
Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.

8760:00:00

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

INFORMACJA
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1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni 

czas 

trwania 

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 

rozpowszechnia

nia audycji/ 

cyklu

(od – do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci 

-D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wiadomości 0:03:30 126/tydz. I-XII

6.00-6.04, 7.00-

7.04, 8.00-8.04, 

9.00-9.04, 10.00-

10.04, 11.00-

11.04, 12.00-

12.04, 13.00-

13.04, 14.00-

14.04, 15.00-

15.04, 16.00-

16.04, 17.00-

17.04, 18.00-

18.04, 19.00-

19.04, 20.00-

20.04, 21.00-

21.04, 22.00-

22.04, 23.00-

23.04

383:15:00 4% 364:00:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a)  Informacje prezentujące różnorodność 

wydarzeń w regionie - tj. dzienniki 

regionalne, regionalna część dzienników 

ogólnych i inne audycje inform. dot. 

regionu   (z wyłączeniem odrębnych 

serwisów kulturalnych i sportowych)



2 Skrót wiadomości 0:01:40 50/tydz. I-XII

6.30-6.32, 7.30-

7.32, 8.30-8.32, 

9.30-9.32, 10.30-

10.32, 11.30-

11.32, 12.30-

12.32, 13.30-

13.32, 14.30-

14.32, 15.30-

15.32

72:13:20 1% 68:00:00 U

3 Tym żyje region 0:04:30 45/tydz. I-XII
6.00-10.00 i 

14.00-16.45
175:30:00 2% 175:30:00 U

4 Portale lokalne 0:04:00 5/tydz. I-XII 9.10-9.14 23:28:00 0% 23:28:00 U

5 Pierwsza praca 0:05:00 2/tydz. I-XII 11.40-11.45 8:20:00 0% 8:20:00 M

6 Minął dzień 0:10:00 5/tydz. I-XII 19.45-19.55 43:20:00 0% 43:20:00 U

7 Minął dzień – powtórka 0:10:00 10/tydz. I-XII 00.00-6.00 86:40:00 1% 86:40:00 U

8 Rynek pracy 0:10:00 1/tydz. I-XII 16.45-16.55 8:40:00 0% 8:40:00 M

9 Rynek pracy – powtórka 0:10:10 1/tydz. I-XII 5.30-5.40 8:40:00 0% 8:40:00 M

10
Radiowy przewodnik po 

biznesie
0:05:00 1/tydz. I-XII 7.40-7.45 4:15:00 0% 4:02:00 U

11 Echo zachodniopomorskiej wsi 0:15:00 1/m-c I-XII 7.05-7.20 3:00:00 0% 3:00:00 U

12 Portale ogólnopolskie 0:04:00 5/tydz. I-XII 6.18-6.22 23:28:00 0% 0:00:00 U

13 Informacja IAR 0:01:30 10/tydz. I-XII
6.50-6.52, 15.37-

15.39
13:00:00 0% 0:00:00 U

14 Ekonomia w RK 0:04:00 5/tydz. I-XII 7.40-7.44 16:44:00 0% 8:22:00 U

15 Serwis romski 0:03:00 1/tydz. I-XII 7.30-7.33 2:39:00 0% 2:39:00 U

16 Serwis ukraiński 0:04:00 1/tydz. I-XII 7.40-7.44 3:32:00 0% 3:32:00 U

17 Serwis kaszubski 0:03:00 1/tydz. I-XII 7.50-7.53 2:39:00 0% 2:39:00 U

18 Pogoda po kaszubsku 0:01:00 1/tydz. I-XII 15.04-15.05 0:52:00 0% 0:52:00 U

19 Po Słowie 1:00:00 1/tydz. I-XII 10.00-11.00 46:40:00 1% 46:40:00 U

20 Gość SB - związki zawodowe 0:11:00 3/m-c I-XII 8.10-8.21 6:36:00 0% 6:36:00 U

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.

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.)



21 OPP &2 ust.3 pkt 1 0:30:00 1/tydz. I-XII 18.10-19.40 26:00:00 0% 26:00:00 U

22 OPP &2 ust.3 pkt.2 0:06:00 7/tydz. I-IV 6.00-21.00 36:24:00 0% 36:24:00 U

23 OPP &2 ust.3 pkt.3 0:02:15 28/tydz. I-XII 6.00-21.00 54:54:00 1% 27:00:00 U

24 Prognoza pogody w serwisach 0:00:30 126/tydz. I-XII

6.03-6.04, 7.03-

7.04, 8.03-8.04, 

9.03-9.04, 10.03-

10.04, 11.03-

11.04, 12.03-

12.04, 13.03-

13.04, 14.03-

14.04, 15.03-

15.04, 16.03-

16.04, 17.03-

17.04, 18.03-

18.04, 19.03-

19.04, 20.03-

20.04, 21.03-

21.04, 22.03-

22.04, 23.03-

23.04

54:45:00 1% 53:15:00 U

25 Rybacka prognoza pogody 0:00:15 35/tydz. I-XII

7.04-7.05, 9.04-

9.05, 13.04-

13.05, 19.04-

19.05, 21.04-

21.05

7:36:15 0% 7:36:15 U

26 Traffic 0:02:00 45/tydz. I-XII

6.28-6.30, 6.58-

7.00, 7.28-7.30, 

7.58-8.00, 8.28-

8.30, 14.28-

14.30, 14.58-

15.00, 15.28-

15.30, 15.58-

16.00

75:18:00 1% 75:18:00 U

27 Pasterka 1:30:00 1/rok XII 00-01.30 1:30:00 0% 1:30:00 U

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.)



28 Msza greckokatolicka 2:00:00 1/rok I 20.00-22.00 1:50:00 0% 1:50:00 U

Inne audycje informacyjne 29 Kalendarium historyczne 0:03:00 5/tydz. I-XII 6.08-6.11 13:00:00 0% 13:00:00 U

RAZEM 1204:48:35 14% 1106:53:15

W tym:

3:20:00 0%

9:42:00 0%

1118:12:35 13%

Czas trwania powtórek 95:20:00 1%

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. 

z 27.04.2011 r.)

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

Czas trwania premier*
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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 

rozpowszechn

iania 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

30 Naszym zdaniem 0:04:00 5/tydz. I-XII 7.18-7.22 17:20:00 0% 17:20:00 U

31 Gość SB 0:14:00 5/tydz. I-XII 8.10-8.24 50:10:00 1% 50:10:00 U

32 Komentarz SB 0:30:00 5/tydz. I-XII 9.15-9.45 125:30:00 1% 125:30:00 U

33
Radio Koszalin na 

dobry dzień
4:00:00 5/tydz. I-XII 10.00-14.00 368:20:00 4% 368:20:00 U/M

34 Komentarz dnia 0:40:00 5/tydz. I-XII 16.10-16.50 167:20:00 2% 125:30:00 U

35
Komentarz dnia – 

powtórka 
0:35:00 4/tydz. I-XII 0.15-0.50 146:25:00 2% 109:48:00 U

36 Klub morski 0:10:00 1/tydz. I-XII 16.45-16.55 8:40:00 0% 8:40:00 U

37
Klub morski –  

powtórka
0:10:00 1/tydz. I-XII 5.30-5.40 8:40:00 0% 8:40:00 U

38
Biznes, rynek, 

ekonomia
0:10:00 1/tydz. I-XII 16.45-16.55 8:40:00 0% 6:30:00 M

39
Biznes, rynek, 

ekonomia – powtórka
0:10:00 1/tydz. I-XII 5.30-5.40 8:40:00 0% 6:30:00 M

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Publicystyka poświęcona 

problematyce politycznej, 

ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej



40
Wieczorne spotkania 

w Radiu Koszalin
0:30:00 1/tydz. I-XII 20.00-21.00 52:00:00 1% 41:36:00 U

41 RaPP Cejrowski 0:12:00 1/tydz. I-XII 11.30-11.42 10:24:00 0% 7:48:00 U

42 Po Słowie na bis 0:56:00 1/tydz. I-XII 23.00-24.00 46:40:00 1% 46:40:00 U

43 Reportaż 0:22:00 1/tydz. I-XII 21.15-21.37 38:08:00 0% 28:36:00 U

44 Reportaż – powtórka 0:22:00 4/tydz. I-XII
1.00-2.00 i 

4.00-5.00
76:16:00 1% 57:12:00 U

45 Magazyn romski 0:10:00 1/tydz. I-XII 19.10-19.20 8:50:00 0% 8:50:00 U

46
Magazyn romski – 

powtórka
0:10:00 1/tydz. I-XII 5.00-5.10 8:50:00 0% 8:50:00 U

47 Magazyn ukraiński 0:16:00 1/tydz. I-XII 19.20-19.36 14:08:00 0% 14:08:00 U

48
Magazyn ukraiński – 

powtórka
0:16:00 1/tydz. I-XII 5.00-5.10 14:08:00 0% 14:08:00 U

49 Magazyn kaszubski 0:15:00 1/tydz. I-XII 19.40-19.55 13:15:00 0% 13:15:00 U

50
Magazyn kaszubski – 

powtórka
0:15:00 1/tydz. I-XII 5.00-5.10 13:15:00 0% 13:15:00 U

51
Pogadanka o języku 

kaszubskim
0:01:00 1/tydz. I-XII 6.30-6.31 0:52:00 0% 0:52:00 U

52 Magazyn katolicki 00:18:00 1/tydz. I-XII 8.10-8.28 15:54:00 0% 15:06:00 U

53
Magazyn 

ekumeniczny
0:26:00 1/tydz. I-XII 8.30-8.56 22:58:00 0% 21:49:00 U

54

Święta: Boże 

Narodzenie i 

Wielkanoc

3:00:00 1/rok IV, XII 3:00:00 0% 3:00:00 U

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.)



