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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)

 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 Aktualności 01:11:00 5 I-XII 17:04-19:00 264:20:00 3% 264:20:00 U

2 Serwisy informacyjne 0:04:00 164 I-XII 570:12:00 7% 399:00:00 U

3
Przegląd prasy  (Dzień dobry 

radio)
0:03:00 5 I-XII 07:15-07:18 13:00:00 0% 10:40:00 U

0%

4 Kalkulator (Dzień dobry radio) 0:03:00 5 I-XII 06:45-06:48 13:00:00 0% 10:40:00 U

0

0

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

a)  Informacje prezentujące różnorodność 

wydarzeń w regionie - tj. dzienniki 

regionalne, regionalna część dzienników 

ogólnych i inne audycje inform. dot. 

regionu   (z wyłączeniem odrębnych 

serwisów kulturalnych i sportowych)

b) Pozostałe informacje polityczne, 

ekonomiczno-gospodarcze, społeczne itd.   

(z wyłączeniem odrębnych serwisów 

kulturalnych i sportowych)

c) Dla mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz dla społeczności 

posługujących się językiem regionalnym, 

tworzone w językach tych mniejszości i 

społeczności.

d) Nieodpłatne audycje wyborcze (wg 

ustawy z 5 I 2011 r. Kodeks wyborczy)

05:00-24:00 co 

godzinę        

6:30/7:30/8:30/  

17:30/18:30    

skróty



5 Panorama tygodnia 0:50:00 3/mc I-XII 10:05-11:00 33:20:00 0% 16:40:00 U

6 Razem czy osobno 0:50:00 1/mc I-XII 10:05-11:00 10:00:00 0% 5:00:00 U

7 Coś dobrego 0:50:00 1 I-XII 19:05-20:00 43:20:00 0% 43:20:00 U

8 OPP 0:03:00 7 I-XII 06:00-09:00 18:15:00 0% 18:15:00 U

9 OPP 0:02:00 7 I-XII 09:01-15:00 12:10:00 0% 12:10:00 U

10 OPP 0:03:00 7 I-XII 15:01-20:00 18:15:00 0% 18:15:00 U

11 OPP 0:01:00 7 I-XII 20:01-21:00 6:05:00 0% 6:05:00 U

12 OPP 0:02:00 7 I-IV 06:00-09:00 4:00:00 0% 4:00:00 U

13 OPP 0:01:00 7 I-IV 09:01-15:00 2:00:00 0% 2:00:00 U

14 OPP 0:02:00 7 I-IV 15:01-20:00 4:00:00 0% 4:00:00 U

15 OPP 0:01:00 7 I-IV 20:01-21:00 2:00:00 0% 2:00:00 U

16 Informacje dla kierowców 0:01:00 70 I-XII 60:40:00 1% 60:40:00 U

17 Wiadomości o pogodzie 0:01:00 164 I-XII 05:00-24:00 142:08:00 2% 142:08:00 U

18
Ekspresem przez historię (Dzień 

dobry radio)
0:03:00 5 I-XII 07:45-07:48 13:00:00 0% 10:40:00 U

d) Nieodpłatne audycje wyborcze (wg 

ustawy z 5 I 2011 r. Kodeks wyborczy)

e) Przedstawianie stanowisk partii 

politycznych, organizacji związków 

zawodowych i związków pracodawców w 

węzłowych sprawach publicznych 

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

późn. zm.)

f) Informacje o nieodpłatnej działalności 

prowadzonej przez organizacje pożytku 

publicznego (rodzaje audycji wg §2 ust. 3 

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

g) Informacje o sytuacji na drogach oraz 

różnego typu zagrożeniach i zjawiskach 

pogodowych

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. z 

27.04.2011 r.)

Inne audycje informacyjne

6:35/6:59/7:35/ 

7:59/8:35/8:59/ 

15:30/15:59/ 

16:30/16:59/ 

17:35/17:59/ 

18:35/18:59



RAZEM 1229:45:00 14% 1029:53:00

W tym:

0:00:00 0%

0:00:00 0%

1229:45:00 14%

0:00:00 0%

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

                                                                  Czas trwania powtórek

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

Inne audycje informacyjne
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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 

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

19 Dzień dobry radio 1:29:00 5 I-XII 06:05-09:00 125:40:00 1% 125:40:00 U

20 Agrobiznes 0:25:00 6 I-XII 05:30-05:55 130:00:00 1% 130:00:00 U

21
Między dniem a dniem (Dzień dobry 

Radio)
0:10:00 5 I-XII 08:15-08:25 43:20:00 0% 34:40:00 U

22 Gość RL (Aktualności) 0:15:00 5 I-XII 17:40-17:55 65:00:00 1% 52:00:00 U

23 Konwersatorium 0:50:00 1 I-XII 13:05-14:00 44:10:00 1% 22:00:00 U

24 Studio wschodnie 0:50:00 1 I-XII 14:05-15:00 44:10:00 1% 22:00:00 U

25 Kalejdoskop regionalny 0:50:00 1 I-XII 11:05-12:00 43:20:00 0% 43:20:00 U

26 Kalejdoskop regionalny-powt. 0:50:00 1 I-XII 01:05-02:00 44:10:00 1% 22:05:00 U

27 Z Archiwum L 0:50:00 1 I-XII 11:05-12:00 44:10:00 1% 44:10:00 U

28 Reportaż CAFE- po 89 0:50:00 1 I-XII 20:05-21:00 43:20:00 0% 25:00:00 U

29 Reportaż CAFE- po 89-powt. 0:50:00 1 I-XII 01:05-02:00 43:20:00 0% 25:00:00 U

0

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Publicystyka poświęcona 

problematyce politycznej, 

ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej

b) Reportaże oraz inne formy 

dokumentalne dotyczące regionu, 

interwencyjne i społeczne 

c) Audycje dla mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz dla 

społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, tworzone 

w językach tych mniejszości i 

społeczności.



0

30 Samo radio 1:16:00 5 I-XII 15:05-17:00 199:20:00 2% 199:20:00 U

RAZEM 870:00:00 10% 745:15:00

W tym:

0:00:00 0%

0:00:00 0%

782:30:00 9%

Czas trwania powtórek 87:30:00 1%

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

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Audycje dla mniejszości narodowych i etnicznych

Inne audycje publicystyczne

c) Audycje dla mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz dla 

społeczności posługujących się 

językiem regionalnym, tworzone 

w językach tych mniejszości i 

społeczności.

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 

r.)
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KULTURA                                      (bez 

muzyki rozrywkowej stanowiącej oprawę 

audycji - zakwalifikować ją do rozrywki; 

wykazać wyłącznie muzykę stanowiącą 

integralną część audycji słowno-

muzycznych)
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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 

rozpowszechni

ania 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

31
Nie tylko rozrywkowa niedziela 

radiowa
2:48:00 1 I-XII 07:05-11:00 148:24:00 2% 88:60:00 U

32
Informator kulturalny 

(Przedpołudnik)
0:05:00 5 I-XII 10:15-10:20 21:40:00 0% 21:40:00 U

0

33 Reportaż Cafe 0:50:00 2 I-XII 20:05-21:00 86:40:00 1% 86:40:00 U

34 Reportaż Cafe - powt. 0:50:00 2 I-XII 01:05-02:00 86:40:00 1% 86:40:00 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

