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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 rozpowszechniania 

audycji/ cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

miejskiej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: dzieci -

D, młodzież - M, 

niepełnosprawni - 

NP, seniorzy - S, 

uniwersalny - U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Info za Freee - wiadomości 00:02:00 70 I-XII

7:00,8:00,9.00,10.00,11.00, 

12.00,13.00,14.00, 15.00,16.00, 

17.00, 18:00, 19:00, 20:00 -pon.-

piątek/   

115:00:00 1,3% 115:00:00 U

3
Kalendarium 0:03:00 11 I-XII

6.50,14.20 - pon-piątek/ 9:10 

sobota
26:40:00 0,3% 26:40:00 U

2 Przegląd prasy 0:04:00 10 I-XII 8.20, 15.20 pon.-piątek 32:00:00 0,4% 32:00:00 U

4 Tydzień w skrócie 0:48:00 1 I-XII 07:00-08:00 42:24:00 0,5% 42:24:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

5

Pogoda 0:02:00 70 I-XII

7:04, 8:04,9.02,10.02, 11.04, 

12.04,13.02,14.03, 15.02,16.04, 

17.04, 18.02, 19.02, 20.02-pon.-

piątek

111:00:00 1,3% 111:00:00 U

6

Trafiki 0:01:00 9 I-XII

7.20, 7.40, 8.20, 8.40, 15.20, 

15.40, 16.20, 16.40, 17.20 

pon. - piątek

36:00:00 0,4% 36:00:00 U

Roczny czas emisji programu 

(liczba godzin)

a)

Informacje polityczne, 

ekonomiczne, gospodarcze, 

społeczne  prezentujące 

różnorodność wydarzeń w 

mieście i okolicach 

objętych zasięgiem 

nadawania.

b) Informacje o sytuacji na 

drogach oraz różnego typu 

zagrożeniach i zjawiskach 

pogodowych



0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

RAZEM 363:04:00 4,1% 363:04:00

363:04:00 4,1%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0,0%

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

Czas trwania premier*

b) Informacje o sytuacji na 

drogach oraz różnego typu 

zagrożeniach i zjawiskach 

pogodowych

Inne audycje informacyjne
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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
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 

rozpowszec

hniania 

audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas trwania 

tematyki 

miejskiej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat 

audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawn

i - NP, seniorzy 

- S, 

uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 Siema Lublin 3:00:00 5 06:00-10:00 I-XII 190:00:00 2,2% 100:00:00 U

8 Urwanie Głowy 3:00:00 5 10:04-14:00 I-XII 173:00:00 2,0% 105:00:00 U

9 Ewakuacja 3:00:00 5 14.04-18.00 I-XII 174:00:00 2,0% 99:00:00 U

10 Wieczorny FreeeStyle 3:00:00 5 18:04-22:00 I-XII 180:00:00 2,1% 110:00:00 U

11 Rzućmy Okiem 1:00:00 1 21.00-23.00 pn I-XII 32:00:00 0,4% 32:00:00 M

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

12 Weekend Na Luzie 

sobota
8:00:00 1

9.00-13.00, 

14.00-18.00
I-XII 142:00:00 1,6% 100:00:00 U

13 Weekend Na Luzie 

niedziela
8:00:00 1 10.00-18.00 I-XII 142:00:00 1,6% 100:00:00 U

0,0%

RAZEM 1033:00:00 11,8% 646:00:00

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

a) Publicystyka poświęcona 

problematyce politycznej, 

ekonomiczno-gospodarczej, 

społecznej miasta i okolic 

objętych zasięgiem nadawania

b) Reportaże oraz inne formy 

dokumentalne

Inne audycje publicystyczne



1033:00:00 11,8%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0,0%

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

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

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 

rozpowszechni

ania audycji/ 

cyklu

(od - do)

 Łączny czas 

nadawania 

audycji w 

ciągu roku  

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(%)

Czas 

trwania 

tematyki 

miejskiej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni 

- NP, seniorzy - 

S, uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14

Kultura za Freee 00:02:00 33 I-XII

7.02,11.02,15.02

, 

18.02,19.02,20.0

2-pon.- piątek 

13.00,14.00,15.0

0-sob.