Inne audycje publicystyczne

55
Studio Bałtyk – 

sobota
4:00:00 1/tydz. I-XII 6.00-10.00 43:20:00 0% 39:00:00 U

RAZEM 1291:43:00 15% 1161:03:00

W tym:

41:52:00 0%

73:18:00 1%

1007:36:00 12%

Czas trwania powtórek 284:07:00 3%

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców
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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)

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 

rozpowszech

niania 

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

56 Przystanek Kultura 4:00:00 1/tydz. I-XII 10.00-14.00 51:00:00 1% 51:00:00 U

57 Przystanek Kultura – powtórka 0:50:00 2/tydz. I-XII 1.00-1.45 78:00:00 1% 78:00:00 U

58
Radio Koszalin w dobrym 

klimacie
2:45:00 5/tydz. I-XII 17.00-19.45 270:50:00 3% 270:50:00 U/M

59 Studio plenerowe 2:45:00 10/rok I-XII 17.00-19.45 15:00:00 0% 15:00:00 M/U

60
Gwiazdozbiór Radia Koszalin – 

unplugged
1:00:00 1/tydz. I-XII 18.00-19.00 49:28:00 1% 1:46:00 U

61 Wieczorny Dom Kultury 0:05:00 3/tydz. I-XII 21.45-21.50 13:00:00 0% 13:00:00 U

62 Zaproszenia kulturalne 0:04:00 5/tydz. I-XII 8.45-8.49 17:20:00 0% 17:20:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a) Audycje prezentujące dzieła i 

popularyzujące wiedzę o kulturze i 

sztuce regionu

b) Informacje o bieżących wydarzeniach 

z różnych dziedzin kultury i sztuki (w 

tym serwisy kulturalne) oraz magazyny 

kulturalne, wspomagające wybór 

aktywnych form udziału w kulturze



63
Zaproszenia kulturalne w RK w 

DK
0:03:00 2/tydz. I-XII

17.15-17.18 i 

18.15-18.18
5:12:00 0% 5:12:00 U

64 Premiera 0:30:00 1/tydz. I-XII 12.30-13.30 26:00:00 0% 0:00:00 U

65 Wydarzenie kulturalne dnia 0:04:00 1/tydz. I-XII 13.50-13.52 3:28:00 0% 3:28:00 U

0%

0%

66 Poczta poetycka 0:10:00 1/tydz. I-XII 19.30-19.40 8:40:00 0% 8:40:00 U

67 Poczta poetycka – powtórka 0:10:00 2/tydz. I-XII
1.45-1.55 i 

4.45-4.55
17:20:00 0% 17:20:00 U

68 Reportaż 0:25:00 3/m-c I-XII 21.15-21.40 21:40:00 0% 21:40:00 U

69 Reportaż – powtórka 0:25:00 14/m-c I-XII
1.00-2.00 i 

4.00-5.00
70:00:00 1% 70:00:00 U

70 Lista przebojów ludowych 1:00:00 1/tydz. I-XII 9.00-10.00 49:28:00 1% 17:40:00 U

71 Słuchowisko RTS 0:17:00 1/tydz. I-XII 6.04-6.21 15:01:00 0% 0:00:00 U

72 Słuchowisko RTS – powtórka 0:17:00 1/tydz. I-XII 5.00-5.17 14:44:00 0% 0:00:00 U

73 Słuchowisko radiowe 0:45:00 1/rok VI 0:45:00 0% 0:45:00 U

74
Słuchowisko radiowe  – 

powtórka
0:45:00 4/rok VI-IXII 3:00:00 0% 3:00:00 U

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

75 Reportaż 0:25:00 1/m-c I-XII 21.15-21.40 5:00:00 0% 5:00:00 U

76 Reportaż – powtórka 0:25:00 2/m-c I-XII
1.00-1.25 i 

4.00-4.25
10:00:00 0% 10:00:00 U

77 Przegląd muzyczny 1:00:00 1/tydz. I-XII 21.00-22.00 48:32:00 1% 21:40:00 U

78 Klasyka w Polsce 0:50:00 1/m-c I-XII 20.00-20.50 9:12:00 0% 0:12:00 U

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

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



79 Radiowy klub muzyki 0:50:00 3/m-c I-XII 20.00-20.50 27:36:00 0% 0:00:00 U

80 Radio Koszalin nocą 2:00:00 1/tydz. I-XII 2.00-4.00 52:00:00 1% 0:00:00 U

81 Konkurs filmowy 0:01:30 2//tydz I-XII 12.40-12.42 2:36:00 0% 2:36:00 U

82 Płyta tygodnia 0:04:00 5/tydz. I-XII 18.40-18.44 17:20:00 0% 0:00:00 U

83 Autorska audycja muzyczna 2:00:00 5/tydz. I-XII
22.00-24.00 i 

21.00-23.00
584:16:00 7% 28:41:00 U

84 Giercownik 0:07:00 1/tydz. I-XII 17.30-17.37 6:04:00 0% 0:00:00 M

85 Jest taka piosenka 0:06:00 1/tydz. I-XII 10.10-10.16 5:12:00 0% 0:00:00 U

86 Zagadka literacka 0:06:00 1/tydz. I-XII 10.45-10.51 5:12:00 0% 0:00:00 U

87 Książka tygodnia 0:04:30 1/tydz. I-XII 12.20-12.25 3:54:00 0% 0:00:00 U

88 Przestrzeń klubowa 3:00:00 1/tydz. I-XII 20.00-23.00 145:36:00 2% 13:00:00 M/U

89 Rapnejszyn 1:00:00 1/tydz. I-XII 23.00-24.00 48:32:00 1% 13:00:00 M

90 Radio Koszalin nocą 2:00:00 6/tydz. I-XII 2.00-4.00 626:00:00 7% 0:00:00 U

91 Powrót do przeszłości 1:00:00 1/tydz. I-XII 16.00-18.00 98:56:00 1% 0:00:00 U

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

92 Propozycje do LPL 0:03:30 6/tydz. I-XII 5.25-5.29 18:12:00 0% 18:12:00 U

Inne audycje dotyczące kultury 0:00:00 0% 0:00:00

RAZEM 2444:06:00 28% 707:02:00

W tym:

1296:37:00 15%

0:00:00 0%

937:25:00 11%

Czas trwania powtórek 210:04:00 2%

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

l) Transmisje i relacje z uroczystości i 

wydarzeń artystycznych związanych ze 

świętami narodowymi i innymi ważnymi 

wydarzeniami  

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. 

z 27.04.2011 r.)

 Muzyka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Czas trwania premier*

j) Prezentacja wykonań utworów muzyki 

klasycznej i współczesnej 

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł 

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

EDUKACJA                             

(bez muzyki rozrywkowej 

stanowiącej oprawę audycji - 

zakwalifikować ją do rozrywki; 

wykazać wyłącznie muzykę 

stanowiącą integralną część 

audycji słowno-muzycznych)

N
r 

au
d

y
cj

i 
(t

ak
 j

ak
 w

 z
ał

ąc
zn

ik
u

 n
r 

1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni 

czas 

trwania 

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 

rozpowszech

niania 

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

93 Enterka 0:05:00 5/tydz. I-XII 11.40-11.45 21:40:00 0% 0:00:00 M

94 Równe szanse 60+ 0:10:00 1/tydz. I-XII 16.45-16.55 8:40:00 0% 8:40:00 S

95
Równe szanse 60+ - 

powtórka 
0:10:00 1/tydz. I-XII 5.30-5.40 8:40:00 0% 8:40:00 S

96 Enter 0:10:00 1/tydz. I-XII 7.10-7.20 8:40:00 0% 0:00:00 M

97 M jak...motoryzacja 0:05:00 1/tydz. I-XII 7.50-7.55 4:20:00 0% 3:15:00 M

98 Zderzenia 1:00:00 1/tydz. I-XII 20.00-21.00 30:20:00 0% 30:20:00 U

99 Reportaż 0:30:00 1/tydz. I-XII 21.15-21.45 26:00:00 0% 26:00:00 U

100 Reportaż – powtórka 0:30:00 8/tydz. I-XII
1.00-2.00 i 

4.00-5.00
208:00:00 2% 208:00:00 U

101 Śladami historii 0:05:00 1/tydz. I-XII 15.45-15.50 4:25:00 0% 4:25:00 U

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

102
Wieczorne spotkania w 

Radiu Koszalin
1:00:00 1/tydz. I-XII 20.00-21.00 26:00:00 0% 26:00:00 U

103 Cafe Europa 0:10:00 1/tydz. I-XII 21.45-21.55 8:40:00 0% 1:45:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Audycje popularnonaukowe 

dotyczące różnych dziedzin nauki 

i techniki, w tym omawiające 

nowe technologie

b) Reportaże i inne formy audycji 

dotyczące historii regionu 

c) Audycje popularnonaukowe i 

poradnicze upowszechniające 

wiedzę o języku polskim

d) Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej, w tym poszerzające 

wiedzę w zakresie prawa 

wyborczego i kompetencji 

wybieranych władz 



104 Cafe Europa – powtórka 0:10:00 1/tydz. I-XII 0.15-0.25 8:40:00 0% 1:45:00 U

105
Wieczorne spotkania w 

Radiu Koszalin
1:00:00 1/tydz. I-XII 20.00-21.00 26:00:00 0% 26:00:00 U

106 Ekonotatnik 0:05:00 1/m-c I-XII 10.20-10.25 1:00:00 0% 1:00:00 U

107 Biegiem po zdrowie 4:00:00 1/rok VI 10.00-14.00 3:00:00 0% 3:00:00 M

108 Studencki kwadrans 0:10:00 1/tydz. I-XII 16.45-16.55 8:40:00 0% 8:40:00 M

109
Studencki kwadrans – 

powtórka
0:10:00 1/tydz. I-XII 5.30-5.40 8:40:00 0% 8:40:00 M

110 Wodowanie 0:30:00 1/tydz. I-XII 14.00-15.00 26:00:00 0% 26:00:00 M

111 Wodowanie – powtórka 0:30:00 2/tydz. I-XII
0.00-1.00 i 

4.00-5.00
52:00:00 1% 52:00:00 M

112 Detektywi historii 0:30:00 1/tydz. I-XII 15.00-16.00 26:00:00 0% 26:00:00 M

113
Detektywi historii – 

powtórka
0:30:00 3/tydz. I-XII

1.00-2.00 i 

4.00-5.00
78:00:00 1% 78:00:00 M

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

114
Radiowy klub 

obieżyświata
3:00:00 1/tydz. I-XII 13.00-16.00 92:45:00 1% 16:25:00 U/M

115 RKO – powtórka 1:00:00 2/tydz. I-XII
1.00-2.00 i 

4.00-5.00
98:48:00 1% 49:24:00 U/M

116 Edukacja w RK na DD 0:10:00 5/tydz. I-XII 11.15-11.25 43:20:00 0% 21:40:00 U

0%

RAZEM 828:18:00 9% 635:39:00

W tym: 0:00:00 0%

0:00:00 0%

362:30:00 4%

Czas trwania powtórek 436:48:00 5%

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

f) Audycje służące 

intelektualnemu, estetycznemu i 

społecznemu rozwojowi dzieci i 

młodzieży, adresowane specjalnie 

do tej kategorii odbiorców

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 

r.)