 c) Audycje popularyzujące twórców 

regionalnych 

 d) Reportaże radiowe i inne formy 

prezentujące kulturę i sztukę regionu



35
Bazarek ( Nie tylko rozrywkowa 

niedziela radiowa)
0:25:00 1 I-XII 09:15-09:40 22:05:00 0% 22:05:00 U

36 Bazarek - powt. 0:25:00 1 I-XII 01:05-01:30 21:40:00 0% 21:40:00 U

37 Radio - Teatr 0:50:00 1 I-XII 20:05-21:00 43:20:00 0% 38:50:00 U

38 Radio - Teatr - powt. 0:50:00 1 I-XII 01:35-02:00 43:20:00 0% 38:50:00 U

39 Bajka (Opowieści dziwnej treści) 0:05:00 1 I-XII 09:45-:09:50 4:20:00 0% 4:20:00 D

40 Powieść (Przedpołudnik) 0:05:00 5 I-XII 11:45-11:50 21:40:00 0% 11:00:00 U

41 Powieść - powt.(Samo Radio) 0:05:00 5 I-XII 15:45:15:50 21:40:00 0% 11:00:00 U

42 Reportaż Cafe-artystyczny 0:50:00 1 I-XII 20:05-21:00 43:20:00 0% 38:60:00 U

43 Reportaż Cafe-artystyczny - powt. 0:50:00 1 I-XII 01:05-02:00 43:20:00 0% 38:60:00 U

44 Koncertowo 0:50:00 1 I-XII 19:05-20:00 43:20:00 0% 44:10:00 U

e) Słuchowiska radiowe

f) Różnego rodzaju artystyczne formy 

udramatyzowane dla dzieci i młodzieży, 

w tym bajki i słuchowiska

g) Proza i poezja czytana na antenie

h) Radiowy reportaż artystyczny 

i) Koncerty muzyki klasycznej i 

współczesnej oraz transmisje i 

omówienia ważnych wydarzeń 

artystycznych w dziedzinie muzyki 

klasycznej i współczesnej



45 Klasyczny Five O'clock 0:50:00 1 I-XII 17:05-18:00 44:10:00 1% 0:00:00 U

46 Lub-lista 1:37:00 1 I-XII 21:05-23:00 84:04:00 1% 84:04:00 M

47 Zawracanie gitar 1:46:00 1 I-XII 23:05-01:00 91:52:00 1% 0:00:00 U

48 Jazz a VU 1:37:00 1 I-XII 21:05-23:00 85:41:00 1% 0:00:00 U

49 Muzyczne podróże 1:42:00 1 I-XII 23:05-01:00 90:06:00 1% 0:00:00 U

50 Polska na czasie 1:37:00 1 I-XII 21:05-23:00 84:04:00 1% 0:00:00 U

51 Tylko po polsku 1:37:00 1 I-XII 21:05-23:00 84:04:00 1% 42:02:00 U

52 Folk 1:37:00 1 I-XII 21:05-23:00 84:04:00 1% 42:02:00 U

53 Noc aligatorów 1:37:00 1 I-XII 21:05-23:00 84:04:00 1% 0:00:00 U

54 Rock 1:37:00 1 I-XII 21:05-23:00 84:04:00 1% 0:00:00 U

55 W kinie w Lublinie 0:48:00 1 I-XII 12:05-13:00 41:36:00 0% 21:00:00 U

56 Księgarnia 0:50:00 1 I-XII 12:05-13:00 44:10:00 1% 24:00:00 U

0

57 Z malowanej skrzyni 0:30:00 1 I-XII 05:30-06:00 26:30:00 0% 26:30:00 U

58 Z folklorem na ty 0:50:00 1 I-XII 06:05-07:00 43:20:00 0% 43:20:00 U

0

m) Prezentacja muzyki ludowej regionu

Audycje odpowiadające potrzebom 

religijnym odbiorców (§ 11. 3. Rozporz. 

z 27.04.2011 r.)

l) Transmisje i relacje z uroczystości i 

wydarzeń artystycznych związanych ze 

świętami narodowymi i innymi ważnymi 

wydarzeniami  

k) Audycje ułatwiające odbiór dzieł 

kultury i sztuki 

i) Koncerty muzyki klasycznej i 

współczesnej oraz transmisje i 

omówienia ważnych wydarzeń 

artystycznych w dziedzinie muzyki 

klasycznej i współczesnej

j) Prezentacja wykonań utworów muzyki 

klasycznej i współczesnej 



59 Kraina łagodności 0:50:00 1 I-XII 18:05-19:00 44:10:00 1% 22:00:00 U

60 Przedpołudnik 2:04:00 5 I-XII 09:05-12:00 537:20:00 6% 268:30:00 U

61 Druga połowa dnia 1:22:00 5 I-XII 13:05-15:00 355:20:00 4% 177:30:00 U

RAZEM 2560:08:00 29% 1137:53:00

W tym:

629:30:00 7%

0:00:00 0%

2344:18:00 27%

Czas trwania powtórek 216:40:00 2%

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

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

Inne audycje dotyczące kultury

 Muzyka
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EDUKACJA                             

(bez muzyki rozrywkowej 

stanowiącej oprawę audycji - 

zakwalifikować ją do rozrywki; 

wykazać wyłącznie muzykę 

stanowiącą integralną część 

audycji słowno-muzycznych)
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1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

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

62 Eureka 0:50:00 1 I-XII 19:05-20:00 43:20:00 0% 21:40:00 M

63
Nauka nie jest nudna (Druga 

połowa dnia)
0:05:00 2 I-XII 13:15-13:20 8:40:00 0% 4:20:00 M

64 Historia bez patyny 0:50:00 1 I-XII 20:05-21:00 43:20:00 0% 43:20:00 U

65 Historia bez patyny - powt. 0:50:00 1 I-XII 01:05-02:00 43:20:00 0% 43:20:00 U

66
Jej ostatni błąd                   

(Druga połowa dnia)
0:05:00 1 I-XII 13:15-13:20 4:20:00 0% 4:20:00 M

67 Jej ostatni błąd (Księgarnia) 0:05:00 1 I-XII 12:15-12:20 4:25:00 0% 4:20:00 M

0

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 



68 Pogotowie radiowe 0:48:00 5 I-XII 12:05-13:00 208:00:00 2% 208:00:00 U

69 Zwierzyniec 1:28:00 1 I-XII 07:05-09:00 76:16:00 1% 76:16:00 M

70 Zielarka (Przedpołudnik) 0:05:00 2 I-XII 09:15-09:20 8:40:00 0% 4:20:00 U

71 Zielono mi (Przedpłudnik) 0:05:00 1 I-XII 09:15-09:20 4:20:00 0% 2:10:00 U

72 Zielono mi (Przedpołudnik) 0:05:00 1 I-XII 11:15-11:20 4:20:00 0% 2:10:00 U

73 Szlachetne zdrowie 0:50:00 1 I-XII 19:05-20:00 43:20:00 0% 34:20:00 U

74
Męska kuchnia (Druga połowa 

dnia)
0:05:00 2 I-XII 13:15-13:20 8:40:00 0% 0:00:00 U

75 Opowieści dziwnej treści 0:45:00 1 I-XII 09:05-10:00 39:00:00 0% 39:00:00 D/M

76 Frik 1:40:00 1 I-XII 15:05-17:00 86:40:00 1% 86:40:00 M

77 Wytłumacz mi mamo lub tato 0:05:00 2 I-XII 14:15-14:20 8:40:00 0% 1:30:00 M

78 Ewangeliarz 0:03:00 6 I-XII 05:55-06:00 15:36:00 0% 0:00:00 U

79 Busola 0:50:00 1 I-XII 06:05-07:00 44:10:00 1% 0:00:00 U

80 Minęła 23.00 - religia 1:44:00 1 I-XII 23:05-01:00 90:08:00 1% 9:00:00 U

81 Podróże małe i duże 1:23:00 1 I-XII 13:05-15:00 71:56:00 1% 36:00:00 U

82 Śpiewająco (Przedpołudnik) 0:05:00 2 I-XII 09:15-09:20 8:40:00 0% 0:00:00 M

83 Obywatel pl 0:50:00 1 I-XII 19:05-20:00 44:10:00 1% 21:30:00 U

84 Piękne życie 0:50:00 1 I-XII 19:05-20:00 43:20:00 0% 43:20:00 S

85
Lubelski atlas historyczny 

(Przedpołudnik)
0:05:00 2 I-XII 11:15-11:20 8:40:00 0% 8:40:00 M

d) Audycje poświęcone edukacji 

obywatelskiej, w tym poszerzające 

wiedzę w zakresie prawa 

wyborczego i kompetencji 

wybieranych władz 

Audycje odpowiadające 

potrzebom religijnym odbiorców 

(§ 11. 3. Rozporz. z 27.04.2011 r.)

e) Audycje poradnicze z zakresu 

prawa, ekologii i zdrowia

f) Audycje służące 

intelektualnemu, estetycznemu i 

społecznemu rozwojowi dzieci i 

młodzieży, adresowane specjalnie 

do tej kategorii odbiorców

Inne audycje edukacyjne



86
Sztuka na wyciągnięcie ucha 

(Przedpołudnik)
0:05:00 2 I-XII 11:15-11:20 8:40:00 0% 8:40:00 M

87 Minęła 23.00 - patologia 1:44:00 1 I-XII 23:05-01:00 90:08:00 1% 90:08:00 U

88 Minęła 23.00 - rodzina 1:44:00 1 I-XII 23:05-01:00 90:08:00 1% 90:08:00 U

89 Minęła 23:00 - psychologia 1:44:00 1 I-XII 23:05-01:00 90:08:00 1% 45:00:00 U

90 Minęła 23.00 - filozofia 1:44:00 1 I-XII 23:05-01:00 90:08:00 1% 18:00:00 U

91
Próba dźwięku (Druga połowa 

dnia)
0:05:00 2 I-XII 14:15-14:20 8:40:00 0% 0:00:00 M

92
Trele morele (Druga połowa 

dnia)
0:05:00 1 I-XII 14:15-14:20 4:20:00 0% 4:20:00 D/M

93 Trele morele (Zwierzyniec) 0:05:00 1 I-XII 08:15-08:20 4:20:00 0% 4:02:00 D/M

94 Motoradio (Samo Radio) 0:05:00 1 I-XII 15:15-15:20 4:20:00 0% 0:00:00 U

95 Pupil (Samo Radio) 0:05:00 1 I-XII 15:15-15:20 4:20:00 0% 0:00:00 U

96 Lady fachowiec (Samo Radio) 0:05:00 1 I-XII 15:15-15:20 4:20:00 0% 0:00:00 U

97 Gadżeciara (Samo Radio) 0:05:00 1 I-XII 15:15-15:20 4:20:00 0% 0:00:00 U

98 Ogrodniczka (Samo Radio) 0:05:00 1 I-XII 15:15-15:20 4:20:00 0% 4:20:00 U

RAZEM 1370:13:00 16% 958:54:00

W tym:

