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Oblicze samorządu w prasie samorządowej –
metody kształtowania wizerunku

STRESZCZENIE
Prasa samorządowa pełni ważną rolę w  zapewnianiu mieszkańcom dostępu do wiado-
mości o charakterze lokalnym. Stanowi też narzędzie polityki komunikacyjnej jednostek 
samorządu terytorialnego. Mimo linii programowej spójnej z zasadami marketingu tery-
torialnego może dbać o dochowywanie rzetelności dziennikarskiej, a materiały prasowe 
upowszechniać z poszanowaniem zasad bezstronności. Część redakcji wykorzystuje jed-
nak różnorodne metody prezentacji treści, które przy zachowaniu pozorów obiektywizmu 
wyraźnie służą celom wizerunkowym. Wśród stosowanych technik występuje m.in. pu-
blikowanie artykułów wstępnych, wywiadów, odpowiedzi na pytania czytelników czy za-
stosowanie konwencji przeglądu prasy bądź debaty publicznej z udziałem liderów opinii. 
W głównym nurcie prasy samorządowej dominuje przy tym formuła pozytywnego opi-
sywania rzeczywistości. 77 proc. respondentów z aprobatą wypowiada się o działalności 
wydawniczej samorządów, wskazując na preferowaną formę miesięcznika edytowanego 
bezpośrednio przez urząd gminy lub starostwo powiatowe.

SŁOWA KLUCZOWE: prasa samorządowa, polityka informacyjna, promocja gminy, 
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Oddziaływanie polityki informacyjnej gminy lub powiatu 
na zawartość czasopisma samorządowego

Medioznawcy są zgodni, że wśród tytułów prasy samorządowej główny nurt 
wydawniczy stanowią czasopisma o  linii programowej zakładającej prezentowa-
nie wszelkich wydarzeń w  sposób pozytywny. Tendencja ta wynika ze strategii 
komunikacyjnych ukierunkowanych na kształtowanie pozytywnego wizerunku 
jednostki samorządu terytorialnego bądź tworzenie i utrzymywanie rozpoznawal-
ności osób zarządzających samorządem. Bywa też konsekwencją wdrażania zasad 
marketingu terytorialnego będącego dziedziną wiedzy, o specyfice której decyduje 

 dr; naczelnik Wydziału Kontaktów Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu, wykładowca akade-
micki.
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„źródło oferowanych korzyści, wiążące się w tym przypadku z »miejscem«, a kon-
kretnie − z określonymi cechami jednostek przestrzenno-administracyjnych o róż-
nym zakresie obszarowym, głównych funkcjach i miejscu w formalnej strukturze 
hierarchicznej”1. Warto zarazem pamiętać, że „geneza każdej bez wyjątku strategii 
komunikacyjnej, także w  sferze polityki, jest związana z  potrzebami, interesami 
i oczekiwaniami ostatecznych odbiorców”2.Tak jest też w samorządzie. Potwierdza-
ją to badania nad komunikowaniem lokalnym prowadzone przez Patrycję Szostok, 
która ustaliła, że prasa samorządowa bezsprzecznie wypełnia funkcję informacyjną, 
wzbudzając nawet w tym zakresie zaufanie czytelników. Oczywiście wielu czytelni-
ków postrzega gazety samorządowe jako periodyki zależne od władz lokalnych, lecz 
mimo to „stosunkowo duża zawartość materiałów o  wydźwięku aprobatywnym 
i marginalna krytycznych sprzyja integrowaniu społeczności lokalnych, budowa-
niu poczucia tożsamości i dumy z miejsca zamieszkania”, chociaż „funkcja kontroli 
władz lokalnych, podkreślana w  typologiach prasy jako jedna z najważniejszych, 
wydaje się nie do zrealizowania na łamach prasy samorządowej. Faktycznie, nie 
dopuszcza się w tego rodzaju periodykach nie tylko do krytyki miejscowych władz, 
ale nawet dyskusji na temat podejmowanych decyzji”3. 

