. Akcja 

pozaantenowa z relacjami na antenę podczas 

trwania biegu w godz. 9.00-16.00, w której 

poruszane są tematy profilaktyki zdrowotnej 

(zdrowego stylu życia) kształtujące postawy 

prorodzinne (rekreacji, aktywności ruchowej, 

wspólne spędzanie czasu). W roli ekspertów 

biorą udział lekarze, sportowcy – olimpijczycy, 

specjaliści od żywienia, instruktorzy fitness itp. 

Podczas audycji reporterzy pokazują (relacjonują) 

przykłady aktywności społeczności lokalnej w 

dziedzinie zdrowego styku życia. Każdego roku 

audycja ma inne przesłanie – „Biegam nie palę”, 

„Przeszczep dalej”, „Żyj ekologicznie”, „Bieganie 

mamy we krwi”, "Lepiej zapoBIEGAĆ niż leczyć"

145.
Na zdrowie/Prawo i 

ekonomia - powt.

Powtórka materiałów z magazynów: Na zdrowie 

w każdy wtorek o godz. 5.25 oraz "Prawo i 

ekonomia" w każdy piątek o 5.05.

146. Indeks

Stałe pasmo w każdy wtorek o godz. 18.00-19.00. 

Najdłuższy studencki kwadrans w regionie. 

Audycja o studentach i dla studentów. 

Najważniejsze informacje ze świata nauki, 

doniesienia z uczelni Pomorza, życie żaków w 

Koszalinie, Słupsku, Kołobrzegu, Pile i 

Szczecinku.

Zapowiedź na stronie internetowej

147. Rapnejszyn

Stałe pasmo w każdy czwartek o godz. 18.00-

19.00. Audycja autorska prezentująca polską 

scenę hip-hopową

Kontakt ze słuchaczami przez 

facebooka. Playlista na stronie 

internetowej.

148. Bity piątek

Stałe pasmo w każdy piątek o godz. 18.00-19.00. 

Audycja autorska prezentująca szeroko pojętą 

muzykę klubową

Zapowiedź na stronie internetowej



149. Kuźnia dźwięków

Stałe pasmo w każdą środę o godz. 20.00-21.00. 

Audycja autorska prezentująca muzykę rockową 

z naciskiem na sylwetki zespołów z naszego 

regionu

Zapowiedź na stronie internetowej

150. Junior

Stałe pasmo w każdą niedzielę o godz. 13.00-

14.00. Godzinne spotkanie z młodymi 

słuchaczami, w trakcie którego poruszane są 

tematy edukacyjne, zdrowotne, kulturalne. 

Relacje z imprez przygotowanych dla 

najmłodszych mieszkańców regionu. W 

programie pojawiają się także cyklicznie: 13.36 

„Gawędy Pani Wiewiórki” - kilkuminutowy 

element poświęcony sprawom przyrodniczym 

oraz o 13.50. Sportlandia - to przegląd 

najważniejszych wydarzeń sportowych minionego 

tygodnia oraz zapowiedzi najbliższych imprez dla 

dzieci. Jakie mają sposoby na aktywne spędzanie 

wolnego czasu? Sportowa oferta szkół, 

organizacji, klubów. Osiągnięcia indywidualne, 

organizowane turnieje itd. 

151.
Zawsze po 19-tej - 

Młodzi na starcie

Stała pozycja programowa raz w miesiącu - w 

pierwsza środę miesiąca w godz. 19.00-20.00. 

Audycja zawiera poradnik dla młodych ludzi 

rozpoczynających życie zawodowe. W niej: 

Poradnik szukajacego pracy, rozmowy z mlodymi 

ludźmi na temat pierwszej pracy (pierwsze 

wrażenia, pierwsze doświadczenia, porównanie 

oczekiwań z reczywistością), cykliczne rady 

eksperta rynku pracy, doświadczenia z pracy 

sezonowej w Polsce i zagranicą przeniesione do 

stałej pracy, kacik pracodawcy - oczekiwania 

pracowników.



152.

Pokaż mi 

instrument...a zagram 

wszystko

Stała po zycja programowa w paśmie Przebojowe 

Radio Koszalin w każdy piątek o godz. 13.36. 

Celem audycji jest popularyzacja w sposób 

bardzo przystępny wiedzy o instrumentach 

muzycznych. audycja ma charakter edukacyjny. 

Cykl obejmie zarówno instrumenty strunowe, dęte 

i perkusyjne. Dawne, współczesne i egzotyczne. 

