
Radio Lublin SA  -  Program miejski Radia Freee           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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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)Godziny 

rozpowszechnian

ia audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

miejskiej 

(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

6 Info za Freee 00:02:00 50 I-XII
7:00-17:00 (o 

pełnej godzinie, 
101:00:00 1,15% 101:00:00 U

5 Info w południe 00:05:00 5 I-XII 12:00-12:05 25:25:00 0,29% 25:25:00 U

2 Teren Zabudowny 04:40:00 5 I-XII 12:00-18:00 1234:40:00 14,06% 366:40:00 U

4 Miasto w Skrócie 00:30:00 9 I-XII 24:00-24:30, 05:00-05:30272:00:00 3,10% 272:00:00 U

Tydzień w Skrócie 02:00:00 2 I-XII 06:00-08:00 i 10:00-12:00416:00:00 4,74% 208:00:00 U

0,00%

0,00%

25 Traffik (9 razy dziennie) 00:01:00 45 I-XII07:00-18:00 (6.35, 7.37, 8.07, 8.37, 9.00, 14.08, 15.08, 16.08, 17.35)20:20:00 0,23% 20:20:00 U

0,00%

0,00%

26 Pogoda (16 razy dziennie) 00:01:00 80 I-XII07:00-17:00 ( -od poniedzialku do piatku w godzinach: 6.07, 6.42, 7.02, 7.43, 8.02, 8.43, 9.00, 9.43, 10.02, 11.02, 12.05, 13.02, 14.02, 15.02, 15.02, 17.02 )80:40:00 0,92% 80:40:00 U

0,00%

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

a)

Informacje polityczne, 

ekonomiczne, gospodarcze, 

społeczne  prezentujące 

różnorodność wydarzeń w 

mieście i okolicach 

objętych zasięgiem 

nadawania.a)

Informacje polityczne, 

ekonomiczne, gospodarcze, 

b) Informacje o sytuacji na 

drogach oraz różnego typu 

zagrożeniach i zjawiskach 

pogodowych

Inne audycje informacyjne



0,00%

0,00%

RAZEM 2150:05:00 24,48% 1074:05:00

Inne audycje informacyjne



Radio Lublin SA  -  Program miejski Radia Freee           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

PUBLICYSTYKA

N
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d

y
cj
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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 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)Godziny 

rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

miejskiej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawn

i - NP, seniorzy 

- S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Poranna Gra Wstępna 4:40:00 5 I-XII 06:00-12:00 1232:40:00 14,03% 340:00:00 U

32 Loża Szyderców 2:00:00 1 I-XII 22:00-24:00 52:00:00 0,59% 52:00:00 D

0,00%

0,00%

0,00%

34 Studnia Akademicka 2:00:00 1 I-XII 22:00-24:00 51:00:00 0,58% 120:00:00 U

12 Dzielnicowy 1:00:00 2 I-XII 09:00-10:00 i 03:00-04:00 53:00:00 0,60% 53:00:00 U

0,00%

0,00%

18 Rozmowy Nieokrzesane 1:00:00 1 I-XII 18:00-19:00 180:00:00 2,05% 180:00:00 U

16 Rozrywka po Lubelsku 1:00:00 1 I-XII 22:00-23:00 52:00:00 0,59% 26:00:00 U

32 Sex i inne nieszczęścia 1:00:00 2 I-XII 08:00-09:00 i 03:00-04:00 53:00:00 0,60% 53:00:00 D

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Publicystyka poświęcona 

problematyce politycznej, 

ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej miasta i okolic 

objętych zasięgiem nadawania

b) Reportaże oraz inne formy 

dokumentalneb) Reportaże oraz 

inne formy dokumentalne

Inne audycje publicystyczne



RAZEM 1673:40:00 19,05% 824:00:00
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UWAGA: Jeśli dana audycja będzie zbudowana z elementów należących do różnych kategorii, należy każdą jej część zaliczyć do właściwej kategorii
KULTURA                                                        