52:00:00 0,6% 52:00:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

15 Po Cichu 02:00:00 1 I-XII 21.00-22.00 102:00:00 1,2% 70:00:00 U

16 Maszynownia 02:00:00 1 I-XII 21.00-22.00 102:00:00 1,2% 68:00:00 U

17 Kulturoskop 02:00:00 1 I-XII 21.00-22.00 102:00:00 1,2% 71:00:00 M

18 Kulturoskop sob. 01:00:00 1 I-XII 13.00-14.00 48:00:00 0,5% 39:00:00

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

b) Audycje popularyzujące 

artystów i zespoły artystyczne  

działające w mieście i 

okolicach

a) Informacje o bieżących 

wydarzeniach z różnych 

dziedzin kultury (w tym 

serwisy kulturalne) oraz 

magazyny kulturalne, 

wspomagające wybór 

aktywnych form udziału w 

kulturze

c) Reportaże radiowe i inne 

formy prezentujące kulturę i 

sztukę miasta i okolic objętych 

zasięgiem nadawania
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0,0%

19 Gramy Na Maxa 02:00:00 1 I-XII 21.00-22.00 102:50:00 1,2% 80:00:00 M

20
Świat Wielkich 

Gwiazd
00:03:00 28 I-XII

9.20,12.35,16.50

,20.50-pon.-

niedz.

67:02:00 0,8% 67:02:00 U

21 Myzuczne 

Kalendarium
00:03:00 7 I-XII 18.35 - pon.-niedziela 17:40:00 0,2% 17:40:00 U

0,0%

RAZEM 593:32:00 6,8% 464:42:00

105:00:00 1,2%

593:32:00 6,8%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0,0%

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

Czas trwania premier*

 Muzyka

Inne audycje dotyczące 

kultury

c) Reportaże radiowe i inne 

formy prezentujące kulturę i 

sztukę miasta i okolic objętych 

zasięgiem nadawania
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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
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d

y
cj
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(t
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ak
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ąc
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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 

miejskiej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni 

- NP, seniorzy - 

S, uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22 Polski Język Obcy 00:03:00 48:00:00 0,5% 48:00:00 M

23 BreakFreee 00:03:00 48:00:00 0,5% 48:00:00 M

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

RAZEM 96:00:00 1,1% 96:00:00

0:00:00 0,0%

96:00:00 1,1%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0,0%

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

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)

 Muzyka

Czas trwania premier*
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Sport

N
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y
cj

i 
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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 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie (%)

Czas trwania 

tematyki 

miejskiej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni 

- NP, seniorzy - 

S, uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24

Sport za Freee 00:02:00 15 I-XII
8.02,12.02,16.02-

pon.-piątek 
24:00:00 0,3% 24:00:00 U

25 Strefa kibica 01:00:00 1 I-XII 22:00-23:00 102:00:00 1,2% 102:00:00 U

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

RAZEM 126:00:00 1,4% 126:00:00

126:00:00 1,4%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0,0%

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

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

Czas trwania premier*
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Rozrywka

N
r 
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d

y
cj

i 
(t
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ąc
zn
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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 

miejskiej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Adresat audycji: 

(wpisać 

odbiorców: 

dzieci -D, 

młodzież - M, 

niepełnosprawni 

- NP, seniorzy - 

S, uniwersalny - 

U)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26
Live z radiem Freee 03:00:00 1 I-XII 22:00-01:00 152:00:00 1,7% 0:00:00

27 100% grania zero 

gadania-pon.-pt.
08:00:00 5 I-XII 22.00-06.00 1900:00:00 21,7% 0:00:00

28 100% grania zero 

gadania-sob.-nd.
07:00:00 2 I-XII 22.00-07.00 630:00:00 7,2% 0:00:00

0,0%

0,0%

0,0%

Oprawa:informacja 0:00:00 0,0%

Oprawa:publicystyka 3051:00:00 34,8%

Oprawa;sport 26:00:00 0,3%

RAZEM 5759:00:00 65,7% 0:00:00

4850:00:00 55,4%

5759:00:00 65,7%

Czas trwania powtórek 0:00:00 0,0%

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

Roczny czas emisji programu (liczba 

godzin)

 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 0:00:00 0%

Autopromocja 250:00:00 3%

Reklama 539:24:00 6%

Roczny czas emisji programu (liczba godzin)



Radio ……Lublin…….SA  -  Program miejski…Freee…..           Plany programowe na 2018 r.