W każdym odcinku:

-prezentacja brzmienia instrumentu "saute";

-krótka sonda z przypadkowymi osobami, czy 

rozpoznają dźwięk instrumentu i co na jego temat 

sądzą;

-wykorzystanie danego instrumentu w znanych 

utworach muzyki rozrywkowej (np. harfa w rep. 

Queen czy sitar w The Beatles);

-instrumentaliści o swoich instrumentach (na 

poważnie i wesoło);

-ciekawostki związane z danym instrumentem.

Podcasty na stronie internetowej, 

kontakt ze słuchaczami poprzez 

facebooka



153.
Radiowy Klub 

Obieżyświata

Stałe pasmo w każdą niedzielę o godz. 14.00-

16.00. Audycja zawiera opisy wypraw i wyjazdów 

w różne zakątki świata, relacje z wakacji 

opisujące atrakcje turystyczne krajów 

odwiedzanych przez gości audycji. Propagujemy 

w niej poznawanie obcych kultur, cywilizacji, 

narodów. Relacjonujemy przebieg ekstremalnych 

wypraw mających na celu zdobywanie górskich 

szczytów, pokonywanie tras w niedostępnych 

miejscach ziemi, tras żeglarskich i rowerowych na 

całym świecie. Opowiadamy o inności społeczno-

kulturowej narodów ,o dziedzictwie historycznym i 

kulturowym, edukujemy w kwestiach różnic 

kulturowo-religijnych, propagujemy tolerancję i 

zachęcamy do nauki języków. Pokazujemy 

ciekawe miejsca w regionie zachęcając 

do ich odwiedzenia, propagujemy agroturystykę i 

regionalne imprezy turystyczne. 

Podcasty na stronie internetowej, 

kontakt ze słuchaczami poprzez 

facebooka

154.
Opowieści z krainy 

dzwonków

Opowieść Lecha Pileckiego o dzwonku, który  

jest zwiazany z jakimś rejonem świata i ma swoją 

historię. Lech Piecki posiada prawdopodobnie 

najwiekszą kolekcję dzwonków na świecie. Ma 

ich ponad 5 tysięcy z ok. 130 krajów. Są wśród 

nich dzwonki wzywające do modlitwy, ślubne, 

obrzędowe, służące do magicznych zabiegów np. 

do zaklnania deszczu, długiego życia czy 

noszone przez zwierzęta. Zrobione są z 

mosiądzu, srebra, brązu, drewna, gliny, szkła, 

porcelany...czy skorupy żółwia. 

155.
Radiowy Klub 

Obieżyświata - powt.

Radiowy Klub Obieżyświata - w paśmie o godz. 

1.00-2.00



156.

Dzień Otwarty 

Polskiego Radia 

Koszalin

Raz w roku - stała, od kilku lat, impreza Radia 

Koszalin popularyzująca radio, pracę radiowców, 

osiągnięcia radiowców, twórczość radiową, ale 

także pokazująca kulisy pracy w radiu. Z tej okazji 

udział osób odwiedzających radio jest na antenie 

zwielokrotniony. Dajemy szansę naszym 

słuchaczom by wystąpili na antenie, opowiedzieli 

coś o sobie, swoim środowisku, zaciekawili nas 

jakąś lokalną sprawą. Wejścia reporterskie w 

ciągu całego dnia do programu na żywo.

157. Sportlandia

Stała pozycja programowa w paśmie Junior w 

każdą sobotę o godz. 13.50. Audycja to przegląd 

najważniejszych wydarzeń sportowych minionego 

tygodnia oraz zapowiedzi najbliższych imprez dla 

dzieci i młodzieży. Czy młodzi ludzie stawiają na 

ruch? Jakie mają sposoby na aktywne spędzanie 

wolnego czasu? Sportowa oferta szkół, 

organizacji, klubów. Osiągnięcia 

indywidualne, organizowane turnieje itd. 

Podcasty na stronie internetowej

158. Transmisje meczów 

Transmisje meczów głównie koszykarskiej 

ekstraklasy z udziałem AZS Koszalin, Kotwicy 

Kołobrzeg i Energa Czarnych Słupsk. Transmisje 

w godzinach, poza pasmem sportowym zgodnie z 

grafikiem i godzinami rozgrywek.