(bez muzyki rozrywkowej 

stanowiącej oprawę audycji - 

zakwalifikować ją do 

rozrywki; wykazać wyłącznie 

muzykę stanowiącą integralną 

część audycji słowno-

muzycznych)KULTURA                                                        

(bez muzyki rozrywkowej 

stanowiącej oprawę audycji - 

zakwalifikować ją do 

rozrywki; wykazać wyłącznie 

muzykę stanowiącą integralną N
r 

au
d

y
cj

i 
(t

ak
 j

ak
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ik
u

 n
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1
)

Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczeg

o 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 

rozpowszechni

ania audycji/ 

cyklu

(od - 

do)Godziny 

rozpowszechni

ania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

miejskiej 

(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

7 Kultura za Freee (3 razy dziennie) 00:02:00 15 I-XII10:30-10:32, 14:12-14:14, 17:10-17:1230:30:00 0,3% 30:30:00 U

9 Kultura na Freeekend 00:03:00 2 I-XIIPiątek – 10:23-10:26 i 14:25-14:272:50:00 0,0% 2:50:00 U

10 Nie do Ogarnięcia 00:30:00 9 I-XII 24:30-01:00, 05:30-06:00272:00:00 3,1% 272:00:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

28 Lublin Cię Kręci 02:00:00 2 I-XII 22:00-24:00 i 24:00-02:00312:00:00 3,6% 106:00:00 U

22 Reakcja Techniczna 02:00:00 2 I-XII 22:00-24:00 i 24:00-02:00312:00:00 3,6% 106:00:00 U

21 Rap Nite 02:00:00 2 I-XII 22:00-24:00 i 02:00-04:00308:00:00 3,5% 106:00:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

11 Cud Malina 01:00:00 1 I-XII 19:00-20:00 i 03:00-04:0051:00:00 0,6% 26:00:00 U

20Daj mi tylko słowo (wtorek i czwartek)00:07:00 2 I-XII 13:35:00 12:25:00 0,1% 12:25:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Informacje o bieżących 

wydarzeniach z różnych 

dziedzin kultury (w tym 

serwisy kulturalne) oraz 

magazyny kulturalne, 

wspomagające wybór 

aktywnych form udziału w 

kulturzea) Informacje o 

bieżących wydarzeniach z 

różnych dziedzin kultury (w b) Audycje popularyzujące 

artystów i zespoły artystyczne  

działające w mieście i 

okolicachb) Audycje 

popularyzujące artystów i 

zespoły artystyczne  działające 

w mieście i okolicach

c) Reportaże radiowe i inne 

formy prezentujące kulturę i 

sztukę miasta i okolic objętych 

zasięgiem nadawania

Strona 5 z 20



33Świat Wielkich Gwiazd (3 razy dziennie)00:02:00 15 I-XII (11:15, 13:30, 16:45)30:30:00 0,3% 30:30:00 U

15 Imprezownia 01:00:00 2 I-XII 21:00-22:00 i 13:00-14:00104:00:00 1,2% 52:00:00 U

19 Nieszczęścia chodzą trójkami 01:00:00 1 I-XII 11:00-13:00 102:00:00 1,2% 51:00:00 U

0,0%

RAZEM 1537:15:00 17,5% 795:15:00

W tym:

742:00:00 8,4%

Inne audycje dotyczące kultury

 Muzyka

Strona 6 z 20



Radio Lublin SA  -  Program miejski Radia Freee           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

Edukacja                                           

(bez muzyki rozrywkowej 

stanowiącej oprawę audycji - 

zakwalifikować ją do 

rozrywki; wykazać wyłącznie 

muzykę stanowiącą integralną 

część audycji słowno-

muzycznych)

N
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ak
 w
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ąc
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ik
u
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1
)

Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedynczeg

o 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 

rozpowszechni

ania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

miejskiej 

(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

14 Naturystka 01:00:00 2 I-XII 10:00-11:00 i 03:00-04:00106:00:00 1,2% 53:00:00

17 Freeewolnie Nakręceni 01:00:00 2 I-XII 12:00-13:00 i 104:00:00 1,2% 52:00:00

23Polski Język Obcy (3 razy dzienni3)00:02:00 15 I-XII06:40-06:42 i 09:40-9:42, 14:40-14:4230:30:00 0,3% 30:30:00

