
 

 

 

O CZYM SZUMIĄ GAZETY WŁADZY? 

1. WPROWADZENIE 

Być może 2021 rok stanie się przełomowy dla zrozumienia, dlaczego gazety i inne media prowadzone przez 

samorządy demolują polską demokrację. A powodem stanie się nie to, co w nich się pisze, ale historia 

przejmowania wydawcy gazet regionalnych Polska Press Grupa przez spółkę Polski Koncern Naftowy ORLEN SA. 

Skarb państwa posiada 27,52% akcji w spółce. To może się wydawać niewiele, ale to właśnie Skarb Państwa ma 

decydujący wpływ na obsadzanie stanowisk, gdyż skupia najwięcej akcji i zgodnie ze statutem ma 

uprzywilejowaną pozycję decyzyjną (Statut z 5 czerwca 2020, § 7 art. 11) i w efekcie kontrolę nad spółką. Daniel 

Obajtek - Prezes PKN Orlen jest człowiekiem tak blisko związanym z partią rządzącą w Polsce, że typowany był 

nawet na Premiera RP. Natychmiast po przejęciu spółki medialnej wprowadził do jej zarządu Dorotę Kanię - 

dziennikarkę związaną z mediami prywatnymi korzystnie naświetlającymi działania władzy. Wprawdzie w 

momencie pisania raportu przejęcie spółki zostało wstrzymane przez sąd, wskutek skargi Rzecznika Praw 

Obywatelskich, ale losy tej sprawy nie są znane ani pewne. 

Opisujemy sprawę przejęcia spółki medialnej przez spółkę kontrolowaną przez państwo, by pokazać 

podobieństwo do wydawania gazet przez jednostki samorządu terytorialnego. Skoro wójt/burmistrz/prezydent 

może mieć swoją gazetę, która często jest jego tubą propagandową, to dlaczego mielibyśmy zabronić tego koalicji 

rządzącej państwem? O jednym jednak w takiej sytuacji zapominamy - prowadzenie mediów to nie jest biznes, 

jak każdy inny. To jest czwarta władza, która patrzy innym władzom na ręce i te właśnie władze muszą być od 

mediów odseparowane. 

Dziś trudno się pozbyć wrażenia, że sytuacja na rynku medialnym jest oceniana według sympatii politycznych. A 

powinna być oceniana według standardów, które obowiązują w państwie prawa. Gazety regionalne przejęte 

przez Orlen będą taką samą machiną propagandową rządu, jak gazety prowadzone bezpośrednio przez urząd 

gminy czy dom kultury są machiną propagandową wójta, burmistrza czy prezydenta. Dlaczego tak łatwo 

relatywizujemy standardy? Głównie dlatego, że nie przestrzegamy ich od ponad 20 lat. Pojawienie się pierwszych 

gazet samorządowych stanowiło przekroczenie granicy, na którą nie zareagowały instytucje stojące na straży 

prawa. Potem nastąpił efekt domina. I choć od lat głos w tej sprawie zabiera Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 

to żadna opcja polityczna będąca u władzy nie chce jej rozwiązać. W 2021 roku, gdy już na dobre rozgorzała 

dyskusja wokół przejęcia wielkiej części mediów regionalnych przez PKN Orlen, problem mediów samorządowych 

podniosła w mediach Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. A podległy Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego rozesłał ankietę dotyczącą mediów 

władzy do samorządów. Takie postępowanie zapewne jeszcze bardziej zrelatywizuje problem. Gazety 

samorządowe zyskają sympatyków w kręgach osób niechętnych większości rządzącej. A ta większość, ze swoimi 

spóźnionymi działaniami objawiającymi się, gdy jest potrzeba polityczna, jest zupełnie niewiarygodna. Miała kilka 

lat na zajęcie się sprawą. Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, wystosował pierwsze wystąpienie w tej 

sprawie w 2016 roku. Na kolejne, z 2018 roku, przyszła ciekawa odpowiedź podpisana przez Jarosława Sellina, 

Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zawiera stwierdzenia, które pokazują, jak bardzo nie jest 

rozumiana Konstytucja i relacje władzy. Otóż likwidacja gazet jest “sprawą niezwykle delikatną”. “Ograniczenie 

https://siecobywatelska.pl/czy-wydawanie-prasy-to-biznes-jak-kazdy-inny/
https://siecobywatelska.pl/czy-wydawanie-prasy-to-biznes-jak-kazdy-inny/
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/petycja_HFPC_gazety_samorzadowe.pdf
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prawa jednostek samorządu terytorialnego do wydawania prasy mogłoby zostać odebrane jako ograniczenie 

swobody wypowiedzi organów jednostek samorządu terytorialnego” [podkreślenia Watchdog Polska]. To 

swoista personifikacja jednostek samorządu terytorialnego i zamienienie ich roli z władzy, która musi działać na 

podstawie i w granicach prawa (Art. 7 Konstytucji RP), na jednostki, którym przysługują prawa i wolności (Art. 20-

86 Konstytucji RP). 

Dziś gazety władzy stanowią element znany lokalnym społecznościom. Wielu mieszkańców jest zadowolonych z 

ich istnienia. Piszą przecież także o tym, co się dzieje w szkołach i przedszkolach, domach kultury, na dożynkach. 

Można zobaczyć na fotografiach swoje dziecko, siebie, swoich znajomych. Jednak cena, jaką płaci za to lokalna 

demokracja, jest ogromna. I skoro widzimy tę cenę na poziomie ogólnopolskim, to powinniśmy jako 

społeczeństwo oczekiwać rozwiązania sytuacji gazet lokalnych prowadzonych przez lokalne instytucje. 

Dlaczego piszemy o cenie, którą płaci demokracja? Po pierwsze istnienie gazet prowadzonych przez samorządy 

czy podległe im jednostki, nie ma podstawy prawnej. A przecież, zgodnie z Konstytucją „Organy władzy publicznej 

działają na podstawie i w granicach prawa.” (Art. 7.). Czyli władza publiczna może robić tylko to, do czego ma 

upoważnienie ustawowe. Władze samorządowe oczywiście znalazły takie uzasadnienie. Ma nim być art. 10 

ustawy o gospodarce komunalnej, wedle niego gmina może poza sferą użyteczności publicznej zajmować się 

„działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz samorządu terytorialnego”. Dodatkowo 

zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym wśród zadań własnych gminy wymienia się m.in. sprawy 

związane z „promocją gminy” oraz „wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej”. Jak do tego ma się 

wydawanie gazety? Co decyduje o tym, że gazeta jest gazetą? Kto ma oceniać jakościowo czy nastąpiło 

przekroczenie tej ewentualnej ustawowej delegacji? Te pytania zadajemy nie bez powodu. 

Różnorodność rozwiązań i ich zróżnicowana jakość pozwala zawsze znaleźć argumenty za istnieniem takich gazet. 

