
Radio Rzeszów SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2016 r.

8784:00:00

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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n
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1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

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 WIADMOSCI-REGION 00:03:00 151 I-XII 06:00-24:00 393:00:00 4,47% 393:00:00 U

2 MIJA TYDZIEŃ 0:12:00 1 I-XII 12:08-12:20 11:00:00 0,13% 11:00:00 U

3 KALEJDOSKOP 2:20:00 6 I-XII 06:00-09:00 220:00:00 2,50% 220:00:00 U

4 PULS DNIA 1:40:00 5 I-XII 15:00-17:00 140:00:00 1,59% 140:00:00 U

5 WOŚP-SERWISY 0:03:00 11 I 10:00-20:00 0:40:00 0,01% 0:40:00 U

6 PDPZ-SERWISY 0:05:00 6 XI-XII 10:00-15:00 0:30:00 0,01% 0:30:00 U

7 WIADOMOŚCI 0:02:00 151 I-XII 06:00-24:00 262:00:00 2,98% 0:00:00 U

8 PER SALDO 0:05:00 3 I-VI,IX-XII 11:50-11:55 10:00:00 0,11% 5:00:00 U

9 AGROWĘDRÓWKI 0:15:00 2/MC I-XII 12:15-12:30 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

10 WIADOMOŚCI DLA 

UKRAIŃCÓW
0:30:00 4 I-XII 01:05-01:35 101:30:00 1,16% 0:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a)  Informacje prezentujące różnorodność 

wydarzeń w regionie - tj. dzienniki 

regionalne, regionalna część dzienników 

ogólnych i inne audycje inform. dot. 

regionu   (z wyłączeniem odrębnych 

serwisów kulturalnych i sportowych)

b) Pozostałe informacje polityczne, 

ekonomiczno-gospodarcze, społeczne itd.   

(z wyłączeniem odrębnych serwisów 

kulturalnych i sportowych)

c) Dla mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz dla społeczności 

posługujących się językiem regionalnym, 

tworzone w językach tych mniejszości i 

społeczności.



0,00%

0,00%

0,00%

11 PODKARPACKI PANEL 

POLITYCZNY
0:45:00 2 I-VI,IX-XII

11:10-12:00 i 

02:00-02:50
68:20:00 0,78% 68:20:00 U

12 GŁOSEM ZWIĄZKÓW 0:12:00 1 I-XII 17:45-18:00 10:00:00 0,11% 10:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

13 PODKARPACKIE 

POZARZĄDOWE
0:30:00 1 I-XII 17:10-17:40 25:00:00 0,28% 25:00:00 U

14
PODZIEL SIĘ PODATKIEM 0:01:00 42 I-IV 06:00-23:00 18:00:00 0,20% 18:00:00 U

15 KAMPANIE SPOŁECZNE 0:00:30 10 I-XII 06:00-22:00 55:00:00 0,63% 5:00:00 U

0,00%

0,00%

16 INFORMACJE DLA 

KIEROWCÓW
0:03:00 25 I-XII 07:00-17:00 65:00:00 0,74% 65:00:00 U

17 POGODA 0:00:20 151 I-XII 06:00-24:00 50:00:00 0,57% 50:00:00 U

0,00%

18 TRANSMISJE MSZY 1:00:00 5/ROK I-XII 06:00-24:00 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

19 ŚWIATOWE DNI 

MŁODZIEŻY KRAKÓW 

2016

0:10:00 14 VII 06:00-22:00 6:00:00 0,07% 3:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RAZEM 1448:00:00 16,48% 1026:30:00

d) Nieodpłatne audycje wyborcze (wg 

ustawy z 5 I 2011 r. Kodeks wyborczy)

e) Przedstawianie stanowisk partii 

politycznych, organizacji związków 

zawodowych i związków pracodawców w 

węzłowych sprawach publicznych 

(zgodnie z Rozporz. z dn 24.IV 2003 r. z 

późn. zm.)

f) Informacje o nieodpłatnej działalności 

prowadzonej przez organizacje pożytku 

publicznego (rodzaje audycji wg §2 ust. 3 

pkt 1,2,3 Rozporz. z 29 IV 2011)

g) Informacje o sytuacji na drogach oraz 

różnego typu zagrożeniach i zjawiskach 

pogodowych

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. z 

27.04.2011 r.)

Inne audycje informacyjne



W tym: 

12:00:00 0,14%

101:30:00 1,16%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych
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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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1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

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

20

INNOWATOR 0:55:00 2 I-XII

18:05-19:00 

I 02:00-

03:00

47:00:00 0,54% 47:00:00 U

21

KRESOWE 

KRAJOBRAZY
0:50:00 2 I-XII

18:05-19:00 

I 02:00-

03:00

84:00:00 0,96% 84:00:00 U

22 KALEJDOSKOP 2:20:00 6 I-XII 06:00-09:00 120:00:00 1,37% 120:00:00 U

23 GOŚĆ DNIA 0:10:00 6 I-XII 08:12-08:22 51:00:00 0,58% 51:00:00 U

24 PULS DNIA 1:40:00 5 I-XII 15:00-17:00 100:00:00 1,14% 100:00:00 U

25
PODKARPACKIE 

KRAJOBRAZY
0:30:00 2/MC I-XII 12:10-12:40 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

26 PORTRETY 

PODKARPACKICH 

GMIN

0:15:00 2/MC I-XII 12:30-12:45 6:30:00 0,07% 6:30:00 U

27

MIĘDZY NAMI 1:40:00 5 I-XII 09:00-11:00 100:00:00 1,14% 100:00:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Publicystyka poświęcona 

problematyce politycznej, 

ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej



0,00%

28
REPORTAŻE 0:15:00

OKAZJONA

LNIE
I-XII 07:00-20:00 25:00:00 0,28% 25:00:00 U

29 PULS DNIA 1:40:00 5 I-XII 15:00-17:00 50:00:00 0,57% 50:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

30

SKRYNIA 0:50:00 2 I-XII

18:05-19:00 

I 01:05-

02:00

83:20:00 0,95% 83:20:00 U

31 AUDYCJE 

OKOLICZNOŚCIOW

E

0:50:00 2/ROK I-XII 06:00-22:00 1:40:00 0,02% 1:40:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

32
W OGRODZIE 

WIARY
00:50:00 1 I-XII 08:05-09:00 43:00:00 0,49% 43:00:00 U

33 AUDYCJE 

OKOLICZNOŚCIOW

E

0:30:00 4/ROK I-XII 06:00-22:00 2:00:00 0,02% 2:00:00 U

0,00% U

34
DYSKUSYJNY 

KLUB RADIOWY
1:45:00 1 I-XII 21:10-23:00 60:00:00 0,68% 60:00:00 U

35

BABSKIE GADANIE 1:30:00 1 I-XII 09:05-11:00 29:30:00 0,34% 29:30:00 U

36

BIWAK Z POLSKIM 

RADIEM RZESZÓW
2:25:00 7 VI-VIII 09:00-12:00 50:00:00 0,57% 50:00:00 U/M

0,00%

Inne audycje publicystyczne

a) Publicystyka poświęcona 

problematyce politycznej, 

ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej

b) Reportaże oraz inne formy 

dokumentalne dotyczące regionu, 

interwencyjne i społeczne 

c) Audycje dla mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz dla 

społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, tworzone 

w językach tych mniejszości i 

społeczności.

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 

r.)



RAZEM 859:00:00 9,78% 859:00:00

W tym: 

45:00:00 0,51%

85:00:00 0,97%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych
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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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1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37 OKOLICE KULTURY 1:40:00 1 I-XII 17:05-19:00 24:00:00 0,27% 24:00:00 U