78:52:00 1%

149:54:00 2%

1326:03:00 15%

Czas trwania powtórek 43:20:00 0%

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

Czas trwania premier*

Audycje odpowiadające potrzebom religijnym odbiorców

 Muzyka

Inne audycje edukacyjne
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8760:00:00

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

SPORT
N

r 
a
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cj

i 
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n
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u
 

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 

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

99
Akademia aktywnych (Podróże 

małe i duże)
0:10:00 1 I-XII 14:15-14:25 8:40:00 0% 8:40:00 M

100 Relacje sportowe 160 meczów I-XII w programie 32:00:00 0% 32:00:00 U

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

a) Audycje poświęcone 

aktywnemu wypoczynkowi 

i sportowi powszechnemu 

oraz popularyzujące sport 

wśród dzieci i młodzieży 

b) Transmisje i relacje z 

wydarzeń sportowych o 

ważnym znaczeniu 

regionalnym, narodowym, 

międzynarodowym, 

odbywających się na terenie 

rozpowszechniania 

programu



101 Serwisy sportowe 0:03:00 24 I-XII 07:04-21:07 62:27:00 1% 49:40:00 U

102 Radiowe studio sportowe 2:26:00 1 I-XII 17:05-20:00 61:32:00 1% 49:30:00 U

103 Sportowy weekend 0:48:00 1 I-XII 20:05-21:00 33:34:00 0% 27:20:00 U

RAZEM 198:13:00 2% 167:10:00

W tym:

198:13:00 2%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0%

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

Inne audycje dotyczące 

sportu (w tym serwisy 

sportowe i magazyny 

dotyczące sportu 

kwalifikowanego, 

wyczynowego)

Czas trwania premier*
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8760:00:00

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

ROZRYWKA
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1
) Tytuły / Nazwy audycji 

planowanych

Średni czas 

trwania 

pojedyncze

go wydania 

audycji       

Liczba 

wydań 

audycji w 

tygodniu       

(jeśli 

nadawana 

rzadziej 

podać jak 

często np. 

1/mc )

W jakich 

miesiącach 

audycja 

będzie 

nadawana 

(np. I-XII, II-

VI, VII-VIII 

itd.)

Godziny 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny 

czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział 

czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

104 Zagrajmy to jeszcze raz 3:25:00 7 I-XII 02:00-05:30 1251:30:00 14% 0:00:00 U

105 Najlepsze z najlepszych 1:15:00 1 I-XII 15:05-17:00 66:15:00 1% 0:00:00 U

106 Oprawa: informacja 43:20:00 0% 0:00:00 U

107 Oprawa:publicystyka 390:00:00 4% 0:00:00 U

108 Oprawa: sport 73:50:00 1% 0:00:00 U

RAZEM 1824:55:00 21% 0:00:00

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

Różnorodne formy twórczości 

rozrywkowej ze szczególnym 

uwzględnieniem wkładu 

artystycznego polskich 

twórców i wykonawców

Inne audycje o charakterze 

rozrywkowym, np. rozmaite 

"gale", muzyka oprawowa z 

innych kategorii, itp.



W tym:

1617:10:00 18%

1185:45:00 14%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0%

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

 Muzyka + oprawa muzyczna: informacja,publicystyka,sport

Czas trwania premier*



Radio ………Lublin……………….SA  -  Program regionalny           Plany programowe na 2017 r.

8760:00:00

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu audycji 

w rocznym programie 

(% )

1 2 3

Ogłoszenia nadawcy 109:30:00 1%

Autopromocja 107:00:00 1%

Reklama 490:16:00 6%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)
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Kategorie audycji                    

łącznie w roku       

 Łączny czas 

nadawania  w 

ciągu roku 

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie (% 

)

Czas trwania 

tematyki 

regionalnej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

tematyki 

regionalnej 

(% w roku)

Czas słowa
Udział słowa 

(% w roku)
Czas muzyki

Udział 

muzyki (% w 

roku)

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 1229:45:00 14% 1029:53:00 12% 1229:45:00 14% 1229:45:00 14% 0:00:00 0%

PUBLICYSTYKA 870:00:00 10% 745:15:00 9% 870:00:00 10% 782:30:00 9% 87:30:00 1%

KULTURA 2560:08:00 29% 1137:53:00 13% 1930:38:00 22% 629:30:00 7% 2344:18:00 27% 216:40:00 2%

EDUKACJA 1370:13:00 16% 958:54:00 11% 1291:21:00 15% 78:52:00 1% 1326:03:00 15% 43:20:00 0%

SPORT 198:13:00 2% 167:10:00 2% 198:13:00 2% 198:13:00 2% 0:00:00 0%

ROZRYWKA 1824:55:00 21% 0:00:00 0% 207:45:00 2% 1617:10:00 18% 1185:45:00 14% 0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 109:30:00 1%

Autopromocja 107:00:00 1%

Reklama 490:16:00 6%

Razem 8760:00:00 100% 4039:05:00 46% 5727:42:00 65% 2325:32:00 27% 7066:34:00 81% 347:30:00 4%

Średni czas programu 

na dobę (w godzinach)
24:00:00

W tym:

149:54:00 2%

0:00:00 0%

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. AKTUALNOŚCI

Audycja emitowana od poniedziałku do piątku, w godzinach od 17.00 do 19.00.  W 

programie materiały o charakterze publicystyczno-społecznym przygotowane przez 

reporterów miejskich i regionalnych oraz rozmowy z gośćmi na temat aktualnych 

wydarzeń w regionie, w kraju i na świecie oraz ich komentarze. Podczas trwania 

audycji dyżur telefoniczny umożliwiający słuchaczom na bieżąco komentowanie 

problematyki poruszanej na antenie, jak również zgłaszanie nurtujących ich 

problemów. Misja publiczna w zakresie informacji politycznej, gospodarczej, 

społecznej i kulturalnej, prezentująca różnorodność wydarzeń w mieście i regionie 

objętych zasięgiem nadawania. Audycja uniwersalna. REGION.

2. SERWISY INFORMACYJNE

Informacje polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Misja publiczna w 

zakresie informacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej, reprezentująca 

różnorodność wydarzeń w mieście i regionie oraz w kraju i na świecie. Audycja 

słowna - uniwersalna. REGION.

3.
PRZEGLĄD PRASY                       

(Dzień dobry radio)

Przegląd dzienników i tygodników. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

4.
KALKULATOR                          

(Dzień dobry radio)        

Audycja od poniedziałku do piątku, o godz. 6.45, emitowana w Dzień dobry radio. 

Informacje dotyczące ekonomii. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

Informacje o planowanych audycjach/cyklach

Lublin SA                                                Program regionalny          Plany programowe na 2017 r.



5. PANORAMA TYGODNIA

Audycja emitowana trzy razy w miesiącu, w sobotę w godzinach od 10.05 do 11.00. 

Omówienie wydarzeń mijającego tygodnia z udziałem polityków z regionu, 

samorządowców, komentatorów i analityków. Program przedstawia stanowiska partii 

politycznych w ważnych sprawach publicznych. Audycja słowna - uniwersalna. 

REGION.

6. RAZEM CZY OSOBNO

Raz w miesiącu, w sobotę, w godzinach od 10.05 do 11.00. Debata na żywo z 

udziałem przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców, poświęcona 

bieżącym, regionalnym problemom gospodarczym i społecznym różnych grup 

zawodowych. Ponadto rynkowi pracy, sytuacji ekonomicznej pracowników, 

świadczeniom emerytalnym i społecznym czy dialogowi społecznemu. Program 

przedstawia stanowiska związków zawodowych i pracodawców w ważnych sprawach 

publicznych. Forma audycji słowna - uniwersalna. REGION.

7. COŚ DOBREGO

Audycja emitowana w czwartek w godzinach od 19.05.00 do 20.00. Jej celem jest 

prezentacja Organizacji Pożytku Publicznego działających na terenie Lubelszczyzny 

ze szczególnym uwzględnieniem działań wolontariackich. W trakcie audycji 

przedstawiciele OPP informują w jaki sposób wypełniają cele zawarte w statucie 

organizacji. Audycja ma na celu wspieranie OPP poprzez zachęcanie między innymi 

do przekazania 1% podatku oraz popularyzacje wolontariatu. Audycja słowna - 

uniwersalna. REGION.