Sami wpadliśmy w poczucie winy, że chcemy likwidacji pożytecznych periodyków. Przecież podejmują lokalne 

tematy, nieatrakcyjne dla komercyjnych mediów, integrują społeczność i często nie ma dla nich alternatywy w 

postaci innych lokalnych gazet. Dodatkowo ich wpływ propagandowy jest zróżnicowany. Inaczej przecież będzie 

oddziaływał kwartalnik niż miesięcznik. No i nie wszystkie są zarejestrowanymi tytułami prasowymi, a to z punktu 

widzenia praw i obowiązków ma czasem ogromne znaczenie, np. ochrona tajemnicy dziennikarskiej zapisana w 

art. 15 prawa prasowego. Jaką tajemnicę może mieć urzędnik piszący teksty? Może problem da się rozwiązać, po 

prostu likwidując możliwość rejestracji takiej gazety. Ale czy faktycznie to rozwiąże problem? Czy tytuł 

niezarejestrowany w sądzie, ale będący opowieścią o sprawnym zarządzaniu wójta i dobrodziejstwach przezeń 

czynionych, stanowi spełnienie „działalności promocyjnej samorządu”, „promuje gminę” i „upowszechnia ideę 

samorządową”? Co ustawodawca ma na myśli, gdy pisze „samorząd” – władze samorządowe czy „wspólnotę 

samorządową”? Przez lata istnienia gazet władzy sytuacja tak się zagmatwała, że dziś zarejestrowany tytuł 

prasowy, wydawany co tydzień (Tygodnik Krąg) przez spółkę gminną w Nowej Soli, mający kilka stron ogłoszeń 

komercyjnych i jednocześnie otrzymujący pożyczkę od miasta z powodu COVID-19, ma taką samą pozycję prawną 

jak bezpłatny nieregularnik Wiadomości Leśnickie (wydawany najczęściej 3 razy do roku, a w ostatnich latach raz 

do roku), także zarejestrowany w sądzie i będący w dużej mierze zlepkiem różnych informacji ze szkół i przedszkoli 

oraz oficjalnych ogłoszeń. Kiedy rozpoczyna się dyskusja o zakazie prowadzenia gazet, ktoś natychmiast wyciąga 

z rękawa gazety typu Wiadomości Leśnickie. I one stanowią usprawiedliwienie dla istnienia Tygodnika Krąg. Z 

drugiej strony mamy tytuły niezarejestrowane w sądzie, które formalnie mogą twierdzić, że są tylko 

informatorami promującymi gminę, tak jak Informator Samorządowy MOST z Krosna Odrzańskiego. W roku 

wyborczym – 2018 – w pierwszym, marcowym, numerze z okładki czytelnik dowiedział się, że Burmistrz został 

samorządowcem roku wg Tygodnika Wprost. 

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
https://drive.google.com/file/d/1y53NHfRJL49bss8tJkavNmaHygfez-tF/view?usp=sharing
http://lesnica.pl/79/96/wiadomosci-lesnickie.html
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/przesylki/incoming-219
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/przesylki/incoming-219


 

 

 

Długoletnie funkcjonowanie takich wydawnictw sprawiło, że obywatele i obywatelki stracili wrażliwość i 

wyczucie, co wolno władzy, a co jest samowolą niezgodną z prawem. Zdarza się zrównywanie polityki wydawcy 

komercyjnego z politykami wydawcy publicznego – „każdy wydawca ma swoją politykę”. Czy rzeczywiście 

wydawca publiczny może tak twierdzić? Może dopuszczać wedle własnego uznania, co będzie publikował? Nie 

musi się w żaden sposób tłumaczyć? Na pewno tak uważa. Co więcej, bywa w tym przekonaniu utwierdzany. 

Wiele lat temu jeden z naszych członków sądził się o archiwum forum dyskusyjnego prowadzonego przez 

Tygodnik Krąg. Pojawiały się tam głosy krytyczne wobec władzy. Wtedy jeszcze ta gazeta była prowadzona 

bezpośrednio przez urząd, nie spółkę. Sądy administracyjne uznały, że nie jest to informacja publiczna. W jednej 

ze spraw, która trafiła do poradni prawnej Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, gdy obywatel chciał dowiedzieć 

się, kto go anonimowo szkalował w samorządowym czasopiśmie, sąd zgodził się z władzą samorządową, że nie 

można tego ujawnić, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 1 prawa prasowego “Autorowi materiału prasowego przysługuje 

prawo zachowania w tajemnicy swego nazwiska”. I tak koło się zamyka obywatelko/obywatelu! Skoro jeden sąd 

dopuścił do rejestracji czasopisma, to kolejny będzie orzekał zgodnie z tym co wynika z tej rejestracji. Tylko czy 

my naprawdę chcemy takiego Państwa? 

Gazety władzy udają bowiem coś, czym nie są. Udają prasę, ale nie spełniają standardu oczekiwanego od prasy. 

Autorzy artykułów często nie są dziennikarzami, a urzędnikami, jeśli jest to gazeta prowadzona bezpośrednio 

przez urząd – a takich jest wedle uzyskanych przez nas wcześniej danych 61%, często są to pracownicy działów 

promocji, co dobrze oddaje zadania, jakie są stawiane przed gazetami władzy. W 33% są to pracownicy 

samorządowych instytucji kultury. Osoby te może są bardziej niezależne od wójtów, burmistrzów czy 

prezydentów niż ich bezpośredni podwładni, ale tylko zgodnie z prawem. W Polsce obowiązują zwyczaje 

niekoniecznie zgodne z prawem, trudno zatem uznać, że są to osoby wolne od autocenzury. Jaki te osoby miałyby 

powód, by powiedzieć, że mieszkańcy są z czegoś niezadowoleni, w gminie istnieją jakieś pola konfliktu, jakieś 

pomysły władzy się nie udały? Czytając część nadesłanych nam w 2018 roku gazet, nie mogliśmy czasem pozbyć 

się wrażenia, że w wielu miejscowościach bardzo chcielibyśmy zamieszkać. Tymi miejscowościami rządzili 

przedsiębiorczy, nowocześni burmistrzowie albo dobrzy i przyjaźni wójtowie. Gospodarskim okiem patrzyli na 

swoje trzódki mieszkańców. 

I choć brzmi to niegroźnie, jest bardzo szkodliwe. To oswoiło społeczeństwo z działaniami niezgodnymi z prawem. 

To nam wywróciło rozumienie roli władzy i mediów. Dołożyło się do tego jeszcze wiele innych czynników. 

Spadająca jakość mediów związana ze zmianami sposobu korzystania z nich (media społecznościowe, szybkość 

czytania, mniej tekstów śledczych, kariera clickbaitów), uzależnienie niektórych mediów teoretycznie 

komercyjnych od zleceń publicznych. To wszystko sprawiło, że dziś nie wszędzie są dobre punkty odniesienia. 

Wielu mieszkańców i mieszkanek nie ma oczekiwań wobec prasy lokalnej, gdyż zna tylko taką, która nie wypełnia 

roli „czwartej władzy”. Ale to nie jest stan, który należy zaakceptować. Zwłaszcza że takie utrwalone zwyczaje 

uniemożliwiają działanie tym, którzy chcieliby coś zmienić, którzy chcieliby, by w demokracji była możliwość 

korzystania ze wszystkich praw i wolności, a władza służyła obywatelkom i obywatelom. 

  

2. O CO PYTALIŚMY?  

W badaniu, które zakończyliśmy w styczniu 2021 roku, postanowiliśmy sprawdzić, jakie są możliwości przebicia 

się jakiejkolwiek alternatywnej opinii do gazet władzy. Dlatego pytaliśmy o regulaminy i zasady zamieszczania w 

nich tekstów. Nasze wrażenia z czytania gazet w 2018 roku, gdy po raz pierwszy zajęliśmy się tematem, dotyczyły 

https://informacjapubliczna.org/news/czy-prawo-do-informacji-pozwoli-poznac-glosy-krytyczne-wobec-lokalnych-wladz-samorzadowych/
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/monitoringi/monitoring-mediow-samorzadowych


 

 

 

bowiem niewielkiej liczby gazet, około 70. Było ich na tyle dużo, byśmy mogli sobie wyrobić zdanie o gazetach, 

ale za mało, by stwierdzić, jak mogą wyglądać rozwiązania w całym kraju. Wprawdzie wydawanie gazet przez 

samorządy uznawaliśmy za złe z powodu faktu, że jest to naciąganie zasad i psucie standardów demokracji, ale 

przyjęliśmy do wiadomości argumenty, o których wspominamy we wstępie, że w wielu gminach nie byłoby żadnej 

drukowanej informacji o sprawach gminy, gdyby nie te gazety. Widzieliśmy też jakieś zalety w tym, że gazety 

budowały poczucie dumy z małej ojczyzny. Uznaliśmy zatem, że warto sprawdzić, czy da się utrzymać pozytywy 

wynikające z istnienia gazet władzy, ale jednocześnie wyprostować patologiczną sytuację. 