38
MAGAZYN LITERACKI 

PRRZ
1:40:00 1 I-XII 21:00-22:40 25:00:00 0,28% 25:00:00 U

39

ULICA KULTURALNA 0:50:00 2 I-VI,IX-XII

11:05-12:00 

I 02:00-

02:50

30:00:00 0,34% 30:00:00 U

40 OKOLICE KULTURY 1:40:00 1 I-XII 17:05-19:00 22:00:00 0,25% 22:00:00 U

41 MAGAZYN LITERACKI 

PRRZ
1:40:00 1 I-XII 21:00-22:40 13:00:00 0,15% 13:00:00 U

42

ULICA KULTURALNA 0:50:00 1 I-XII

11:05-12:00 

I 02:00-

02:50

10:00:00 0,11% 10:00:00 U

43

RADIOWY 

KINEMATOGRAF
0:50:00 2 I-XII

17:05-18:00 

I 02:00-

03:00

86:40:00 0,99% 35:00:00 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



44

WEEKEND KULTURALNIE 0:05:00 2 I-XII 12:00-18:00 9:00:00 0,10% 9:00:00 U

45
BIWAK Z POLSKIM 

RADIEM RZESZÓW
2:25:00 7 VI-VIII 09:00-12:00 14:00:00 0,16% 14:00:00 U

46 NOC MUZEÓW -WYDANIE 

SPECJALNE
1:50:00 1/ROK V 19:00-21:00 1:50:00 0,02% 1:50:00 U

47 MASKARADA W 

RZESZOWIE-STUDIO 

FESTIWALU

0:10:00 6/ROK V 13:00-14:00 1:00:00 0,01% 1:00:00 U

48
FESTIWAL FILMOWY W 

GDYNI
0:10:00 6/ROK IX 09:00-15:00 1:00:00 0,01% 1:00:00 U

49

ŚWIAT WOKÓŁ NAS 0:50:00 1 I-VI,IX-XII 11:05-12:00 35:00:00 0,40% 35:00:00 U

50 BIESZCZADZKIE LATO Z 

KSIĄŻKĄ
0:30:00 1/ROK VI 08:00-22:00 0:30:00 0,01% 0:30:00 U

51 OKOLICE KULTURY 1:40:00 1 I-XII 17:05-19:00 22:20:00 0,25% 22:20:00 U

52 MAGAZYN LITERACKI 

PRRZ
1:40:00 1 I-XII 21:00-22:40 35:00:00 0,40% 35:00:00 U

53

ULICA KULTURALNA 0:50:00 1 I-XII

11:05-12:00 

I 02:00-

02:50

29:00:00 0,33% 29:00:00 U

54 OKOLICE KULTURY 1:40:00 1 I-XII 17:05-19:00 20:00:00 0,23% 20:00:00 U

55 MAGAZYN LITERACKI 

PRRZ
1:40:00 1 I-XII 21:00-22:40 7:00:00 0,08% 7:00:00 U

0,00%

56 SŁUCHOWISKA 0:30:00 1/MC I-XII 09:00-22:00 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

57

DRABINA DO NIEBA 0:20:00 10 I-VI,IX-XII

09:30-09:50 

I 21:10-

21:30

53:20:00 0,61% 53:20:00 U

0,00%

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

e) Słuchowiska radiowe



0,00%

0,00%

58 KSIĄŻKA DLA DZIECI 0:02:00 1 I-VI,IX-XII 09:50-09:55 1:30:00 0,02% 1:30:00 D

59
DZIECI DZIECIOM NA 

DZIEŃ DZIECKA
0:03:00 10 VI 08:00-17:00 0:30:00 0,01% 0:30:00 D

60 SŁUCHOWISKA 0:20:00 1/MC I-VI,IX-XII 10:05-10:20 4:00:00 0,05% 4:00:00 D

0,00%

0,00%

61

KSIĄŻKA W ODCINKACH 0:05:00 10 I-XII

10:50-10:55 

I 01.00-

01.05

43:20:00 0,49% 10:00:00 U

62
SŁOWA 0:20:00 2 I-XII

22:40-23:00 

I 01:40-

02:00

34:40:00 0,39% 34:40:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

63

SPOTKANIE Z 

REPORTAŻEM
0:30:00 2 I-XII

18:10-18:40 

I 01:00-

01:30

52:00:00 0,59% 40:00:00 U

64 STUDIO DOKUMENTU 0:30:00 1 I-XII 16:05-16:35 26:00:00 0,30% 26:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

65 CRESCENDO 2:00:00 1 I-XII 23:00-01:00 104:00:00 1,18% 17:00:00 U

66 CAŁY TEN ZGIEŁK 0:55:00 1 I-XII 19:05-20:00 47:40:00 0,54% 7:00:00 U

67 ROCK RADIO 1:45:00 1 I-XII 19:08-21:00 91:00:00 1,04% 20:00:00 U

e) Słuchowiska radiowe

f) Różnego rodzaju artystyczne formy 

udramatyzowane dla dzieci i młodzieży, 

w tym bajki i słuchowiska

g) Proza i poezja czytana na antenie

h) Radiowy reportaż artystyczny 

i) Koncerty muzyki klasycznej i 

współczesnej oraz transmisje i 

omówienia ważnych wydarzeń 

artystycznych w dziedzinie muzyki 

klasycznej i współczesnej



68 ROCK NOC 3:00:00 1 I-XII 22:00-01:00 159:00:00 1,81% 30:00:00 U

69 BLUES ATTACK 1:45:00 1 I-XII 19:08-21:00 91:00:00 1,04% 10:00:00 U

70 MIKROKLIMAT 0:55:00 1 I-XII 17:05-18:00 47:40:00 0,54% 15:00:00 U

71 DŹWIĘKOSFERA 1:50:00 1 I-XII 20:05-22:00 97:10:00 1,11% 20:00:00 U

72 NIEDZIELA BĘDZIE DLA 

WAS
1:50:00 1 I-XII 14:05-16:00 95:20:00 1,09% 22:00:00 U

73
KONCERTOWE STUDIO 

RADIA RZESZÓW
0:50:00 1 I-XII 19:10-2000 42:30:00 0,48% 15:00:00 U

74
PODKARPACKA SCENA 

PRZEBOJÓW
1:55:00 1 I-XII 23:00-01:00 101:40:00 1,16% 101:40:00 U

75 MUZYCZNA NAGRODA 

RADIA RZESZÓW 

WERBEL2015

2:50:00
OKAZJONA

LNIE
II 19:10-23:00 2:50:00 0,03% 2:50:00 U

76 RZESZÓW CARPATHIA 

FESTIVAL
2:00:00

OKAZJONA

LNIE
VI 20:00-22:00 2:00:00 0,02% 0:30:00 U

77

CIESZANÓW ROCK 

FESTIWAL
2:30:00

OKAZJONA

LNIE
VIII 20:00-22:00 2:30:00 0,03% 1:00:00 U

78 TRANSMISJA 

KONCERTÓW
1:00:00

OKAZJONA

LNIE
I-XII 15:00-22:00 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

0,00%

0,00%

79 KLASYKA NOCĄ 1:00:00 2 I-XII 03:00-04:00 104:00:00 1,18% 4:00:00 U

80
MUZYKA FILMOWA NOCĄ 1:00:00 3 I-XII 03:00-04:00 157:00:00 1,79% 5:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

81 NIECH GRA MUZYKA 0:50:00 1 I-XII 18:05-19:00 43:20:00 0,49% 43:20:00 U/M

82 KLUB KSIĄŻKI 0:20:00 1 I-XII 18:40-19:00 17:20:00 0,20% 8:00:00 U

83 USŁUGI DLA 

CZYTAJĄCYCH
0:05:00 2 I-XII 09:50-09:55 8:40:00 0,10% 8:40:00 U

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł 

kultury i sztuki 

i) Koncerty muzyki klasycznej i 

współczesnej oraz transmisje i 

omówienia ważnych wydarzeń 

artystycznych w dziedzinie muzyki 

klasycznej i współczesnej

j) Prezentacja wykonań utworów muzyki 

klasycznej i współczesnej 



84
KLEKOTANIE DINOZAURA 1:45:00 1 I-XII 19:08-21:00 91:00:00 1,04% 15:00:00 U

85
DYSKUSYJNY KLUB 

RADIOWY
1:45:00 1 I-XII 21:10-23:00 15:00:00 0,17% 15:00:00 U

86 DINO TOP 2:20:00 1 I-XII 12:20-15:00 123:40:00 1,41% 30:00:00 U

87 MUZYKA Z GŁOŚNIKA 0:55:00 1 I-XII 06:05-07:00 50:00:00 0,57% 10:00:00 U

88
NOC Z RADIEM RZESZÓW 1:55:00 4 I-XII 23:00-01:00 396:40:00 4,52% 13:00:00 U

0,00%

89 TRANSMISJE 0:15:00 2/MC I-XII 06:00-22:00 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

90 1050 ROCZNICA CHRZTU 

POLSKI
0:50:00

OKAZJONA

LNIE
IV 06:00-22:00 1:40:00 0,02% 0:20:00 U

91
WROCŁAW EUROPEJSKA 

STOLICA  KULTURY
0:30:00

OKAZJONA

LNIE
I-XII 07:00-22:00 4:00:00 0,05% 4:00:00 U

92 EUROPEJSKI STADION 

KULTURY -RZESZÓW 2016
0:30:00

OKAZJONA

LNIE
V I 07:00-23:00 5:00:00 0,06% 5:00:00 U

93 ŚWIĘTO PANIAGI 0:15:00 1 VI 09:00-18:00 3:00:00 0,03% 3:00:00 U

0,00%

94 NA LUDOWĄ NUTĘ 0:20:00 5 I-XII 05:40-06:00 87:20:00 0,99% 87:20:00 U

95 PLEBISCYT KAPEL 

LUDOWYCH
1:00:00 1 I-XII 07:00-08:00 52:00:00 0,59% 52:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

96 PISMA I ZNAKI 1:45:00 1 I-XII 21:10-23:00 85:00:00 0,97% 85:00:00 U

0,00%

0,00%

97
PONIEDZIAŁEK FOLKOWY 0:20:00 1 I-XII 05:40-06:00 17:20:00 0,20% 2:00:00 U

0,00%

0,00%

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu

Inne audycje dotyczące kultury

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 



RAZEM 2766:00:00 31,49% 1175:20:00

W tym: 

2100:00:00 23,91%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców 85:00:00 0,97%

 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

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 

pojedynczego 

wydania audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszechn

iania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w ciągu 

roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie (%)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(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

98
RADIOLATORIUM 0:50:00 1 I-VI, IX-XII 11:10-12:00 36:40:00 0,42% 36:40:00 D/M

99
DLACZEGO NIE? 0:10:00 1 I-VI, IX-XII 10:50-11:00 7:00:00 0,08% 7:00:00 U

100 TAJEMNICE 

LABORATORIUM
0:30:00 1 I-XII 17:05-17:35 25:30:00 0,29% 25:30:00 U/M

101
INTERAKTYWNY 

PIKNIK WIEDZY
3:00:00 1 VI 11:00-14:00 3:00:00 0,03% 3:00:00 D/M

102
NOWE 

TECHNOLOGIE
0:10:00 1 I-XII 12:10-12:20 8:30:00 0,10% 8:30:00 U

103

ODCYFROWANI 0:05:00 1 I-XII 12:00-14:00 4:10:00 0,05% 4:10:00 S

104 DEMOKRATYCZNE  

MEDIA-MEDIALNA 

DEMOKRACJA

0:10:00 2/MC I-XII 11:50-12:00 4:00:00 0,05% 4:00:00 U

105
CYFROWY ŚWIAT 

RADIOWY
0:10:00 2/MC I-XII 11:50-12:00 4:00:00 0,05% 4:00:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Audycje popularnonaukowe 

dotyczące różnych dziedzin nauki 

i techniki, w tym omawiające 

nowe technologie



106

INNOWATOR 0:55:00 2 I-XII
18:05-19:00 I 

02:00-03:00
46:30:00 0,53% 46:30:00 U

107

WOJNY, KAMPANIE, 

MIILTARIA
0:40:00 2 I-XII

17:05-17:45 I 

01:00-01:40
32:40:00 0,37% 32:40:00 U

108
PREZENTACJA 

WITRYNY 

POLSKIEGO RADIA 

RZESZÓW

0:05:00 1 I-XII 13:30-13:35 4:05:00 0,05% 4:05:00 U

109 HISTORIA DUŻA I 

MAŁA
0:15:00 1 I-XII 17:45-18:00 12:15:00 0,14% 12:15:00 U

110

WOJNY, KAMPANIE, 

MIILTARIA
0:40:00 2 I-XII

17:05-17:45 I 

01:00-01:40
32:40:00 0,37% 32:40:00 U

111
Z PODKARPACIA W 

ŚWIAT
0:05:00 1 I-VI, IX-XII 09:50-09:55 3:25:00 0,04% 3:25:00 U

112

MIĘDZY NAMI 1:40:00 5 I-XII 09:00-11:00 50:00:00 0,57% 50:00:00 U

113 DYSKUSYJNY KLUB 

RADIOWY
1:45:00 1 I-XII 21:10-23:00 5:00:00 0,06% 5:00:00 U

114 NOC Z GWIAZDAMI 1:45:00 1 I-XII 21:10-23:00 91:00:00 1,04% 91:00:00 U

115
PO POLSKU CZY PO 

POLSKIEMU?
0:05:00 1 I-XII 09:50-09:55 4:10:00 0,05% 4:10:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

116 JA,OBYWATEL 0:10:00 1 I-VI, IX-XII 12:10-12:20 3:25:00 0,04% 3:25:00 U

117 DYŻUR EKSPERTA 0:30:00 1 I-XII 06:00-09:00 25:30:00 0,29% 25:30:00 U

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

d) Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej, w tym poszerzające 

wiedzę w zakresie prawa 

wyborczego i kompetencji 

wybieranych władz 



118 USŁYSZ NASZE 

GŁOSY
0:30:00 1 I-XII 16:30-17:00 6:00:00 0,07% 6:00:00 U

119
MIĘDZY NAMI 1:40:00 5 I-XII 09:00-11:00 70:00:00 0,80% 70:00:00 U

120 NGO-SPRAWNY JAK 

MAŁO KTO
0:10:00 1 I-XII 16:50-17:00 2:00:00 0,02% 2:00:00 U

121 ŚWIAT WOKÓŁ NAS 0:50:00 3 I-VI, IX-XII 11:05-12:00 70:00:00 0,80% 70:00:00 U

122
GIEŁDA PRACY 0:10:00 1 I-VI, IX-XII 12:10-12:20 6:50:00 0,08% 6:50:00 U/M

123 OKO NA EKO 0:10:00 1 I-VI, IX-XII 12:10-12:20 6:50:00 0,08% 6:50:00 U

124 POZ CZYLI 

POROZMAWIAJMY O 

ZDROWIU

0:10:00 1 I-XII 17:40-17:50 8:30:00 0,10% 8:30:00 U

125 ZAGLĄDAMY 

KWIATKOM W 

PŁATKI

0:10:00 1 I-XII 06:00-09:00 9:00:00 0,10% 9:00:00 U

126 SZCZYPTA 

ZDROWIA, 

SZCZYPTA PIĘKNA

0:10:00 1 I-XII 09:00-11:000 8:50:00 0,10% 8:50:00 U

127 PRAWOMOCNI 0:05:00 1 I-VI, IX-XII 12:10-12:20 3:20:00 0,04% 3:20:00 U

128 ŚWIAT WOKÓŁ NAS 0:50:00 3 I-VI, IX-XII 11:05-12:00 35:00:00 0,40% 35:00:00 U

129 MIĘDZY NAMI 1:40:00 5 I-XII 09:00-11:00 30:00:00 0,34% 30:00:00 U

130 BABSKIE GADANIE 1:30:00 1 I-VI, IX-XII 09:00-11:000 25:00:00 0,28% 25:00:00 U

131 JAZDA 

KONTROLOWANA
0:40:00 1 I-VI, IX-XII 10:05-11:50 26:40:00 0,30% 26:40:00 U

132 GODZINY 

REKTORSKIE
1:45:00 1 I-VI, X-XII 21:10-23:00 66:30:00 0,76% 66:30:00 M

133 KOLOROWY 

MIKROFON
0:50:00 1 I-VI, IX-XII 09:10-10:00 33:00:00 0,38% 33:00:00 D/M

134 DOBRA NUTA 0:50:00 1 I-VI, IX-XII 10:05-11:00 35:00:00 0,40% 35:00:00 M

135
BIWAK Z POLSKIM 

RADIEM RZESZÓW
2:25:00 7 VI-VIII 09:00-12:00 10:00:00 0,11% 10:00:00 M

0,00%

0,00%

d) Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej, w tym poszerzające 

wiedzę w zakresie prawa 

wyborczego i kompetencji 

wybieranych władz 

e) Audycje poradnicze z zakresu 

prawa, ekologii i zdrowia

f) Audycje służące 

intelektualnemu, estetycznemu i 

społecznemu rozwojowi dzieci i 

młodzieży, adresowane specjalnie 

do tej kategorii odbiorców



0,00%

0,00%

0,00%

136 POD WSPÓLNYM 

NIEBEM
0:30:00 2/MC I-XII 16:10-16:40 12:00:00 0,14% 12:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

RAZEM 868:00:00 9,88% 868:00:00

W tym: 

180:00:00 2,05%

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

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 r.)