8. OPP

Organizacje Pożytku Publicznego – audycje dostarczone przez organizacje, 

informujące o możliwości i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych, organizacjom pożytku publicznego, rozpowszechnianych od 1 

stycznia do 31 kwietnia 2015 r., od poniedziałku do piątku 2 min. o godz. 

7.15.U.REGION

9. OPP

Audycje prezentujące kampanie społeczne, dostarczone jednostce publicznej 

radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego. Emisja w godzinach od 

06.00 do 09.00. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

10. OPP

Audycje prezentujące kampanie społeczne, dostarczone jednostce publicznej 

radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego. Emisja w godzinach od 

09.00 do 15.00. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

11. OPP

Audycje prezentujące kampanie społeczne, dostarczone jednostce publicznej 

radiofonii i telewizji przez organizacje pożytku publicznego. Emisja w godzinach od 

15.01 do 20.00. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

12. OPP

Audycje przygotowane przez jednostkę publicznej radiofonii informujące o możliwości 

i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

organizacjom pożytku publicznego rozpowszechnianych w okresie od 1 stycznia do 

30 kwietnia. Emisja w godzinach od 06.00 do 09.00. Audycja słowna - uniwersalna. 

REGION.



13. OPP

Audycje przygotowane przez jednostkę publicznej radiofonii informujące o możliwości 

i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

organizacjom pożytku publicznego rozpowszechnianych w okresie od 1 stycznia do 

30 kwietnia. Emisja w godzinach od 09.01 do 15.00. Audycja słowna - uniwersalna. 

REGION.

14. OPP

Audycje przygotowane przez jednostkę publicznej radiofonii informujące o możliwości 

i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

organizacjom pożytku publicznego rozpowszechnianych w okresie od 1 stycznia do 

30 kwietnia. Emisja w godzinach od 15.01 do 20.00. Audycja słowna - uniwersalna. 

REGION.

15. OPP

Audycje przygotowane przez jednostkę publicznej radiofonii informujące o możliwości 

i zasadach przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

organizacjom pożytku publicznego rozpowszechnianych w okresie od 1 stycznia do 

30 kwietnia. Emisja w godzinach od 20.01 do 21.00. Audycja słowna - uniwersalna. 

REGION.

16.
INFORMACJE DLA 

KIEROWCÓW

Od poniedziałku do piątku w audycjach Dzień dobry radio, Samo radio i 

Aktualnościach serwis drogowy informujący o korkach i przebudowach dróg w 

mieście i w regionie. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

17. WIADOMOŚCI O POGODZIE
Od poniedziałku do niedzieli po każdych wiadomościach informacje o warunkach 

pogodowych w regionie. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

18.
EKSPRESEM PRZEZ HISTORIĘ                                                                    

( Dzień dobry radio)

Audycja emitowana od poniedziałku do piątku w Dzień dobry radio. Program 

historyczny prezentujący w pigułce ciekawe i intrygujące wydarzenia z historii kraju i 

świata a przede wszystkim z regionu. Rozwój polskiej kultury jako wkład w kształ 

Europy w odniesieniu do jej historii, poczucia narodowych tożsamości i identyfikacji 

kulturowej.Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

19. DZIEŃ DOBRY RADIO

Audycja emitowana od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06.00 do 09.00, 

porusza aktualne tematy społeczne i publicystyczne oraz wydarzenia istotę nie tylko 

dla Lublina, ale i regionu. Program swobodnie kształtuje poglądy obywateli na dany 

temat, formułuje opinie publiczną oraz umożliwia obywatelom uczestniczenie w życiu 

publicznym regionu. Audycja uniwersalna. REGION.

20. AGROBIZNES

Audycja emitowana od poniedziałku do soboty w godzinach od 05.30 do 05.55. W 

programie informacje o bieżących wydarzeniach w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich. Główne tematy to hodowla i produkcja rolna, życie lokalnych społeczności 

na wsi i w małych miejscowościach, polityka rolna, promocja tradycji i kultury czy 

agroturystyka,  produkcja żywności. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.



21.
MIĘDZY DNIEM A DNIEM                             

(Dzień dobry radio)

Audycja emitowana w Dzień dobry radio od poniedziałku do piątku w godzinach od 

08.15 do 08.25. W programie gość w studiu na żywo, komentujący ważne wydarzenia 

regionalne, krajowe i zagraniczne. Audycja słowna - uniwersalna. 

22.
GOŚĆ RL                       

(Aktualności)

Audycja emitowana w Aktualnościach, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 

17.40 do 17.55. W programie goście w studiu na żywo, komentujący ważne 

wydarzenia regionalne, krajowe i zagraniczne. Audycja słowna - uniwersalna. 

23. KONWERSATORIUM

Audycja emitowana w niedzielę w godzinach od 13.05 do 14.00. W programie 

rozmowy na temat roli człowieka we współczesnym świecie wobec przemian 

cywilizacyjnych. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

24. STUDIO WSCHODNIE

Audycja emitowana w niedzielę w godzinach od 14.05 do 15.00. W programie o 

sytuacji politycznej i gospodarczej u naszych wschodnich sąsiadów oraz wpływie na 

stosunki z Polską, relacje sąsiedzkie pomiędzy krajami, migracje, wymiana myśli. 

Audycja słowna - uniwersalna. 

25. KALEJDOSKOP REGIONALNY

Audycja emitowana raz w tygodniu w sobotę, w godzinach od 11.05 do 12.00. 

Program pokazuje przykłady dobrych zmian zachodzących w regionie. Przygotowany 

wcześniej reportaż jest punktem wyjścia do dyskusji w studiu z zaproszonymi gośćmi. 

Propaguje wartości regionalne. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

26.
KALEJDOSKOP REGIONALNY 

(powtórka)

Audycja powtórkowa, emitowana raz w tygodniu w niedzielę, w godzinach od 01.05 do 

02.00. Program pokazuje przykłady dobrych zmian zachodzących w regionie. 

Przygotowany wcześniej reportaż jest punktem wyjścia do dyskusji w studiu z 

zaproszonymi gośćmi. Propaguje wartości regionalne. Audycja słowna - uniwersalna. 

REGION.

27. Z ARCHIUM L

Audycja emitowana raz w tygodniu w niedzielę, w godzinach od 11.05 do 12.00.  

Program złozony z materiałów reporterskich: archiwalnych i współczesnych. Autorzy 

podążają śladami zarejestrowanych na taśmach historii sprzed lat. W nagraniu 

nowego reportażu ukazują zmiany jakie zaszły w miejscach odwiedzanych przez 

reporterów Radia Lublin 20, 30, 40 lat wcześniej. Sprawdzają jak potoczyły się dalsze 

losy bohaterów. Celem audycji jest uświadomienie odbiorcom, jak najnowsza historia 

wpływa na życie mieszkańców regionu. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.



28. REPORTAŻ CAFE PO '89

Audycja emitowana raz w tygodniu w środę w godzinach od 20.05 do 21.00. 

Prezentująca rozwój oraz polityczne, społeczne i gospodarcze przemiany Polski po 

1989 roku. Audycja w formie reportażu ukazuje działania na rzecz dobra wspólnego w 

warunkach różnorodności poglądów; życie i działalność osób walczących o wolną i 

demokratyczną Polskę oraz rozwój polskiej kultury jako wkładu w kształt Europy w 

odniesieniu do jej historii, poczucia narodowych tożsamości i identyfikacji kulturowej. 

Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

29.
REPORTAŻ CAFE PO '89                          

( powtórka)

Audycja powtórkowa emitowana raz w tygodniu w czwartek w godzinach od 01.05 do 

02.00. Prezentująca rozwój oraz polityczne, społeczne i gospodarcze przemiany 

Polski po 1989 roku. Audycja w formie reportażu ukazuje działania na rzecz dobra 

wspólnego w warunkach różnorodności poglądów; życie i działalność osób 

walczących o wolną i demokratyczną Polskę oraz rozwój polskiej kultury jako wkładu 

w kształt Europy w odniesieniu do jej historii, poczucia narodowych tożsamości i 

identyfikacji kulturowej. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

30. SAMO RADIO

Audycja emitowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.05 do 17.00. 

Program towarzyszący powrotom do domu, w nim między innymi porady fachowców 

jak naprawić usterki w samochodzie, porady ogrodnicze oraz informacje dla 

kierowców o utrudnieniach jakie mogą napotkać na swojej drodze. Audycja 

uniwersalna. REGION.