Jednak upłynęło trochę czasu. Kilka razy zachęcaliśmy mieszkańców i mieszkanki do zabrania głosu w gazetach 

władzy. W Lubartowie jedna z naszych członkiń została opisana w artykule zamieszczonym w Lubartowiaku - 

gazecie samorządowej, zarejestrowanej jako tytuł prasowy. Jej wypowiedzi pochodziły z jej profilu 

społecznościowego. Przedstawiciele władzy zostali poproszeni o komentarze. Zgodnie z zasadami różnych 

kodeksów etyki dziennikarskiej pisanie o kimś, przytaczanie wypowiedzi, wymagałoby zwrócenia się do osoby 

zainteresowanej. Tak się nie stało. Opisana w artykule mieszkanka postanowiła zatem przedstawić swój punkt 

widzenia. Wysłała do gazety swoją replikę. Niestety, gazeta jej nie opublikowała. Z kolei w Ścinawie gazeta 

opłacana przez mieszkańców (Widomości Ścinawskie) opublikowała paszkwil napisany przez przewodniczącego 

rady gminy w związku z referendum mającym odwołać radę. Ostrze krytyki wymierzone było w organizatorów 

referendum. Tym razem to Sieć Obywatelska Watchdog Polska postanowiła odnieść się do tej sytuacji w tekście, 

który wysłaliśmy do gazety. W odpowiedzi przeczytaliśmy - “redakcja nie zamierza stanowić narzędzia w walce 

pomiędzy stronami powstałego w Ścinawie konfliktu”, a “celem, jaki przyświeca dziennikarzom, jest 

przedstawianie zdarzeń w jak najbardziej obiektywnym świetle”. Jak widać gazeta nie jest narzędziem walki tylko 

dla części społeczności Ścinawy. Władze mogą wojować do woli. 

Badaliśmy również wątek sprzedaży ogłoszeń. Dla naszych rozważań jest on wprawdzie poboczny, zajmowały się 

nim przez lata inne organizacje, np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Udało jej się wyjaśnić, że to zjawisko jest 

niewłaściwe. Cóż jednak z tego, jeśli wciąż trwa? Chcieliśmy sprawdzić, na jego skalę. Jeśli zniknie możliwość 

wydawania gazet przez władzę, zniknie również sprzedaż ogłoszeń. Jednak wiedza, na ile jest to powszechne, 

może stanowić kolejną podstawę do argumentowania o konieczności zmian. 

Pytaliśmy także o częstotliwość wydawania gazet, ich nakład i wersje. Ale te pytanie miały charakter 

uzupełniający naszą wiedzę i nie stawialiśmy sobie żadnych zadań związanych ze zmianą sytuacji. 

 

3. DANE Z MONITORNGU 

Na 823 wnioski o informację publiczną zareagowało 587 instytucji, spośród których 463 przesłało odpowiedzi 

na pytania. W pozostałych 125 pismach odmawiano odpowiedzi, przedłużano jej termin bądź wskazywano, iż 

dany podmiot nie jest wydawcą gazety samorządowej. 

Miesięcznik czy tygodnik? 

W odpowiedzi na pierwsze pytanie wydawcy gazet deklarowali, jak często je wydają. Najchętniej wybieranym 

przez nich formatem jest miesięcznik – ponad 31%. Niewiele mniej gmin decyduje się na wydawanie 

kwartalnika – 29%. Niecałe 10% gazet to dwumiesięczniki, 4% dwutygodniki i 1,5 % tygodniki. 16% tytułów 

http://www.lubartowiak.com.pl/fakty/w-obronie-krzyza-przy-ul-szaniawskiego/?fbclid=IwAR0eGCeEDivY5qIbzEL_dJGxMVo08vwGE8dwPP6m2VhO16Wxh5479duduTY
https://docs.google.com/document/d/18MsRqp5js_XEbWHafZTBRVbniFD75Zyd4Bjyb5VdzcE/edit?usp=sharing
https://siecobywatelska.pl/wladza-jest-dobra-a-gazeta-obiektywna/


 

 

 

wychodzi nieregularnie, a wydawcy 1,2% gazet samorządowych odpowiedzieli, że zawiesili czasowo ich 

wydawanie. 

 Jak często wydawana jest gazeta? liczba 

Nieregularnie 75 

Kwartalnik 137 

Miesięcznik 145 

Dwumiesięcznik 47 

Dwutygodnik 20 

Tygodnik 7 

Trudno powiedzieć 7 

W papierze czy online? 

Z odpowiedzi na wniosek wynika, że mimo ogólnego kryzysu na rynku gazet, samorządy rzadko rezygnują z 

papierowego wydania swojego periodyku. Jedynie dwa (0,4%) spośród tytułów wydawanych przez naszych 

respondentów ukazywało się jedynie w wersji online - niemal wszystkie wychodzą zarówno w wersji 

papierowej, jak i online (prawie 80%). Zwykle treści na stronie internetowej ukazują się w tym samym czasie, co 

gazeta papierowa, w 0,6% przypadków artykuły w internecie publikowane są z pewnym opóźnieniem. 

 Format wydawanej gazety liczba 
Wydanie papierowe i online (czasem z opóźnieniem) 369 

Tylko wydanie papierowe 66 

Tylko online 2 

Trudno powiedzieć 26 

Jaki nakład? 

Chcieliśmy poznać orientacyjny nakład gazet samorządowych. Najczęstszy nakład jednego wydania, to między 

1001 a 2000 egzemplarzy (27%), są jednak gminy, które jednorazowo wydają 10 000 egzemplarzy gazety – 

ponad połowa z nich, to miesięczniki wydawane w miastach. Niewielka część gmin decyduje się na wydawanie 

gazety w bardzo niewielkim nakładzie do 500 egzemplarzy. Zwykle są one wydawane w mniejszych gminach i 

często wychodzą jako kwartalniki bądź ukazują się nieregularnie. 

 W jakim nakładzie wydawana jest gazeta?  liczba 
do 500 egzemplarzy 38 

501-1000 egzemplarzy 64 

1001-2000 egzemplarzy 127 

2001-4000 egzemplarzy 91 

4001-5000 egzemplarzy 31 

5001-10000 egzemplarzy 65 

powyżej 10000 egzemplarzy 28 

trudno powiedzieć 19 

 

 



 

 

 

Czy trzeba płacić? 

Zdecydowana większość gazet jest rozdawana mieszkańcom bezpłatnie (prawie 83%). Za 9% gazet 

samorządowych czytelnicy muszą zapłacić, najczęściej za miesięczniki.  

czy gazeta jest bezpłatna? liczba 
tak 383 

nie 42 

Trudno powiedzieć 38 

Czy sprzedają płatne ogłoszenia? 

Choć w gazetach samorządowych nie należy zamieszczać płatnych ogłoszeń, całkiem sporo wydawnictw, bo 

prawie 25%, decyduje się na taki krok. 30% z nich to tytuły, za które czytelnicy muszą zapłacić. Warto dodać, że 

z gazet sprzedawanych, nie rozdawanych bezpłatnie mieszkańcom, aż 80% sprzedaje jednocześnie ogłoszenia. 