 Muzyka

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

SPORT

N
r 

au
d

y
cj

i 
(t

ak
 j

ak
 w

 z
ał

ąc
zn

ik
u

 n
r 

1
)

Tytuły / Nazwy 

audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

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

137
SPORTOWE 

TAKTY
2:45:00 1 I-XII 17:05-20:00 85:00:00 0,97% 85:00:00 U

138 SERWISY 

NARCIARSKIE
0:05:00 2 I-III,XII 08:00-15:00 2:00:00 0,02% 2:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

139 TOUR DE 

POLOGNE
0:05:00 12 VIII 12:05-18:00 1:30:00 0,02% 1:30:00 U

140 RAJD  

RZESZOWSKI
0:05:00 16 VIII 12:05-18:00 1:30:00 0,02% 1:30:00 U

141 TRANSMISJE 2:00:00 1 I-XII 14:00-23:00 112:00:00 1,28% 112:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

a) Audycje poświęcone 

aktywnemu wypoczynkowi 

i sportowi powszechnemu 

oraz popularyzujące sport 

wśród dzieci i młodzieży 

b) Transmisje i relacje z 

wydarzeń sportowych o 

ważnym znaczeniu 

regionalnym, narodowym, 

międzynarodowym, 

odbywających się na terenie 

rozpowszechniania 

programu



0,00%

0,00%

142 SERWISY 0:03:00 31 I-XII 07:05-21:05 80:00:00 0,91% 70:00:00 U

143 SPORTOWE 

ECHA
0:55:00 1 I-XII 20:05-21:00 45:00:00 0,51% 45:00:00 U

144
KRONIKA 

MISTRZOSTW 

EUROPY

0:02:00 1 VI-VII 08:00-21:00 1:00:00 0,01% 0:00:00 U

145
KRONIKA 

OLIMPIJSKA
0:03:00 1 VIII 08:00-21:00 1:00:00 0,01% 0:00:00 U

0,00%

RAZEM 329:00:00 3,75% 317:00:00

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

ROZRYWKA

N
r 

au
d

y
cj

i 
(t

ak
 j

ak
 w

 z
ał

ąc
zn

ik
u

 n
r 

1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

146 STREFA KABARET 0:55:00 1 I-XII 15:05-16:00 48:00:00 0,55% 20:00:00 U

147 KABARET W 

DOBRYM TONIE
0:05:00 5 I-XII 14:15-14:20 21:00:00 0,24% 5:00:00 U

148
KLUB DOBREGO 

WOJAKA SZWEJKA
0:06:00 1 I-XII 08:00-09:00 5:20:00 0,06% 5:20:00 U

149
W DOBRYM TONIE 2:30:00 5 I-XII 12:20-15:00 610:00:00 6,94% 30:00:00 U

150 MUZOGALERIA 1:45:00 1 I-XII 19:10-21:00 87:00:00 0,99% 30:00:00 U

151

LISTA PRZEBOJÓW 

POLSKIEGO RADIA 

RZESZÓW

2:30:00 1 I-XII 20:05-23:00 114:30:00 1,30% 10:00:00 U

152 KONCERT NIM 

WSTANIE DZIEŃ
2:20:00 7 I-XII 04:00-05:40 840:00:00 9,56% 0:00:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

Różnorodne formy twórczości 

rozrywkowej ze szczególnym 

uwzględnieniem wkładu 

artystycznego polskich 

twórców i wykonawców



153

BIWAK Z POLSKIM 

RADIEM RZESZÓW
2:25:00 7 VI-VIII 09:00-12:00 70:00:00 0,80% 50:00:00 U

154
GRAMY PO POLSKU 0:30:00 2 I-XII 16:00-18:00 52:00:00 0,59% 52:00:00 U

155 PRZEBÓJ ZA 

PRZEBOJEM
0:30:00 4 I-XII 01:00-20:00 108:00:00 1,23% 10:00:00 U

0,00%

156 KONKURSY 0:02:00 20 I-XII 06:00-22:00 60:00:00 0,68% 60:00:00 U

157
OPRAWA 

MUZYCZNA
0:10:00 37 I-XII 06:00-23:00 174:40:00 1,99% 0:00:00 U

158
HIT PARADA-

UKRAIŃSKA LISTA 

PRZEBOJÓW

0:12:00 1 I-XII 21:30-21:45 10:30:00 0,12% 0:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RAZEM 2201:00:00 25,06% 272:20:00

W tym: 

1850:00:00 21% Muzyka

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 8:00:00 0%

Autopromocja 50:00:00 1%

Reklama 255:00:00 3%

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 1448:00:00 16% 1026:30:00 12% 1448:00:00 16%

PUBLICYSTYKA 859:00:00 10% 859:00:00 10% 859:00:00 10%

KULTURA 2766:00:00 31% 1175:20:00 13% 666:00:00 8% 2100:00:00 24%

EDUKACJA 868:00:00 10% 868:00:00 10% 688:00:00 8% 180:00:00 2%

SPORT 329:00:00 4% 317:00:00 4% 329:00:00 4%

ROZRYWKA 2201:00:00 25% 272:20:00 3% 351:00:00 4% 1850:00:00 21%

Ogłoszenia nadawcy 8:00:00 0%

Autopromocja 50:00:00 1%

Reklama 255:00:00 3%

Razem 8784:00:00 100% 4518:10:00 51% 4341:00:00 49% 4130:00:00 47%

Średni czas programu na dobę 

(w godzinach) 24:00:00

W tym:

142:00:00 2%

197:00:00 2%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla 

społeczności posługujących się językiem regionalnym, tworzone w 

językach tych mniejszości i społeczności.



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)

1 2 3

1 WIADMOSCI-REGION
Wiadomości regionalne  prezentowane w serwisach informacyjnych, korepondencje 

dźwiękowe i krótkie wejścia "na żywo" przesłane przez naszych reporterów z regionu.

2 MIJA TYDZIEŃ
Audycja informacyjna, emitowana co tydzień, prezentująca przegląd najważniejszych 

wydarzeń mijającego tygodnia w regionie

3 KALEJDOSKOP

Poranny magazyn informacyjny przedstawiający najważniejsze wydarzenia z regionu, 

zawierjąca także gatunki publicystyki społecznej, kulturalnej, politycznej  i 

gospodarczej, jej stałymi elementami są są:reporterskie materiały dźwiękowe, gość 

dnia, telefony od słuchaczy oraz przeglądy prasy zarówno regionalnej  jak i  

ogólnopolskiej.

4 PULS DNIA

Popołudniowa audycja informacyjna ,przedstawiająca najważniejsze wydarzenia dnia 

w regionie, zawierająca także gatunki publicystyki społecznej, kulturalnej, politycznej i 

gospodarczej z elementami krajowymi i międzynarodowymi, audycji towarzyszy dyżur 

telefoniczny.

5 WOŚP-SERWISY

Specjalne  serwisy  emitowane przy okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, zawierające informacje o najważniejszych wydarzeniach i akcjach WOŚP w 

regionie, serwisy promują aktywność prospołeczną i obywatelską  słuchaczy.

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



6 PDPZ-SERWISY

Specjalne serwisy emitowane podczas radiowej akcji Pomóż Dzieciom Pzrzetrwać 

Zimę, odnoszące się do tej akcji charytatywnej w regionie, zachęcamy słuchaczy do 

obywatelskiej pomocy najbardziej potrzebującym czyli dzieciom z rodzin 

najuboższych.

7 WIADOMOŚCI Najważniejsze informacje z kraju i świata.

8 PER SALDO
Specjalistyczny krótki serwis przedstawiający informacje gospodarcze i kulturalne 

dotyczęce regionu, kraju i świata.Emisja  4 razy w tygodniu.

9 AGROWĘDRÓWKI
Audycja prezentująca podkarpackie gospodarstwa rolne rozwijające się dzięki 

pieniądzom unijnym. Audycja powstała dzięki wsparciu Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa.

10 WIADOMOŚCI DLA UKRAIŃCÓW

Magazyn informacyjno-publicystyczny w języku ukraińskim przygotowywany przez 

Redakcję Ukraińską  Radia Polonia. Audycja ukazuje się na naszej antenie od 

01.11.2006 roku.Emisja od wtorku do  piątku .

11
PODKARPACKI PANEL 

POLITYCZNY

Cotygodniowa audycja  prezentująca spektrum opinii regionalnych polityków i 

samorządowców o najważniejszych wydarzeniach w regionie, w kraju i na świecie, 

audycja  prowadzona na żywo.(po emisji zgarana i powtarzana).

12 GŁOSEM ZWIĄZKÓW

Rozmowa z regionalnym przedstawicielem wybranego związku zawodowego 

odnosząca się do problemów pracowniczych-rozmówca reprezentuje reginalne 

struktury związku lub wybrany zakład pracy. Emisja raz w tygodniu.

13 PODKARPACKIE POZARZĄDOWE

To audycja , która propaguje postawy obywatelskie. Poprzez prezentację działalności 

OPP z regionu, popularyzuje aktywność na rzecz własnej okolicy.Zachęca do budowy 

partnerstw lokalnych opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz wspołpracy i 

dobrej komunikacji. Audycja promuje wolontariat, pokazuje ludzi, którzy w różnym 

wieku zaangażowali się w działalność na rzecz innych. Udowadnia, że w wolontariacie 

każdy może znaleźć miejsce dla siebie i czerpać z tej działalności satysfakcję. W 

programie można także znaleźć przykłady dobrej współpracy pomiędzy samorządem 

a organizacjami pozarządowymi.



14 PODZIEL SIĘ PODATKIEM

Panorama Organizacji Pożytku Publicznego na antenie Polskiego Radia Rzeszów. W 

okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia  Polskie Radio Rzeszów prezentuje w różnych 

programach informacyjnych, publicystycznych, kulturalnych i muzycznych informacje 

dotyczące OPP z regionu , informuje o ich działalności statutowej oraz  potrzebach 

związanych z ich funkcjonowaniem .Przedstawiciele tych organizacji mogą 

nieodpłatnie skorzystać ze studia i lektora i nagrać krótkie informacje dźwiękowe , 

które prezentowane są później na antenie  do 30 kwietnia. Radio ze swej strony 

przygotowuje także krótkie informacje instruktażowe dotyczące wypełniania PIT-u.

15 KAMPANIE SPOŁECZNE

Bezpłatna prezentacja kampanii społecznych przygotowanych i dostarczonych przez  

OPP, stowarzyszenia i fundacje propagujących pozytywne rozwiązania 

najważniejszych problemów społecznych.

16 INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Codzienny serwis informacyjny dla zmotoryzowanych przemierzających podkarpackie 

drogi i ulice największych miast regionu.

17 POGODA
Emitowane w bezpośrednim sąsidztwie serwisów informacyjnych informacje 

pogodowe dla regionu.

18 TRANSMISJE MSZY

Msze św. transmitowane z okazji ważnych Świąt i wydarzeń religijnych  zawierają 

elementy walki z patologią społeczną ,poprzez wskazanie drogi właściwego 

postępowania i wychowania w duchu religii katolickiej.

19
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 

KRAKÓW 2016

Specjalne serwisy dotyczące obchodów "Światowych Dni Młodzieży "w Krakowie, 

zawierające praktyczne informacje dla pielgrzymów (noclegi, transport, miejsca 

spotkań, konferencji) , prezentujące poszczególne grupy młodych ludzi przybywające 

z całego świata, rozmowy z duchownymi , z przedstawicielami grup z poszczególnych 

diecezji, informacje o wydarzeniach kulturalnych towarzyszących  spotkaniom.

20 INNOWATOR

Cotygodniowa audycja, w której prezentujemy interesujące i ważne dla naszego 

regionu przedsięwzięcia gospodarcze, gospodarczo-społeczne i edukacyjne. 

Pokazujemy firmy, które postawiły na innowacje, przedsiębiorców współpracujących z 

naukowcami na rzecz nowych rozwiązań oraz działalność instytucji okołobiznesowych 

wspierających rozwój innowacyjności.

21 KRESOWE KRAJOBRAZY

Emitowana w każdy wtorek  (18.05-19.00) audycja poświęcona życiu społecznemu i 

kulturalnemu Polaków  zamieszkujących dawne ziemie Kresów Wschodnich, 

pojawiają się w niej relacje i rozmowy odnoszące się do ciekawych wydarzeń zarówno 

społecznych, gospodarczych jak i kulturalnych na tych terenach.



22 KALEJDOSKOP

Poranny magazyn informacyjny przedstawiający najważniejsze wydarzenia z regionu, 

zawierjąca także gatunki publicystyki społecznej, kulturalnej, politycznej  i 

gospodarczej, jej stałymi elementami  są:reporterskie materiały dźwiękowe, gość 

dnia, telefony od słuchaczy oraz przeglądy prasy zarówno regionalnej  jak i  

ogólnopolskiej.

23 GOŚĆ DNIA

10-cio minutowa rozmowa "na żywo"z wybranym przedstawicielem życia politycznego, 

społecznego, gospodarczego, kulturalnego itp..odnosząca się do bieżących 

wydarzeń, problemów i zjawisk w regionie, emitowana od poniedziału do soboty w 

porannym magazynie kalejdoskop .

24 PULS DNIA

Popołudniowa audycja informacyjna ,przedstawiająca najważniejsze wydarzenia dnia 

w regionie, zawierająca także gatunki publicystyki społecznej, kulturalnej, politycznej i 

gospodarczej z elementami krajowymi i międzynarodowymi, audycji towarzyszy dyżur 

telefoniczny.