Inne audycje edukacyjne

 Muzyka

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Czas trwania premier*

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
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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
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ak
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 z
ał
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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 

rozpowszech

niania 

audycji/ cyklu

(od - 

do)Godziny 

rozpowszech

niania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

czasu 

audycji 

w 

rocznym 

programi

e (%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionaln

ej 

(wyłączni

e 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - 

M, 

niepełnospr

awni - NP, 

seniorzy - 

S, 

uniwersalny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

117 Sportlandia 0:05:00 1/tydz. I-XII 18.15-18.20 4:20:00 0% 4:20:00 D

118 Sport w RK na DD 0:10:00 3/tydz. I-XII 12.15-12.23 34:40:00 0% 34:40:00 M

119 Sport to zdrowie 0:04:00 1/tydz. I-XII 7.40-7.44 3:28:00 0% 3:28:00 M

120 Sportowy weekend 2:00:00 15/rok I-VI i IX-XII 18.00-20.00 22:30:00 0% 22:30:00 U

121
Sportowy koniec 

weekendu 
0:10:00 1/tydz. I-XII 20.50-21.00 8:50:00 0% 8:50:00 U

122
Sportowy koniec 

weekendu – powtórka
0:10:00 1/tydz. I-XII 5.45-5.55 8:50:00 0% 8:50:00 U

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a) Audycje poświęcone aktywnemu wypoczynkowi i sportowi 

powszechnemu oraz popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży 

b) Transmisje i relacje z wydarzeń sportowych o ważnym znaczeniu 

regionalnym, narodowym, międzynarodowym, odbywających się na 

terenie rozpowszechniania programu

Inne audycje dotyczące sportu (w tym serwisy sportowe i magazyny 

dotyczące sportu kwalifikowanego, wyczynowego)



123 Sportowy weekend 2:00:00 1/tydz. I-XII 18.00-20.00 46:15:00 1% 34:45:00 U

RAZEM 128:53:00 1% 117:23:00

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

W tym:

116:35:00 1%

Czas trwania powtórek 8:50:00 0%

Inne audycje dotyczące sportu (w tym serwisy sportowe i magazyny 

dotyczące sportu kwalifikowanego, wyczynowego)

Czas trwania premier*
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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
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ak
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ał

ąc
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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 

rozpowszech

niania 

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

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

124
Złota 30-stka Radia 

Koszalin
2:00:00 1/tydz. I-XII 16.00-18.00 13:52:00 0% 0:00:00 U

125 Rodzinna lista przebojów 2:00:00 1/tydz. I-XII 11.00-13.00 22:05:00 0% 22:05:00 U

126 Oprawa muzyczna 2650:14:25 30% 0:00:00

RAZEM 2686:11:25 31% 22:05:00

2650:14:25 30%

35:57:00 0%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0%

*premiery, czyli audycje nadane po raz pierwszy w ciągu roku w danym programie

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

Różnorodne formy twórczości 

rozrywkowej ze szczególnym 

uwzględnieniem wkładu artystycznego 

polskich twórców i wykonawców

Inne audycje o charakterze rozrywkowym, 

np. rozmaite "gale", muzyka oprawowa z 

innych kategorii, itp.

 Muzyka

Czas trwania premier*
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 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu audycji 

w rocznym programie 

(% )
1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 45:00:00 1%

Autopromocja 6:00:00 0%

Reklama 125:00:00 1%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)
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Kategorie audycji                    

łącznie w roku       

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)

Czas trwania 

premier

Udział 

premier (% w 

roku)

Czas trwania 

powtórek

Udział 

powtórek (% 

w roku)

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

INFORMACJA 1204:48:35 14% 1106:53:15 13% 1204:48:35 14% 1118:12:35 13% 95:20:00 1%

PUBLICYSTYKA 1291:43:00 15% 1161:03:00 13% 1291:43:00 15% 1007:36:00 12% 284:07:00 3%

KULTURA 2444:06:00 28% 707:02:00 8% 1147:29:00 13% 1296:37:00 15% 937:25:00 11% 210:04:00 2%

EDUKACJA 828:18:00 9% 635:39:00 7% 828:18:00 9% 0:00:00 0% 362:30:00 4% 436:48:00 5%

SPORT 128:53:00 1% 117:23:00 1% 128:53:00 1% 116:35:00 1% 8:50:00 0%

ROZRYWKA 2686:11:25 31% 22:05:00 0% 35:57:00 0%
2650:14:25

30% 35:57:00 0% 0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 45:00:00 1%

Autopromocja 6:00:00 0%

Reklama 125:00:00 1%

Razem 8760:00:00 100% 3750:05:15 43% 4637:08:35 53% 3946:51:25 45% 3578:15:35 41% 1035:09:00 12%

Średni czas programu 

na dobę (w godzinach) 24:00:00

W tym:

45:12:00 1%

83:00:00 1%

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym 

odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych 

oraz dla społeczności posługujących się językiem 

regionalnym, tworzone w językach tych 

mniejszości i społeczności.



Załącznik nr 1
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Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji (jeśli dany 

tytuł jest nową pozycją w programie - 

wpisać: nowa audycja)

Opis audycji (dziedziny i obszary tematyczne; adresat; jeśli dotyczy tematyki regionalnej –  w jakim 

zakresie)

1 2 3

1. Wiadomości

Serwisy informacyjne codziennie od 6.00-23.00 o pełnych godzinach 6.00-6.04, 7.00-7.04, 8.00-

8.04, 9.00-9.04, 10.00-10.04, 11.00-11.04, 12.00-12.04, 13.00-13.04, 14.00-14.04, 15.00-15.04, 

16.00-16.04, 17.00-17.04, 18.00-18.04, 19.00-19.04, 20.00-20.04, 21.00-21.04, 22.00-22.04, 

23.00-23.04

2. Skrót wiadomości
Serwisy informacyjne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 15.30 w połowie godziny: 6.30. 7.30, 

8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 

3. Tym żyje region
Stałe pozycje programowe w pasmach Studio Bałtyk 6.00-10.00 i Studio Bałtyk – Popołudnie 

14.00-16.45 – Audycje pokazujące aktualne wydarzenia z życia regionu.

4. Portale lokalne
Stała pozycja programowa w paśmie Studio Bałtyk od poniedziałku do piątku  o godz. 9.10. 

Informacje regionalne z różnych dziedzin życia z internetowej lokalnej prasy.

5. Pierwsza praca

Stała pozycja programowa w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 11.40 w paśmie Radio 

Koszalin na dobry dzień. Audycja skierowana do młodych ludzi  poszukujących pracy, którzy 

podejmują swoją pierwszą pracę w życiu. Pomagamy napisać CV, omawiamy jak zaprezentować 

się na rozmowie kwalifikacyjnej. Przestrzegamy przed oszustami. Audycja aktywizująca 

absolwentów szkół i uczelni zagrożonych bezrobociem. 

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



6. Minął dzień  (nowa)

Stałe pasmo od poniedziałku do piątku w godz. 19.45-19.55. w paśmie emitowane są dźwięki 

dotyczące działań realizowanych przez osoby walczące o wolną i demokratyczną Polskę po 1989 

roku oraz elementy promujące rozwój polskiej kultury jako wkład w kształt Europy. Pretekstem do 

poruszanych zagadnień jest podsumowanie najważniejszych, lokalnych wydarzeń z całego dnia.

7. Minął dzień – powtórka  (nowa) Powtórki audycji z godz.19.45 od wtorku do soboty o godz. 0.00 i 5.45

8. Rynek pracy

10-minutowy magazyn informacyjny w  każdy czwartek w godz. 16.45-16.55 Audycja skierowana 

do młodych ludzi wchodzących na ścieżkę kariery zawodowej. Oferty pracy, radzimy jak podnieść 

kwalifikacje, jak założyć działalność gospodarczą, jak zmienić kwalifikacje zawodowe. 

Podpowiadamy jakiego typu szkolenia i kursy zmienią mentalność poszukującego pracy, a także 

wskazujemy rozwiązania samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych, których powodem 

jest brak pracy. 

9. Rynek pracy – powtórka Powtórka audycji z czwartku z godz. 16.45 w każdy piątek o godz. 5.30

10. Radiowy przewodnik po biznesie

Stała pozycja programowa w paśmie Studio Bałtyk - w piątki o godz. 7.40 Audycja prezentująca 

gospodarcze przemiany Polski po 1989 roku, nawiązująca do bieżących wydarzeń w gospodarce 

z regionu. Audycja wspierająca lokalnych przedsiębiorców z małych i średnich firm w 

zmieniających się realiach gospodarczych, w obliczu nowych przepisów i działań konkurencji. 

11. Echo zachodniopomorskiej wsi

Stała pozycja programowa raz w miesiącu - w niedzielę o godz. 7.05 prezentująca rozwój oraz 

społeczne i gospodarcze przemiany polskiej wsi po 1989 roku; audycja prezentuje także założenia 

Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020. Audycja poruszająca problematykę związaną ze współpracą 

Izby z instytucjami takimi jak Agencja Nieruchomości Rolnych. Audycja porusza problematykę 

rolnictwa woj. zachodniopomorskiego. Prezentuje dobre praktyki działalności w agrobiznesie, radzi 

jak pozyskiwać środki na nowoczesne techniki agrarne i hodowlane, jakimi sposobami polepszać 

życie na wsi.