159.
 Transmisje meczów 

(Sportowy weekend)

Transmisje sportowe w paśmie Sportowy 

Weekend w godz. 18.00-20.00 - głównie meczów 

koszykarskiej ekstraklasy z udziałem AZS 

Koszalin, Kotwicy Kołobrzeg i Energa Czarnych 

Słupsk. Jednak nie tylko koszykówka. Relacje 

również z meczów piłkarek ręcznych KU AZS 

Politechnika Koszalińska. Bywają również relacje 

z innych dyscyplin sportowych w zależności od 

aktualnych wydarzeń w regionie.



160.
Kwadrans przed 18-stą 

- Sportowy kwadrans

Stałe pasmo w każdy piątek o godz. 17.45-18.00. 

Zapowiedzi sportowego weekendu w regionie. 

Przedstawiamy zapowiedzi meczów koszykówki, 

p. ręcznej kobiet i mężczyzn, (Koszalin, Słupsk i 

Wągrowiec) siatkówki (Piła i Słupsk), piłka nożna 

głównie z woj. zachodniopomorskiego i 

pomorskiego. Obok zapowiedzi meczów są też 

wszelkie inne zapowiedzi imprez sportowych, 

które odbywać się będą w naszym regionie 

podczas najbliższego weekendu.

161. Wiadomości sportowe

Stałe pozycje przy serwisach informacyjnych 

codziennie o godz. 8.04 i 20.04 W serwisach 

informacje o wydarzeniach sportowych w regionie 

oraz występach sportowców z regionu na innych 

arenach w kraju i na świecie. Oprócz informacji 

regionalnych w serwisach sportowych znajdują 

się również najważniejsze informacje z kraju i ze 

świata.

Podcasty na stronie internetowej

162.

Sportowy weekend - 

poza transmisją 

meczów

Stałe pasmo w każdą sobotę o godz.18.00-20.00. 

Magazyn dla kibiców sportowych. Głównie są to 

relacje z meczów (opisane w pozycji: 159) oraz 

innych imprez sportowych odbywających się w 

naszym regionie lub z udziałem sportowców z 

naszego regionu. W magazynie zajmujemy się 

również publicystyką sportową oraz sportem osób 

niepełnosprawnych. 

163. Sportowy weekend 

Stałe pasmo w każdą sobotę o godz.18.00-20.00. 

Magazyn dla kibiców sportowych. Głównie są to 

relacje z imprez sportowych odbywających się w 

naszym regionie lub z udziałem sportowców z 

naszego regionu. W magazynie zajmujemy się 

również publicystyką sportową oraz sportem osób 

niepełnosprawnych. 



164. Lato na sportowo

Stałe pasmo w letniej ramówce w każdą sobotę o 

godz.18.00-20.00. Magazyn dla kibiców 

sportowych. Głównie są to relacje z imprez 

sportowych odbywających się w naszym regionie 

lub z udziałem sportowców z naszego regionu. W 

magazynie zajmujemy się również publicystyką 

sportową oraz sportem dzieci i młodzieży i 

sportowców niepełnosprawnych. 

165.
Sportowy koniec 

weekendu

Stałe pasmo w każdą niedzielę o godz. 20.50-

21.00. Niedzielne podsumowanie wydarzeń 

sportowych, które podczas weekendu odbywały 

się w naszym regionie, lub z 

udziałem naszych sportowców. Zamieszczamy 

też wypowiedzi trenerów, zawodników i działaczy.

166.
Złota 30-tka Radia 

Koszalin

Stałe pasmo w każdą sobotę w godz. 16.00-

18.00. Autorska audycja rozrywkowa, która 

zawiera stałe elementy: serwis informacyjny 

Złotej 30-stki, Zębata 5, Konetę Halleya 

(konkurs), korespondencję z Paryża (nowości 

muzyczne listy przebojów we Francji), 

poczekalnia Złotej 30-stki

Notowanie listy na stronie 

internetowej

167. Sobota bez pilota

Stałe pasmo w każdą sobotę w godz. 20.00-

22.00. Audycja rozrywkowa z muzyką środka, 

zawiera stałe elementy: Jeden z pięciu, 3 numery 

do kariery, piosenki z kluczem, nowości 

muzyczne.

168.
Gorączka sobotniej 

nocy

Stałe pasmo w każdą sobotę o godz. 22.00-1.00. 

Prezentacja szeroko pojętej muzyki popularnej, 

ciekawostki z kraju  i ze świata.