25 PODKARPACKIE KRAJOBRAZY
Specjalistyczna audycja realizowana najczęściej w formie debaty, odnosząca się do 

bieżących problemów podkarpackiej wsi i rolnictwa.

26 PORTRETY PODKARPACKICH GMIN

Cykl audycji "Portrety podkarpackich gmin" ma na celu między innymi propagowanie 

samorządności, innowacyjności i efektywnego gospodarowania. Audycje promują też 

historię, zabytki i atrakcje turystyczne i kulinarne poszczególnych rejonów.Emisja co 

dwa tygodnie.

27 MIĘDZY NAMI

Codzienna audycja publicystyczna, którą prowadzimy na żywo, z telefonicznym 

udziałem naszych słuchaczy. Porusza najbardziej aktualne problemy współczesnej 

Polski i świata: sprawy związane z wychowaniem młodego pokolenia, rodziny, 

edukacji, pasji i zainteresowań.W programie rozmawiamy o przykładach 

przestrzegania i nieprzestrzegania obowiązującego w naszym kraju prawa, 

dykryminacji, łamaniu praw osób niepełnosprawnych i zwierząt.

28 REPORTAŻE

Dłuższe i rozbudowane formy radiowe prezentujące najważniejsze problemy 

codziennego życia mieszkańców regionu, ciekawe wydarzenia , zjawiska 

przyrodnicze, obiekty.

29 PULS DNIA

Popołudniowa audycja informacyjna ,przedstawiająca najważniejsze wydarzenia dnia 

w regionie, zawierająca także gatunki publicystyki społecznej, kulturalnej, politycznej i 

gospodarczej z elementami krajowymi i międzynarodowymi, audycji towarzyszy dyżur 

telefoniczny.



30 SKRYNIA

Audycja adresowana jest do mieszkańców Polski południowo-wschodniej 

pochodzenia ukraińskiego i do wszystkich miłośników języka i kultury 

ukraińskiej.Magazyn zawiera:1) dziennik/informacje z życia mniejszości ukraińskiej w 

Polsce oraz wybrane z Ukrainy ; 2)kalendarium historyczne; 3)relacje dźwiękowe z 

uroczytości, koncertów, wystaw,konferencji naukowych i spotkań tej społeczności; 4) 

zapowiedzi imprez kulturalnych; 5)przegląd prasy; 6)całość ilustrowana jest muzyką 

ukraińską-od ludowej po folk, pop i rock; 7) stałym elementem audycji jest cykl 

"Muzyczna skrzynka" prezentujący wykonawców i kompozytorów ukrańskich. 

Częstym tematem audycji jest działalność Związku Ukraińców w Polsce oraz wywiady 

z interesującymi ludźmi polityki, nauki i  kultury. Audycja ukazuje siędwa razy w 

tygodniu (premiera+ powtórka).Czas odcinka 50'.Magazyn ukazuje się na antenie 

Polskiego Radia Rzeszów od 1959 roku. Jedną z autorek audycji jest dziennikarka 

pochodzenia ukraińskiego red.Olga Hałabud. 

31 AUDYCJE OKOLICZNOŚCIOWE

Reportaże okazjonalne  w j.ukraińskim dotyczące obchodzonych przez tę 

społeczność świąt z kalendarza liturgicznego jak : Wigilia i Boże Narodzenie oraz 

Wielkanoc

32 W OGRODZIE WIARY

Niedzielna audycja , emitowana raz w tygodniu, poświęcona głównie tematyce religii 

rzymsko -katolickiej,prezentująca i zapowiadająca bieżące wydarzenia Kościoła 

rzymsko -katolickiego na Podkarpaciu, zawierająca katechezę wyjaśniającą czytania 

zawarte w  Piśmie Św. jak również przegląd prasy katolickiej. W audycji pojawiają się 

także informacje dotyczące ważnych wyarzeń religijno-kulturalnych w regionie ,takich 

jak:koncerty, jasełka, przedstawienia , wieczorki poezji religijnej itp.

33 AUDYCJE OKOLICZNOŚCIOWE
Wykraczające poza główny plan ramowy-okazjonalne audycje realizowane w związku 

z bieżącymi potrzebami programowymi.

34 DYSKUSYJNY KLUB RADIOWY

Program podejmuje tematy związane z aktualnymi wydarzeniami, ale także odnosi się 

do zdarzeń z przeszłości, nierzadko wybiega także w przyszłość. Autor zaprasza do 

rozmowy przedstawicieli bardzo różnych dziedzin kultury, sztuki, nauki, historii, sportu, 

polityki. Goście programu, to ludzie o wielkiej wiedzy i ogromnej pasji, którzy z 

determinacją realizują swoje zamierzenia. Są autorytetami w swoich środowiskach, 

chętnie dzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi. Dyskusyjny Klub Radiowy 

w Polskim Radiu Rzeszów, to niepospieszna rozmowa na ważne tematy z 

wyjątkowymi ludźmi.



35 BABSKIE GADANIE

To sobotni przedpołudniowy program (09.05-11.00) , prowadzony na żywo, 

przeznaczony nie tylko dla kobiet. Utrzymany w lekkiej konwecji  "pogaduch " w 

klarowny i prosty sposób przybliża  ważne tematy dotyczące partnerstwa,życia, 

rodziny i codziennych problemach. W rozmowach pojawiają się zarówno ludzie 

dojrzali jak i młodzi -wszystko po to aby zderzyć argumenty odmiennych płci, młodości 

i doświadczenia. Ważnym tematem audycji są właściwe relacje między wszystkimi 

członkami rodziny.

36
BIWAK Z POLSKIM RADIEM 

RZESZÓW

Codzienny, interaktywny program wakacyjny przedstawiający najciekawsze miejsca w 

regionie atrakcyjne turystycznie, z informacjami dla wypoczywających w górach i nad 

wodą, praktycznymi poradami dla udających się na wypoczynek, zawiera także 

propozycje aktywnych form spędzania wolnego czasu i liczne konkursy dla słuchaczy

37 OKOLICE KULTURY

To magazyn prezentujący najciekawsze wydarzenia kulturalne w podkarpackim. 

Analizujący zjawiska i procesy artystyczne w tym regionie, również w kontekście 

ogólnopolskim i w odwołaniach do tradycji. Pokazuje dorobek naszych artystów, 

animatorów i placówek kultury oraz różnych zespołów. Oprócz relacji z tego co się 

wydarzyło są również zapowiedzi planowanych zdarzeń kulturalnych w 

województwie.Ważna jest współpraca z Okręgiem Rzeszowskim  ZPAP -skutkująca 

wystawami prac regionalnych artystów w naszej Radiowej  Galerii Sztuki "Pod 

Zegarem". "Okolice kultury" ukazują się raz w tygodniu, w piątki od 17:05 do 19:00. 

38 MAGAZYN LITERACKI PRRZ

Magazyn literacki, poświęcony poezji, prozie, dramaturgii scenicznej i radiowej, 

eseistyce, krytyce literackiej, prezentacji utworów i ich autorów na antenie Polskiego 

radia Rzeszów. W każda niedzielę od 21:00 - 22:40 gośćmi radia będą autorzy z 

Podkarpacia jak również ci którzy odwiedzają nasz region.Części stałe magazynu to 

rozmowa z pisarzem, Literacka kuchnia z puszki - kulinarne preferencje 

zaproszonych do studia autorów. Literackie Archiwum Polskiego Radia Rzeszów - 

prezentacje autorów którzy przed laty gościli w naszym radiu.

39 ULICA KULTURALNA

Audycja poświęcona zjawiskom kulturalnym dziejącym się tuż obok nas, czasem 

pomijanym lub niezauważanym. To okazja do spotkania z alternatywną muzyką 

niezależnymi artystami z różnych dziedzin, prezentacja interesujących wykonawców 

muzycznych z kręgów inspirowanych kulturą tradycyjną.Emisja w niedzielne wieczory 

od 21:00-23:00



40 OKOLICE KULTURY

To magazyn prezentujący najciekawsze wydarzenia kulturalne w podkarpackim. 

Analizujący zjawiska i procesy artystyczne w tym regionie, również w kontekście 

ogólnopolskim i w odwołaniach do tradycji. Pokazuje dorobek naszych artystów, 

animatorów i placówek kultury oraz różnych zespołów. Oprócz relacji z tego co się 

wydarzyło są również zapowiedzi planowanych zdarzeń kulturalnych w 

województwie.Ważna jest współpraca z Okręgiem Rzeszowskim  ZPAP -skutkująca 

wystawami prac regionalnych artystów w naszej Radiowej  Galerii Sztuki "Pod 

Zegarem". "Okolice kultury" ukazują się raz w tygodniu, w piątki od 17:05 do 19:00. 

41 MAGAZYN LITERACKI PRRZ

Magazyn literacki, poświęcony poezji, prozie, dramaturgii scenicznej i radiowej, 

eseistyce krytyce literackiej, prezentacji utworów i ich autorów na antenie Polskiego 

radia Rzeszów. W każda niedzielę od 21:00 - 22:40 gośćmi radia będą autorzy z 

Podkarpacia jak również ci którzy odwiedzają nasz region.Części stałe magazynu to 

rozmowa z pisarzem, Literacka kuchnia z puszki - kulinarne preferencje 

zaproszonych do studia autorów. Literackie Archiwum Polskiego Radia Rzeszów - 

prezentacje autorów którzy przed laty gościli w naszym radiu.

42 ULICA KULTURALNA

Audycja poświęcona zjawiskom kulturalnym dziejącym się tuż obok nas, czasem 

pomijanym lub niezauważanym. To okazja do spotkania z alternatywną muzyką 

niezależnymi artystami z różnych dziedzin, prezentacja interesujących wykonawców 

muzycznych z kręgów inspirowanych kulturą tradycyjną.

43 RADIOWY KINEMATOGRAF

Nowości repertuaru kinowego i recenzje, relacje z planów zdjęciowych i największych 

krajowych filmowych imprez oraz wywiady z aktorkami, aktorami i reżyserami - a więc 

nie zawsze łatwe pytania stawiane ludziom kina. Szczególne miejsce w programie 

zajmują rozmowy z twórcami filmów fabularnych i dokumentalnych związanych  z 

Podkarpaciem.

44 WEEKEND KULTURALNIE
Krótki serwis zapowiadający najważniejsze regionalne imprezy kulturalne  weekendu. 

Emitowany 2 razy w tygodniu.

45
BIWAK Z POLSKIM RADIEM 

RZESZÓW

Codzienny, interaktywny program wakacyjny przedstawiający najciekawsze miejsca w 

regionie atrakcyjne turystycznie, z informacjami dla wypoczywających w górach i nad 

wodą, praktycznymi poradami dla udających się na wypoczynek, zawiera także 

propozycje aktywnych form spędzania wolnego czasu i liczne konkursy dla słuchaczy

46
NOC MUZEÓW -WYDANIE 

SPECJALNE

Specjalne wydanie dotyczące Europejskiej Nocy Muzeów w regionie, informacje o 

placówkach kulturalnych, które można odwiedzić, rozmowy z kustoszami muzeów , 

ludźmi kultury, recenzje najciekawszych wystaw i ekspozycji.

47
MASKARADA W RZESZOWIE-

STUDIO FESTIWALU

Emitowany codziennie w okresie Festiwalu Teatralnego Maskarada specjalny serwis 

połączony z rozmowami z gośćmi Festiwalu.

48 FESTIWAL FILMOWY W GDYNI
Specjalne relacje z Festiwalu Filmowego w Gdyni zawierające rozmowy z twórcami 

filmów, nagrodzonymi artystami i producentami.



49 ŚWIAT WOKÓŁ NAS

Piątkowe wydanie magazynu poświęcone jest kulturze w regionie (działalność domów 

kultury, samorządowych centrów kultury, miejskich i gminnych ośrodków kultury na 

Podkarpaciu, relacje z bieżących imprez, rozmowy z zaproszonymi do studia gośćmi, 

promocja  inicjatyw czy projektów realizowanych w placówkach, materiały dotyczące 

działalności wojewódzkich,miejskich i  gminnych bibliotek publicznych.

50 BIESZCZADZKIE LATO Z KSIĄŻKĄ

 Bieszczadzkie Lato z Książką- to jedyna tego typu impreza w Polsce. Otwarte i 

skierowane do szerokiego grona osób wydarzenie czytelnicze, składa się ze spotkań 

ze znanymi autorami, artystami – pisarzami, ilustratorami, projektantami, a także 

ludźmi książki i kultury – dziennikarzami, naukowcami, wydawcami. Na naszej antenie 

zamieszczamy-relacje, rozmowy, wywiady z twórcami i wydawcami biorącymi udział w 

tym spotkaniu.

51 OKOLICE KULTURY

To magazyn prezentujący najciekawsze wydarzenia kulturalne w podkarpackim. 