31.
NIE TYLKO ROZRYWKOWA 

NIEDZIELA RADIOWA

Audycja emitowana w niedzielę w godzinach od 07.05 do 11.00. W programie 

rozmowy o kulturze, wartościach, codzienności. Autorskie omówienia wybranych 

wydarzeń kulturalnych: literackich, teatralnych, plastycznych. Spotkania z twórcami, 

ale też ze słuchaczami (telefoniczne). Rodzaj niedzielnego, niespiesznego radiowego 

śniadania, podczas którego rozmawia się o niedawno przeczytanej książce, wystawie, 

na którą się wybiera, spotkaniu rodzinnym, zapachu pór roku i tego w kuchni, w której 

trwa właśnie przygotowanie śniadania, o sztuce w teatrze, którą warto zobaczyć i o 

widoku z okna. Rozmowy o wartości codzienności, na którą składa się to wszystko. W 

programie także emisja kilkunastominutowego słuchowiska Bazarek i felieton 

autorski. Audycja uniwersalna. REGION.

32.
INFORMATOR KULTURALNY      

(Przedpołudnik)

Audycja emitowana od poniedziałku do piątku w Przedpołudniku, w programie 

informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych w naszym regionie.  Audycja słowna - 

uniwersalna. REGION.



33. REPORTAŻ CAFE

Audycja emitowana  we wtorek i piątek w godzinach od 20.05 do 21.00. W programie 

prezentowane są reportaże premierowe, ich treść dotyczy najczęściej wydarzeń 

aktualnych, poruszających opinię społeczną. Portretują również osobowości regionu, 

akcje kulturalne, edukacyjne i prozdrowotne realizowane  na terenie Lubelszczyzny. 

Mają za zadanie  promować pozytywne wzorce zachowań (także wobec 

przedstawicieli innych kultur ), ale również skłaniać do ogólnej refleksji na temat 

współczesności. Audycja słowna - uniwersalna. REGION. Forma udramatyzowana.

34.
REPORTAŻ CAFE           

(powtórka)

Audycja powtórkowa emitowana  w piątek i w sobotę w godzinach od 01.05 do 02.00. 

W programie prezentowane są reportaże premierowe, ich treść dotyczy najczęściej 

wydarzeń aktualnych, poruszających opinię społeczną. Portretują również osobowości 

Regionu, akcje kulturalne, edukacyjne i prozdrowotne realizowane  na terenie 

Lubelszczyzny. Mają za zadanie  promować pozytywne wzorce zachowań (także 

wobec przedstawicieli innych kultur ), ale również skłaniać do ogólnej refleksji na 

temat współczesności. Audycja słowna - uniwersalna. REGION. Forma 

udramatyzowana.

35. BAZAREK

Audycja emitowana w niedzielę w godzinach od 09.15 do 09.40. Słuchowisko radiowe 

w formie sagi sąsiedzkiej. Mieszkańcy Lublina spotykają się na swoim ulubionym 

bazarku, gdzie omawiają wszelkiego rodzaju sprawy bieżące rodzinne, społeczne i 

polityczne. Audycja słowna - uniwersalna. REGION. Forma udramatyzowana.

36.
BAZAREK                                          

(powtórka)

Audycja powtórkowa emitowana w poniedziałek w godzinach od 01.05 do 02.00. 

Słuchowisko radiowe w formie sagi sąsiedzkiej. Mieszkańcy Lublina spotykają się na 

swoim ulubionym bazarku, gdzie omawiają wszelkiego rodzaju sprawy bieżące 

rodzinne, społeczne i polityczne. Audycja słowna - uniwersalna. REGION. Forma 

udramatyzowana.

37. RADIO-TEATR

Audycja emitowana w sobotę w godzinach od 20.05 do 21.00. Słuchowiska autorskie 

(humoreski, przeniesienie spektakli, adaptacje - przede wszystkim sztuki pozostające 

w domenie publicznej, dramaty, kryminały). Słuchowiska powstające w Radiu Lublin, 

w oparciu o grę aktorską dziennikarzy i adeptów sceny. Audycja słowna - 

uniwersalna. REGION. Forma udramatyzowana.



38.
RADIO-TEATR                                     

(powtórka)

Audycja powtórkowa emitowana w poniedziałek w godzinach od 01.05 do 02.00. 

Słuchowiska autorskie (humoreski, przeniesienie spektakli, adaptacje - przede 

wszystkim sztuki pozostające w domenie publicznej, dramaty, kryminały). 

Słuchowiska powstające w Radiu Lublin, w oparciu o grę aktorską dziennikarzy i 

adeptów sceny. Audycja słowna - uniwersalna. REGION. Forma udramatyzowana.

39. BAJKA

Audycja emitowana w sobotę w godzinach od 09.45 do 09.50. proza czytana dla 

dzieci. Audycja słowna dla dzieci. REGION. Popularyzacja wiedzy o literaturze 

polskiej.

40. POWIEŚĆ

Audycja emitowana od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.45 do 11.50. 

Prezentacja prozy w odcinkach. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.  

Popularyzacja wiedzy o literaturze polskiej.

41
POWIEŚĆ                                  

(powtórka)

Audycja powtórkowa emitowana od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15.45 do 

15.50. Prezentacja prozy w odcinkach. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.  

Popularyzacja wiedzy o literaturze polskiej.

42.
REPORTA CAFE                     

(artystyczny)

Audycja emitowana w czwartek, w godzinach od 20.05 do 21.00Odcinek czwartkowy  

poświęcony jest reportażowi artystycznemu; audycjom o wybitnych walorach 

realizacyjnych , o uniwersalnym przekazie. Zamieszczane są tu również relacje z 

krajowych i zagranicznych wydarzeń dotyczących sztuki radiowej oraz relacje z 

organizowanych przez Redakcję  Reportażu Radia Lublin -  radiowych wieczorów „Na 

własne uszy”. Audycja uniwersalna. REGION. Forma udramatyzowana.

43.
REPORTAŻ CAFE                     

(artystyczny - powtórka)

Audycja emitowana w czwartek, w godzinach od 20.05 do 21.00Odcinek czwartkowy  

poświęcony jest reportażowi artystycznemu; audycjom o wybitnych walorach 

realizacyjnych , o uniwersalnym przekazie. Zamieszczane są tu również relacje z 

krajowych i zagranicznych wydarzeń dotyczących sztuki radiowej oraz relacje z 

organizowanych przez Redakcję  Reportażu Radia Lublin -  radiowych wieczorów „Na 

własne uszy”. Audycja uniwersalna. REGION. Forma udramatyzowana.

44. KONCERTOWO
Audycja emitowana w piątek w godzinach od 19.05 do 20.00. Transmisja lub 

retransmisja koncertów odbywających się w naszym studiu muzycznym. 

45. KLASYCZNY FIVE O'CLOCK
Audycja emitowana w niedzielę w godzinach od 17.05 do 18.00. Prezentacja muzyki 

klasycznej oraz sylwetek jej twórców.

46. LUB-LISTA
Audycja emitowana w niedzielę w godzinach od 21.05 do 23.00. Lista przebojów 

utworów twórców z naszego regionu. REGION.



47. ZAWRACANIE GITAR

Audycja emitowana w sobotę w godzinach  od 23.05 do 01.00, ukazująca   korzenie, 

źródła, a także współczesność brzmień, które ogarnęły świat muzyki rozrywkowej 

przed około pięćdziesięciu laty. Przypomina pierwsze dokonania zarówno 

akustycznych jak i zelektryfikowanych "szarpidrutów", zjawiska społeczne w rodzaju 

beatlemanii oraz późniejsze, włącznie z dzisiejszymi, następstwa i efekty ówczesnej 

rewolucji kulturalnej, której bodaj najważniejszym elementem była przecież muzyka 

rozrywkowa. Audycja autorska, uniwersalna. 

48. JAZZ A VU

Audycja emitowana w niedzielę od 21.05 do 23.00. Prezentacja muzyki jazzowej,

rozmów z twórcami i wykonawcami. Recenzje wydawnictw muzycznych

prezentujących ten gatunek twórczości. Program ma na celu zwiększenie

zainteresowania tego typu muzyką. Audycja autorska,  uniwersalna.

49. MUZYCZNE PODRÓŻE

Audycja emitowana w niedzielę od 23.05 do 01.00. Muzyczna podróż po różnych 

regionach świata, prezentująca gatunki muzyczne z tamtych stron. Audycja autorska,  

uniwersalna.

50. POLSKA NA CZASIE

Audycja emitowana w poniedziałek w godzinach od 21.05 do 23.00 prezentująca 

muzykę polską, najnowsze w niej trendy, zapowiedzi płytowe oraz tras koncertowych. 

W programie prezentacja sylwetek twórców, i ich dzieł oraz debiutantów.Audycja 

autorska, uniwersalna.

51. TYLKO PO POLSKU

Audycja emitowana w środę w godzinach od 21.05 do 23.00 prezentująca muzykę 

polską lat 80 i 90 oraz jej twórców. Wywiady z gwiazdami polskiej sceny popowej oraz 

prezentacja ich dorobku. Audycja autorska,  uniwersalna. REGION.