Można zatem wysnuć wniosek, że mieszkańcy niektórych gmin za jeden egzemplarz gazety mogą płacić po 

wielokroć – z budżetu gminy na wydanie gazety, w opłacie za ogłoszenie w tej gazecie umieszczone przez 

miejską spółkę (one też są utrzymywane z naszych pieniędzy) i wreszcie kupując ją w kiosku. Miesięcznik, za 

który trzeba zapłacić, i który jednocześnie sprzedaje reklamy wydają gminy: Biała (opolskie), Kalety, Pelplin, 

Białobrzegi (mazowieckie), Dukla, Bochnia, Knyszyn, Gniew, Krasnobród, Głogówek, Święciechowa, Sucha 

Beskidzka i Tyczyn. 

Czy wydawca sprzedaje ogłoszenia liczba 
tak 113 

nie 323 

trudno powiedzieć 27 

Czy każdy może coś napisać? 

Lektura licznych gazet samorządowych pozwoliła nam zaobserwować, że autorami publikowanych na jej 

łamach artykułów są zwykle urzędnicy, przedstawiciele lokalnych władz czy jednostek samorządu 

terytorialnego i radni rządzącej opcji. Bardzo rzadko pojawia się głos mieszkańca czy przedstawiciela opozycji. 

Chcąc poznać przyczynę takiej sytuacji, zapytaliśmy w pierwszej kolejności o to, jakie zasady publikowania 

tekstów obowiązują w poszczególnych redakcjach. Ponad połowa wydawców (57%) deklarowała, że nie mają 

regulaminów publikacji tekstów, decyduje o niej każdorazowo redaktor lub zespół. Niecałe 5 % wydawnictw 

otwarcie przyznało, że nadsyłane do redakcji teksty są publikowane bardzo rzadko bądź nigdy. Tak jest na 

przykład w Olsztynie (powiat częstochowski), Zawierciu czy Pruszczu Gdańskim. 

Prawie 7% (32) redakcji zadeklarowało, że mają spisane regulaminy dotyczące publikacji tekstów, jednak w 

większości przypadków (w 26 redakcjach spośród owych 32) o ostatecznej publikacji i tak decyduje redaktor 

naczelny bądź zespół redakcyjny. 

Do tych 32 wydawców postanowiliśmy wysłać jeszcze jedno pytanie, chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na 

temat funkcjonujących u nich regulaminów. Dlatego poprosiliśmy o przesłanie nam owych regulaminów. Na 

wniosek odpowiedziały 22 instytucje, w tym jedna prosiła w odpowiedzi o kontakt telefoniczny. 



 

 

 

Czy redakcja ma zasady publikowania nadesłanych 
artykułów? 

liczba 

Tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, 
w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji 6 

Tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, 
ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony, decyduje każdorazowo 
redaktor naczelny lub zespół redakcji 26 

Nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze 
publikowane w gazecie 87 

Nie istnieje regulamin, a o publikacji decyduje redaktor naczelny lub 
zespół redakcji 265 

Nie istnieje regulamin, a nadesłane teksty rzadko lub nigdy nie są 
publikowane 20 

Nie istnieje regulamin i nikt nie przysyła tekstów 6 

Teksty publikują urzędnicy i pracownicy podległych jednostek - tylko 
materiały promocyjne 13 

Inna sytuacja 3 

Trudno powiedzieć 37 

Kto publikuje w gazetach władzy? 

Kto nadsyła teksty do publikacji liczba 
mieszkańcy 86 

Przewodniczący rady gminy; 77 

radni opozycji 41 

radni rządzącej koalicji 69 

organizacje społeczne 267 

instytucje lokalne 298 

lokalny biznes 60 

jednostki organizacyjne gminy 16 

Inne (np. GUS, kościoły) 14 

 

4. CO KRYJĄ REGULAMINY PUBLIKWANIA TEKSTÓW W GAZETACH WŁADZY?  

Chcąc bliżej przyjrzeć się regulaminom publikowania tekstów w gazetach samorządowych, poprosiliśmy 

wydawców, którzy zadeklarowali posiadanie takich regulaminów o udostępnienie ich. W 5 przypadkach okazało 

się, że nie istnieje żaden regulamin (źle zinterpretowano odpowiedź w czasie analizy danych). Przykładowo 

gmina Osiek w odpowiedzi na pytanie dotyczące istnienia spisanych lub niespisanych zasad publikowania 

nadesłanych do redakcji tekstów wskazała: 

Zasady obowiązujące przy tworzeniu Informatora Osieckiego: artykuły powinny dotyczyć wydarzeń bądź zaleceń, które 

związane są z mieszkańcami i miejscowościami w Gminie Osiek. 

Zostało to zinterpretowane przez osoby analizujące jako istnienie regulaminu z kryteriami publikacji, jednak 

przy prośbie o dosłanie treści udzielono nam informacji, że ów regulamin nie istnieje. 

https://funcrowd-documents.sprawdzamyjakjest.pl/static/pdf/monitoring42/34741.pdf
https://funcrowd-documents.sprawdzamyjakjest.pl/static/pdf/monitoring42/34741.pdf
https://funcrowd-documents.sprawdzamyjakjest.pl/static/pdf/monitoring42/34741.pdf
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98819
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98819
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98819
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98819


 

 

 

Inny przykład pochodzi z gminy Nowy Wiśnicz, która na prośbę o dosłanie treści regulaminu odpowiedziała: 

[...] w odpowiedzi z dnia 08.12.2020 r. [...] podałem że: 

"nie ma regulaminu publikacji takich materiałów" [...] "o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo 

redaktor naczelny w porozumieniu z zespołem redakcji, (gazeta ma charakter kroniki kulturalno-społecznej)" 

W związku z powyższym, w doborze publikowanych materiałów redakcja kieruje się przede wszystkim tymi kryteriami. 

Ponadto preferujemy teksty (bo taka jest idea i misja publikacji), które dotyczą ziemi wiśnickiej lub związków z ziemią 

wiśnicką. Gazeta jest lokalnym wydawnictwem, mającym za zadanie promować i dokumentować działania związane za 

ziemią wiśnicką. 

Kolejny dotyczy gminy Łopuszno, która wskazała, że w odpowiedzi na nasz pierwszy wniosek napisano, że nie 

istnieje regulamin, a teksty są analizowane pod kątem merytorycznym i formalnym. 

W pozostałych 15 przypadkach przesłano nam dodatkowe materiały w postaci treści regulaminów lub 

wytycznych dotyczących publikacji nadesłanych tekstów, jak również ogólnych regulaminów wydawania 

czasopism, a także uchwał i zarządzeń o powołaniu gazety przez gminę.  

1 z 15 regulaminów dotyczył wyłącznie zamieszczania reklam i ogłoszeń, a nie publikacji tekstów. 

Kolejne dwa stanowiły uchwały o powołaniu i wydawaniu gazety, które jednak określają jedynie to, kto 

odpowiada za biuletyn oraz jakie treści są w nim zamieszczane – przykład 1, przykład 2. 

Jeden przypadek odnosił się do regulaminu samego czasopisma, w którym odnaleźliśmy niewiele informacji na 

temat publikowania tekstów, ale zwrócił naszą uwagę fragment mówiący o tym, że teksty dotyczące działania 

organów gminy (w szczególności rady i komisji) muszą być przed publikacją zaakceptowane przez zastępcę 

wójta. 

Kolejny ciekawy przykład odpowiedzi pochodzi z gminy Stronie Śląskie, w której regulamin publikowania treści 

stanowi uchwała przyjęcia statutu biuletynu Nowinki Strońskie, którą można znaleźć w BIP. Fragment 

zamieszczamy poniżej: 

[...] Nadsyłanie materiałów (artykułów, informacji, komunikatów, zdjęć itp.) odbywa się w nieprzekraczalnym terminie 

do 15. dnia każdego miesiąca na adres poczty elektronicznej, wskazany w stopce redakcyjnej Biuletynu. 

3. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym 

wywodem myślowym. 

4. Nadesłany materiał winien zostać podpisany przez jego autora, występującego w imieniu własnym bądź instytucji 

(organizacji), którą reprezentuje. 

5. W Biuletynie obowiązuje całkowity zakaz publikowania reklam firm, osób i instytucji o charakterze komercyjnym, 

artykułów sponsorowanych, oraz materiałów wyborczych. 

6. Autorom nadesłanych materiałów nie przysługują honoraria. 

https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98746
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98746
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98774
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98774
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98759
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98759
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98761
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98761
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98753
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98753
http://www.bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1212,idmp,47,r,o
http://www.bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1212,idmp,47,r,o


 

 

 

7. Przy ocenie przydatności danego materiału do opublikowania w Biuletynie, Redaktor Naczelny powinien kierować się 

celami Biuletynu wskazanymi w §.2 niniejszego Statutu. § 6. Redaktor Naczelny ma prawo dokonywania skrótów, zmiany 

tytułów, podtytułów i poprawek stylistycznych w nadesłanych materiałach. 

§ 7. 1. Redaktor Naczelny ma prawo odmowy publikacji nadesłanego materiału z następujących przyczyn: 

1) sprzeczność materiału z prawem lub zasadami współżycia społecznego; 

2) treść lub forma materiału jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji; 

3) brak wolnego miejsca na publikację w danym numerze Biuletynu; 

4) niespełnienie choćby jednego z wymogów publikacji, zawartych w §.5 ust. 2-5. 

§ 7. 2. W przypadku odmowy z powodów wymienionych w ust. 1, Redaktor Naczelny jest obowiązany powiadomić o 

przyczynie odmowy osobę, która nadesłała materiał. Odmowa z powodów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 winna 

zawierać stosowne uzasadnienie. 3. W przypadku odmowy wyłącznie z powodu wymienionego w ust. 1 pkt 3, Redaktor 

Naczelny publikuje nadesłany materiał w kolejnym numerze Biuletynu, chyba że materiał stracił cechę aktualności. 

[...] 

§ 8. 1. W każdym numerze Biuletynu, jego ostatnie strony, w ilości nie mniejszej niż dwie, są przeznaczone na informacje z 

działalności Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i zasiadających w niej aktualnie Radnych. 

3 następne odpowiedzi również wskazywały dostępność takich regulaminów online. Tak jest w Kostrzynie, 

Łęczycach oraz gminie Siedliszcze (nie podano nam bezpośredniego linku). W pozostałych przypadkach treści 

regulaminów załączono bądź przesłano je w treści wiadomości. 

I tak przykładowo w Łęczycach regulamin określa m.in., że redaktorem gazety jest pracownik urzędu 

odpowiedzialny za promocję gminy, a wydawca może odmówić publikacji, jeśli uzna, że tekst negatywnie 

wpłynie na charakter/styl gazety albo wizerunek/renomę wydawcy. Warte odnotowania tak w tym, jak w 

pozostałych przypadkach jest to, że wydawcy zastrzegają w swoich regulaminach, że mogą odmówić publikacji 

bez podania przyczyny. W Łęczycach redaktor prowadzi też rejestr ogłoszeń zamieszczanych w gazecie (chodzi o 

ogłoszenia niepochodzące od jednostek podległych wójtowi), a materiały mogą być zgłaszane tylko pisemnie za 

pomocą specjalnego formularza (jednostki podległe i pomocnicze nie muszą zgłaszać tekstów w ten sposób). Co 

więcej, w tym regulaminie wprowadzono ograniczenie w publikowaniu nadesłanych tekstów do 1 materiału na 

1 numer (jednostki podległe 3 materiały na numer), choć w uzasadnionych sytuacjach wydawca może zrobić 

wyjątek. Zastrzeżono również, że 1 i 2 strona gazety są do wyłącznej dyspozycji wydawcy, a na ostatniej i 

przedostatniej najpierw publikuje się materiały wydawcy i te pochodzące od jednostek podległych wydawcy. 

Poza tym, określono też techniczne i objętościowe wymogi dla przesyłanych tekstów. 

W niemal wszystkich przesłanych nam regulaminach mowa jest o możliwości odmowy publikacji bez podania 

przyczyny, ale również o tym, że przesłane teksty muszą być podpisane przez autora – anonimy nie są 

publikowane. W dwóch przypadkach wydawca zaznaczył też, że ma prawo nie publikować tekstów o 

charakterze politycznym (o jednym z nich w dalszej części). 

Regulamin zamieszczania materiałów w środkach masowego przekazu redagowanych przez Samorządowy 

Ośrodek Kultury w Cmolasie określa z kolei grupy uprawnione do nieodpłatnego zamieszczania materiałów: 

https://kostrzyn-mgok.pl/wp-content/uploads/2020/02/REGULAMIN-PRZYJMOWANIA-PUBLIKACJI.pdf
https://kostrzyn-mgok.pl/wp-content/uploads/2020/02/REGULAMIN-PRZYJMOWANIA-PUBLIKACJI.pdf
http://bip.leczyce.pl/a,19024,zarzadzenie-nr-0050352015-wojta-gminy-leczyce-z-dnia-27042015-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-zamie.html
http://bip.leczyce.pl/a,19024,zarzadzenie-nr-0050352015-wojta-gminy-leczyce-z-dnia-27042015-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-zamie.html
http://bip.leczyce.pl/a,19024,zarzadzenie-nr-0050352015-wojta-gminy-leczyce-z-dnia-27042015-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-zamie.html


 

 

 

Par. 3 Pkt. 1. Uprawnionymi do zlecenia nieodpłatnego zamieszczania materiałów są: 

a) dzieci, młodzież i dorośli w ramach prowadzonych zajęć w SOK; 

b) Wójt Gminy Cmolas, Rada Gminy Cmolas, Sołectwa Gminy Cmolas i in. Jednostki organizacyjne Gminy Cmolas (zakłady i 

jednostki budżetowe itp.). w ramach wykonywania swoich ustawowych praw i obowiązków, z wyłączeniem spotkań 

wyborczych i politycznych; 

c) członkowie organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców lokalnej społeczności dla realizacji zadań 

statutowych, w tym: Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Koło Caritas, itp.; 

d) członkowie zespołów, kół zainteresowań i grup działających w SOK; 

e) mieszkańcy w ramach organizowanych inicjatyw lokalnych, m. in.: nieodpłatne imprezy kulturalne, nieodpłatne warsztaty, 

nieodpłatne szkolenia. 

Co z pozostałymi podmiotami i osobami, które chciałyby opublikować tekst w gazecie? Nie bardzo wiadomo. W 

innych regulaminach nie spotkaliśmy się z tak szczegółowymi zasadami w tej kwestii.  

Na uwagę zasługuje jeszcze zapis z regulaminu, który otrzymaliśmy z Gdyni, gdzie do publikacji w piśmie 

„Ratusz” nie przyjmuje się m.in. podziękowań dla władz miasta, polityków (radnych, posłów i senatorów) oraz 

szefów jednostek samorządowych, Straży Miejskiej i Policji. Dodatkowo wskazuje się, że przesyłane teksty 

powinny być neutralne politycznie i pozbawione komentarzy. 