Analizujący zjawiska i procesy artystyczne w tym regionie, również w kontekście 

ogólnopolskim i w odwołaniach do tradycji. Pokazuje dorobek naszych artystów, 

animatorów i placówek kultury oraz różnych zespołów. Oprócz relacji z tego co się 

wydarzyło są również zapowiedzi planowanych zdarzeń kulturalnych w 

województwie.Ważna jest współpraca z Okręgiem Rzeszowskim  ZPAP -skutkująca 

wystawami prac regionalnych artystów w naszej Radiowej  Galerii Sztuki "Pod 

Zegarem". "Okolice kultury" ukazują się raz w tygodniu, w piątki od 17:05 do 19:00. 

52 MAGAZYN LITERACKI PRRZ

Magazyn literacki, poświęcony poezji, prozie, dramaturgii scenicznej i radiowej, 

eseistyce krytyce literackiej, prezentacji utworów i ich autorów na antenie Polskiego 

radia Rzeszów. W każda niedzielę od 21:00 - 22:40 gośćmi radia będą autorzy z 

Podkarpacia jak również ci którzy odwiedzają nasz region.Części stałe magazynu to 

rozmowa z pisarzem, Literacka kuchnia z puszki - kulinarne preferencje 

zaproszonych do studia autorów. Literackie Archiwum Polskiego Radia Rzeszów - 

prezentacje autorów którzy przed laty gościli w naszym radiu.

53 ULICA KULTURALNA

Audycja poświęcona zjawiskom kulturalnym dziejącym się tuż obok nas, czasem 

pomijanym lub niezauważanym. To okazja do spotkania z alternatywną muzyką 

niezależnymi artystami z różnych dziedzin, prezentacja interesujących wykonawców 

muzycznych z kręgów inspirowanych kulturą tradycyjną.



54 OKOLICE KULTURY

To magazyn prezentujący najciekawsze wydarzenia kulturalne w podkarpackim. Analizujący 

zjawiska i procesy artystyczne w tym regionie, również w kontekście ogólnopolskim i w 

odwołaniach do tradycji. Pokazuje dorobek naszych artystów, animatorów i placówek kultury 

oraz różnych zespołów. Oprócz relacji z tego co się wydarzyło są również zapowiedzi 

planowanych zdarzeń kulturalnych w województwie.Ważna jest współpraca z Okręgiem 

Rzeszowskim  ZPAP -skutkująca wystawami prac regionalnych artystów w naszej Radiowej  

Galerii Sztuki "Pod Zegarem". "Okolice kultury" ukazują się raz w tygodniu, w piątki od 

17:05 do 19:00. 

55 MAGAZYN LITERACKI PRRZ

Magazyn literacki, poświęcony poezji, prozie, dramaturgii scenicznej i radiowej, 

eseistyce krytyce literackiej, prezentacji utworów i ich autorów na antenie Polskiego 

radia Rzeszów. W każda niedzielę od 21:00 - 22:40 gośćmi radia będą autorzy z 

Podkarpacia jak również ci którzy odwiedzają nasz region.Części stałe magazynu to 

rozmowa z pisarzem, Literacka kuchnia z puszki - kulinarne preferencje 

zaproszonych do studia autorów. Literackie Archiwum Polskiego Radia Rzeszów - 

prezentacje autorów którzy przed laty gościli w naszym radiu.

56 SŁUCHOWISKA
Kilkudziesięciominutowe produkcje teatru radiowego realizowane w siedzibie 

Polskiego Radia Rzeszów głównie w oparciu o miejscowe zespoły twórców

57 DRABINA DO NIEBA

Drabina do Nieba – zbeletryzowana saga radiowa przedstawiająca historię miasta 

Rzeszowa od roku 1912 po czasy współczesne. Autor Jerzy J. Fąfara, reżyser Grzegorz  

Styła – obaj są mieszkańcami Rzeszowa. Do słuchowiska zaangażowanych jest około 60-  

rzeszowskich aktorów. Program cieszy się dużą popularnością. Słuchaczy zapraszamy do 

radia na rozmowy o czasach prezentowanych, w odcinkach. Gromadzimy zdjęcia z 

prywatnych archiwów , rejestrujemy opowieści i wspomnienia.   Władze miasta są na 

tyle zainteresowane tym radiowym wydarzeniem, ze chcą „drabinę  do nieba”  

traktować jako produkt marketingowy miasta. 

58 KSIĄŻKA DLA DZIECI
Fragmenty powieści dla dzieci w wykonaniu rzeszowskich aktorów. Emisja w 

niedzielnym programie dla dzieci "Kolorowy mikrofon"

59
DZIECI DZIECIOM NA DZIEŃ 

DZIECKA

Laureaci konkursu"Pięknego Czytania" prezentują 1 czerwca na naszej antenie  

swoje interpretacje najpopularniejszych utworów  literatury dzieciecej twórców z 

Podkarpacia.



60 SŁUCHOWISKA

W 2016 roku wprowadzamy na antenę cykl słuchowisk dla dzieci o charakterze 

edukacyjnym . Będą to sfabularyzowane  i udramatyzowane formy prezentacji 

wielkich polskich  twórców nauki, kultury, sztuki podane w przystępnej formie dla 

dzieci i z wykorzystaniem dzieci jako aktorów ( oprócz oczywiście aktorów dorosłych) . 

np. Historia małej dziewczynki Marii Skłodowskiej,  małego Fryderyka Chopina, 

małego Wojciecha Kilara czy ucznia Czesława Miłosza…   

61 KSIĄŻKA W ODCINKACH

Fragmenty powieści i literatury faktu (głównie z listy nowości wydawniczych) w 

interpretacji aktorów bądź samych autorów.Emisja od poniedziałku do piątku o10:50 z 

powtórką o 1:00

62 SŁOWA

Cotygodniowa audycja  prezentująca twórczość literatów regionalnych goszczących w 

niedzielnym Magazynie literackim , w artystycznym wykonaniu aktorki Teatru 

im.Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

63 SPOTKANIE Z REPORTAŻEM

Życie pisze najciekawsze scenariusze. Reportaż jest tym gatunkiem sztuki radiowej, 

który wciąż najlepiej przekazuje i portretuje losy zwykłego człowieka - jego problemy, 

tragedie i sukcesy. Dotyczy rzeczywistych sytuacji i wydarzeń. Historii, które 

przydarzyły się prawdziwym ludziom. Nie pomija też osoby obserwatora, reportażysty, 

który z mikrofonem uczestniczy w opisie rzeczywistości. Nasi dziennikarze tematów 

do swoich nagrań szukają w najbliższej okolicy, swojej małej ojczyźnie jaką jest 

region.

64 STUDIO DOKUMENTU

Cotygodniowa audycja wypełniona współczesnym reportażem lub obszernym 

pogłębionym dokumentem odnoszącym się do nieznanych kart historii regionu XX 

wieku.

65 CRESCENDO

Magazyn muzyki klasycznej poświęcony jest w całości wydarzeniom w naszym 

regionie. Nadajemy: reportaże, relacje, recenzje z koncertów i różnych imprez 

poświęconych muzyce poważnej, oraz promujemy utalentowaną młodzież. Gośćmi 

magazynu są wybitni muzycy i dyrygenci występujący z Orkiestrą Symfoniczną 

Filharmonii Podkarpackiej, a także w innych ośrodkach naszego regionu.

66 CAŁY TEN ZGIEŁK
Magazyn jazzowy, w którym mogą Państwo posłuchać relacje z koncertów w regionie, 

wywiady z jazzmanami, bieżące informacje, komentarze i recenzje płytowe. "Cały ten 

zgiełk" to podróż przez wszystkie style jazzowe i muzykę z elementami jazzu. 

67 ROCK RADIO
Nowości muzyki rockowej, wywiady z artystami, klasyka rocka, prezentacja 

podkarpackich wykonawców, konkursy. 

68 ROCK NOC
Klasyka rocka, muzyka z płyt winylowych nagrania zamówione przez słuchaczy. 



69 BLUES ATTACK

Blues Attack to cotygodniowa dawka Fusionbluesa adresowa zarówno do 6 latka jak i 

jego 66 letniego dziadka. Jest to najdłuższa audycja bluesowa w polskiej przestrzeni 

radiowej w której Blues spotyka się z Rockiem i odwrotnie z dużym respektem 

dla Ojców gatunku. Emisja w każdy czwartek o 19:05-21:00.

70 MIKROKLIMAT
Cotygodniowa audycja autorska z prezentująca piosenkę studencką, turystyczną i 

poezję śpiewaną.

71 DŹWIĘKOSFERA

Dźwiękosfera to audycja z muzyką różną, raczej mniej niż bardziej popularną. Od nu-

jazzu, elektroniki przez rock i indie rock po dźwięki zupełnie niszowe. Płyty raczej 

nowsze niż starsze. Staramy się być na bieżąco. Ponadto spotkania z gośćmi, 

wywiady i relacje.

72 NIEDZIELA BĘDZIE DLA WAS

"Niedziela Będzie Dla Was" - to magazyn, w którym pojawiają się gwiazdy polskiej 

sceny muzycznej, również debiutanci, o swoich muzycznych fascynacjach opowiadają 

znane postacie życia publicznego, a każdy - i młodszy i starszy - może w 

telefonicznym konkursie wygrać cenne nagrody.

73
KONCERTOWE STUDIO RADIA 

RZESZÓW

Transmisje lub retransmisje koncertów głównie regionalnych wykonawców różnych 

gatunków muzycznych występujących w studiu koncertowym Polskiego Radia 

Rzeszów.

74
PODKARPACKA SCENA 

PRZEBOJÓW

W piątki na antenie Polskiego Radia Rzeszów PODKARPACKA SCENA 

PRZEBOJÓW czyli lista najpopularniejszych utworów podkarpackich wykonawców.

75
MUZYCZNA NAGRODA RADIA 

RZESZÓW WERBEL2015

 Coroczny plebiscyt  Polskiego Radia Rzeszów na najlepszy album podkarpackiego 

wykonawcy - Werbel 2015. W ramach plebiscytu w naszych programach muzycznych 

przedstawiamy sylwetki wykonawców i zespołów oraz  prezentujemy nagrania . 

Całość zakończona jest koncertem finałowym, który w całości transmitujemy na 

naszej antenie.
76 RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL

Transmisja z koncertu finałowego w ramach międzynarodowego festiwalu 

muzycznego Carpathia-Festival -Rzeszów 2015.

77 CIESZANÓW ROCK FESTIWAL
Transmisja koncertu finałowego w ramach rockowego festiwalu w Cieszanowie, nad 

którym patronat sprawuje Polskie Radio Rzeszów.

78 TRANSMISJA KONCERTÓW
Transmisje  koncertów głównie regionalnych wykonawców różnych gatunków 

muzycznych grających w naszym regionie.

79 KLASYKA NOCĄ Nocna wiązanka utworów muzyki poważnej. Emisja dwa razy w tygodniu .

80 MUZYKA FILMOWA NOCĄ Nocna wiązanka utworów muzyki filmowej. Emisja trzy razy w tygodniu .



81 NIECH GRA MUZYKA

Magazyn kulturalny z nastawieniem na młodego słuchacza, prezentujący dorobek 

szkół  muzycznych w regionie, sylwetki wybitnych uczniów z tych placówek, 

informacje o przeglądach i konkursach, prezentacja rzeszowskiego środowiska 

muzyków i pedagogów klasycznych, koncerty szkolne-rozmowy z uczestnikami i 

opiekunami oraz wykonawcami, fragmenty koncertów, zapowiedzi piątkowych 

koncertów w Filharmonii Podkarpackiej.

82 KLUB KSIĄŻKI

Klub książki - czyli magazyn dobrych lektur. Prezentacja nowości. Rozmowy, 

felietony, recenzje różnego typu literatury pięknej, faktu czy historycznej. Stała rubryka 

"Księgarz poleca" i zagadki literackie z nagrodami książkowymi. Audycja ukazuje się 

w każdą niedzielę o godz. 18:40.

83 USŁUGI DLA CZYTAJĄCYCH Recenzje i rozmowy promujące nowości wydawnicze. Emisja dwa razy w tygodniu.

84 KLEKOTANIE DINOZAURA
Cotygodniowy autorski program muzyczny prezentujący utwory z pogranicza bluesa, 

rocka i big-beatu z lat 50.,60., i 70. (emisja w poniedziałki 0d 19.08-21.00).

85 DYSKUSYJNY KLUB RADIOWY

Program podejmuje tematy związane z aktualnymi wydarzeniami, ale także odnosi się 

do zdarzeń z przeszłości, nierzadko wybiega także w przyszłość. Autor zaprasza do 

rozmowy przedstawicieli bardzo różnych dziedzin kultury, sztuki, nauki, historii, sportu, 

polityki. Goście programu, to ludzie o wielkiej wiedzy i ogromnej pasji, którzy z 

determinacją realizują swoje zamierzenia. Są autorytetami w swoich środowiskach, 

chętnie dzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi. Dyskusyjny Klub Radiowy 

w Polskim Radiu Rzeszów, to niepospieszna rozmowa na ważne tematy z 

wyjątkowymi ludźmi.