Zapowiedź na stronie internetowej

169.
Rodzinna Lista 

Przebojów

Stałe pasmo w każdą niedzielę o godz. 11.00-

13.00. Audycja z muzyka od lat 60 do 

współczesnych, na które głosujemy całymi 

rodzinami.

Notowanie listy na stronie 

internetowej

170. muzyka rozrywkowa



Załącznik nr 2

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2015 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji 

w ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

136. Święto flagi Edukacja 01:00:00 1/rok 01:00:00

137. Dzień Niepodległości Edukacja 00:05:00 1/rok 00:20:00

138. Debata obytatelska Edukacja 01:00:00 1/miesiąc 15:00:00

139. Zawsze po 19-tej - Ja obywatel Edukacja 01:00:00 2/miesiąc 26:00:00

Łącznie 66:20:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje służące edukacji obywatelskiej 

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 3

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2015 r.

Numer audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza planów )

Tytuł planowanej 

audycji
Kategoria audycji

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji 

w ciągu tygodnia

Roczny czas 

nadawania audycji 

1 2 3 4 5 6 7

51.

Wieczór RK - 

Wieczór z 

reportażem

Publicystyka 01:00:00 2 00:40:00 34:40:00

52. Reportaż Publicystyka 01:00:00 2 00:50:00 43:45:00

82. Reportaż Kultura 00:15:00 1/mc 06:00:00

84. Reportaż Kultura 00:15:00 3/mc 09:00:00

85.

Słuchowisko - 

Radiowy Teatr 

Sensacji

Kultura 00:20:00 2 00:40:00 34:40:00

86.
Słuchowisko 

Radia Koszalin
Kultura 00:50:00 2/rok 01:40:00

87.
Słuchowisko dla 

dzieci
Kultura 00:50:00 1/rok 00:50:00

90. Reportaż Kultura 01:00:00 2/mc 06:00:00

91. Reportaż Kultura 00:30:00 1/mc 06:00:00

131. Reportaż Edukacja 00:30:00 1/mc 06:00:00

132. Reportaż Edukacja 00:30:00 2 01:00:00 52:00:00

Łącznie 200:35:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- teatr radiowy, słuchowisko, dokument, reportaż artystyczny 

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 4

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2015 r.

Numer audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej 

audycji
Kategoria audycji

Średni czas 

trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w 

tygodniu       (jeśli 

nadawana rzadziej 

podać jak często 

np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

tygodnia

Roczny czas 

nadawania 

audycji 

1 2 3 4 5 6 7

124. NTRK Edukacja 01:00:00 1 00:56:00 48:32:00

126. NTRK Edukacja 00:10:00 1 00:10:00 8:40:00

146. Indeks Edukacja 01:00:00 1 00:56:00 38:16:00

147. Rapnejszyn Edukacja 01:00:00 1 00:55:00 37:35:00

148. Bity piątek Edukacja 01:00:00 1 00:55:00 38:30:00

149.
Kuźnia 

dźwięków
Edukacja 01:00:00 1 00:54:00 37:48:00

151.

Zawsze po 19-tej 

- Młodzi na 

starcie

Edukacja 01:00:00 1/mc 19:04:00

Łącznie 228:25:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje adresowane do młodzieży

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 5

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2015 r.

Numer audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej 

audycji
Kategoria audycji

Średni czas 

trwania 

pojedynczego 

wydania audycji

Liczba wydań 

audycji w 

tygodniu       (jeśli 

nadawana rzadziej 

podać jak często 

np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

tygodnia

Roczny czas 

nadawania 

audycji 

1 2 3 4 5 6 7

74.
Przebojem na 

antenę
Kultura 02:00:00 1/rok 02:00:00

93.
Klasyka w 

Polsce
Kultura 01:00:00 1/mc 09:20:00

Łącznie 11:20:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- wspólne przedsięwzięcia programowe

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 6

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2015 r.

Informacja nadawcy o uruchomieniu nowego programu (wyspecjalizowanego)*

Powinna zawierać:

- deklarację nadawcy o uruchomieniu nowego programu (wyspecjalizowanego): uruchamia / nie uruchamia

- dobowy czas nadawania programu; 

- określenie wybranej specjalizacji i jej krótką charakterystykę;

- udział w porze 6:00-23:00 audycji realizujących wybraną specjalizację.

* Pełny projekt programu wyspecjalizowanego należy nadesłać w terminie zgodnym z ustaleniami na spotkaniu z KRRiT w dniu 

13 marca 2014, tj. do 30 kwietnia br.