Kategorie audycji                    

łącznie w roku     

 Łączny czas 

nadawania  

w ciągu roku 

Udział czasu 

audycji w 

rocznym 

programie 

(% )

Czas trwania 

tematyki 

miejskiej 

(wyłącznie 

SŁOWO)

Udział 

tematyki 

regionalnej 

(% w roku)

Czas słowa
Udział słowa 

(% w roku)
Czas muzyki

Udział 

muzyki (% w 

roku)

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 363:04:00 4% 363:04:00 4% 363:04:00 4% 363:04:00 4% 0:00:00 0%

PUBLICYSTYKA 1033:00:00 12% 646:00:00 7% 1033:00:00 12% 1033:00:00 12% 0:00:00 0%

KULTURA 593:32:00 7% 464:42:00 5% 488:32:00 6% 105:00:00 1% 593:32:00 7% 0:00:00 0%

EDUKACJA 96:00:00 1% 96:00:00 1% 96:00:00 1% 0:00:00 0% 96:00:00 1% 0:00:00 0%

SPORT 126:00:00 1% 126:00:00 1% 126:00:00 1% 126:00:00 1% 0:00:00 0%

ROZRYWKA 5759:00:00 66% 0:00:00 0% 909:00:00 10% 4850:00:00 55% 5759:00:00 66% 0:00:00 0%

Ogłoszenia nadawcy 0:00:00 0%

Autopromocja 250:00:00 3%

Reklama 539:24:00 6%

Razem 8760:00:00 100% 1695:46:00 19% 3015:36:00 34% 4955:00:00 57% 7970:36:00 91% 0:00:00 0%

Średni czas 

programu na dobę (w 

godzinach) 24:00:00





Załącznik nr 1

Radio ……Lublin…….SA  -  Program miejski…Freee…..           Plany programowe na 2018 r.

Numer 

audycji 

(tożsamy z 

wpisanym w 

kolumnę nr 1 

formularza 

planów )

Tytuł planowanej audycji (jeśli dany tytuł 

jest nową pozycją w programie - wpisać: 

nowa audycja )

Opis audycji (dziedziny i obszary tematyczne; adresat; jeśli dotyczy tematyki 

miejskiej –  w jakim zakresie)

1 2 3

1 Info Za Freee
Serwis Informacyjny zawierający informację na temat lubelskich wydarzeń 

oraz zapowiedzi lubelskich wydarzeń

2 Przegląd prasy
Serwis informacyjny zawierający przegląd najciekawszych i najważnieszych 

artykułów z lokalnej prasy

3 Kalendarium
Serwis informacyjny zawierający zestawienie najważniejszych i 

najciekawszych dat oraz rocznic z danego dnia

4 Tydzień w skrócie
Audycja słowno muzyczna podsumowująca najważniejsze lubelskie 

wydarzenia minionego tygodnia. Emitowana w niedzelę.

5 Pogoda
Serwis informachyjny zawierający prognozy pogodowe na dany dzień oraz dni 

najbliższe.

6 Trafik Serwis informacyjny dla kierowców o aktualnej sytuacji na lubelskich drogach

7 Siema Lublin

Poranny program muzyczno-publicystyczno-informacyjny, zawierający 

przegląd prasy lubelskiej, zapowiedzi wydarzeń, zaproszenia na lubelskie 

imprezy sportowy i kulturalne. Program zawiera także komentarze 

mieszkańców Lublina do bierzących wydarzeń. Integralną jego częścią są 

informacje drogowe, prognozy pogody, a także serwisy informacyjne.

Informacje o planowanych audycjach/cyklach



8 Urwanie Głowy

Codzinny program muzyczno-publicystyczno-informacyjny, zawierający 

rozmowy ze słuchaczamj, zapowiedzi wydarzeń, zaproszenia na lubelskie 

imprezy kulturalne. Program zawiera także rozmowy nagrane przez reportera 

z przedstawicielami miejskich instytucji, komentarze mieszkańców Lublina do 

bierzących wydarzeń. Program także zawiera elementy edukacji językowej 

oraz ciekawostki z życia znanych osób. Integralną jego częścią są serwisy 

informacyjne oraz prognozy pogody.

9 Ewakuacja

Popołudniowy program muzyczno-publicystyczno-informacyjny, zawierający 

rozmowy ze słuchaczami, zapowiedzi wydarzeń, zaproszenia na lubelskie 

imprezy sportowe i kulturalne. Program także zawiera elementy edukacj z 

języka polskiego oraz angielskiego. Przegląd prasy lubelskiej, ciekawostki z 

życia gwiazd. Integralną jego częścią są serwisy informacyjne, informacje o 

sytuacji na lubelskich ulicach oraz prognozy pogody.