86 DINO TOP
Audycja słowno-muzyczna, emitowana raz w tygodniu, prezentująca listę wybranych 

w głosowaniu utworów klasycznego rocka, big-beatu i bluesa z lat 50.,60., i 70.

87 MUZYKA Z GŁOŚNIKA
Cotygodniowa audycja przedstawiająca znane i mniej znane utwory muzyki 

popularnej  z lat 50.,60., i 70.

88 NOC Z RADIEM RZESZÓW
Nocny autorski program muzyczny prezentujący nowe i starsze przeboje muzyki pop. 

Emisja  4 razy w tygodniu (23:00-01.00).

89 TRANSMISJE
Transmisje i relacje z ważnych wydarzeń, świąt narodowych i uroczystości w regione 

z udziałem najważniejszych przedstawicieli władz państwowych .

90 1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI
Okazjonalne reportaże, relacje reporterskie dotyczące wydarzeń związanych z 

obchodami rocznicy Chrztu Polski.

91
WROCŁAW EUROPEJSKA STOLICA  

KULTURY

Okazjonalne reportaże, relacje reporterskie z udziału artystów z Podkarpacia w  

wydarzeniach kulturalnych we Wocławiu.



92
EUROPEJSKI STADION KULTURY -

RZESZÓW 2016

Informacje, relacje , transmisje koncertów w ramach Europejskiego Stadionu Kultury/ 

Wschód Kultury.

93 ŚWIĘTO PANIAGI

Święto Paniagi (ulicy Trzeciego Maja w Rzeszowie)  to jedna z największych imprez 

plenerowych miasta. Często uczestniczy w nim 40 tyś. ludzi. Święto połączone jest z 

otwartym dniem w Polskim Radiu Rzeszów, nasi słuchacze, którzy odwiedzają nasze 

studia mogą wziąć udział w programach na żywo, przeczytać serwis, prognozę 

pogody,pozdrowić bliskich , zapowiedzieć piosenkę. W studiiu koncertowym 

im.T.Nalepy odbywają się koncerty, pokazy , spotkania z twórcami regionalnymi, 

wystawiane jest nasze słuchowisko "Drabina do nieba".Przez cały dzień na naszej 

antenie pojawiają się relacje i materiały dźwiękowe z obu tych imprez.

94 NA LUDOWĄ NUTĘ
Poranna krótka audycja  wypełniona muzyką tworzoną przez amatorskie zespoły 

ludowe z Podkarpacia.Emisja 5 razy w tygodniu .

95 PLEBISCYT KAPEL LUDOWYCH

Cotygodniowe zestawienie najpopularniejszych według słuchaczy utworów 

tworzonych przez amatorskie zespoły luedow i folklorystyczne z Podkarpacia. Emisja 

raz w tygodniu.

96 PISMA I ZNAKI

W programie poruszane są tematy z dziedziny religioznawstwa i filozofii religii.Audycja 

dzieli się na dwie części:społeczno-kulturową oraz teologiczną.Poszczególne 

zagadnienia omawiane są  i porównywane przez specjalistów takich nauk 

jak:filozofia,socjologia,psychologia,teologia. Celem programu jest ukazanie genezy, 

licznych konteksów i rozwoju wybranych zjawisk dotyczących duchowości człowieka, 

jego aktywności w dziedzinie religii.Audycja stanowić ma inspirację dla dialogu między 

religiami, naukowych poszukiwań, postrzegania złożonego zjawiska religii w szerokiej 

perspektywie, z uwzględnieniem przemian społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych, 

ma uczyć obywateli tolerancji wobec wszelkich "inności"-wyznania, kultury, koloru 

skóry, itp.

97 PONIEDZIAŁEK FOLKOWY
Poranna krótka audycja  wypełniona muzyką tworzoną przez zespoły folkowe . Emisja 

1 raz w tygodniu .

98 RADIOLATORIUM

Projekt RADIOLATORIUM, to realizowany na kilku płaszczyznach format 

popularyzujący naukę, technikę, historię nauki i techniki oraz tradycyjne formy 

eksperymentowania. Nadawany w soboty o godz. 11



99 DLACZEGO NIE?

Program będący częścią sobotniego  magazynu "Babskie gadanie". Autor 

przedstawia w nim ciekawostki ze świata nauki, a także tłumaczy zjawska i sytuacje 

dotyczące życia codziennego. Często są to zagadnienia związane  z edukacją 

medialną (sposobu tworzenia i nadawania przekazów medialnych, kierowanie uwagi 

na filtrowanie komunikatów, wybieranie właściwych treści, zwracanie uwagi na 

ksztalcenie umiejętności obsługi "nowych mediów").

100 TAJEMNICE LABORATORIUM

Audycja poświęcona prezentacji osiągnięć środowiska naukowego Rzeszowa 

(Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i 

Zarządzani, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji). W laboratoriach rzeszowskich 

uczelni prowadzone są nowatorskie prace badawcze. Wiele z nich ma innowacyjny i 

unikatowy charakter. Reporterzy  starają się poznać istotę prowadzonych badań. 

Usiłują znaleźć dla nich praktyczne zastosowanie w codziennym życiu lub w 

sytuacjach poprawiających jakość, bezpieczeństwo, komfort funkcjonowania 

człowieka. 

W wyjaśnianiu często skomplikowanych eksperymentów, pomagają reporterom 

wypowiedzi ekspertów, zajmujących się podobnymi dziedzinami badań. 

Dźwiękowemu poznawaniu "Tajemnic laboratoriów" towarzyszą fotoreportaże .

101 INTERAKTYWNY PIKNIK WIEDZY

Relacje z pikniku naukowego , który odbywa się pod patronatem Polskiego Radia 

Rzesów, prezentacja wystawców, rozmowy z naukowcami, omówienia doświadczeń, 

zachęta do badania zjawisk przyrodniczych i wykorzystywania nowych technologii w 

życiu codziennym.

102 NOWE TECHNOLOGIE

Audycja popularno-naukowa, w krótkiej formie przedstawiająca, co udoskonalamy, 

dlaczego i w jaki sposób wdrażamy nowe rozwiązania produkcyjne na świecie i  

Podkarpaciu. Głównymi tematami audycji są  dokonania  technologiczne w różnych 

dziedzinach nauki i życia.



103 ODCYFROWANI

 Audycja dla słuchaczy 50+ zapobiegająca wykluczeniu cyfrowemu osób 

starszych.Program zawiera m.in.informacje dotyczące urządzeń elektrycznych, 

porady jak obsługiwać współczesne odbiorniki radiowe UKF i DAB+, elementarne 

informacje dotyczące obsługi komputera, telefonu komórkowego z uwzględnieniem 

zagrożeń, bankowość elektroniczna w pigułce,cyfrowa fotografia-jako hobby na 

emeryturze, ogórdkowe minielektrownie wiatrowe i solarne, porady jak oszczędzać 

energię elektryczną i wreszcie jakie usługi zapewnia radiofonia i telewizja publiczna w 

kontekście opłaty abonamentowej (ostrzeganie ludności w sytuacjach kryzysowych).  

Przedstawianie działalności Uniwersytetów III Wieku w regionie.

104
DEMOKRATYCZNE  MEDIA-

MEDIALNA DEMOKRACJA

Audycja edukacyjna , emitowana co dwa tygodnie promująca media publiczne jako 

ważny warunek wolności i demokracji obywateli, podkreślająca rangę mediów 

lokalnych jako głównego  medium przekazującego informacje z regionu, zwracająca 

uwagę na wysoki walor artystyczny prezentowanych programów i rzetelne relacje 

reporterskie oraz wszelką edukację obywatelską promowaną przez media publiczne.

105 CYFROWY ŚWIAT RADIOWY

Dwutygodnik specjalistyczny przybliżający DAB+ jako technologię emisji i odbioru 

wielokrotnie efektywniejszą od obecnego nadawania analogowego FM, podkreślanie 

ekologii rozwiązania, digitalizacja zbiorów archiwalnych, technologia cyfrowego 

zapisui odtwarzania dźwięku, obrazów, filmów z uwzględnieniem domowych 

komputerów, tabletów i smartfonów, bezpieczeństwo użytkowania urządzeń 

elektronicznych jako ważny element edukacyjny.

106 INNOWATOR

Cotygodniowa audycja, w której prezentujemy interesujące i ważne dla naszego 

regionu przedsięwzięcia gospodarcze, gospodarczo-społeczne i edukacyjne. 

Pokazujemy firmy, które postawiły na innowacje, przedsiębiorców współpracujących z 

naukowcami na rzecz nowych rozwiązań oraz działalność instytucji okołobiznesowych 

wspierających rozwój innowacyjności.

107 WOJNY, KAMPANIE, MIILTARIA
Cotygodniowa audycja przypominająca najważniejsze batalie, zjawiska i postaci 

wojska XX wieku związane z dzisiejszym Podkarpaciem

108
PREZENTACJA WITRYNY 

POLSKIEGO RADIA RZESZÓW

Ccotygodniowa informacja o zawartości strony internetowej Polskiego Radia 

Rzeszów, ciekawych fotogaleriach, relacjach video,wgranych relacjach 

reporterskich,nowościach informacyjnych i technologicznych witryny, a także o 

nowych możliwościach odbioru programu i przeglądania zawartości naszej strony 

między inymi na urządzeniach mobilnych.



109 HISTORIA DUŻA I MAŁA

 Cylkiczna audycja poświęcona nieznanym wydarzeniom historycznym w regionie 

południowo -wschodnim, okres II wojny światowej i lata powojenne. Tematyka 

polityczna, walki i konspiracji  wojennej i powojennej. Żródłami są historycy 

prowadzący badania rgionalne z Uniwersytetu Rzeszowskiego i IPN Oddział 

Rzeszów.

110 WOJNY, KAMPANIE, MIILTARIA
Cotygodniowa audycja przypominająca najważniejsze batalie, zjawiska i postaci 

wojska XX wieku związane z dzisiejszym Podkarpaciem

111 Z PODKARPACIA W ŚWIAT
Emitowana raz w tygodniu krótka rozmowa z osobą pochodzącą z Podkarpacia, która 

zaznaczyła się w życiu kulturalnym, społecznym czy naukowym kraju i świata

112 MIĘDZY NAMI

Codzienna audycja publicystyczna, którą prowadzimy na żywo, z telefonicznym 

udziałem naszych słuchaczy. Porusza najbardziej aktualne problemy współczesnej 

Polski i świata: sprawy związane z wychowaniem młodego pokolenia, rodziny, 

edukacji, pasji i zainteresowań.W programie rozmawiamy o przykładach 

przestrzegania i nieprzestrzegania obowiązującego w naszym kraju prawa, 

dykryminacji, łamaniu praw osób niepełnosprawnych i zwierząt.

113 DYSKUSYJNY KLUB RADIOWY

Program podejmuje tematy związane z aktualnymi wydarzeniami, ale także odnosi się 

do zdarzeń z przeszłości, nierzadko wybiega także w przyszłość. Autor zaprasza do 

rozmowy przedstawicieli bardzo różnych dziedzin kultury, sztuki, nauki, historii, sportu, 

polityki. Goście programu, to ludzie o wielkiej wiedzy i ogromnej pasji, którzy z 

determinacją realizują swoje zamierzenia. Są autorytetami w swoich środowiskach, 

chętnie dzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami z innymi. Dyskusyjny Klub Radiowy 

w Polskim Radiu Rzeszów, to niepospieszna rozmowa na ważne tematy z 

wyjątkowymi ludźmi.

114 NOC Z GWIAZDAMI

 Audycja popularnonaukowa poświęcona gwiazdom, planetom, gwiezdnym podróżom 

i tajemnicom Wszechświata... Wspólnie z autorami słuchacz przemierza kosmiczne 

szlaki, układy i systemy... Śledzi dzieje i sekrety naszego Układu Słonecznego. 

Przygląda się historii kosmicznych lotów - Per Aspera ad Astra... Doszukuje się  

prawdziwej nauki w fantastyce... naukowej.

115 PO POLSKU CZY PO POLSKIEMU?

Emitowana raz w tygodniu krótka rozmowa z językozanwacą  z Uniwersytetu 

Rzeszowskiego i Członkiem Rady Języka Polskiego prof. K.Ożogiem wyjaśniająca 

zjawiska i niuanse współczesnej polszczyzny.



116 JA,OBYWATEL

Edukacyjna audycja obywatelska,pokazująca prawa i obowiązki obywatela, 

określająca zadania administracji samorządowej oraz rządowej, kompetencje gminy, 

powiatu i województwa, zachęcająca do udziału w wyborach, omawiająca rolę i 

zadania posłów, senatorów,prezydenta, radnych itp.