12. Portale ogólnopolskie
Stała pozycja programowa w paśmie Studio Bałtyk od poniedziałku do piątku o godz. 6.18. 

Informacje regionalne z różnych dziedzin życia z internetowej ogólnopolskiej prasy.

13. Informacja IAR
Pozycje programowe w pasmach Studio Bałtyk 6.00-10.00 i Studio Bałtyk – Popołudnie 14.00-

16.45. Są to głównie informacje rządowe i sejmowe, a także ważne informacje ogólnopolskie.



14. Ekonomia w RK 

Stała pozycja programowa paśmie Studio Bałtyk od poniedziałku do piątku o godz. 7.40 Audycja 

prezentująca rozwój gospodarczy Polski po 1989 roku, zawierająca ważne informacje dotyczące 

problematyki ekonomicznej w regionie, w przystępny sposób wyjaśniająca słuchaczom treści 

prezentowane na łamach prasy specjalistycznej.

15. Serwis romski

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o godz. 7.30. Audycja przedstawia najważniejsze 

wiadomości z życia Romów w regionie działania Radia Koszalin (dawne woj. koszalińskie) oraz 

prawodawstwo, unijne projekty imprezy kulturalne, które mogą zainteresować Romów.

16. Serwis ukraiński

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o godz. 7.40. Audycja przedstawia wydarzenia 

dotyczące spraw Ukraińców mieszkających na Pomorzu oraz najnowsze informacje z Ukrainy, 

bowiem mniejszość ukraińska oprócz podtrzymywania własnej tożsamości narodowej żywo 

interesuje się też procesami zachodzącymi na Ukrainie. 

17. Serwis kaszubski

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o godz. 7.50. Audycja przedstawiająca wydarzenia, 

sprawy ważne dla mniejszości kaszubskiej, tematy z dziedziny kultury i polityki, a także zapowiedzi 

i zaproszenia kulturalne.

18. Pogoda po kaszubsku Stała pozycja programowa w każdy piątek o godz. 15.04 

19. Po Słowie

Stałe pasmo w każdą niedzielę w godz. 10.00-11.00. przeznaczone na prezentację stanowisk 

partii politycznych zgodnie z Rozporządzeniem KRRiT z 21.02.2012. Lokalni politycy w oparciu o 

wydarzenia mijającego tygodnia przedstawiają swoje poglądy na zagadnienia związane z 

rozwojem politycznym, społecznym i gospodarczym Polski po 1989 roku. Do udziału w audycji są 

zapraszani przedstawiciele partii mających swoją reprezentację w Sejmie. Każda audycja 

rozpoczyna się od pytania dotyczącego spraw lokalnych.

20. Gość SB – związki zawodowe

Gość Studia Bałtyk – audycja od poniedziałku do piątku o godz. 8.10 W paśmie Studio Bałtyk. 3 

audycje w miesiącu przeznaczone są na prezentację stanowisk związków zawodowych i związków 

pracodawców (zgodnie z  Rozporządzeniem z dnia 24.IV.2003). Tematyka rozmów dotyczy spraw 

bieżących związanych z ekonomią, gospodarką w regionie i sytuacją na rynku pracy  – głównie 

regionu, ale także najważniejszych spraw o charakterze ogólnokrajowym. 

21. OPP & ust. 3 pkt 1

Stała pozycja w programie w każdy piątek o godz. 5.00 oraz powtórki w każdą sobotę o godz. 5.00 

oraz w każdą niedzielę o godz. 6.45 przeznaczona na realizację Rozporządzenia KRRiT z 29 

kwietnia 2011



22. OPP & ust. 3 pkt 2

Stała pozycja programowa od 01.01 do 30.04 emitowana codziennie o godz. 8.55, 13.55, 16.55, 

20.55 informująca o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych organizacjom pożytku publicznego, przeznaczona na realizację Rozporządzenia KRRiT 

z 29 kwietnia 2011

23. OPP & ust. 3 pkt 3

Pozycje programowe emitowane codziennie w godz. 6.55, 9.56, 13.56, 16.56, 19.56, 20.55 

prezentujące kampanie społeczne dostarczone do radia przez organizacje pożytku publicznego, 

realizujące Rozporządzenie KRRiT z 29 kwietnia 2011

24. Prognoza pogody w serwisach

Stała pozycja programowa przy każdym serwisie informacyjnym o pełnej godzinie, w godz. 6.00-

23.00: 6.03-6.04, 7.03-7.04, 8.03-8.04, 9.03-9.04, 10.03-10.04, 11.03-11.04, 12.03-12.04, 13.03-

13.04, 14.03-14.04, 15.03-15.04, 16.03-16.04, 17.03-17.04, 18.03-18.04, 19.03-19.04, 20.03-

20.04, 21.03-21.04, 22.03-22.04, 23.03-23.04

25. Rybacka prognoza pogody
Stała pozycja programowa przy serwisach informacyjnych o godz. 7.04-7.05, 9.04-9.05, 13.04-

13.05, 19.04-19.05, 21.04-21.05

26. Traffic

Stałe pozycje programowe w pasmach: Studio Bałtyk o godz. 6.28, 6.58, 7.28, 7.58, 8.28 oraz 

Studio Bałtyk - Popołudnie o godz. 14.28, 14.58, 15.28,15.58. Serwisy dla kierowców. 

Najważniejsze informacje z dróg. Utrudnienia, wypadki, korki, remonty. Kontakt ze słuchaczem: 

CB radio i trafficowy nr tel. oraz SMS

27. Pasterka Transmisja pasterki 25.12.2017 od godz. 00.00 z Koszalińskiej Katedry.

28. Msza greckokatolicka
Transmisja bożonarodzeniowej mszy w obrządku greckokatolickim z Białego Boru w dniu 

6.01.2017

29. Kalendarium historyczne

Stała pozycja programowa w paśmie Studio Bałtyk od poniedziałku do piątku o godz. 6.08. 

Kalendarium przypomina każdego dnia o ważnych rocznicach

związanych ze znaczącymi wydarzeniami historycznymi: światowymi, europejskimi czy krajowymi - 

od ważnych dat związanych np. z wydarzeniami wojennymi po rocznice odkryć geograficznych czy 

epokowych wynalazków. Wspominane są także każdego dnia w kalendariach daty urodzin lub 

śmierci znaczących postaci mających przez wieki wpływ na wydarzenia istotne dla świata ale 

także odnotowujemy daty związane z szeroko rozumianą kulturą dotyczącą np. gwiazd muzyki.

30. Naszym zdaniem  (nowa)

Stała pozycja programowa o godz. 7.18 w paśmie Studio Bałtyk. Komentarz dziennikarzy Radia 

Koszalin dotyczący aktualnych wydarzeń w regionie oraz przemian zachodzących w polityce, 

gospodarce kraju po 1989 roku.



31. Gość SB

Stała pozycja programowa w paśmie Studio Bałtyk o godz. 8.10. Tematyka rozmów związana z 

wydarzeniami politycznymi, ekonomiczno-gospodarczymi, społecznymi zachodzącymi w Polsce 

po 1989 roku

32. Komentarz SB  (nowa)

Stała pozycja programowa od poniedziałku do piątku o godz. 9.15. W audycji z udziałem 

zaproszonych gości – ekspertów w danej dziedzinie, dziennikarze Radia Koszalin poruszają 

tematy związane z działalnością osób walczących o wolną i demokratyczną Polskę oraz rozwojem 

polskiej kultury jako elementy budującego poczucie narodowej tożsamości 

33. Radio Koszalin na dobry dzień

Stałe pasmo publicystyczne od poniedziałku do piątku  w godz. 10.00-14.00. Zawiera stałe 

elementy w tym elementy skierowane do młodzieży służące budowaniu więzi opartych na 

szacunku i wzajemnym zaufaniu oraz popularyzujące poprawność językową i kulturę słowa - gość 

przedpołudnia, gość popołudnia, reporter na DD oraz blok interwencyjny o godz. 13.10, w którym, 

w oparciu o dokonania polskiej demokracji, prezentowane są sposoby rozwiązywania konfliktów i 

trudnych problemów lokalnej społeczności

34. Komentarz dnia  (nowa)

Stała pozycja w programie, od poniedziałku do piątku o godz. 16.10. W audycji z udziałem 

zaproszonych gości - przedstawicieli innych mediów lokalnych, dziennikarze Radia Koszalin 

poruszają tematy związane z działalnością osób walczących o wolną i demokratyczną Polskę oraz 

rozwojem polskiej kultury jako elementy budującego poczucie narodowej tożsamości. 

Komentatorzy prezentują tematy społecznie i gospodarcze, ważne zmiany w prawie, organizacji 

życia społecznego i gospodarczego.

35.
Komentarz dnia – powtórka  

(nowa)
Powtórka audycji z godz. 16.10 od wtorku do piątku o godz. 0.15

36. Klub morski

Stałe pasmo w każdy poniedziałek w godz. 16.45-16.55. Audycja, w której przemiany społeczne i 

gospodarcze Polski po 1989 roku, są prezentowane w kontekście tematyki morskiej w bardzo 

szerokim zakresie: rybołówstwo, porty morskie, przetwórstwo ryb, turystyka morska, ochrona 

środowiska. Opiniowanie nowych zarządzeń dotyczących gospodarki morskiej i wybrzeża. 

Pokazywanie problemów przedsiębiorstw związanych z morzem lub usytuowanych na Wybrzeżu. 

Kształtowanie właściwego obrazu przemian społecznych, jakie dokonują się w zawodach ludzi 

związanych z morzem i gospodarką morską.

37. Klub morski – powtórka Powtórka audycji z poniedziałku z godz. 16.45 we wtorek o  godz. 5.30



38. Biznes, rynek, ekonomia

Stałe pasmo w każdy wtorek w godz. 16.45-16.55 Audycja skierowana do młodzieży, w przystępny 

sposób opowiadająca o gospodarce regionu, problemach "młodych" lokalnych firm, 

przedsiębiorców i ludzi, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie. Audycja o charakterze 

publicystycznym-edukacyjnym z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji związanych z 

biznesem, ekspertów i samorządowców. Zaproszeni goście podpowiadają jak radzić sobie z 

wymogami współczesnej gospodarki, jak skutecznie inwestować, jak pozyskiwać dotacje unijne i 

państwowej i jak stawić czoła rosnącej w siłę konkurencji z wykorzystaniem innowacji i 

nowoczesnych instrumentów finansowych. 