Podsumowując, w przesłanych nam regulaminach bardzo ogólnie zakreślona jest tematyka dopuszczonych do 

publikacji tekstów lub w ogóle się jej nie precyzuje, a tylko w niektórych przypadkach wskazane zostały również 

podmioty uprawnione do ich przesyłania oraz takie, które mają pierwszeństwo. W niemal wszystkich 

przypadkach mowa jest natomiast o tym, że ostateczną decyzję o publikacji danego materiału podejmuje 

redaktor naczelny bądź zespół redakcji, która zastrzega sobie również prawo do redagowania, skracania czy 

zmiany tytułów nadesłanych artykułów. Nie ma też możliwości publikacji tekstu nieopatrzonego danymi autora. 

5. O CZYM SZUMIĄ GAZETY, CZYLI SUB IEKTYWNY PRZEGLĄD GAZET WŁADZY  

O czym i jak piszą gazety władzy z tych miejscowości, które odpisały na nasz wniosek?  

Wybraliśmy kilka przykładów i typowych kategorii treści. Nie jest to oczywiście szczegółowa analiza jakościowa 

jaką podejmowaliśmy kilka lat temu, raczej szybki przegląd tematyki poruszanej w tych gazetach i próba 

uchwycenia podobieństw, szczególnie dla tych, którzy nie mają samorządowej gazety w swojej miejscowości.  

Przejrzeliśmy wydania z 25 stycznia a 31 stycznia 2021 r. w przypadku tygodników, dwutygodniki z drugiej 

połowy stycznia i miesięczniki ze stycznia z 27 samorządów. Pomijamy tu gazety wydawane rzadziej i 

nieregularnie, ponieważ z wiadomych powodów mają one mniejsze możliwości reakcji na bieżące wydarzenia. 

Treści od przedstawicieli władzy  

Mając swoją gazetę, ciężko pewnie odmówić sobie pokusy zabierania w niej głosu.  

Nic dziwnego, że słowo wstępne od burmistrza, rubryka na specjalny felieton włodarza, przewodniczącego 

gminy, obowiązkowo z fotografią, to często stałe elementy w gazetach wydawanych przez samorządy.  

https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98820
https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/98820
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Czy mnie słychać, czy mnie widać? Fotografie rządzących i urzędników oraz ich wypowiedzi 

Jeśli rządzący nie posiadają akurat swojej rubryki w gazecie, często są proszeni o wypowiedź w kwestii 

poruszanej w danej artykule. Można by się zastanowić, czy ich wypowiedzi naprawdę są zawsze konieczne, 

szczególnie, gdy powtarzają one i tak to, co pojawia się w tekście artykułu i czy burmistrzowie, prezydenci i 

wójtowie naprawdę są jedynymi ekspertami w dziedzinie, na temat której się wypowiadają. 

I tak np. trzy razy czytamy w jednym numerze Ratusza - Informacje Rady i Prezydenta Gdyni o piórze oddanym 

przez prezydenta Gdyni na aukcję WOŚP. Owszem, wymienione są fanty przekazane przez inne osoby, ale ze 

wszystkich darczyńców, tylko prezydentowi oddaje się głos. 

https://issuu.com/umplonsk/docs/gazeta_plonska_01_2021_v8


 

 

 

 

  

Ratusz - Informacje Rady i Prezydenta Gdyni, nr 1439, 2021 r. 

Bywa też, że burmistrz ,,słucha mieszkańców i ich problemów. Ceni sobie dialog ze społeczeństwem, dlatego na 

stronie urzędu www.strzegom.pl stworzył możliwość zadania do siebie pytań przez mieszkańców, na które na 

bieżąco odpowiada.”, a gazeta je przedrukowuje, oczywiście ze zdjęciem burmistrza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gminne Wiadomości Strzegom Nr 207/2021 

 

Dwutygodnik Suwalski nr 2/204 2021 r. 



 

 

 

Jeśli zaś w artykule nie jest przytoczona wypowiedź samorządowca, bywa, że i tak się o nim wspomina - czasem 

tak jak ,,Kórniczaninie” w specjalnej sekcji na ,,informacje burmistrza”, stanowiące swego rodzaju kronikę pracy 

burmistrza i wiceburmistrza. 

 

Kórniczanin 2(577)/2021 



 

 

 

Włodarz może się też zostać wspomniany w reklamie audycji radiowej ze swoim udziałem. 

 

„Łącznik Zielonogórski” 3 (391) 2021 

Poznajmy się 

Częstym motywem jest też przedstawianie radnych, urzędników w formie notek biograficznych, wywiadów. W 

Suwałkach robi się to dosyć niecodziennie - każdy radny i radna wypełniają kwestionariusz Prousta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwutygodnik Suwalski nr 2/204 2021 r. 



 

 

 

 

Tygodnik Sanocki, nr 3 (1510) 2021 

 

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn nr 1/2021 



 

 

 

Bywa też, że wywiad, obowiązkowo ze zdjęciem, zaczyna się takim przedstawieniem rozmówcy: 

,,W „Gminnych Wiadomościach Strzegom” publikujemy rozmowy z radnymi na temat bieżących spraw oraz 

działań, jakie podejmuje Rada Miejska w Strzegomiu. W tym numerze na nasze pytania odpowiada Roman 

Asynger, doświadczony samorządowiec (burmistrz Strzegomia w latach 1994-1998, radny wielu kadencji), 

działacz społeczny, nauczyciel i wychowawca młodzieży.”  

A następnie od razu przechodzi się do trudnych pytań: ,,Które z osiągnięć strzegomskiego samorządu w 

ostatnich latach ocenia pan najwyżej? (Cytaty z Gminne Wiadomości Strzegom Nr 207/2021) 

 

Gminne Wiadomości Strzegom Nr 207/2021 

 

Podobnie podchwytliwie zaczyna się wywiad z burmistrzem Sianowa. ,,– Jeżeli pomyślę „Sianów”, to przywołuję 

obraz aktywnych seniorów, biblioteki triumfującej w rankingach ogólnopolskich, Dni Ziemi Sianowskiej 

aspirujących do najważniejszej imprezy plenerowej w regionie. I tak można by długo wymieniać… Jak to się robi 

panie burmistrzu?’ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nasza gmina. Wiadomości Sianowskie 1 (298)/2021 

Włodarz na otwarciu, przekazaniu oraz nowe inwestycje 

Otwarcie nowego lub zmodernizowanego obiektu, informacje o planowanych zrealizowanych inwestycjach, 

zajmują czasem tak pokaźne miejsce w gazetach władzy, że można odnieść wrażenie, że w gminie nie dzieje się 

nic innego, prócz inwestycji.  

 

Gliwice nr 4/2021 

 



 

 

 

Kraków przypomina najważniejsze 10 inwestycji, my pokazujemy tylko część zestawienia. 

 

 

Kraków.pl nr 1 (277) 2021 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wszystkie cztery powyższe wycinki pochodzą z W Bielsku-Białej 1/469/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oprócz artykułu o inwestycji, w osobnej sekcji może się też trafić wyszczególniony komentarz zastępcy burmistrza. 

 

Panorama Brzegu Dolnego nr 2 (139) 2021 

 

Życie Nasielska 3 (571) 2021 

 



 

 

 

Witkowskie Wiadomości Samorządowe 1/2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nasza gmina. Wiadomości Sianowskie 1 (298)/2021 



 

 

 

 



 

 

 

 

Gazeta Żarowska 2/2021 (204) 

 

Wdzięcznym tematem jest też przekazanie sprzętu policji lub strażakom. ,,Gości przywitał komendant 

powiatowy Policji w Oświęcimiu inspektor Robert Chowaniec, który podziękował przedstawicielom władz 

powiatowych za okazane wsparcie. 

Podkreślił, że dzięki dobrej współpracy z zarządem powiatu, który czuje się współodpowiedzialny za utrzymanie 

wysokiego poziomu bezpieczeństwa, było możliwe sfinansowanie zakupu radiowozów wartych w sumie 200 

tysięcy złotych. 