10 Wieczorny FreeeStyle

Wieczorny program muzyczno-publicystyczno-informacyjny, zawierający 

zapowiedzi wydarzeń, zaproszenia na lubelskie imprezy sportowe i kulturalne. 

Program także zawiera elementy edukacji z językowej (polski i obce). 

Ciekawostki z życia gwiazd oraz prognozy pogody.

11 Rzućmy okiem

Cotygodniowa audycja muzyczno-publicystyczna, w której zaproszeni goście z 

Lublina przezntują swoje zainteresowania, projekty kulturalne, podróżnicze i 

społeczne. Tematy odwołują się również do aktualnych wydarzeń z miasta.

12 Weekend Na Luzie sobota

Sobotni program muzyczno-publicystyczno-informacyjny, zawierający 

zapowiedzi wydarzeń, zaproszenia na lubelskie imprezy sportowe i kulturalne. 

Program także zawiera elementy edukacj z języka polskiego oraz 

angielskiego. Ciekawostki z życia gwiazd oraz prognozy pogody oraz przegląd 

prasy lubelskiej. Integralną jego częścią są serwisy informacyjne oraz 

prognozy pogody.

13 Weekend Na Luzie niedziela

Niedzielny program muzyczno-publicystyczno-informacyjny, zawierający 

zapowiedzi wydarzeń, zaproszenia na lubelskie imprezy sportowy i kulturalne. 

Program także zawiera elementy edukacj z języka polskiego oraz 

angielskiego. Ciekawostki z życia gwiazd oraz prognozy pogody. 

14 Kultura za Freee
Serwis informacyjny zawierający zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i imprez w 

mieście i regionie.



15 Po Cichu

Audycja słowno-muzyczno-publicystyczna mająca na celu promocję szeroko 

pojętej muzyki elektronicznej ze świata i regionu, a także z Lublina. W 

programie przewidziani są goście - DJ miksujący na żywo, informacje o 

wydarzeniach z lubelskich klubów oraz konkursy, w których do wygrania będą 

zaproszenia na imprezy. 

16 Maszynowsnia

Audycja słowno-muzyczno-publicystyczna mająca na celu promocję szeroko 

pojętej muzyki mashup ze świata i regionu, a także z Lublina. W programie 

przewidziane są wywiady z twórcami mashupów (przede wszystkim z Lublina), 

informacje o lubelskich imprezach gdzie grana jest muzyka mashup oraz 

konkursy gdzie będzie można wygrać zaproszenia na imprezy. 

17 Kulturoskop
Magazyn kulturalny prezentujący lubelskie wydarzenia kulturalne. Składa się z 

pięcu materiałów dzwiękowych zapowiadających te wydarzenia. 

18 Kulturoskop sobota
Magazyn kulturalny prezentujący lubelskie wydarzenia kulturalne. Składa się z 

pięcu materiałów dzwiękowych zapowiadających te wydarzenia. 

19 Gramy Na Maxa 

Cotygodniowy program publicystyczny poświęcony grom komputerowym i 

konsolowym. Audycja zawiera recenzje gier, wydarzeń kulturalnych z regionu i 

ze świata.

20 Świat Wielkich Gwiazd
Audycja zawiera informacje i ciekawostki ze świata zespołów muzycznych, 

piosenkarzy, producentów muzycznych.

21 Muzyczne Kalendarium
Serwis informacyjny zawierający zestawienie najważniejszych i 

najciekawszych muzycznych dat oraz rocznic z danego dnia.

22 Polski Język Obcy
Program edukacyjny sprawdzający wiedzę mieszkańców Lublina oraz regionu 

o języku polskim.

23 FreeeWe
Program edukacyjny uczący języka angielskiego oraz sprawdzenie wiedzy 

mieszkańców Lublina oraz regionu na temat języka.

24 Sport za Freee
Serwis informacyjny z zapowiedziami i wynikami wydarzeń sportowych z 

Lublina i regionu.

25 Sterfa kibica

Magazyn Sportowy podsumowujący najważniejsze wydarzenia sportowe w 

Lublinie. W programie znajdą się także relacje z imprez sportowych, wyniki 

meczów, rozmowy z trenerami zawodnikami i kibicami. 

26 Live z Radiem Freee Audycja muzyczna

27 100% grania zero gadania-pon.-pt. Audycja muzyczna

28 100% grania zero gadania-sob.-nd. Audycja muzyczna
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