52. FOLK

Audycja emitowana we wtorek w godzinach od 21.05 do 23.00 prezentująca muzykę 

folkową oraz sylwetki jej twórców i wykonawców. Audycja autorska,  uniwersalna.

53. NOC ALIGATORÓW

Audycja emitowana w czwartek w godzinach od 21.05 do 23.00. Program poświęcony 

rockowej klasyce. Obok weteranów rocka (Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Pink Floyd…) 

pojawiają się w nim nowi wykonawcy(Porcupine Tree, Kadavar, Rival Sons…), którzy 

czerpią z dokonań najważniejszych przedstawicieli tego gatunku muzyki  działających 

na przełomie lat 60. czy 70.  Oprócz najbardziej znaczących fragmentów biografii, 

recenzji płyt i felietonów program wypełniają informacje o nowych wydawnictwach i 

trasach koncertowych dinozaurów rocka i kontynuatorach ich dzieła. Audycja 

uniwersalna.



54. ROCK

Audycja emitowana w piątek, w godzinach od 21.05 do 23.00.  Program autorski - 

muzyczny, w którym prezentujemy ambitne nagrania rockowe - artystyczna strona 

muzyki szeroko nazywanej rockiem. Poetyckie teksty, nawiązania do muzyki 

poważnej, symfonicznej, ale także ludowej (folk, blues), interpretacje daleko 

wybiegające poza najpopularniejsze schematy, a wreszcie nawiązania do szeroko 

rozumianej muzyki eksperymentalnej. Audycja autorska,  uniwersalna. 

55. W KINIE W LUBLINIE

Audycja emitowana w sobotę w godzinach od 12.05 do 13.00. Prezentacja wydarzeń 

ze świata kina, rozmowy z twórcami filmów, omówienia filmów, promocja filmowych 

wydarzeń z Lublina i Lubelszczyzny. Dodatkowe elementy audycji to przegląd prasy 

zagranicznej (o czym się mówi w innych krajach?); filmowe ciekawostki, premiery. 

Audycja uniwersalna. REGION.

56. KSIĘGARNIA

Audycja emitowana w niedziele w godzinach od 12.05 do 13.00, prezentuje nowości 

wydawnicze: książki, audiobooki. Przewodnik po świecie współczesnej literatury – 

audiobookach i e-bookach, rozmowy z krytykami i twórcami, konkursy na recenzję. 

Obszerne fragmenty powieści. promocja prozy i poezji z regionu. Audycja słowna - 

uniwersalna. REGION. Popularyzacja wiedzy o literaturze polskiej.

57. Z MALOWANEJ SKRZYNI

Audycja emitowana w niedzielę , w godzinach od 05.30 do 06.00. Program prezentuje 

folklor regionu i Polski. Ukazuje obrzędy i zwyczaje ludowe oraz festiwale 

folklorystyczne. Materiały do audycji nagrywane również na sejmikach i przeglądach 

zespołów obrzędowych i śpiewaczych. Audycja uniwersalna. REGION.

58. Z FOLKLOREM NA TY

Audycja emitowana w sobotę w godzinach od 06.05 do 07.00.Program  odzwierciedla 

stan zachowania i kultywowania folkloru, dokumentuje zapomniane obyczaje i 

zanikającą muzykę. Audycja uniwersalna. REGION.

59. KRAINA ŁAGODNOŚCI

Audycja emitowana w niedzielę w godzinach od 18.05 do 19.00 prezentująca 

piosenkę autorska. W programie muzyka z Krainy Łagodności oraz wywiady i 

prezentacja twórców i wykonawców. Audycja uniwersalna. REGION.



60. PRZEDPOŁUDNIK

Audycja emitowana od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09.05 do 12.00. 

Audycja codzienna, towarzysząca w pracy i w domu. W programie informator 

kulturalny, porady zdrowotne, ekologia, nauka języków obcych poprzez zabawę. W 

roku 700. lecia uzyskania praw miejskich przez Lublin proponujemy lekcje historii. W 

programie podpowiadamy również jak rozumieć sztukę. Nie zabraknie również 

powieści w odcinkach i konkursów z nagrodami. Audycja uniwersalna. REGION.

61. DRUGA POŁOWA DNIA

Audycja emitowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.05 do 15.00. 

Audycja towarzysząca, w której proponujemy ciekawostki ze świata nauki i techniki, 

porady językowe, męską kuchnię czy naukę o instrumentach muzycznych czy ptasim 

śpiewie. To w tym programie rodzice odpowiedzą na trudne pytania. Audycja 

uniwersalna. REGION.

62. EUREKA

Audycja emitowana w poniedziałek w godzinach od 19.05 do 20.00, 

popularnonaukowa dotycząca różnych dziedzin nauki i techniki, w tym omawiająca 

nowe technologie. Audycja słowna, adresowana do młodzieży. REGION.

63.
NAUKA NIE JEST NUDNA 

(Druga połowa dnia)

Audycja emitowana we wtorek i w czwartek w programie Druga połowa dnia. Program 

popularnonaukowy dotyczący różnych dziedzin nauki i techniki. Audycja słowna, 

młodzieżowa. REGION.

64. HISTORIA BEZ PATYNY

Audycja emitowana w poniedziałek w godzinach od 20.05 do 21.00. Audycja, o 

przesłaniu edukacyjnym (żywa lekcja historii) zawiera relacje świadków i uczestników 

wydarzeń, czasem "wizje lokalne" przygotowane w formie reportaży radiowych, 

uzupełnione treścią dokumentów i nagrań archiwalnych, opatrzone komentarzami 

badaczy historii. W programie audycje dokumentalne i reportaże przedstawiające 

mało znane zdarzenia z przeszłości regionu lub wydarzenia znane, jednak widziane z 

nowej perspektywy, również audycje poświęcone historii najnowszej miedzy innymi 

ukazująca działania na rzecz dobra wspólnego w warunkach różnorodności 

poglądów, życie i działalność osób walczących o wolną i demokratyczną Polskę. 

Audycja uniwersalna. REGION.



65.
HISTORIA BEZ PATYNY 

(powtórka)

Audycja powtórkowa, emitowana we wtorek w godzinach od 01.05 do 02.00. Audycja, 

o przesłaniu edukacyjnym (żywa lekcja historii) zawiera relacje świadków i 

uczestników wydarzeń, czasem "wizje lokalne" przygotowane w formie reportaży 

radiowych, uzupełnione treścią dokumentów i nagrań archiwalnych, opatrzone 

komentarzami badaczy historii. W programie audycje dokumentalne i reportaże 

przedstawiające mało znane zdarzenia z przeszłości regionu lub wydarzenia znane, 

jednak widziane z nowej perspektywy, również audycje poświęcone historii 

najnowszej miedzy innymi ukazująca działania na rzecz dobra wspólnego w 

warunkach różnorodności poglądów, życie i działalność osób walczących o wolną i 

demokratyczną Polskę. Audycja uniwersalna. REGION.

66.
JEJ OSTATNI BŁAD            

(Druga połowa dnia)

Audycja emitowana w piątek w programie Druga połowa dnia o godzinie 

13.15.adresowana do młodzieży, popularyzująca poprawność językowa i kulturę 

słowa. Audycja słowna - młodzieżowa. REGION.

67.
JEJ OSTATNI BŁĄD        

(Księgarnia)

Audycja emitowana w piątek w programie Druga połowa dnia o godzinie 

13.15.adresowana do młodzieży, popularyzująca poprawność językowa i kulturę 

słowa. Audycja słowna - młodzieżowa. REGION.

68. POGOTOWIE RADIOWE

Audycja emitowana od poniedziałku do piątku od godziny 12.05 do 13.00, 

interwencyjna i pomocowa. W naszym studiu eksperci, którzy pomagają słuchaczom 

rozwiązać ich problemy. W programie również mini reportaże interwencyjne. Audycja 

uniwersalna. REGION.

69. ZWIERZYNIEC

Audycja emitowana w sobotę w godzinach od 07.05 do 09.00. poświęcona szeroko 

pojętym zagadnieniom ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej. Celem audycji jest 

edukowanie i inspirowanie przez prezentację prawidłowych zachowań ekologicznych 

oraz kształtowanie postaw pro-ekologicznych, wychowanie w zgodzie z naturą i 

szacunkiem dla otaczającego środowiska. Audycja słowna, młodzieżowa. REGION.

70.
ZIELARKA                          

(Przedpołudnik)

Audycja emitowana w poniedziałek i w środę w godzinach od 09.15 do 09.20, 

program propagujący zdrowy styl życia,  oraz leki z domowej apteki. Audycja słowna - 

uniwersalna. REGION.