Źródłem zasadniczej różnicy między funkcjonowaniem prasy samorządowej 
i komercyjnej jest brak konieczności osadzenia samorządowych przedsięwzięć ko-
munikacyjnych w realiach ekonomicznych rynku medialnego. Bez potrzeby zdoby-
wania reklam i zapewnienia zysków ze sprzedaży egzemplarzowej prasa samorządo-
wa może planowo realizować zadania informacyjne lub nawet promocyjne. Mimo 
że marketing miejsc „to proces zarządzania. U  jego podstaw leży twierdzenie, iż 
w odniesieniu do jednostek samorządowych należy stosować podejście rynkowe”4, 
to prasa samorządowa jest w tym wypadku narzędziem komunikacyjnym finanso-
wanym z budżetu gminy lub powiatu. Zaznaczyć należy, że „jednostki terytorialne 
konkurują ze sobą w sposób pośredni i bezpośredni. Konkurowanie pośrednie jest 
działaniem władz samorządowych na rzecz poprawy warunków funkcjonowania 
przedsiębiorstw i wpływania na ich osiągnięcia gospodarcze. Bezpośrednie konku-
rowanie to rywalizowanie upodmiotowionych jednostek, które rywalizują o dostęp 

1  A. Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] 
Kreowanie wizerunku miast, red. A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Warszawa 2011, s. 18.
2  M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2008, s. 36.
3  P. Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowa-
ne z lokalnych budżetów?, Katowice 2013, s. 110.
4  A. Sekuła, Marketing terytorialny, [w:] Marketing. Ujęcie systemowe, red. M. Daszkowska, Gdańsk 
2005, s. 225.
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do różnego rodzaju korzyści zewnętrznych”5. Działania te znajdować mogą oczy-
wiście odzwierciedlenie w  zawartości prasy samorządowej, która jednak nie jest 
zmuszona przy tym do schlebiania gustom tej części odbiorców, która oczekuje od 
mediów taniej rozrywki czy epatowania budzącymi poruszenie pogłoskami. W od-
różnieniu od poetyki części gazet komercyjnych, eksponujących tematy wzbudza-
jące sensację i bazujących na emocjach czytelników, biuletyny samorządowe mo-
głyby więc nosić wspólny nadtytuł „Dobre nowiny z powiatu lub gminy”. W tym 
kontekście prasa samorządowa może pozwolić sobie na komfort funkcjonowania 
w grupie tzw. poważnych mediów. Może opisywać wydarzenia istotne i interesujące 
dla społeczności lokalnej. Od konkretnej redakcji zależy wówczas, jak spożytkuje 
ten potencjał i czy zdoła utrzymać się w sferze dziennikarstwa ukierunkowanego na 
przekazywanie sprawdzonych i wiarygodnych informacji. 

Dla zobrazowania różnic w formie edycji prasy samorządowej analizie podda-
no gazety wydawane przez gminy lub powiaty przed wyborami samorządowymi 
w 2014 roku, gdyż czas zmagań o głosy wyborców stanowi okres podwyższonego 
zagrożenia pokusą koniunkturalnego wykorzystania takich czasopism. 

Metody uwiarygodniania przekazów prasy samorządowej

Warto podkreślić, że „zmienia się polityka i zmienia się rola kanałów informa-
cyjnych oddziałujących na decyzje polityczne. Proces mediatyzacji czy też, jak wolą 
niektórzy, medializacji dotarł również na szczebel regionalno-lokalny”6. Prasa samo-
rządowa, odgrywając w  tym procesie ogromną rolę, potrafi jednak unikać bezpo-
średniego, otwartego i jednoznacznego zaangażowania w komunikację perswazyjną 
prowadzoną przez władzę lokalną. Dąży w ten sposób do wywołania wśród audyto-
rium wrażenia bezstronności i obiektywizmu. Przykładem periodyku wpisującego się 
w obszar typologiczny mediów wyważonych m.in. był dostępny bezpłatnie miesięcz-
nik „Gazeta Zagnańska”7 wydawany przez Urząd Gminy w Zagnańsku. Nawet w go-
rącym okresie przedwyborczym8 materiał czołówkowy wydania z października 2014 