Starosta i wicestarosta zgodnie potwierdzili, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nich niezwykle ważne. 

Następnie obaj włodarze wręczyli kluczyki do radiowozów dzielnicowemu oraz policjantowi drogówki.” 



 

 

 

 

 

 

 

Życie Nasielska 3 (571) 2021 

 



 

 

 

 

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn nr 1/2021 

 

 



 

 

 

Bywa, że zostaniemy poinformowani o wsparciu rządowym inwestycji, a nawet przeczytamy wypowiedź 

przedstawiciela gabinetu premiera.  

 

Gazeta Polkowicka 02/559/2021 

Czasem przeczytamy o zgoła przeciwnej sytuacji.

 

Kraków.pl nr 1 (277) 2021 



 

 

 

Budżet 

 

Nieodłącznym elementem wydań gazet władzy z początku roku wydaje się informacja o przyjętym budżecie. 

Grafiki, wykresy, podkreślenia stosunku głosów -,,jednogłośnie”, a przede wszystkim kwot.  Np. w Tygodniku 

Sanockim możemy przeczytać, że uchwalony budżet powiatu jest budżetem kompromisu, ale realnym, 

zrównoważonym i jego uchwaleniu poświęcono prawie całą stronę, stronę poświęcono też budżetowi 

miejskiemu ,,Nie jest to budżet łatwy, choć dobry” i ,,że pomimo trudności i niełatwych do przewidzenia 

czasów, zaplanowaliśmy na inwestycje blisko 23 mln zł”. 

 

 

 

Moja gmina. Biuletyn Informacyjny Gminy Żukowo, 40/01 2021  

 

Moja gmina. Biuletyn Informacyjny Gminy Żukowo, 40/01 2021  

 



 

 

 

 

Sąsiadka – Czytaj 1 (358) 2021 



 

 

 

 

 

Gazeta Płońska 01/2021 

 

 

Gminne Wiadomości Strzegom Nr 207/2021 

https://issuu.com/umplonsk/docs/gazeta_plonska_01_2021_v8


 

 

 

Miejscowości w czasach pandemii 

Sporo miejsca poświęca się funkcjonowaniu urzędów w czasach pandemii. Mieszkańcy są informowani jak 

załatwić sprawę w urzędzie, założyć profil ePUAP, dokonać opłat online. 

 

Sąsiadka – Czytaj 1 (358) 2021 

 

 

 

 

Wieści z Ratusza 4/2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gliwice nr 4/2021 

Sporo pisze się o akcji szczepień - punktach, dostępności, oferowanym przez gminę transporcie, sposobach 

zapisu. Do szczepień przekonują włodarze, czasem pielęgniarki lub lekarze. Niektóre z gazet publikują 

kwestionariusz do wypełnienia przed szczepieniem. 

 

Głos Piekoszowa 1 (136) 2021 



 

 

 

 

 

Tygodnik Sanocki 3 (1510) 2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pandemia to też okazja, by pokazać zdjęcie wójta przekazującego środki na zakup narzędzi medycznych. 

 

 

Wiadomości Gubińskie, nr 2/2021 (653) 

Można też poinformować, że w ,,mimo pandemii Gminny Ośrodek Pomocy społecznej nie zapomniał o 

samotnych i potrzebujących”, choć może warto było się wcześniej zastanowić, czy to tak niesamowite, że ,,nie 

zapomniał”. 

Głos Piekoszowa 1 (136) 2021 

 



 

 

 

Kącik porad 

Pozytywnym i rzadkim przykładem jest oddanie miejsca na treści psychologiczne dot. depresji, roli psychologa i 

temu, gdzie szukać pomocy w przypadku kryzysu psychicznego.  

1,5 strony na tego typu treści oddały Gliwice Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tymże mieście. Podobnie 

Płońsk, gdzie dwie strony poświęcono terapii dla dorosłych dzieci alkoholików.  

Czasem jednak, niektóre z porad mogą budzić wątpliwości i skłaniać do zastanowienia, na ile są nacechowane 

stereotypami. Psycholożka z krakowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w krakowskim dwutygodniku, 

mówiąc o relacjach w pandemii, radzi np. pomagać żonie i dać jej godzinę dla siebie i rozmawiać z mężem, bo 

ten może martwi się o swoją firmę. 

,,Warto z uwagą spojrzeć na domowników, dostrzec ich potrzeby. – Jeśli żona jest ciągle rozdrażniona, może 

potrzebuje odciążenia. Może na jej głowę spadła praca zdalna, opieka nad dziećmi uczącymi się online, 

sprzątanie i przygotowywanie posiłków. Warto jej pomóc, by mogła mieć w ciągu dnia choć godzinę dla siebie. 

Mąż, który boi się o przyszłość swojej firmy, może potrzebować rozmowy, wsparcia. Dla dzieci oddzielenie od 

kolegów to też ogromny stres, którego nie wolno bagatelizować.” 

Gazety władzy publikują też porady z całkiem różnych dziedzin. W jednym tylko numerze ,,Sąsiadka. Czytaj” 

pojawiają się też porada dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty lub porady rolnicze. W kilku gazetach trafią się 

też treści o tematyce ekologicznej oraz wymianie pieców i możliwościach skorzystania z dofinansowania na ten 

cel. 

Gdzie są mieszkańcy? 

Mieszkańcy w gazetach władzy zazwyczaj pojawiają się tylko w artykułach jako podmiot, o którego się zadba - 

,,Metropolia zadba o osoby z niepełnosprawnościami”, któremu podniesie się komfort - ,,To kompleksowe 

działanie z pewnością podniesie komfort życia mieszkańców”, który coś będzie mógł ,,latem mieszkańcy będą 

mogli korzystać już z nowej infrastruktury” (wszystko to cytaty z tylko z jednego numeru gdyńskiego Ratusza). 

,,Stawiamy na zieleń i nie ma co do tego żadnych wątpliwości – mówi dyrektor Kempf. – Po pierwsze dlatego, że 

potrzebują jej mieszkańcy” ,,Jestem przekonany, że mieszkańcy będą chcieli się tam spotykać i przebywać. “, 

,,zakończono szereg inwestycji, na które czekali mieszkańcy.”,,Mieszkańcy Krakowa mogą uzyskać bezpłatne 

wsparcie psychologiczne” ,,z prośbą o co mieszkańcy zwracają się bardzo często” (to tylko jeden numer 

Kraków.pl). 

Choć tak dużo pisze się o inwestycjach, rzadko prosi się o komentarz mieszkańców i ich wrażenia. Tu jeden z 

wyjątków. 



 

 

 

  

Lubartowiak 2 (845) 2021 

Jeśli mieszkańcy są dziećmi, stanowią bardzo lubiane tło fotografii. Samorządowe gazety bardzo chętnie 

relacjonują półkolonie, przedstawienia szkolne, zajęcia dodatkowe.   

Nawet, gdy pisze się o ,,inicjatywach mieszkańców” np. budżecie obywatelskim, bardzo rzadko oddaje się 

realnie się głos mieszkańcom, choćby jako wypowiedź do artykułu. Oczywiście, w pandemicznej rzeczywistości 

może być to trudniejsze, ale nie niemożliwe. Z naszego doświadczenia, przed pandemią również nie było lepiej. 

Informator Strzelecki, nr 2 (288) 2021 (sołtyska i przewodniczący rady nagrodzeni za najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego) 



 

 

 

Mieszkańcy jako bohaterowie tekstów pojawiają się w przypadku osiągnięć sportowych, wtedy oczywiście 

honorowani zdjęciem, podkreśleniem, skąd pochodzą. Czasem pojawiają się w przypadku zdobycia nagród lub 

uznania w innych dziedzinach. 