71.
ZIELONO MI                    

(Przedpołudnik)

Audycja emitowana w czwartek w godzinach od 09.15 do 09.20. Z ekologią na ty. Co 

to znaczy żyć ekologicznie, żywność ekologiczna itp.. Audycja słowna - uniwersalna. 

REGION.

72.
ZIELONO MI                    

(Przedpołudnik)

Audycja emitowana w piątek w godzinach od 09.15 do 09.20. Z ekologią na ty. Co to 

znaczy żyć ekologicznie, żywność ekologiczna itp.. Audycja słowna - uniwersalna. 

REGION.



73. SZLACHETNE ZDROWIE

Audycja emitowana we wtorek w godzinach 19.05 do 20.00, program poradnikowy, 

podejmujący problematykę zdrowotną, propagujący postawy prozdrowotne. 

Profilaktyka, zdrowy tryb życia, edukacja medyczna, nowości, akcje prozdrowotne dla 

mieszkańców naszego regionu. W studiu wybitni specjaliści, eksperci ze świata 

medycyny. W programie podstawowa edukacja zdrowotna. Program poświęcony 

osobo starszym 60+. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

74.
MĘSKA KUCHNIA                           

(Druga połowa dnia)

Audycja emitowana w poniedziałek w godzinach od 13.15 do 13.20. Porady kulinarne 

dla mężczyzn. Jak szybko z niczego zrobić coś pysznego. Audycja słowna - 

uniwersalna. REGION.

75. OPOWIEŚCI DZIWNEJ TREŚCI

Audycja emitowana w sobotę od godziny 09.05 do 10.00. Audycja adresowana do 

naszych najmłodszych słuchaczy. Służy budowaniu więzi społecznych opartych na 

szacunku i wzajemnym zaufaniu, pokazuje relacje między rówieśnikami, uczy 

pozytywnego postrzegania świata. Audycja dla dzieci. REGION.

76. FRIK

Audycja emitowana w sobotę w godzinach od 15.05 do 17.00. Audycja adresowana 

do młodzieży ( szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, szkół zawodowych i 

techników), służy budowaniu więc społecznych opartych na szacunku i wzajemnym 

zaufaniu, podejmuje problemy relacji międzyludzkich, popularyzuje poprawność 

językową i kulturę słowa, poświęcona nowym technologiom, upodobaniom i 

zainteresowaniom tej grupy odbiorców. REGION.

77.
WYTŁUMACZ MI MAMO/TATO         

(Druga połowa dnia)

Audycja emitowana w poniedziałek i środę w godzinach od 14.15 do 14.20 w 

programie Druga połowa dnia. W programie dorośli w przystępny sposób 

odpowiadają na trudne pytania zadawane przez dzieci. Wyjaśniają zawiłe pojęcia, 

tłumaczą świat wokół nas, uczą postaw obywatelskich. Audycja słowna dla dzieci 

budują więzi społeczne. REGION.

78. EWANGELIARZ

Audycja emitowana od poniedziałku do soboty w godzinach od 05.55 do 06.00. 

Prezentacja krótkiego fragmentu Biblii i komentarz osoby duchownej na każdy dzień. 

Audycja religijna - uniwersalna. 

79. BUSOLA

Audycja religijna emitowana w niedziele w godzinach od 06.05 do 07.00. Rozmowy 

wokół istotnych tematów widzianych oczami chrześcijanina.  Zaproszeni goście 

komentują wydarzenia związane z codziennym życiem Kościoła oraz z jego 

funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej. Są to  osoby duchowne, a także osoby 

świeckie reprezentujące różne dyscypliny nauki i obszary aktywności społecznej i 

politycznej. Audycja słowna - uniwersalna. 



80. 

MINĘŁA DWUDZIESTA 

TRZECIA                                 

(religia)

Audycja emitowana w piątek w godzinach od 23.05 do 01.00. Audycja prowadzona 

przez osobę duchowną, w której poruszane są bardzo często trudne tematy i trudne 

pytania, na które wspólnie z zaproszonymi gośćmi szukamy odpowiedzi. Audycja 

słowna - uniwersalna. REGION.

81. PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

Audycja emitowana w sobotę w godzinach od 13.05 do 15.00. W pierwszej godzinie 

jej celem jest  promocję walorów turystycznych i regionalnych miejscowości 

województwa lubelskiego. W drugiej promocja walorów ciekawych miejsc na świecie. 

Audycja uniwersalna. REGION.

82. 
ŚPIEWAJĄCO                                                    

(Przedpołudnik)

Audycja emitowana we wtorek i w piątek w godzinach od 09.15 do 09.20. Nauka 

języków obcych poprzez przystępne tłumaczenie tekstów piosenek. Nauka języków 

obcych poprzez zabawę. Audycja słowna - młodzieżowa..

83. OBYWATEL PL

Audycja emitowana w niedzielę w godzinach od 19.05 do 20.00. Audycja kształtuje 

postawy tolerancji, przeciwdziałająca dyskryminacji i wykluczeniu. Promująca 

działania obywatelskie - szacunek dla prawa i godności człowieka, zdolność do 

akceptowania odmienności i społecznego sprzeciwu wobec przejawów nietolerancji i 

przemocy. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

84. PIĘKNE ŻYCIE

Audycja emitowana w środę w godzinach od 19.05 do 20.00.  Audycja kształtuje 

postawy tolerancji, przeciwdziałająca dyskryminacji i wykluczeniu. Poświęcona 

osobom starszym (wiek 60+), w szczególności prezentujące ich aktywność 

społeczną, podejmowanie przez seniorów działań poszerzających ich wiedzę z 

różnych dziedzin, przydatność ich wiedzy dla młodego pokolenia. Audycja słowna - 

uniwersalna. REGION.

85.

LUBELSKI ATLAS 

HISTORYCZNY     

(Przedpołudnik)

Audycja emitowana w poniedziałek i w środę w godzinach od 11.15 do 11.20. Audycja 

opowiadających o zabytkach Lublina w związku 700 leciem uzyskania praw miejskich 

przez Lublin. Starsi, mieszkańcy Lublina 60+ opowiadają młodzieży o zabytkach i 

historii miasta. Przekazują swoją wiedze młodszym pokoleniom. Audycja słowna - 

uniwersalna. REGION.

86.

SZTUKA NA WYCIĄGNIĘCIE 

UCHA                    

(Przedpołudnik)

Audycja emitowana we wtorek i w czwartek w godzinach od 11.15 do 11.20. W 

przystępny sposób opowiada o dziełach sztuki i ich twórcach. Ze względu na walor 

edukacyjny adresowana jest do młodzieży. Audycja słowna. REGION.

87.

MINĘŁA DWUDZIESTA 

TRZECIA                                    

(patologia)

Audycja emitowana w poniedziałek w godzinach od 23.05 do 01.00. Program 

ukazujący różne rodzaje patologii oraz sposoby ich zwalczania. W studiu eksperci, 

którzy omawiają poszczególne problemy na konkretnych przykładach. Telefoniczny 

udział słuchaczy. Dyżur eksperta. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.



88.

MINĘŁA DWUDZIESTA 

TRZECIA                                                       

(rodzina )

Audycja emitowana we wtorek w godzinach od 23.05 do 01.00. W programie o tym 

jak mądrze wychowywać nasze dzieci? Radiowe forum rodziców. Ambitni i 

nowocześni – w pracy i w domu. Audycja skierowana do rodziców szukających 

pomocy w wielu ważkich sprawach dotyczących wychowania dzieci. Audycja słowna - 

uniwersalna. REGION.

89.

MINĘŁA DWUDZIESTA 

TRZECIA                                                         

(psycholog )

Audycja emitowana w środę w godzinach od 23.05 do 01.00. Program porusza  

kwestie psychologiczne, związane między innymi z rozwojem osobowym. Podejmuje 

takie tematy jak: realizacja życiowych planów, marzeń, pasji, wyznaczanie celu i 

sposoby jego realizacji, kształtowanie relacji interpersonalnych, zarządzanie czasem, 

rozwijanie kreatywności, wychodzenie ze strefy komfortu, komunikacja czy 

asertywność. Telefoniczny udział słuchaczy. Dyżur eksperta. Audycja słowna - 

uniwersalna. REGION. 

90.

MINĘŁA DWUDZIESTA 

TRZECIA                                           

(filozof)

Audycja emitowana w czwartek w godzinach między 23.05 a 01.00. Rozmowa z 

gościem w studiu na szeroko pojęte tematy filozoficzne. Audycja słowna - 

uniwersalna. 

91.
PRÓBA DŹWIĘKU                            

(Druga połowa  dnia)

Audycja emitowana we wtorek i w czwartek w godzinach od 11.15 do 11.20. Program 

edukacyjny na temat instrumentów muzycznych. Audycja ma za zadanie w ciekawy 

sposób poszerzać wiedzę młodych słuchaczy z zakresu muzyki. Audycja słowna, 

adresowana do dzieci i młodzieży. REGION.