5  J. Szwacka-Mokrzycka, Rola promocji w strategii gminy [w:] Wizerunek jednostek samorządu tery-
torialnego, red. K. Krzyżanowska, Warszawa 2010, s. 78.
6  D. Pasek, Regionalno-lokalny system informacji a decyzje wyborcze na przykładzie gmin Zagłębia 
Dąbrowskiego i Jaworzna, „Problemy Komunikacji Społecznej” 2009, nr 1, s. 61.
7  Periodyk o numerze ISSN 1427-6038 ukazywał się w deklarowanym nakładzie 1200 egzemplarzy.
8  Wybory samorządowe odbywały się 16 listopada 2014 roku (II tura 30 listopada) zgodnie z kalen-
darzem wyborczym zawartym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 
roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dziel-
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roku9 przypominał o listopadowych wyborach i zawierał użyteczną dla czytelników 
informację o granicach obwodów wyborczych w gminie oraz zapowiedzi artykułów 
wewnątrz numeru. Na kolejnych stronach odbiorcy mogli zapoznać się z osiągnięcia-
mi władz lokalnych oraz problematyką adresowaną do społeczności gminy w tekstach, 
których retorykę oddają takie tytuły, jak: „Kadencja wykorzystana w stu procentach”, 
„Inwestycje ważne dla społeczeństwa”, „Gminne inwestycje w trakcie realizacji”, „Po-
żyteczne inwestycje w gminie w ramach KOF”10, „Odebrane nowe odcinki kanalizacji 
w gminie”, „Na współpracy z powiatem wszyscy w gminie zyskali”, „W Zagnańsku 
bardzo mi się podoba” czy „Festyn rodzinny, obchody jubileuszowe, kapsuła czasu”. 
Biorąc pod uwagę specyfikę kampanii, należy odnotować, że żaden z opublikowanych 
artykułów nie odnosił się krytycznie do kontrkandydatów rywalizujących z osobami 
aktualnie sprawującymi władzę w gminie, a reklamy wyborcze miały formę ogłoszeń 
ramkowych prezentujących dwóch kandydatów do rady powiatu oraz jednego do 
sejmiku. Przed wyborami artykuły podsumowujące działalność samorządu sprawiać 
mogą wrażenie rzetelnie przygotowanych materiałów, stanowiących podstawę do de-
baty publicznej. Tak było np. w „Informatorze Samorządowym Gmin Powiatu Polic-
kiego”11, gdzie tekst o bilansie upływających czterech lat rozpoczęto słowami: „Zbliża 
się koniec obecnej kadencji samorządowej, nadchodzą nowe wybory. Jest to okazja 
do dokonania podsumowań, wskazania sukcesów i porażek, a jednocześnie do kon-
struktywnego spojrzenia w najbliższą przyszłość”12. Oczywiście w tekście opisującym 
sukcesy władz samorządowych zapowiadanych porażek nie sposób było odnaleźć, 
lecz wzmianka ta świadczyła o dopuszczaniu przez powiatowych decydentów myśli, 
że wspomniane niepowodzenia mogły jednak istnieć.

Kolejną próbą uwiarygodniania zawartości prasy samorządowej jest oddzielanie 
ogłaszanych na łamach osiągnięć samorządu od postaci samorządem tym zarzą-
dzających. Wówczas informacjom o konkretnych wydarzeniach, inwestycjach czy 
zmianach organizacyjnych nie towarzyszą komentarze dotyczące ich siły sprawczej 
ani nawet wypowiedzi reprezentantów lokalnych władz. W  tego typu model ko-

nic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U. z 27 sierpnia 
2014 roku, poz. 1134).
9  „Gazeta Zagnańska” nr 10/223 z października 2014 roku.
10  Dotyczy działań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) realizowanych na 
terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF).
11  Wydawcą kolportowanego bezpłatnie periodyku o numerze ISSN 1898-0619 było Starostwo Po-
wiatowe w Policach.
12  Refleksja na zakończenie kadencji, „Informator Samorządowy Gmin Powiatu Polickiego”, wyda-
nie z listopada 2014 roku, s. 3.
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munikacyjny wpisuje się np. tekst sprawozdawczy powstały na podstawie materia-
łów nadesłanych przez poszczególne jednostki gminne z Bliżyna, a zatytułowany 
„Podsumowujemy kadencję 2010-2014”13 i  rozpoczęty słowami: „Dobiega końca 
kadencja wójta i  radnych rady gminy wyłonionych w wyborach samorządowych 
w 2010 roku. Nowe władze wyłonimy w wyborach zaplanowanych na 16 listopa-
da, a tymczasem spróbujemy podsumować minione cztery lata w zakresie zreali-
zowanych inwestycji. Czekamy również na opinie mieszkańców w  tej kwestii”14. 
Natomiast przykładem gazety samorządowej podającej w okresie przedwyborczym 
jedynie urzędowe dane dotyczące zasad głosowania, opracowane na podstawie in-
formacji Państwowej Komisji Wyborczej, był miesięcznik „Biuletyn Samorządu 
Gminy Zamość”15. O zakładanej bezstronności redakcji świadczy również sposób 
prezentacji kandydatów na wójta. Rywalizujący o sprawowanie tego urzędu przed-
stawieni zostali w ujednoliconej formie na jednej kolumnie periodyku w kolejności 
alfabetycznej. Z imieniem i nazwiskiem oraz fotografią portretową korespondował 
zwięzły opis dokonań zainteresowanego zdobyciem zaufania wyborców o objętości 
wyrażonej liczbą 445 znaków w przypadku osoby ubiegającej się o reelekcję wobec 
379 oraz 568 znaków w prezentacjach kontrkandydatów16.

