
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTER i TEMATYKA GAZETY 
REDAKCJA 

Chcemy by nasza GAZETA SIEKIERKOW-
SKA charakteryzowała się wysokim po-
ziomem merytorycznym, a także edytor-
skim, graficznym i informacyjnym. Oczy-
wiście podstawą takiego efektu jest do-
bry, sprawny zespół redakcyjny, który 
opieramy na przedstawicielach placó-
wek, podmiotów, instytucji działających 
na naszym (siekierkowskim) terenie. Na-
szym założeniem jest by reprezentanci 
wspomnianych organizacji byli praso-
wymi informatorami na łamach naszej 
lokalnej gazety. Takie rozwiązanie wy-
daje się najlepiej spełnić informacyjne za-
potrzebowanie, a nadto być kolejnym 
cennym punktem na mapie naszych sie-
kierkowskich współdziałań. 

 

 miesięcznik/dwumiesięcznik  

 wydawany: od września 2015 roku 

 zasięg: lokalny/dzielnicowy 

 druk: w pełnym kolorze (CMYK) na papierze kreda  
błysk 130 gsm 

 nakład: 3.000 - 5.000 egz. 

 cena podstawowa: bezpłatny 

 objętość podstawowa: 16 stron 

 rozpowszechnianie: publikacja gratisowa, bez żadnej 
wersji sprzedażnej 

 kolportaż/dystrybucja: udostępnienie publikacji w po-
nad 40 miejscach użyteczności publicznej i przedsiębior-
stwach usługowych na naszym terenie, jak również 
wrzutkowanie do skrzynek pocztowych (na osiedlach za 
pośrednictwem i przychylnością spółdzielni i wspólnot). 
Gazeta dostępna jest w szkołach, przedszkolach, ko-
ściele i Urzędzie Dzielnicy Mokotów. 

 cel wydawania pisma: informacja miejscowa pogłębia-
jąc integrację miejscową/lokalną, a także promocja 
miejsca na przestrzeni miasta.    

 

 

informacje wydawnicze 

W naszej bezpłatnej GAZECIE pojawiają się lokalne in-
formacje użytkowe, historyczne, towarzyskie  i wy-
wiady z ciekawymi siekierczanami.  
Znajdują się między innymi kąciki tematyczne (przyrod-
niczy, kulinarny i inne) oraz rubryka ,,chętnie oddam”, 
oraz „zwyczajni/nadzwyczajni”.  
Na łamach pisma ogłaszane są lokalne akcje i konkursy 
dla mieszkańców. 
 
Oczywiści serdecznie zapraszamy do współpracy 
wszystkich chętnych, piszących, fotografujących, dora-
dzających, a także tych (się) reklamujących.   
Bardzo czekamy na wszelkie opinie, na listy do redakcji, 
na pomysły i ważne lokalne tematy, które WARTO pod-
jąć na łamach naszego siekierkowskiego medium. 
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