Jeśli mieszkańcy są w potrzebie z powodu choroby, szczególnie ci najmłodsi - bardzo prawdopodobne, że 

pojawi się informacja z ich zdjęciem, linkiem do zbiórki lub innej pomocowej akcji. Jednak, jeśli są już z ,,mniej 

wdzięcznej” marginalizowanej grupy, jak osoby w kryzysie bezdomności, to nawet, gdy pisze się do 

,,mieszkańców” jak im pomóc, osoby bezdomne nie tylko nie zabiorą głosu, co zdarzało się w każdym tekście na 

ten temat, ale bywa, że jak w nasielskiej gazecie przeczytają o swojej uciążliwości i domniemania na temat tego, 

skąd mają pieniądze i na co je wydają.  

,,Choć wiele osób im współczuje to jednak często okazuje się, że bezdomni są pod wpływem alkoholu, 

pozostawiają po sobie śmieci, nieczystości, a zapach ich obecności utrzymuje się bardzo długo. Bywają też 

agresywni.(...) W mieście bezdomni mężczyźni spędzają noce na korytarzach w blokach, w których nie ma 

domofonów, a często także proszą o jedzenie i pieniądze pod marketami. Prawdopodobnie z tego 

„urobku” pochodzą środki na alkohol i papierosy.” Życie Nasielska 3 (571) 2021 

A jeśli mieszkaniec lub mieszkanka chciałby, by jego wypowiedź została chociaż ujęta w artykule? Jest na to 

sposób. Chcesz wypowiedzieć się do gazety, zostań artystą, sportowcem lub morsem (ewentualnie posiadaj 

inne nietypowe hobby) albo otrzymaj dofinansowanie od miasta. 

 

Panorama Brzegu Dolnego nr 2 (139) 2021 



 

 

 

 

„Łącznik Zielonogórski” 3 (391) 2021 

Lokalne firmy raczej też nie mają o wiele łatwiejszego dostępu do gazet władzy - są wspominane przy okazji 

wsparcia akcji charytatywnych, realizacji inwestycji, informowane o ewentualnej możliwości skorzystania ze 

wsparcia tarcz antykryzysowych, ale rzadko oddawany jest im głos. Z rzadka pojawiają się artykuły o lokalnych 

przedsiębiorcach. 



 

 

 

 

Wiadomości Gubińskie, nr 2/2021 (653 

W przypadku większych graczy - deweloperów, banków spółdzielczych trafiają się treści, które brzmią jak 

reklama, ale nie są oznaczone jako tekst sponsorowany. 

 

 

Ziemia Sochaczewska 2 (1378)/2021 



 

 

 

 

 

 

Co z tekstami nadesłanymi przez mieszkańców, ich opiniami i komentarzami? Nie ma ich. Może nie ma co się 

dziwić, bo brakuje zachęt do tego. Taki apel jak ten z Gazety Żarowskiej jest rzadkością, a i on nie pojawia się 

też w każdym numerze tej gazety.  

O wiele chętniej redakcje zdają się zachęcać do nadsyłania zdjęć gminy swojego autorstwa czy dzieł 

artystycznych np. ,,Z niecierpliwością czekamy zatem na kolejne dzieła, które umieścimy na łamach „Głosu 

Piekoszowa”. 

 

 

Gazeta Żarowska 2/2021 (204) 

Gdzie są organizacje? 

 

Jeśli głos indywidualnych mieszkańców jest mało słyszalny, to może bardziej wybrzmiewa głos organizacji? Z 

tym też różnie bywa. Akurat okres, z którego wybraliśmy gazety, był dosyć sprzyjający - czas finału WOŚP, więc 

ta informacja pojawiała się bardzo często. Ale rzadko były to relacje wolontariuszy i przedstawicieli sztabu, 

częściej po prostu ogólne informacje o atrakcjach lub tym, co przekazano na aukcje (szczególnie przez 

włodarzy). 

Pojawiają się też informacje o możliwości przekazania 1% podatku na lokalne organizacje lub osoby 

potrzebujące. Częstym tematem jest też prezentacja przez organizacje zajmujące się zwierzętami zwierzaków 

do adopcji lub chwalenie się rezultatami zbiórki organizowanej przez instytucje lokalne na rzecz zwierząt.  

Jeśli organizacja podpisała umowę z miastem, jest to okazja by wspomnieć o niej. 



 

 

 

 

 

Gazeta Żarowska 2/2021 (204) 

 

Trafiają się też publikacje informacji nadesłanych przez organizacje społeczne.  

 



 

 

 

 

 

Gazeta Żarowska 2/2021 (204) 

Sąsiadka – Czytaj 1 (358) 2021 

 



 

 

 

Działacze organizacji pojawiają się też w smutnych momentach, po śmierci - we wspomnieniach i 

kondolencjach wystosowanych przez włodarzy. 

Czy słychać opozycję? 

To nie powinno już w tym momencie dziwić - nie słychać. Obecnie, w przeciwieństwie do okresów wyborów 

samorządowych, raczej rzadko pisze się o opozycyjnych radnych, a jeśli się to robi, nie oddaje się im głosu. 

 

Ziemia Sochaczewska 2 (1378)/2021 

 

 



 

 

 

Co jeszcze przeczytamy? 

Wiadomości sportowe, kulturalne, kącik historyczny,  repertuary, informacje o pracach rady,  ogłoszenia 

drobne, informacje o przetargach, reklamy i komunikaty, informacje o podatkach, harmonogramy wywozu 

odpadów, czasem program telewizyjny, nekrologi, kondolencje (zazwyczaj podpisane przez rządzących i 

pracowników instytucji samorządowych), przepisy kulinarne, roczne podsumowania z urzędów stanu cywilnego 

(zgony, urodzenia, najczęściej nadawane imiona), ważne telefony, horoskop, kronikę policyjną, informacje o 

jubileuszach, urodzinach najstarszych mieszkańców, rozwiążemy krzyżówkę, sudoku, a czasem nawet zagadkę 

szachową. 

 

Wiadomości Gubińskie, nr 2/2021 (653) 

 



 

 

 

 

Gazeta Polkowicka 02/559/2021 

 

Samorządowy Informator Gminy Bliżyn nr 1/2021 



 

 

 

 

Gazeta Chojnowska 2 (965) 2021 

 

6. PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 

Dziś – chcąc rozwiązać problem - trzeba zrobić coś, co zaprzecza logice artykułu 7 Konstytucji RP. Trzeba wprost 

zabronić wydawanie gazet przez władzę i jej instytucje. Oczywiście powinno wystarczyć to, że nie ma podstawy 

prawnej do ich wydawania. Jednak fakt, że przez lata sądy rejestrowały te tytuły, powoduje, że dziś nie da się 

inaczej tej sytuacji zakończyć. Jest to niebezpieczne, gdyż utwierdza władze samorządowe w przekonaniu, że 

może są jakieś wyjątki od art. 7 Konstytucji. A ich nie ma. Chyba jedynym sposobem na wyprowadzenie ich z 

błędu jest świadomość obywateli i obywatelek, którzy regularnie będą to wszelkiej władzy uświadamiali. 

Oczywiście taki zakaz zaraz zaowocuje całą serią sytuacji zamieniania gazet na informatory. Treść będzie ta sama, 

a status inny. Trzeba zatem, bazując na istniejących doświadczeniach, zbudować jakieś gwarancje 

egzekwowania przez mieszkańców, opozycję i organizacje społeczne wpływu na treści prezentowane w 

informatorach. Być może to sprawi, że okażą się one mniej atrakcyjne i zanikną. A może przeciwnie, staną się 

prawdziwym miejscem „upowszechniania” idei samorządowej i będą działać na rzecz samorządu 

terytorialnego. 

 