39.
Biznes, rynek, ekonomia – 

powtórka
Powtórka audycji z wtorku z godz. 16.45 w środę o  godz. 5.30

40.
Wieczorne spotkania w Radiu 

Koszalin (nowa)

Stałe pasmo publicystyczne emitowane w każdy czwartek i piątek w godz. 20.00-21.00. Celem 

audycji jest kształtowanie postaw tolerancji oraz szacunku dla prawa i godności człowieka - w 

czwartki poruszona tematyka wykluczenia społecznego, w piątki tematyka pogranicza 

(przeciwdziałanie wykluczeniu ze względu na narodowość i wyznanie).

41. RaPP Cejrowski

Stała pozycja programowa w każdą sobotę o godz. 11.40. Autorzy audycji Andrzej Rudnik i 

Wojciech Cejrowski na bazie swoich doświadczeń oraz bieżących doniesień prasowych 

komentują sposób postrzegania Polski, jej dorobku społecznego, gospodarczego i kulturowego w 

zmieniającym się świecie.

42. Po Słowie na bis Powtórka audycji z niedzieli z godz. 10.00-11.00 w każdą niedzielę  w godz. 23.00-00.00

43. Reportaż

Emisja reportaży w paśmie Wieczorne spotkania. W każdy wtorek i każdy piątek  o godz. 21.15 

prezentacja reportaży publicystycznych, reportaży o tematyce morskiej - z Ogólnopolskiego 

Konkursu Reportażu i Dokumentu Radiowego „Bałtyk 2016" i „Bałtyk 2017”

44. Reportaż – powtórka Emisja reportaży publicystycznych w każdy czwartek w godz. 1.00 i 4.00



45. Magazyn romski

Romano Dźipen – Z życia Romów - Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o godz. 19.10. 

10-minutowy magazyn skierowany do mniejszości romskiej. Romano Dźipen – Z życia Romów.  

W audycji pokazujemy koegzystowanie wielu kultur na Pomorzu w tym mniejszości romskiej. 

Romowie, będąc w Polsce od dobrych kilkuset lat, stanowią dla nas nadal jedną z najbardziej 

nieznanych polskich mniejszości. Niewiele wiemy o ich kulturze, wartościach czy honorze. 

Romowie są grupą niezwykle hermetyczną, niechętnie udzielającą informacji na swój temat i 

często karzą w sposób dotkliwy „informatorów” z własnego środowiska. Romano Dźipen ma 

przybliżyć zamknięte dotąd hermetycznie środowisko romskie szerokim kręgom społecznym. Do 

tej pory znane były jedynie zespoły romskie występujące na estradach. W Radiu Koszalin 

pokazujemy inne strony życia Romów. W polskim środowisku Rom kojarzy się zwykle ze 

złodziejem, brudasem, leniem, nieukiem, wróżką lub... kowalem. Obalenie tego stereotypu, 

pokazanie romskiej społeczności taką, jaką jest w rzeczywistości – to jeden z głównych celów 

audycji. Ponadto pokazuje ona elementy kultury romskiej tej znanej i tej przekazywanej z 

pokolenia na pokolenie.         

46. Magazyn romski – powtórka Powtórka audycji z niedzieli z godz. 19.10 w każdy wtorek o godz. 5.00

47. Magazyn ukraiński

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o  godz. 19.20. W magazynach pokazujemy 

koegzystowanie wielu kultur na Pomorzu w tym mniejszości ukraińskiej. W audycji omawiane są 

społeczno-polityczne oraz kulturalne tematy związane z mniejszością ukraińską w Polsce, ze 

szczególnym uwzględnieniem Pomorza oraz współczesne problemy Ukrainy.

48. Magazyn ukraiński – powtórka Powtórka audycji z niedzieli z godz. 19.20 w każdą środę o godz. 5.00

49. Magazyn kaszubski

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o godz. 19.40. W Magazynach poruszane są tematy 

związane głównie z kulturą kaszubską (z naciskiem na przekaz dawnych tradycji i zwyczajów), ale 

także poruszane są sprawy związane z dniem dzisiejszym Kaszubów. W magazynach 

relacjonujemy najważniejsze wydarzenia dotyczące tej grupy etnicznej jak chociażby Zjazdy 

Kaszubów, albo Dni Jedności Kaszubskiej. Prezentujemy postaci ważne dla tej społeczności i 

dokonania naukowe Kaszubów lub poświęcone Kaszubom. W audycji pokazujemy 

koegzystowanie wielu kultur na Pomorzu w tym kaszubskiej.

50. Magazyn kaszubski – powtórka Powtórka audycji z niedzieli z godz. 19.20 w każdy czwartek o godz. 5.00

51. Pogadanka o języku kaszubskim
Stała pozycja programowa w każdą sobotę w paśmie Studio Bałtyk o godz. 6.30. Krótka lekcja 

języka kaszubskiego skierowana do Kaszubów i nie tylko.



52. Magazyn katolicki

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę o godz. 8.10 dotycząca wyznania 

rzymskokatolickiego, poruszająca tematy związane z wiarą i życiem Diecezji Koszalińsko-

Kołobrzeskiej i ważnymi wydarzeniami z życia Kościoła. Poruszana tematyka i sposób jej 

prezentacji uczą tolerancji religijnej i szacunku do ludzi wierzących oraz Poruszana tematyka min. 

Akcje Caritas w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Diecezjalne obchody Światowego Dnia 

Chorych, Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, Nauka religii w szkole i w domu, Rekolekcje dla 

dzieci i nauczycieli, Kościół a media, Europejskie Spotkanie Młodzieży, Tydzień modlitw o jedność 

chrześcijan, Olimpiada Teologii Katolickiej w Koszalinie, prezentacja najnowszych wydawnictw 

katolickich.

53. Magazyn ekumeniczny

Stała pozycja programowa w każdą niedzielę  o godz. 8.30.Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie 

Ekumenicznej - w pierwsza niedzielę miesiąca audycja kościoła polskokatolickiego, druga 

niedziela miesiąca audycja kościoła prawosławnego, trzecia niedziela miesiąca audycja kościoła 

ewangelicko-metodystycznego, czwarta niedziela miesiąca audycja kościoła augsburskiego. 

Audycje prezentują tradycje i symbolikę poszczególnych kościołów. Pokazują życie kulturalno-

religijne w poszczególnych parafiach a tym samym ukazują włączanie się religijnych społeczności 

w życie codzienne ich regionu.

54.
Święta: Boże Narodzenie i 

Wielkanoc
Pasma programowe w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

55. Studio Bałtyk – sobota

Stałe pasmo publicystyczne w każdą sobotę w godz. 6.00-10.00. Zawiera stałe elementy: 

rozmowa z gościem (godz. 9.05) - osobą promującą aktywność osób starszych lub chorych, 

reprezentującą instytucje wspierające działania obywatelskie, których celem jest wzmacnianie 

szacunku dla prawa i godności człowieka

56. Przystanek Kultura  (nowa)

Stałe pasmo w każdą sobotę w godz. 10.00-14.00. Pasmo zawiera stałe elementy popularyzujące 

wiedzę o kulturze i sztuce regionu: 1. Gość Przystanku Kultura, 2. Gdzie nas słuchać, 3. 

Kontrowersje wokół kultury oraz Kultura na Bis  

57.
Przystanek Kultura – powtórka  

(nowa)

Powtórka materiałów popularyzującą wiedzę o kulturze i sztuce regionu w każdy poniedziałek o 

godz. 1.00 i 4.00

58.
Radio Koszalin w dobrym 

klimacie  (nowa)

Stałe pasmo od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-19.45. audycja skierowana do młodzieży - w 

paśmie rozmowy z młodymi twórcami, lokalnymi zespołami, fragmenty koncertów, zapowiedzi 

koncertów radiowych i w regionie.

59. Studio plenerowe

Audycja realizowana w paśmie Radio Koszalin w dobrym klimacie w godz. 17.00-19.45.  

Realizowana w formie wyjazdowej podczas wydarzeń o szczególnej wadze dla mieszkańców 

regionu np. M-teatr, Reflektor, Integracja Ty i Ja, Juwenalia (audycja skierowana do młodzieży).



60.
Gwiazdozbiór Radia Koszalin – 

unplugged

Stała pozycja programowa raz w tygodniu w godz. 18.00-19.00. Retransmisja  pozaantenowych 

koncertów, które odbyły się w studiu koncertowo-nagraniowym im. Czesława Niemena w Polskim 

Radiu Koszalin.

61. Wieczorny Dom Kultury  (nowa)
Stała pozycja programowa w paśmie Wieczorne spotkania w każdy wtorek, środę i piątek o godz. 

21.45

62. Zaproszenia kulturalne Propozycje kulturalne z regionu emitowane w Studiu Bałtyk o godz. 8.45

63.
Zaproszenia kulturalne w RK w 

dobrym klimacie

Pozycje programowe zawierające zaproszenia kulturalne w regionie emitowane w  paśmie Radio 

Koszalin w Dobrym Klimacie w tym m. in. zaproszenia kulturalne na weekend w Słupsku i 

Szczecinku w godz. 13.22 13.44

64. Premiera

Magazyn nowości filmowych. Stała pozycja programowa w każdą sobotę o godz. 12.30. Premiera - 

Magazyn Nowości Filmowych to przede wszystkim konkurs filmowy popularyzujący historię 

polskiego i zagranicznego kina. Audycja uczy też teorii kina, propaguje muzykę filmową, 

podpowiada na co wybrać się do kina i dlaczego? Audycja zawiera repertuar kin w regionie oraz 

recenzuje najpopularniejsze filmy. Zachęca do obejrzenia ambitniejszego kina. 

65.
Wydarzenie kulturalne dnia  

(nowa)

Stała pozycja programowa w paśmie Przystanek Kultura w każdą sobotę o godz. 13.50 

zapowiadająca najważniejsze wydarzenie kulturalne weekendu, pozostające w zasięgu nadawania 

Radia Koszalin.