117 DYŻUR EKSPERTA

W każdy piątek w porannym magazynie informacyjnym Kalejdoskop (06:00-09:00) 

pełni dyżur telefoniczny ekspert (ekonomista, pracownik ZUS, NFZ, prawnik itp..), 

który odpowiada na pytania słuchaczy i próbuje pomóc rozwiązać przedstawione 

problemy.

118 USŁYSZ NASZE GŁOSY

Polskie Radio Rzeszów emituje cykl audycji "Usłysz nasze głosy". Współtworzą ją 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje z nimi nasza dziennikarka 

Bernadeta Szczypta. Poruszane w programie tematy oraz ich realizacja to pomysły 

spotykającej się w Jarosławiu grupy tzw. self-awdokatów. Są to osoby 

niepełnosprawne, które w imieniu własnym i innych niepełnosprawnych mówią o 

swoich prawach i potrzebach. Audycja "Usłysz nasze głosy" jest realizowana we 

współpracy z jarosławskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym w ramach projektu "Usłysz nasze głosy - Obywatel na 

pierwszym miejscu". Uczy obywateli również tolerancji i zrozumienia dla ludzi 

poszkodowanych przez los,propaguje postawy włączania osób niepełnosprawnych w 

życie społeczne, działa przeciwko ich wykluczeniu i 

dyskryminacji. Pokazuje, że postrzeganie osoby niepełnosprawnej jako niezaradnej 

życiowo, jest stereotypowe. 

119 MIĘDZY NAMI

Codzienna audycja publicystyczna, którą prowadzimy na żywo, z telefonicznym 

udziałem naszych słuchaczy. Porusza najbardziej aktualne problemy współczesnej 

Polski i świata: sprawy związane z wychowaniem młodego pokolenia, rodziny, 

edukacji, pasji i zainteresowań.W programie rozmawiamy o przykładach 

przestrzegania i nieprzestrzegania obowiązującego w naszym kraju prawa, 

dykryminacji, łamaniu praw osób niepełnosprawnych i zwierząt.

120 NGO-SPRAWNY JAK MAŁO KTO
Cykl audycji poświęconych promocji zatrudnienia i współpracy  organizacji 

pozarządowych z samorządem teryrytorialnym w województwie podkarpackim.



121 ŚWIAT WOKÓŁ NAS

Audycja poruszająca różne aspekty prawne (wydania wtorkowe).Omawiane są 

kwestie równości wobec prawa , stosunku Polaków do obowiązujących przepisów, 

spójności polskiego prawa.Odpowiadamy na pytania i wątpliwości słuchaczy 

zagubionych na co dzień w gąszczu przepisów.Wyjaśniamy sprawy niejednoznacze. 

W programie pojawiają się informacje związane z konkretnym tematem, wyjaśnień 

udziela zaproszony  do studia ekspert, a słowniczek pojęć prawnych pozwala poznać, 

nie tylko specjalistom , ten dział naszego życia. Środowe wydania tego magazynu 

mają charakter medyczny. Gośćmi w studiu wówczas są lekarze -specjaliści, 

dietetycy, rzecznicy praw pacjenta, pracownicy NFZ , orzecznicy-którzy edukują 

naszych słuchaczy w zakresie spraw zdrowotnych, doradzają gdzie i kiedy wykonywać 

badania profilaktyczne, jak zdrowo się odżywiać itp.Czwartkowe wydania poświęcone 

są natomiast sprawom obywatelskim .Do studia zapraszani są  ekonomiści, 

urzędnicy, socjologowie, politycy-którzy poruszają tematy obywatelskie (załatwianie 

spraw w urzędach, zadania administracji państwowej, kompetencje gminy i 

powiatu).Edukujemy obywatela w zakresie jego praw i obowiązków .

122 GIEŁDA PRACY

Audycja specjalistyczna skierowana przede wszystkim do osób młodych, które 

szukają zatrudnienia, chcą rozpocząć swoją karierę zwodową. W programie także 

informacje jak sporządzić dokumenty aplikacyjne, jak dobrze zaprezentować  się na 

rozmowie  o pracę. W audycji  znajdują się także oferty pracy dla młodych osób z 

Akademickich Biur Karier, a także z WUP w Rzeszowie. Są też porady dotyczące 

tego jak rozpoznać uczciwego pracodawcę, a także informacje  o tym jakie są rodzaje 

umów o pracę i czym różnią się od umów cywilno-prawnych.

123 OKO NA EKO

W każdy czwartek o 12:10 naprawdę mamy Oko na Eko. Ekologia, naturalność, 

zdrowe życie i zdrowy... rozsądek. To wszystko bardzo nas interesuje. Podpowiadamy 

jak być eko w codziennym, życiu, ale patrzymy też krytycznie czy aby wszystko co ma 

w nazwie ekologiczny - takim jest.

124
POZ CZYLI POROZMAWIAJMY O 

ZDROWIU

W każdej audycji przystępnym językiem omawiamy wybrane schorzenie - jego 

objawy, konsekwencje i sposoby leczenia. Naszymi gośćmi są wybitni specjaliści z 

różnych dziedzin medycyny pracujący w województwie podkarpackim. W "POZ" 

przedstawiamy także informacje o aktualnych akcjach profilaktycznych, nowych 

podkarpackich placówkach i zmianach w przepisach. 



125
ZAGLĄDAMY KWIATKOM W 

PŁATKI

Emitowana raz w tygodniu  krótka rozmowa z botanikiem o najciekawszych 

zjawiskach w świecie roślin, o ich pielęgnacji, nasadzeniach, nawożeniu w zależności 

od pory roku i klimatu.

126
SZCZYPTA ZDROWIA, SZCZYPTA 

PIĘKNA

To 10-minutowy sobotni magazyn dla tych wszystkich, którzy chcą z większą 

czułością pomyśleć o swoim zdrowiu i wyglądzie. Bo gdy dobrze się czujemy i ładnie 

wyglądamy, to jakoś łatwiej się żyje.  Aydycja o charakterze poradnikowym. 

127 PRAWOMOCNI

Łamiesz prawo? - może nawet o tym nie wiesz. Jak uniknąć konfliktu z wymiarem 

sprawiedliwości? W audycji z cyklu "PRAWOMOCNI"  odpowiadmy na szereg  pytań  

związanych ze stosowaniem prawa w codziennym życiu.

128 ŚWIAT WOKÓŁ NAS

Audycja poruszająca różne aspekty prawne (wydania wtorkowe).Omawiane są 

kwestie równości wobec prawa , stosunku Polaków do obowiązujących przepisów, 

spójności polskiego prawa.Odpowiadamy na pytania i wątpliwości słuchaczy 

zagubionych na co dzień w gąszczu przepisów.Wyjaśniamy sprawy niejednoznacze. 

W programie pojawiają się informacje związane z konkretnym tematem, wyjaśnień 

udziela zaproszony  do studia ekspert, a słowniczek pojęć prawnych pozwala poznać, 

nie tylko specjalistom , ten dział naszego życia. Środowe wydania tego magazynu 

mają charakter medyczny. Gośćmi w studiu wówczas są lekarze -specjaliści, 

dietetycy, rzecznicy praw pacjenta, pracownicy NFZ , orzecznicy-którzy edukują 

naszych słuchaczy w zakresie spraw zdrowotnych, doradzają gdzie i kiedy wykonywać 

badania profilaktyczne, jak zdrowo się odżywiać itp.Czwartkowe wydania poświęcone 

są natomiast sprawom obywatelskim .Do studia zapraszani są  ekonomiści, 

urzędnicy, socjologowie, politycy-którzy poruszają tematy obywatelskie (załatwianie 

spraw w urzędach, zadania administracji państwowej, kompetencje gminy i 

powiatu).Edukujemy obywatela w zakresie jego praw i obowiązków .

129 MIĘDZY NAMI

Codzienna audycja publicystyczna, którą prowadzimy na żywo, z telefonicznym 

udziałem naszych słuchaczy. Porusza najbardziej aktualne problemy współczesnej 

Polski i świata: sprawy związane z wychowaniem młodego pokolenia, rodziny, 

edukacji, pasji i zainteresowań.W programie rozmawiamy o przykładach 

przestrzegania i nieprzestrzegania obowiązującego w naszym kraju prawa, 

dykryminacji, łamaniu praw osób niepełnosprawnych i zwierząt.



130 BABSKIE GADANIE

To sobotni przedpołudniowy program (09.05-11.00) , prowadzony na żywo, 

przeznaczony nie tylko dla kobiet. Utrzymany w lekkiej konwecji  "pogaduch " w 

klarowny i prosty sposób przybliża  ważne tematy dotyczące partnerstwa,życia, 

rodziny i codziennych problemach. W rozmowach pojawiają się zarówno ludzie 

dojrzali jak i młodzi -wszystko po to aby zderzyć argumenty odmiennych płci, młodości 

i doświadczenia. Ważnym tematem audycji są właściwe relacje między wszystkimi 

członkami rodziny.

131 JAZDA KONTROLOWANA

To cotygodniowa audycja, w której w sposób jasny i dowcipny rozmawiamy o 

bezpieczeństwie ruchu drogowego. Współprowadzącym  audycję  jest instruktor nauki 

jazdy.

132 GODZINY REKTORSKIE

Czas kiedy zmęczony nauką student może wreszcie odłożyć książki. Od godziny 

21:00 w czwartki zapewniamy  nie tylko odpoczynek od nauki, ale też  przybliżamy 

tematy związane z tym, co dzisiaj interesuje młodych ludzi. W audycji dużo dobrej 

muzyki, ciekawych rozmów, konkursów i informacji gdzie i kiedy spędzić czas 

imprezując. Na Godziny Rektorskie zapraszamy nie tylko studentów, ale też 

wszystkich młodych ludzi, którzy chcą wiedzieć więcej i lubią dzielić się swoją wiedzą 

z innymi.

133 KOLOROWY MIKROFON

Niedzielna audycja dla dzieci ze szkół podstawowych, prowadzona na żywo, 

współrpowadzącymi program są uczniowie goszczący w studiu.Tematyka audycji jest 

bardzo szeroka od kół zainteresowań  poprzez rozmowy na trudne życiowe tematy- 

widziane oczami dzieci,stałym elementem audycji jest informator dotyczący 

najważniejszych imprez dla dzieci w regionie oraz fragment powieści dla dzieci i 

konkursy.Całość oprawiona jezst muzyką dla dzieci. 

134 DOBRA NUTA

 Muzykę do programu wybierają goście  audycji, którymi są uczniowie szkół średnich 

Rzeszowa i Podkarpacia. Są to przeważnie laureaci olimpiad ogólnopolskich, 

konkursów recytatorskich i konkursów piosenki o zasięgu regionalnym. Program 

zawiera relacje, materiały reporterskie z bieżących imprez i projektów 

organizowanych przez młodzież.

135
BIWAK Z POLSKIM RADIEM 

RZESZÓW

Codzienny, interaktywny program wakacyjny przedstawiający najciekawsze miejsca w 

regionie atrakcyjne turystycznie, z informacjami dla wypoczywających w górach i nad 

wodą, praktycznymi poradami dla udających się na wypoczynek, zawiera także 

propozycje aktywnych form spędzania wolnego czasu i liczne konkursy dla słuchaczy



136 POD WSPÓLNYM NIEBEM

Audycja poświęcona  odmienności kulturowej , społecznej i politycznej różnych krajów 

świata.Prezentacja zachowań, zwyczajów i rytuałów charakterystycznych dla krajów 

Europy, Afryki i Azji .Dyskusja dotyczyć będzie także rozmaitych zagadnień 

związanych z wiarą  i religiami świata.Zwróci uwagę na ich wzajemne powiązania, ale 

też  i różnice, które są przyczyną sporów i konfliktów. Będziemy też zwracać uwagę 

na to jak ważna w tym wszystkim jest tolerancja i zrozumienia wobec drugiego 

człowieka-całkowicie od nas innego.

137 SPORTOWE TAKTY

W programie prezentowane są relacje i rozmowy dotyczące popularyzacji wydarzeń 

sportowych na Podkarpaciu (rozmowy o kolarstwie, pływaniu, grach zespołowych). W 

programie prowadzone są transmisje ze spotkań z udziałem podkarpackich zespołów, 

sporą część zajmuje publicystyka sportowa w postaci reportaży i rozmów z ludźmi 

sportu, oraz interakcja ze słuchaczami w postaci konkursów antenowych. 

138 SERWISY NARCIARSKIE

W okresie zimowym stałe miejsce w naszej ramówce zajmują informacje o 

warunkach panujących na stokach narciarskich w naszym regionie. Za każdym razem 

zachęcamy słuchaczy do ruchu na świeżym powietrzu nawet podczas niższych 

temepratur. Wybieramy ciekawe miejsca w regionie i zachęcamy  do skorzystania z 

ich oferty turystycznej. Jednocześnie cały czas przypominamy o zachowaniu 

bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych, o odpowiednim 

przygotowaniu sprzętów zimowych i właściwym serwisowaniu.