3 Obcy Język Obcy 00:05:00 5 I-XII 12:10-12:15 25:25:00 0,3% 25:25:00

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

RAZEM 265:55:00 3,0% 160:55:00

W tym:

105:00:00 1%

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

 Muzyka

Strona 7 z 20
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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 

pojedynczeg

o 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 

rozpowszechni

ania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie (%)

Czas trwania 

tematyki 

miejskiej 

(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

8Sport za Freee (poniedziałek i czwartek)00:02:00 4 I-XII 11:30-11:32 i 14:25-14:276:50:00 0,08% 6:50:00 U

27 Strefa Kibica 02:00:00 1 I-XII 20:00-22:00 208:00:00 2,37% 104:00:00 U

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RAZEM 214:50:00 2,45% 110:50:00

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

Strona 8 z 20
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8784:00:00

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 

pojedynczeg

o 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 

rozpowszechni

ania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

miejskiej 

(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

24 44 na 89,9 Lista Hitów 03:00:00 1 I-XII 14:00-17:00 150:00:00 2% 80:00:00 U

31 Gra się Tu 03:00:00 lub 02:00:008 I-XII(Pn, wt, śr, pt- 19.00-22:00, czw-19:00-21:00, sb., ndz.: 17:00-19:00, )1184:35:00 13% 0:00:00 U

29 Błyśnij Tu DJ'u 01:00:00 8 I-XII pn.- czw.-01:00-02:00 i 04:00-05:00500:00:00 6% 0:00:00 U

30 Melanż z Radiem Freee 13:00:00 1 I-XII(z soboty na niedzielę-17:00-6:00)500:00:00 6% 0:00:00 U

0%

0%

0%

0%

0%

RAZEM 2334:35:00 27% 80:00:00

W tym:

2254:35:00 26%

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

 Muzyka

Strona 9 z 20
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 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku

Udział czasu 

audycji w rocznym 

programie (% )
1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 0:00:00 0%

Autopromocja 203:00:00 2%

Reklama 404:40:00 5%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)





Radio Lublin SA  -  Program miejski Radia Freee           Plany programowe na 2016 r.

Kategorie audycji                    

łącznie w roku     

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie (% )

Czas trwania 

tematyki 

miejskiej 

(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 2150:05:00 24% 1074:05:00 12% 2150:05:00 24%

PUBLICYSTYKA 1673:40:00 19% 824:00:00 9% 1673:40:00 19%

KULTURA 1537:15:00 18% 795:15:00 9% 795:15:00 9% 742:00:00 8%

EDUKACJA 265:55:00 3% 160:55:00 2% 160:55:00 2% 105:00:00 1%

SPORT 214:50:00 2% 110:50:00 1% 214:50:00 2%

ROZRYWKA 2334:35:00 27% 80:00:00 1% 80:00:00 1% 2254:35:00 26%

Ogłoszenia nadawcy 0:00:00 0%

Autopromocja 203:00:00 2%

Reklama 404:40:00 5%

Razem 8784:00:00 100% 3045:05:00 35% 5074:45:00 58% 3101:35:00 35%

Średni czas 

programu na dobę (w 

godzinach) 24:00:00



Radio Lublin SA  -  Program miejski Radia Freee           Plany programowe na 2016 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji (jeśli dany tytuł 

jest nową pozycją w programie - wpisać: 

nowa audycja )