66. Poczta poetycka
Stała pozycja programowa w każdy wtorek o godz. 19.30. 10-minutowy magazyn kulturalny 

zawierający recenzje, porady poetyckie i prezentację wierszy mieszkańców regionu.

67. Poczta poetycka – powtórka Powtórka audycji z wtorku  z godz. 19.30 w każdy poniedziałek o godz. 1.45 i 4.45

68. Reportaż
Emisja reportaży w paśmie Wieczorne spotkania o godz. 21.15. W każdą środę emisja reportaży 

prezentujących kulturę i sztukę regionu

69. Reportaż – powtórka Emisja reportaży kulturalnych w każdy piątek w godz. 1.00 i 4.00.

70. Lista przebojów ludowych

Stałe pasmo w każdą niedzielę w godz. 9.00-10.00. Audycja, której celem jest prezentacja 

aktywności społecznej osób starszych których wiedza i doświadczenie jest przekazywane 

młodemu pokoleniu, prezentacja dorobku kulturowego ludowych zespołów regionalnych, 

spotkania z zespołami sprzed lat - fragmenty archiwalnych audycji, prezentacja poezji ludowej, 

zapowiedzi imprez ludowych w regionie.



71. Słuchowisko RTS

Słuchowiska Radiowego Teatru Sensacji emitowane w każdą niedzielę o godz. 6.05. Słuchowisko 

kryminalne, którego zadaniem jest oswajanie słuchacza z tą formą radiową, dającą mu dźwiękową 

ucztę i wyobrażenie, jak powinna wyglądać twórczość radiowa. 

72. Słuchowisko RTS – powtórka Powtórka słuchowiska emitowanego w niedzielę w poniedziałek o godz. 5.00. 

73. Słuchowisko radiowe  (nowa)
Słuchowisko ok. 45' poświęcone tematyce regionalnej na podstawie utworu literackiego twórcy 

lokalnego z wykorzystaniem artystów lokalnych.

74.
Słuchowisko radiowe – powtórka  

(nowa)
Kilkakrotna powtórka słuchowiska w drugiej połowie roku.

75. Reportaż
Emisja reportażu w paśmie Wieczorne spotkania o godz. 21.15. W jedną środę w miesiącu 

prezentacja reportażu artystycznego.

76. Reportaż – powtórka Emisja reportażu artystycznego w piątek w godz. 1.00-2.00 i 4.00-5.00

77. Przegląd muzyczny

Stałe pasmo w każdy poniedziałek o godz. 21.00-22.00. Audycja z muzyką poważną. Prezentacja 

koszalińskich muzyków, kultura muzyczna regionu, rozmowy z artystami, którzy występują na 

koszalińskiej scenie, prezentacja nagrań festiwalowych z regionu np. z Festiwalu Pianistyki 

Polskiej 

78. Klasyka w Polsce

Audycja dla której przeznaczona jest jedna niedziela w godz. 20.00-20.50. W audycji 

prezentowane są wywiady, fragmenty nagrań z koncertowych oraz informacje ze Szkoły 

Muzycznej w Koszalinie, współpraca z instytucjami kultury i zespołami muzyki poważnej. Wspólna 

audycja czterech rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, propagująca muzykę poważną oraz 

wydarzenia i problemy z tego obszaru kultury. Redagowana w Poznaniu przy współpracy: Radia 

Gdańsk, Radia Katowice i Radia Koszalin. To jedyna tego typu i z tego obszaru kultury audycja w 

kraju. Zawiera informacje, wywiady, materiały dźwiękowe, recenzje i zapowiedzi wydarzeń 

muzycznych. Audycja buduje mosty między regionami, środowiskami życia muzycznego i 

melomanami, zachęca do udziału w życiu muzycznym, konfrontuje wydarzenia i zjawiska, 

rekomenduje wydarzenia, które warte są promocji ponadregionalnej. Prezentuje także młodych 

twórców. Jest barometrem i przewodnikiem muzycznym dla słuchaczy ze współpracujących 

rozgłośni. Adresowana do miłośników muzyki poważnej i klasycznej. 

79. Radiowy klub muzyki
Stałe pasmo trzy razy w miesiącu w niedziele o godz. 20.00-20.50. Prezentacja dzieł muzyki 

klasycznej, rocznice znanych kompozytorów i artystów, wydarzenia, ciekawostki.

80. Radio Koszalin nocą  (nowa)
2-godzinna autorska audycja prezentująca muzykę poważną. Emisja w każdy poniedziałek w 

godz. 2.00-4.00 



81. Konkurs filmowy
Stała pozycja w Radiu Koszalin na dobry dzień o godz. 12.40. Konkurs filmowy, w którym 

rozdajemy wejściówki do kin w regionie. Pytanie konkursowe związane z kinem i filmem.

82. Płyta tygodnia
Stała pozycja programowa raz dziennie o godz. 18.40. Prezentacja zespołów i utworów nowych, 

polecanych przez nas płyt.

83. Autorska audycja muzyczna

Stałe pasma autorskie od poniedziałku do niedzieli w godz. 22.00-24.00.  Autorskie audycje 

muzyczne. Poniedziałek: Muzyczny środek, wtorek: Na styku brzmień, środa: Rock na noc, 

czwartek: Przekładaniec smooth-soulowo-jazzowy, piątek:  Stylowy młynek muzyczny, niedziela: 

Piosenki z dinozaurem.

84. Giercownik

Stała pozycja programowa w paśmie Radio Koszalin w dobrym klimacie w każdy piątek o godz. 

17.30. Audycja skierowana do młodzieży, prezentująca między innymi nowinki technologiczne, 

recenzje gier komputerowych oraz atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu.

85. Jest taka piosenka  (nowa)

Stała pozycja programowa w paśmie Przystanek Kultura w każdą sobotę o godz. 10.10. 

Prezentacja utworu i omówienie wartości artystycznej i kulturowego dorobku kraju z którego 

pochodzi.

86. Zagadka literacka

Stała pozycja programowa w każdą sobotę o godz. 10.45. Zagadka literacka - konkurs, którego 

podstawą jest tekst literacki. Teksty te czytane są przez koszalińskich aktorów. Wokół tekstu - 

obudowana jest historia danej postaci. Całość zwieńczona jest zagadką, adresowaną do 

słuchaczy, którzy interesują się kulturą.

87. Książka tygodnia  (nowa)
Stała pozycja programowa w paśmie Przystanek Kultura w każdą sobotę o godz. 12.20. Zawiera 

recenzję lub rozmowę z autorem.

88. Przestrzeń klubowa  (nowa)
Stałe pasmo autorskie w każdą sobotę w godz. 20.00-23.00.  Audycja przeznaczona dla 

młodzieży, prezentująca twórczość i dorobek lokalnych artystów młodzieżowych. 

89. Rapnejszyn  (nowa)

Stałe pasmo w każdą sobotę w godz. 23.00-24.00. Audycja autorska skierowana do młodzieży, 

prezentująca polską scenę hip-hopową ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych artystów 

(wywiady z artystami, elementy służące budowaniu więzi opartych na szacunku i wzajemnych 

zaufaniu).

90. Radio Koszalin nocą  (nowa) 2-godzinne autorskie audycje w godz. 2.00-4.00 . Emisja od wtorku do niedzieli.

91. Powrót do przeszłości
Stałe pasmo w każdą niedzielę o godz. 16.00-18.00. Audycja autorska prezentująca muzykę i 

artystów sprzed lat. 

92. Propozycje do LPL

Stała pozycja programowa od poniedziałku do soboty  o godz. 5.25. Audycja, której celem jest 

prezentacja aktywności społecznej osób starszych których wiedza i doświadczenie jest 

przekazywane młodemu pokoleniu, prezentacja dorobku kulturowego ludowych zespołów 

regionalnych, w tym prezentacja utworów nagranych przez regionalne zespoły ludowe, które są 

propozycją do Listy Przebojów Ludowych.



93. Enterka

Stała pozycja programowa od poniedziałku do piątku o godz. 11.40  paśmie Radio Koszalin na 

dobry dzień. Audycja skierowana do młodzieży poświęcona nowym technologiom oraz młodym 

zdolnym -  wynalazcom, konstruktorom, programistom – młodym a już uznanym w świecie 

nowinek technologicznych. W audycji również o przełomowych artykułach z takich czasopism jak 

Nature lub Science, o polskich odkryciach i patentach oraz o internetowych korporacjach. 

94. Równe szanse 60+  (nowa)

Stałe pasmo w każdą środę o godz. 16.45-16.55. Audycja przeciwdziałająca dyskryminacji i 

wykluczeniu cyfrowemu osób starszych (wiek 60+), Obok przykładów aktywności seniorów, 

magazyn tłumaczy jak ważny jest nie tylko dostęp do internetu, ale przede wszystkim jak 

korzystanie z niego może ułatwiać życie. W audycji pojawią się rozmowy zarówno z osobami, 

które korzystają z internetu jak i tymi, które mają opory by korzystać z sieci, plus opinie ekspertów.

95.
Równe szanse 60+ - powtórka  

(nowa)
Powtórka audycji ze środy z godz. 16.45 w czwartek o  godz. 5.30

96. Enter

Stała pozycja programowa w każdą sobotę o godz. 7.10. Audycja skierowana do młodzieży, 

prezentująca rozwiązania z zakresu nowych technologii,  przedstawiająca najważniejsze 

wydarzenia  w świecie nauki, aplikacje mobilne oraz promująca młodych wynalazców i 

konstruktorów.

97. M jak...motoryzacja  (nowa)

Stała pozycja programowa w paśmie Radio Koszalin na dobry dzień w każdą sobotę o godz. 7.50. 

Audycja skierowana do młodzieży, prezentująca nowości techniczne, porady, relacje z targów 

samochodowych, zawierająca elementy interesujące dla tej grupy odbiorców

98. Zderzenia  (nowa)

Stałe pasmo w każdy poniedziałek w godz. 20.00-21.00. Pasmo poruszające tematykę historii 

regionu oraz tematy kontrowersyjne dla lokalnej społeczności dotyczące wydarzeń po 1989 roku. 