92.
TRELE MORELE                            

(Druga połowa dnia)

Audycja emitowana w piątek w godzinach od 11.15 do 11.20. Ornitolog w ciekawy 

sposób opowiada o ptakach i dźwiękach jakie wydają. Program posiada walory 

edukacyjne, jego zadaniem jest poszerzanie wiedzy najmłodszych słuchaczy na temat 

przyrody i otaczającego ich świata. Audycja słowna - dla dzieci i młodzieży. REGION.

93.
TRELE MORELE                              

(Zwierzyniec)

Audycja emitowana w sobotę w godzinach od 08.15 do 08.20. Ornitolog w ciekawy 

sposób opowiada o ptakach i dźwiękach jakie wydają. Program posiada walory 

edukacyjne, jego zadaniem jest poszerzanie wiedzy najmłodszych słuchaczy na temat 

przyrody i otaczającego ich świata. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

94.
MOTORADIO                                        

(Samo Radio)

Audycja emitowana w poniedziałek w godzinach od 15.15 do 15.20. Porady 

fachowca. Jak szybko zmienić oponę, zreperować gaźnik, czy wymienić świece. 

Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

95.
PUPIL                                       

(Samo Radio)

Audycja emitowana we wtorek w godzinach od 15.15 do 15.20. W programie jak dbać 

o naszych czworonożnych przyjaciół, jak sprawić by żyło im się lepiej, by były 

szczęśliwe a ich zwierzęcego życia nie zakłócał żaden człowieczy problem. Audycja 

uczy odpowiedzialności za naszych najmniejszych przyjacół. Audycja słowna - 

uniwersalna. REGION



96.
LADY FACHOWIEC                    

(Samo Radio)

Audycja emitowana w środę w godzinach od 15.15 do 15.20. Porady dla pań, jak 

położyć gładź na ścianę, jak umalować pokój czy jak wymienić uszczelkę w kranie. 

Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

97.
GADŻECIARA                                           

(Samo Radio)

Audycja emitowana we wtorek w godzinach od 15.15 do 15.20. W programie nowinki 

techniczne i technologiczne dla pań. Audycja słowna - uniwersalna. REGION

98.
OGRODNICZKA                                

(Samo Radio)

Audycja emitowana w piątek w godzinach od 15.15 do 15.20. W programie porady 

ogrodnicze i działkowe. Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

99.
AKADEMIA AKTYWNYCH                

(Podróże małe i duże)

Audycja emitowana w sobotę w godzinach od 14.15 do 14.20. Celem programu jest 

propagowanie aktywnego spędzania czasu poprzez rekreacyjne uprawianie różnego 

rodzaju sportów przez młodzież. W programie rady dla początkujących i 

zaawansowanych. Audycja słowna, młodzieżowa. REGION.

100. RELACJE SPORTOWE

Audycja emitowana w różnych programach, w zależności od potrzeb i terminów 

spotkań sportowych.  Audycje skierowane do miłośników sportu. Audycja słowna - 

uniwersalna. REGION.

101. SERWISY SPORTOWE

Wiadomości sportowe emitowane od poniedziałku do niedzieli, w sumie 24 wydania 

tygodniowo. Informacje sportowe z regionu, z kraju i ze świata. Audycja słowna.

102. RADIOWE STUDIO SPORTOWE

Audycja emitowana w sobotę w godzinach od 17.05 do 20.00. W programie relacje z 

rozgrywek sportowych, komentarze ze studia, podsumowania różnych spotkań. 

Audycja słowna - uniwersalna. REGION.

103. SPORTOWY WEEKEND

Audycja emitowana w niedzielę w godzinach od 20.05 do 21.00. Podsumowanie 

weekendu. Wywiady, komentarze, relacje sportowe. Audycja słowna - uniwersalna. 

REGION.

104. ZAGRAJMY TO JESZCZE RAZ
Audycja emitowana od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 02.00 do 05.30 

muzyka na dzień dobry. Audycja uniwersalna

105. NAJLEPSZE Z NAJLEPSZYCH

Audycja emitowana w niedzielę w godzinach od 15.05 do 17.00. W programie 

prezentowane są płyty wybrane zarówno przez słuchaczy jak i autora. Jedyną cechą, 

która je łączy jest jakość. To jak wynika z nazwy programu muszą być pozycje 

„najlepsze z najlepszych”. Często pojawiają się prezentacje sylwetek i dorobku ludzi 

ze świata muzyki i dla wielu słuchaczy jest to jedyna okazja do poznania przekrojowo 

twórczości artysty. 

106. OPRAWA: informacja
Oprawa muzyczna w audycjach z kategorii informacja.

107. OPRAWA: publicystyka
Oprawa muzyczna w audycjach z kategorii publicystyka.

108. OPRAWA: sport
Oprawa muzyczna w audycjach z kategorii sport.



Załącznik nr 2

Radio ………Lublin……………….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

73 Szlachetne zdrowie Edukacja 00:50:00 1 00:50:00 43:20:00

83 Obywatel pl Edukacja 00:50:00 1 00:50:00 43:20:00

84 Piękne życie Edukacja 00:50:00 1 00:50:00 43:20:00

Łącznie 130:00:00

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 ………Lublin……………….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

18 Ekspresem przez historię Informacja 00:03:00 5 0:15:00 13:00:00

28 Reportaż Cafe - po 89 Publicystyka 00:50:00 1 0:50:00 43:20:00

29 Reportaż Cafe - po 89 - powt. Publicystyka 00:50:00 1 0:50:00 43:20:00

64 Historia bez patyny Edukacja 0:50:00 1 0:50:00 43:20:00

65 Historia bez patyny - powt. Edukacja 0:50:00 1 0:50:00 43:20:00

Łącznie 186:20:00

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

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

demokratyczną Polskę; 

kulturowej.

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 4

Radio ………Lublin……………….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

62 Eureka Edukacja 00:50:00 1 00:50:00 43:20:00

63 Nauka nie jest nudna Edukacja 00:05:00 2 00:10:00 8:40:00

66 Jej ostatni błąd Edukacja 00:05:00 1 00:05:00 4:20:00

67 Jej ostatni błąd Edukacja 00:05:00 1 00:05:00 4:25:00

69 Zwierzyniec Edukacja 01:28:00 1 01:28:00 76:16:00

75 Opowieści dziwnej treści Edukacja 00:45:00 1 00:45:00 39:00:00

76 Frik Edukacja 01:40:00 1 01:45:00 86:40:00

77 Wytłumacz mi mamo lub tato Edukacja 00:05:00 2 00:10:00 8:40:00

82 Śpiewająco Edukacja 00:05:00 2 00:10:00 8:40:00

85 Lubelski atlas historyczny Edukacja 00:05:00 2 00:10:00 8:40:00

86 Sztuka na wyciągnięcie ucha Edukacja 00:05:00 2 00:10:00 8:40:00

91 Próba dźwięku Edukacja 00:05:00 2 00:10:00 8:40:00

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;



92 Trele morele Edukacja 00:05:00 1 00:05:00 4:20:00

93 Trele morele Edukacja 00:05:00 1 00:05:00 4:20:00

99 Akademia aktywnych Edukacja 00:10:00 1 00:10:00 8:40:00

Łącznie 323:21:00

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)



Załącznik nr 5
Radio ………Lublin……………….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

39 Bajka Kultura 00:05:00 1 00:05:00 04:20:00

40 Powieść Kultura 00:05:00 5 00:25:00 21:40:00

41 Powieść - powt. Kultura 00:05:00 5 00:25:00 21:40:00

55 W kinie w Lublinie Kultura 00:48:00 1 00:48:00 41:36:00

56 Księgarnia Kultura 00:50:00 1 00:50:00 44:10:00

Łącznie 133:26:00

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 ………Lublin……………….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

33 Reportaż Cafe Kultura 00:50:00 2 1:40:00 86:40:00

34 Reportaż Cafe - powt. Kultura 00:50:00 2 1:40:00 86:40:00

35 Bazarek Kultura 00:25:00 1 00:25:00 22:05:00

36 Bazarek - powt. Kultura 00:25:00 1 00:25:00 21:40:00

37 Radio - Teatr Kultura 00:50:00 1 00:50:00 43:20:00

38 Radio - Teatr Kultura 00:50:00 1 00:50:00 43:20:00

42 Reportaż Cafe - artystyczny Kultura 00:50:00 1 00:50:00 43:20:00

43 Reportaż Cafe - artystyczny - powt. Kultura 00:50:00 1 00:50:00 43:20:00

Łącznie 390:25:00

DEKLAROWANE AUDYCJE PREFEROWANE *- udramatyzowane formy radiowe

(słuchowisko, dokument, reportaż)

* Wykaz sporządzić na podstawie Planu (Załącznik nr 1)