1 2

1 Poranna Gra Wstępna

2 Teren Zabudowany

4 Miasto w Skrócie

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



5 Serwis Info 5 min

6 Info za Freee

7 Kultura za Freee

8 Sport za Freee

9 Kultura na Freeekend

10 Nie do Ogarnięcia

11 Cud Malina

12 Dzielnicowy

13 Sex i inne nieszczęścia

14 Naturystka

15 Imprezownia



16 Rozrywka po Lubelsku

17 Freeewolnie Nakręceni

18 Rozmowy Nieokrzesane

19 Nieszczęścia chodzą trójkami

20 Daj mi tylko słowo

21 Rap Nite

22 Reakcja Techniczna

23 Polski Język Obcy

24 44 na 89,9 Lista Hitów



25 Trafik

26 Pogoda

27 Strefa Kibica

28 Lublin Cię Kręci

29 Błyśnij tu DJ'u

30 Melanż z Radiem Freee

31 Gra się Tu

32 Loża Szyderców

33 Świat Wielkich Gwiazd

34 Studnia Akademicka

3 Obcy Język Obcy

35 Tydzień w Skrócie



Załącznik nr 1

Radio Lublin SA  -  Program miejski Radia Freee           Plany programowe na 2016 r.

Opis audycji (dziedziny i obszary tematyczne; adresat; jeśli dotyczy tematyki miejskiej –  w jakim zakresie)

3

Codzienny program publicystyczno – informacyjny, zawierający przegląd prasy lubelskiej, zapowiedzi wydarzeń, zaproszenia na

lubelskie imprezy: sportowe i kulturalne. Program zawiera także komentarze mieszkańców Lublina do bieżących wydarzeń. Stałą jego

częścią są informacje z dróg, prognozy pogody, a także serwisy informacyjne.

Codzienny program publicystyczno - informacyjny, na żywo ze studia, zawierający rozmowy ze słuchaczami, przegląd lubelskiej prasy,

zapowiedzi wydarzeń w mieście, zaproszenia na lubelskie imprezy sportowe i kulturalne. Ważnym elementem programu są rozmowy

nagrane przez reportera z przedstawicielami miejskich instytucji i komentarze słuchaczy do aktualnych wydarzeń miejskich, a także

konkursy, w których słuchacze biorą udział telefonicznie. Program zawiera również serwisy informacyjne, prognozy pogody i

informacje z dróg

Codzienny magazyn informacyjny sumujący najważniejsze wydarzenia dnia w mieście. Składa się z pięciu materiałów dźwiękowych i

dwóch rozmów na żywo, z gośćmi, w studiu.

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



Serwis informacyjny - zawiera informacje na temat lubelskich wydarzeń, a także zapowiedzi lubelskich wydarzeń.

Serwis informacyjny - zawiera informacje na temat lubelskich wydarzeń, a także zapowiedzi lubelskich wydarzeń.

Serwis informacyjny, kulturalny - zawiera zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i imprez w mieście i regionie.

Serwis informacyjny - zapowiedzi i wyniki wydarzeń sportowych

Magazyn kulturalny, zawierający zapowiedzi ważnych i ciekawych wydarzeń artystycznych, które będą miały miejsce w weekend w

Lublinie.

Audycja publicystyczno - kulturalna, zawierająca zapowiedzi wydarzeń w mieście, zaproszenia – przede wszystkim na lubelskie

imprezy kulturalne. Ważnym elementem programu są nagrane wcześniej materiały dźwiękowe z przedstawicielami lubelskich

instytucji kulturalnych, o ich aktualnych działaniach i zaproszenia na wydarzenia.

Magazyn kulturalny prezentujący wydarzenia kulturalne w mieście. Składa się z pięciu materiałów dźwiękowych oraz komentarzy

prowadzącej audycje.

Cotygodniowy magazyn publicystyczny poświęcony problemom poszczególnych dzielnic Lublina. Składa się z pięciu materiałów

dźwiękowych zawierających wypowiedzi mieszkańców i radnych dzielnicowych.

Magazyn prozdrowotny, popularyzujący prozdrowotne zachowania, zwłaszcza wśród młodych ludzi z Lublina. Program będzie też

poświęcony patologiom i zagrożeniom społecznym w Lublinie. W programie przewidziane są rozmowy z psychologami i specjalistami

z Lublina. Słuchacze będą mogli zadawać pytania lekarzom i specjalistom na żywo - telefonicznie.