Audycja prezentująca rozwój oraz polityczne, społeczne i gospodarcze przemiany regionu po 

1989r.

99. Reportaż

Reportaż edukacyjny emitowany w paśmie Wieczorne spotkania w Radiu Koszalin. Najczęściej 

opowiadamy w nich o mało znanych faktach z historii najnowszej, weryfikujemy dawny stan 

wiedzy na temat historii najnowszej, popularyzujemy najnowszą historię małych miejscowości w 

regionie, pokazując ją w kontekście historii Polski, edukując słuchaczy i młodzież.

100. Reportaż – powtórka Emisja reportażu w środę i w sobotę w godz. 1.00-2.00 i 4.00-5.00



101. Śladami historii

Stała pozycja programowa w paśmie Radiowy Klub Obieżyświata w każdą niedzielę o godz. 15.45. 

W audycji prezentujemy historię regionu, ukazaną przez pryzmat osób starszych, których wiedza i 

doświadczenie jest szczególnie przydatne dla młodego pokolenia, na bazie historii tych osób, 

opisujemy ciekawe, a mało znane miejsca w regionie, o których warto pamiętać ze względu na ich 

historię. Pokazujemy ciekawostki historyczne, nieznane postaci z historii regionu lub dzisiejsze 

działania grup odtwórstwa historycznego.

102.
Wieczorne spotkania w Radiu 

Koszalin (nowa)

Stałe pasmo edukacyjne w każdą środę w godz. 20.00-21.00. Poruszona tematyka edukacji 

obywatelskiej w kontekście przemian, jakie zaszły w Polsce po 1989 roku.

103. Cafe Europa

Stała pozycja programowa w każdy czwartek w godz. 21.45. Cykl opowiadający o wydarzeniach i 

życiu mieszkańców Wspólnej Europy oraz miejscu jakie zajmuje Polska i jej dorobek społeczny, 

gospodarczy oraz kulturowy w zjednoczonej Europie. Główne tematy: informacje dotyczące życia 

codziennego mieszkańców państw Unii i decyzji władz unijnych mających wpływ na rozwiązywanie 

codziennych problemów. To rozmowy o możliwościach, które stwarza Wspólna Europa np. pracy, 

kształcenia, podróżowania i poznania Europy. Przedstawienie różnorodności i specyfiki życia w 

poszczególnych krajach, kulturę, ludzi i możliwości, które tam istnieją, a także tego, co nas łączy, 

jakie mamy wspólne problemy. To także przybliżenie decyzji podejmowanych przez instytucje 

unijne a dotyczące naszego codziennego życia.

104. Cafe Europa – powtórka Powtórka audycji z czwartku z godz. 21.45 w każdą sobotę o godz. 0.15

105.
Wieczorne spotkania w Radiu 

Koszalin (nowa)

Stałe pasmo edukacyjne w każdy wtorek w godz. 20.00-21.00. Poruszona tematyka to zdrowie, w 

tym: problem dyskryminacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także ich aktywność w życiu 

społecznym.

106. Ekonotatnik
Stała pozycja programowa emitowana raz na miesiąc o  godz. 10.20. 5-minutowa audycja 

prezentująca najważniejsze zagadnienia z ekologii i edukacji ekologicznej.

107. Biegiem po zdrowie

VIII edycja akcji  „Biegiem po zdrowie”, największej w Koszalinie masowej imprezy dla młodzieży 

szkolnej, której celem będzie tym razem wzmocnienie identyfikacji kulturowej oraz poczucia 

tożsamości narodowej uczestników. Akcja pozaantenowa z relacjami na antenę podczas trwania 

biegu w godz. 9.00-15.00, w której do tej pory były poruszane tematy profilaktyki zdrowotnej 

(zdrowego stylu życia) kształtujące postawy prorodzinne (rekreacji, aktywności ruchowej, wspólne 

spędzanie czasu). W roli ekspertów biorą udział lekarze, sportowcy – olimpijczycy, specjaliści od 

żywienia, instruktorzy fitness itp. Podczas audycji reporterzy pokazują (relacjonują) przykłady 

aktywności społeczności lokalnej w dziedzinie zdrowego stylu życia. Każdego roku audycja ma 

inne przesłanie – „Biegam nie palę”, „Przeszczep dalej”, „Żyj ekologicznie”, „Bieganie mamy we 

krwi”, "Lepiej zapoBIEGAĆ niż leczyć", "Biegniemy, chudniemy", „Biegam z rodziną”. Akcja z 

udziałem ponad 4 tysięcy biegaczy z regionu. 



108. Studencki kwadrans
Stała  pozycja programowa w każdy piątek o godz. 16.45. Audycja o studentach i dla studentów. 

Najważniejsze informacje ze świata nauki, doniesienia z uczelni Pomorza.

109. Studencki kwadrans – powtórka Powtórka audycji z piątku z godz. 16.45 w każdy poniedziałek o godz. 5.30

110. Wodowanie  (nowa)

Stałe pasmo edukacyjne w każdą sobotę w godz. 14.00-15.00. Audycja dla młodzieży poświęcona 

morzu i Pojezierzom, w której poruszane są tematy związane z rekreacją i turystyką, żeglarstwem, 

kajakarstwem i innymi sportami wodnymi. Prezentowane są ciekawe przykłady na 

zagospodarowanie wód oraz wybrzeża czy interesujący ludzie związani z wodą.

111. Wodowanie – powtórka  (nowa) Powtórka audycji z soboty z godz. 14.00-15.00 w każdą niedzielę o 0.00 i 4.00

112. Detektywi historii  (nowa)

Stałe pasmo edukacyjne w każdą sobotę w godz. 15.00-16.00. Audycja dla młodzieży złożona z 

rozmów, relacji z wydarzeń i faktów historycznych związanych z regionem. Całość ma charakter 

ciekawostkowy np. kto i dlaczego podpalił kościół w Szczecinku, jak to się stało, że w Koszalinie 

powstała WSI, jak w międzywojniu doszło do zatrzymania polskich szpiegów w Słupsku, jak 

doszło do powstania Muzeum Oręża w Kołobrzegu.

113.
Detektywi historii – powtórka  

(nowa)

Powtórka audycji z soboty z godz. 15.00-16.00 w każdą niedzielę o 0.00 i 4.00 i w każdy 

poniedziałek o 0.00

114. Radiowy klub obieżyświata

 Stałe pasmo w każdą niedzielę w godz. 13.00-16.00. Audycja zawiera opisy wypraw i wyjazdów w 

różne zakątki świata, relacje z wakacji opisujące atrakcje turystyczne krajów odwiedzanych przez 

gości audycji. Jedna godzina poświęcona podróżowaniu młodych ludzi: autostop, jak znaleźć 

najtańsze połączenia, schroniska, podróże z plecakiem itp..  Propagujemy w niej poznawanie 

obcych kultur, cywilizacji, narodów. Relacjonujemy przebieg ekstremalnych wypraw mających na 

celu zdobywanie górskich szczytów, pokonywanie tras w niedostępnych miejscach ziemi, tras 

żeglarskich i rowerowych na całym świecie. Opowiadamy o inności społeczno-kulturowej narodów, 

o dziedzictwie historycznym i kulturowym, edukujemy w kwestiach różnic kulturowo-religijnych, 

propagujemy tolerancję i zachęcamy do nauki języków. Pokazujemy ciekawe miejsca w regionie 

zachęcając do ich odwiedzenia, propagujemy agroturystykę i regionalne imprezy turystyczne. 

115. RKO – powtórka Powtórka audycji w każdy wtorek o 1.00 i 4.00 

116.
Edukacja w RK na dobry dzień  

(nowa)

Stała pozycja programowa emitowana w paśmie Radio Koszalin na dobry dzień od poniedziałku 

do piątku o godz. 11.15 . To porady w pigułce jak załatwić konkretną sprawę np. w Urzędzie 

Miejskim czy US. Gdzie się udać – porady dla bezrobotnych.



117. Sportlandia

Stała pozycja programowa w paśmie Sportowy weekend o godz. 18.15. Audycja to przegląd 

najważniejszych wydarzeń sportowych minionego tygodnia oraz zapowiedzi najbliższych imprez 

dla dzieci i młodzieży. Czy młodzi ludzie stawiają na ruch? Jakie mają sposoby na aktywne 

spędzanie wolnego czasu? Sportowa oferta szkół, organizacji, klubów. Osiągnięcia indywidualne, 

organizowane turnieje itd. 

118. Sport w RK na DD  (nowa)

Stała pozycja programowa w paśmie Radio Koszalin na dobry dzień od poniedziałku do piątku o 

godz. 12.15. Codzienna porcja wiadomości oraz relacji z wydarzeń sportowych z udziałem 

młodzieży promujący aktywne sposoby spędzania wolnego czasu.

119. Sport to zdrowie  (nowa)

Stała pozycja programowa w paśmie Studio Bałtyk – sobota w każdą sobotę o godz. 7.40. 

Audycja, skierowana do młodzieży, promująca sport amatorski, zachęcanie do aktywnego 

wypoczynku.

120. Sportowy weekend
Stałe pasmo w każdą sobotę w godz. 18.00-20.00. W ramach pasma transmisje meczów głównie 

koszykarskiej ekstraklasy z udziałem AZS Koszalin, Kotwicy Kołobrzeg

121. Sportowy koniec weekendu

Stałe pasmo w każdą niedzielę w godz. 20.50-21.00. Niedzielne podsumowanie wydarzeń 

sportowych, które podczas weekendu odbywały się w naszym regionie, lub z udziałem naszych 

sportowców. Zamieszczamy też wypowiedzi trenerów, zawodników i działaczy.

122.
Sportowy koniec weekendu – 

powtórka
Powtórka audycji z niedzieli z godz. 20.50 w każdy poniedziałek o 5.45

123. Sportowy weekend

Stałe pasmo w każdą sobotę w godz.18.00-20.00. Magazyn dla kibiców sportowych. Głównie są to 

relacje z imprez sportowych odbywających się w naszym regionie lub z udziałem sportowców z 

naszego regionu. W magazynie zajmujemy się również publicystyką sportową oraz sportem osób 

niepełnosprawnych. 