139 TOUR DE POLOGNE
Specjalne relacje z wyścigu- z etapu podkarpackiego.

140 RAJD  RZESZOWSKI
Specjalne studio Rajdu Rzeszowskiego zawierające bieżące wyniki, relacje z 

poszczególnych etapów, wywiady (region).

141 TRANSMISJE

Polskie Radio Rzeszów przeprowadza transmisje sportowe z rozgrywek siatkarzy, 

koszykarzy, piłkarzy ręcznych, piłkarskich drużyn z Podkarpacia, z meczów z 

udziałem podkarpackich żużlowców i  hokeistów.Transmitujemy też gale boksu 

zawodowego, które odbywają się w regionie.

142 SERWISY Najważniejsze regionalne, krajowe i światowe informacje sportowe.

143 SPORTOWE ECHA

Niedzielna wieczorna audycja, w której podsumowywane są wszystkie wyniki meczów z 

udziałem podkarpackich drużyn, emitowany jest również felieton sportowy, materiały 

promujące sport wśród dzieci i młodzieży, relacje z zawodów judo, karate, zapasów.

144 KRONIKA MISTRZOSTW EUROPY
Specjalna kronika w czasie trwania piłkarskich Mistrzostw Europy-wyniki meczów, 

komentarze, wywiady, ciekawostki.



145 KRONIKA OLIMPIJSKA
Specjalna kronika w czasie trwania Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro-wyniki 

polskich sportowców, komentarze, rozmowy, ciekawostki.

146 STREFA KABARET

Audycja Łukasza Błąda -twórcy regionalnego kabaretu "Kaczka pchnięta nożem", w 

której w każdą sobotę posłuchać można skeczy, monologów i kabaretowych piosenek 

z bardziej lub mniej głębokiego archiwum oraz nowych nagrań programów i wywiadów 

z festiwali i przeglądów kabaretowych.

147 KABARET W DOBRYM TONIE
Emitowny codziennie w audycji "W dobrym tonie" od pon. do piątku krótki skecz 

kabaretowy

148
KLUB DOBREGO WOJAKA 

SZWEJKA

" Po licznych ekspedycyjach, bataliach, lazaretowych wizytacjach i okopowych 

perturbancjach - Dobry Wojak Szwejk zawładnąwszy Twierdzą Przemyśl w każdą 

sobotę około 8.40 czasu galicyjskiego okupuje Cesarsko-Królewską Audycję 

Kalejdoskop na dunajskich falach Polskiego Radia Rzeszów"-tak o swojej audycji 

satyryczno -kabaretowej mówią jej autorzy, członkowie Przemyskiego Stowarzyszenia 

Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka.

149 W DOBRYM TONIE
Nadawana od poniedziałku do piątku wczesnopopołudniowa audycja wypełniona 

muzyką pop i konkursami .

150 MUZOGALERIA Interaktywna audycja wypełniona muzyką pop, dance, house i rap .

151
LISTA PRZEBOJÓW POLSKIEGO 

RADIA RZESZÓW

Gorąca TRZYDZIESTKA najpopularniejszych przebojów!180 minut pełnych emocji i 

doskonalej muzyki. Muzyczne nowości i premierowe nagrania!

152 KONCERT NIM WSTANIE DZIEŃ Nocna wiązanka przebojów z różnych lat .

153
BIWAK Z POLSKIM RADIEM 

RZESZÓW

Codzienny, interaktywny program wakacyjny przedstawiający najciekawsze miejsca w 

regionie atrakcyjne turystycznie, z informacjami dla wypoczywających w górach i nad 

wodą, praktycznymi poradami dla udających się na wypoczynek, zawiera także 

propozycje aktywnych form spędzania wolnego czasu i liczne konkursy dla słuchaczy

154 GRAMY PO POLSKU
Program prezentujący hity polskiej muzyki rozrywkowej lat 80., 90. oraz początku XXI 

wieku .

155 PRZEBÓJ ZA PRZEBOJEM Muzyczna audycja emitowana w tygodniu prezentująca hity muzyczne z różnych lat .

156 KONKURSY Emitowane na antenie konkursy tematyczne lub muzyczne z nagrodami rzeczowymi

157 OPRAWA MUZYCZNA
Utwory muzyczne stanowiące oprawę do audycji kulturalnych, 

edukacyjnych,rozrywkowych, przerywniki, jingle.



158
HIT PARADA-UKRAIŃSKA LISTA 

PRZEBOJÓW

Stały ukraiński kącik piątkowej Listy Przebojów, w którym prezentowane są trzy 

pierwsze miejsca z listy przebojów ukraińskiej stacji "Zachodnij Palus" nadającej w 

Iwano-Frankowsku, emisji towarzyszy krótka prezentacji utworów ich wykanawców i 

twórców przez dziennikarza ukraińskiego. W zamian  Polskie Radio Rzeszów wysyła 

tej stacji trzy utwory w j.polskim.
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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

11 PODKARPACKI PANEL POLITYCZNY INFORMACJA 00:45:00 2 RAZY:I-VI,IX-XII 01:30:00 68:20:00

12 GŁOSEM ZWIĄZKÓW INFORMACJA 00:12:00 1 00:12:00 10:00:00

117 DYŻUR EKSPERTA EDUKACJA 00:30:00 1 00:30:00 25:30:00

121
ŚWIAT WOKÓŁ NAS (WYDANIA 

ŚRODOWE I CZWARTKOWE)
EDUKACJA 00:50:00 2 01:40:00 70:00:00

127 PRAWOMOCNI EDUKACJA 00:05:00 1 00:05:00 03:20:00

116 JA,OBYWATEL EDUKACJA 00:10:00 1:I-VI,IX-XII 00:10:00 03:25:00

120 NGO-SPRAWNY JAK MAŁO KTO EDUKACJA 00:10:00 1/MC 00:10:00 02:00:00

13 PODKARPACKIE POZARZĄDOWE INFORMACJA 00:30:00 1 00:30:00 25:00:00

119/129 MIĘDZY NAMI EDUKACJA 01:40:00 5 08:20:00 100:00:00

26 PORTRETY PODKARPACKICH GMIN PUBLICYSTYKA 00:15:00 2/MC 00:15:00 06:30:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje służące edukacji obywatelskiej 

(m.in. popularyzujące aktywność i zaangażowanie w życiu politycznym i społecznym, kształtujące kompetencje w tym zakresie, prezentujące 

możliwości działania jakie daje demokracja, w samorządach, organizacjach pozarządowych, także audycje służące budowaniu więzi 

społecznych opartych na szacunku i wzajemnym zaufaniu)



Łącznie 314:05:00

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 3

Radio Rzeszów SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2016 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

57 DRABINA DO NIEBA KULTURA 00:20:00 10 03:20:00 53:20:00

56 SŁUCHOWISKA KULTURA 00:30:00 1/MC 00:30:00 06:00:00

64 STUDIO DOKUMENTU KULTURA 00:30:00 1 00:30:00 26:00:00

63 SPOTKANIE Z REPORTAŻEM KULTURA 00:30:00 2 01:00:00 40:00:00

59 DZIECI DZIECIOM NA DZIEŃ DZIECKA KULTURA 00:03:00 10 00:30:00 00:30:00

60 SŁUCHOWISKA DLA DZIECI KULTURA 00:20:00 1/MC 00:20:00 04:00:00

Łącznie 129:50:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- rozwijające oryginalną twórczość radiową

(w szczególności – udramatyzowane formy radiowe: słuchowisko, dokument, reportaż)

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 4

Radio Rzeszów SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2016 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

122 GIEŁDA PRACY EDUKACJA 00:10:00 1 00:10:00 6:50:00

132 GODZINY REKTORSKIE EDUKACJA 1:45:00 1 1:45:00 66:30:00

134 DOBRA NUTA EDUKACJA 00:50:00 1 00:50:00 35:00:00

81 NIECH GRA MUZYKA KULTURA 00:50 1 00:50 43:20:00

135 BIWAK Z POLSKIM RADIEM RZESZÓW EDUKACJA 2:25:00 7 16:55:00 10:00:00

133 KOLOROWY MIKROFON EDUKACJA 0:50:00 1 0:50:00 33:00:00

Łącznie 194:40:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje adresowane do młodzieży

(m.in. uwzględniające następujące zagadnienia: wolność i odpowiedzialność w życiu osobistym i społecznym, relacje międzyludzkie, kultura 

słowa, kształcenie i kariera zawodowa, wchodzenie na rynek pracy)

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 5

Radio Rzeszów SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2016 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

102 NOWE TECHNOLOGIE EDUKACJA 00:10:00 1 00:10:00 08:30:00

98 RADIOLATORIUM EDUKACJA 00:10:00 1 00:10:00 36:40:00

101 INTERAKTYWNY PIKNIK WIEDZY EDUKACJA 03:00:00 1 03:00:00 03:00:00

108
PREZENTACJA WITRYNY POLSKIEGO 

RADIA RZESZÓW
EDUKACJA 00:05:00 1 00:05:00 04:05:00

100 TAJEMNICE LABORATORIUM EDUKACJA 00:30:00 1 00:30:00 25:30:00

106 INNOWATOR EDUKACJA 00:55:00 2 01:50:00 46:30:00

103 ODCYFROWANI EDUKACJA 00:05:00 1 00:05:00 04:10:00

123 OKO NA EKO EDUKACJA 00:10:00 1 00:10:00 06:50:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje służące edukacji medialnej

(m.in. przekazujące wiedzę o mediach elektronicznych, nowych technologiach, kształtujące umiejętności świadomego i krytycznego korzystania 

z treści programowych)



99 DLACZEGO NIE? EDUKACJA 00:10:00 1 00:10:00 07:00:00

Łącznie 142:15:00

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 6

Radio Rzeszów SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2016 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

118 USŁYSZ NASZE GŁOSY EDUKACJA 00:30:00 1 00:30:00 06:00:00

136 POD WSPÓLNYM NIEBEM EDUKACJA 00:30:00 2/MC 00:30:00 12:00:00

96 PISMA I ZNAKI KULTURA 01:45:00 1 01:45:00 85:00:00

128
ŚWIAT WOKÓŁ NAS (WYDANIA 

WTORKOWE)
EDUKACJA 00:50:00 1 00:50:00 35:00:00

35 BABSKIE GADANIE PUBLICYSTYKA 01:50:00 1 01:50:00 29:30:00

27 MIĘDZY NAMI PUBLICYSTYKA 01:40:00 5 08:20:00 100:00:00

Łącznie 267:30:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje odnoszące się do zasad równego traktowania obywateli

(m.in. kształtujące postawy tolerancji i otwartości, służące integracji i porozumieniu różnych grup społecznych, przeciwdziałające stereotypom i 

postawom dyskryminacyjnym, m.in. w stosunku do kobiet, osób niepełnosprawnych, osób o różnym pochodzeniu etnicznym i osób starszych)

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 7

Radio Rzeszów SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2016 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

104
DEMOKRATYCZNE MEDIA-MEDIALNA 

DEMOKRACJA
EDUKACJA 00:10:00 2/MC 00:10:00 04:00:00

105 CYFROWY ŚWIAT RADIOWY EDUKACJA 00:10:00 2/MC 00:10:00 04:00:00

Łącznie 8:00:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone roli mediów publicznych w społeczeństwie demokratycznym, 

potrzebie właściwego ich finansowania oraz idei radia cyfrowego

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 8

Radio Rzeszów SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2016 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

19 ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY KRAKÓW 2016 INFORMACJA 00:10:00 7 01:30:00 03:00:00

46 NOC MUZEÓW -WYDANIE SPECJALNE KULTURA 01:50:00 1 01:50:00 01:50:00

75
MUZYCZNA NAGRODA RADIA RZESZÓW 

WERBEL2015
KULTURA 02:50:00 1 02:50:00 02:50:00

76 RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL KULTURA 02:00:00 1 02:00:00 02:00:00

77 CIESZANÓW ROCK FESTIWAL KULTURA 02:30:00 1 02:30:00 02:30:00

90 1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI KULTURA 00:50:00 2 01:40:00 01:40:00

91
WROCŁAW EUROPEJSKA STOLICA  

KULTURY
KULTURA 0:30:00 OKAZJONALNIE 00:30:00 04:00:00

92
EUROPEJSKI STADION KULTURY -RZESZÓW 

2016
KULTURA 00:30:00 10 05:00:00 05:00:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje poświęcone wydarzeniom rangi ogólnokrajowej i regionalnej

(społecznie ważne, m.in. służące rozwojowi tożsamości i tradycji narodowych i regionalnych, edukacji kulturowej, historycznej i patriotycznej, 

np. 1050 rocznica Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży, Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016



93 ŚWIĘTO PANIAGI KULTURA 00:15:00 12 03:00:00 03:00:00

Łącznie 25:50:00

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)