Magazyn ekologiczny, prezentujący dorobek lubelskich organizacji ekologicznych i sylwetki związanych z nimi działaczy. Autor audycji

prezentuje także praktyczne porady na temat zdrowego stylu życia.

Magazyn kulturalny prezentujący lubelskie wydarzenia kulturalne. Składa się z pięciu materiałów dźwiękowych – zapowiadających te

wydarzenia.



Cotygodniowy program publicystyczny. Audycja zawiera wywiady z ciekawymi ludźmi związanymi z rozrywką w naszym regionie.

Prezentować będą się komicy, kabareciarze, ale również inni artyści związani z szeroko rozumianą rozrywką.

Audycja podejmująca tematy związane z popularnym ostatnio coachingiem personalnym. Prowadzący podejmują tematy związane z

pozytywną energią i pomysłami na urozmaicenie swojego życia. Dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą, które mogą posłużyć za

inspirację do zmiany.

Codzienna audycja publicystyczna. Opiera się na zaproszonych gościach z Lublina, którzy prezentują swoje zainteresowania, projekty

kulturalne, podróżnicze i społeczne. Odwołuje się także do aktualnych wydarzeń z miasta.

Audycja satyryczna, poświęcona komentowaniu lubelskich wydarzeń społecznych, gospodarczych, kulturalnych, oscylująca wokół

środowiska stand-uperów.

Magazyn prowadzony przez aktorów, zajmujących się improwizacją teatralną. Polega na interakcji ze słuchaczami, którzy proponują

tematy, a prowadzący audycje tworzą do nich spontaniczne improwizacje. To również przekazywanie teoretycznej wiedzy na temat

sztuki improwizacji.

Audycja słowno-muzyczna, publicystyczna mająca na celu propagowanie i promocje szeroko-pojętej muzyki hip-hopowej ze świata i

regionu a także z Lublina. W programie przewidziani są goście (przede wszystkim z Lublina), informacje o imprezach hip-hopowych w

Lublinie oraz konkursy, w których do wygrania będą zaproszenia na te imprezy.

Audycja słowno-muzyczna, publicystyczna mająca na celu propagowanie i promocje szeroko-pojętej muzyki elektronicznej ze świata i

regionu, a także z Lublina. W programie przewidziani są goście - DJ miksujący na żywo, informacje o wydarzeniach z lubelskich

klubów oraz konkursy, w których do wygrania będą zaproszenia na te imprezy.

Program edukacyjny. Sprawdza wiedzę mieszkańców Lublina regionu o języku polskim.

Program słowno – muzyczno- rozrywkowy. Audycja zawiera informacje i ciekawostki ze świata min. zespołów muzycznych,

piosenkarzy, producentów muzycznych.



Serwis informacyjny dla kierowców – o sytuacji na lubelskich drogach.

Serwis informacyjny - pogodowy.

Magazyn sportowy podsumowujący najważniejsze wydarzenia sportowe w Lublinie: relacje z imprez sportowych, wyniki meczów,

rozmowy z trenerami, zawodnikami i kibicami.

Cotygodniowy program publicystyczny. Audycja zawiera wywiady z ciekawymi ludźmi związanymi z regionem, przede wszystkim z

Lublinem, posiadający interesujące hobby, osiągający sukces w różnych dziedzinach życia.

Audycja muzyczna

Audycja muzyczna

Audycja muzyczna

Audycja publicystyczna, komentująca, z „przymrużeniem oka” bieżące wydarzenia lubelskie i ogólnopolskie

Audycja zawiera informacje i ciekawostki ze świata min. zespołów muzycznych, piosenkarzy, producentów muzycznych.

Audycja przybliżająca życie akademickie w Lublinie, edukacja kulturalna. Jej głównym założeniem jest budowanie społeczeństwa

obywatelskiego oraz promocja młodych lubelskich artystów.

Program edukacyjny. Nauka języków obcych (hiszpański, angielski, francuski, włoski) w formie „rozmówek” z native speakerem.

Audycja słowno muzyczna, podsumowująca najważniejsze lubelskie wydarzenia minionego tygodnia. Emitowany w soboty i niedziele.