124. Złota 30-tka Radia Koszalin Stałe pasmo w każdą sobotę w godz. 16.00-18.00. Autorska audycja rozrywkowa, 

125. Rodzinna lista przebojów
Stałe pasmo w każdą niedzielę o godz. 11.00-13.00. Audycja z muzyka od lat 60 do 

współczesnych, na które głosujemy całymi rodzinami.

126. Oprawa muzyczna Muzyka rozrywkowa w różnych pasmach.



Załącznik nr 2

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy ortv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

40.
Wieczorne spotkania w Radiu 

Koszalin
Publicystyka 00:30:00 1/tydz. 00:30:00 26:00:00

55. 
Studio Bałtyk – sobota(Gość SB 

po 9.00)
Publicystyka 00:40:00 1/tydz. 00:40:00 34:40:00

70. Lista przebojów ludowych Kultura 00:20:00 1/tydz. 00:20:00 17:40:00

92. Propozycje do LPL Kultura 00:03:30 6/tydz. 00:21:00 18:12:00

94. Równe szanse 60+ Edukacja 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 08:40:00

95. Równe szanse 60+ - powtórka Edukacja 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 08:40:00

101. Śladami historii Edukacja 00:05:00 1/tydz. 00:05:00 04:25:00

105.
Wieczorne spotkania w Radiu 

Koszalin
Edukacja 00:30:00 1/tydz. 00:30:00 26:00:00

Łącznie 144:17:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje służące kształtowaniu postaw tolerancji, przeciwdziałające 

dyskryminacji i wykluczeniu, m.in. ze względu na narodowość, wyznanie, płeć, w tym m.in.: 

seniorów działań poszerzających ich wiedzę z różnych dziedzin (m.in. korzystanie z oferty Uniwersytetów Trzeciego Wieku i 

innych), przydatności ich wiedzy i doświadczenia dla młodego pokolenia, zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, etc.;

społecznego sprzeciwu wobec przejawów nietolerancji i przemocy. 

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 3

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy ortv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

6. Minął dzień Informacja 00:10:00 5/tydz. 00:50:00 43:20:00

7. Minął dzień – powtórka Informacja 00:10:00 10/tydz. 02:30:00 86:40:00

10. Radiowy przewodnik po biznesie Informacja 00:05:00 1/tydz. 00:05:00 04:15:00

11. Echo zachodniopomorskiej wsi Informacja 00:15:00 1/m-c 03:00:00

14. Ekonomia w RK Informacja 00:04:00 5/tydz. 00:20:00 16:44:00

19. Po Słowie Informacja 00:56:00 1/tydz. 00:56:00 46:40:00

30. Naszym zdaniem Publicystyka 00:04:00 5/tydz. 00:20:00 17:20:00

31. Gość SB Publicystyka 00:14:00 5/tydz. 01:10:00 50:10:00

32. Komentarz SB Publicystyka 00:30:00 5/tydz. 02:30:00 125:30:00

33.
Radio Koszalin na dobry dzień 

(Interwencja)
Publicystyka 00:25:00 5/tydz. 02:05:00 108:20:00

34. Komentarz dnia Publicystyka 00:40:00 5/tydz. 03:20:00 167:20:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- audycje prezentujące rozwój oraz polityczne, społeczne i gospodarcze 

przemiany Polski po 1989 roku, w tym m.in.: 

demokratyczną Polskę; 

identyfikacji kulturowej.



35. Komentarz dnia – powtórka Publicystyka 00:35:00 4/tydz. 02:20:00 146:25:00

36. Klub morski Publicystyka 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 08:40:00

37. Klub morski – powtórka Publicystyka 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 08:40:00

41. RaPP Publicystyka 00:12:00 1/tydz. 00:12:00 07:48:00

42. Po Słowie na bis Publicystyka 00:56:00 1/tydz. 00:56:00 46:40:00

102.
Wieczorne spotkania w Radiu 

Koszalin
Edukacja 00:30:00 1/tydz. 00:30:00 26:00:00

103. Cafe Europa Edukacja 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 08:40:00

104. Cafe Europa – powtórka Edukacja 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 08:40:00

107. Biegiem po zdrowie Edukacja 03:00:00 1/rok 03:00:00

Łącznie 933:52:00

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 4

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy ortv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

5. Pierwsza praca Informacja 0:05:00 2/tydz. 0:10:00 8:20:00

8. Rynek pracy Informacja 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 8:40:00

9. Rynek pracy – powtórka Informacja 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 8:40:00

33. Radio Koszalin na dobry dzień Publicystyka 00:08:30 5/tydz. 00:42:30 36:50:00

38. Biznes, rynek, ekonomia Publicystyka 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 8:40:00

39.
Biznes, rynek, ekonomia – 

powtórka
Publicystyka 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 8:40:00

58.
Radio Koszalin w dobrym 

klimacie
Kultura 00:15:00 5/tydz. 01:15:00 62:30:00

59. Studio plenerowe Kultura 01:30:00 1/rok 1:30:00

84. Giercownik Kultura 00:07:00 1/tydz. 00:07:00 6:04:00

88. Przestrzeń klubowa Kultura 00:15:00 1/tydz. 00:15:00 13:00:00

89. Rapnejszyn Kultura 00:15:00 1/tydz. 00:15:00 13:00:00

93. Enterka Edukacja 00:05:00 5/tydz. 00:25:00 21:40:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *-  audycje adresowane do młodzieży 

(szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, szkół zawodowych i techników), służące budowaniu więzi społecznych opartych na 

szacunku i wzajemnym zaufaniu, podejmujące problemy relacji międzyludzkich (w tym rówieśniczych), popularyzujące poprawność 

językową i kulturę słowa, poświęcone nowym technologiom, upodobaniom i zainteresowaniom tej grupy odbiorców, m.in. ulubione 

książki, styl życia, aktywność w organizacjach społecznych i młodzieżowych, sposoby spędzania wolnego czasu;



96. Enter Edukacja 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 8:40:00

97. M jak...motoryzacja Edukacja 00:05:00 1/tydz. 00:05:00 4:20:00

107. Biegiem po zdrowie Edukacja 00:03:00 1/rok 3:00:00

108. Studencki kwadrans Edukacja 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 8:40:00

109. Studencki kwadrans – powtórka Edukacja 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 8:40:00

110. Wodowanie Edukacja 00:30:00 1/tydz. 00:30:00 26:00:00

111. Wodowanie – powtórka Edukacja 00:30:00 2/tydz. 01:00:00 52:00:00

112. Detektywi historii Edukacja 00:30:00 1/tydz. 00:30:00 26:00:00

113. Detektywi historii – powtórka Edukacja 00:30:00 3/tydz. 01:30:00 78:00:00

114. Radiowy klub obieżyświata Edukacja 00:35:00 1/tydz. 00:35:00 30:55:00

115. RKO – powtórka Edukacja 00:35:00 2/tydz. 01:10:00 61:50:00

118. Sport w RK na DD Sport 00:10:00 4/tydz. 00:10:00 34:40:00

119. Sport to zdrowie Sport 00:04:00 1/tydz. 00:04:00 3:28:00

Łącznie 543:47:00

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 5

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy ortv.)

Średni czas trwania 

pojedynczego 

wydania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Liczba wydań 

audycji w tygodniu       

(jeśli nadawana 

rzadziej podać jak 

często np. 1/mc )

Łączny czas 

nadawania audycji w 

ciągu tygodnia 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Roczny czas 

nadawania audycji 

(wyłącznie 

SŁOWO)

1 3 4 5 6 7 8

56. Przystanek Kultura (Gość PK) Kultura 00:10:00 2/m-c 04:20:00

57.
Przystanek Kultura – powtórka 

Gość PK)
Kultura 00:10:00 2/m-c 04:20:00

61. Wieczorny Dom Kultury Kultura 00:05:00 1/tydz. 00:05:00 13:00:00

66. Poczta poetycka Kultura 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 08:40:00

67. Poczta poetycka – powtórka Kultura 00:10:00 1/tydz. 00:10:00 08:40:00

86. Zagadka literacka Kultura 00:06:00 1/tydz. 00:06:00 05:12:00

87. Książka tygodnia Kultura 00:04:30 1/tydz. 00:04:30 03:54:00

Łącznie 48:06:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- popularyzowanie wiedzy o literaturze polskiej, 

zarówno klasycznej, jak i współczesnej, m.in. prezentacja sylwetek twórców i ich dzieł (poezja i proza czytana na antenie), epok, w 

których tworzyli/tworzą, trendów literackich, audycje poświęcone promocji czytelnictwa;

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 6

Radio Koszalin SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji

Kategoria audycji 

(wg art. 21 ust. 1 

ustawy ortv.)

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

43. Reportaż Publicystyka 00:22:00 1/tydz. 00:22:00 38:08:00

44. Reportaż – powtórka Publicystyka 00:22:00 4/tydz. 01:28:00 76:16:00

68. Reportaż Kultura 00:25:00 3/mc 21:40:00

69. Reportaż – powtórka Kultura 00:25:00 14/mc 70:00:00

71. Słuchowisko RTS Kultura 00:17:00 1/tydz. 00:17:00 15:01:00

72. Słuchowisko RTS – powtórka Kultura 00:17:00 1/tydz. 00:17:00 14:44:00

73. Słuchowisko radiowe Kultura 00:45:45 1/rok 00:45:00

74. Słuchowisko radiowe – powtórka Kultura 00:45:00 4/rok 03:00:00

75. Reportaż Kultura 00:25:00 1/m-c 05:00:00

76. Reportaż – powtórka Kultura 00:25:00 2/m-c 10:00:00

98. Zderzenia Edukacja 00:35:00 1/tydz. 04:00:00 30:20:00

99. Reportaż Edukacja 00:30:00 1/tydz. 00:30:00 26:00:00

100. Reportaż – powtórka Edukacja 00:30:00 8/tydz. 04:00:00 208:00:00

Łącznie 518:54:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- udramatyzowane formy radiowe

(słuchowisko, dokument, reportaż)

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)