Bezstronność periodyków wzmacniać miała też formuła pośredniej prezenta-
cji wójta, burmistrza, prezydenta lub starosty poprzez publikację na łamach gaze-
ty samorządowej materiałów upublicznionych przez inne media. Konwencja tzw. 
przeglądu prasy lub przedruku testu, który ukazał się w czasopiśmie komercyjnym, 
faktycznie zwiększyć może wiarygodność takiego przekazu, gdyż podległa boha-
terowi artykułu gazeta samorządowa stanowi tylko nośnik treści zredagowanych 
i opublikowanych przez niezależną redakcję. Przykład takiego rozwiązania stanowi 
wywiad z wójtem gminy Teresin pt. „Jest jeszcze wiele do zrobienia”17 opublikowany 
w periodyku „Prosto z Gminy”18. Materiał podsumowujący kadencję i zawierający 

13  Materiał opublikowany w kolportowanym bezpłatnie w deklarowanym nakładzie 1 tys. egzem-
plarzy periodyku Urzędu Gminy w Bliżynie o numerze ISSN 2080-1327.
14  Podsumowujemy kadencję 2010-2014, „Samorządowy Informator Gminy Bliżyn” z  listopada 
2014 roku, s. 4 i 5.
15  Periodyk o numerze ISSN 1689-7218 wydawany przez Gminę Zamość ukazywał się jako czaso-
pismo bezpłatne w deklarowanym nakładzie 3500 egzemplarzy.
16  Kandydaci na wójta Gminy Zamość, „Biuletyn Samorządu Gminy Zamość”, nr 11 (68) z listopada 
2014 roku, s. 6.
17  Marcin Odolczyk w rozmowie z wójtem Markiem Olechowskim, Jest jeszcze wiele do zrobienia, 
„Prosto z Gminy” 2014, nr 10, s. 3 i 4.
18  Bezpłatny periodyk o numerze ISSN 1509-9814 wydawany był przez Urząd Gminy Teresin jako 
„Teresiński Miesięcznik Samorządowy”.
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dość rzadko spotykane w czasopismach samorządowych pytania typu: „czego nie 
udało się dokonać gminnej władzy?” ukazał się na łamach gazety „Express Socha-
czewski”, a miesięcznik samorządowy opublikował jego przedruk. Co prawda na-
zwisko dziennikarza „Ekspressu Sochaczewskiego” można odnaleźć także w stopce 
redakcyjnej miesięcznika „Prosto z Gminy” jako osoby pełniącej funkcję redaktora 
prowadzącego, lecz mimo to treść wywiadu określić należy jako wyważoną.

Na zbliżonej zasadzie funkcjonuje przedstawianie potencjału danej miejscowo-
ści oraz dokonań władz lokalnych poprzez publikowanie w prasie samorządowej 
wypowiedzi liderów opinii odnoszących się do zmian zachodzących w gminie lub 
powiecie. Metoda taka uwiarygadnia przekaz postacią osoby posiadającej autory-
tet formalny lub osobisty, a pozytywne przesłanie materiału nie powinno budzić 
poważniejszych kontrowersji. W miesięczniku „Suprlaśl Nasza Gmina”19 opubliko-
wano wypowiedzi ludzi rozpoznawalnych na forum regionalnym określone sfor-
mułowaniem: „zapytaliśmy znane osoby w naszym regionie, jak oceniają zmiany 
zachodzące w ostatnich latach w gminie Supraśl”20, które stanowią właśnie dobry 
przykład opisanego rozwiązania.

Kształtowanie wizerunku władz lokalnych 
w prasie podległej samorządowi

Pomimo wskazanych rozwiązań akcentujących obiektywizm i bezstronność, gaze-
ty samorządowe mogą być jednak nośnikiem zapewniającym bezpośrednią prezen-
tację osób sprawujących władzę w gminie lub powiecie. Obok materiałów informa-
cyjnych stanowiących zapis wydarzeń z udziałem przedstawicieli władz, przekrojowe 
przedstawienie postaci wójta, burmistrza, prezydenta lub starosty zapewniają prze-
prowadzane przez dziennikarzy wywiady. Materiały ilustrowane fotografiami samo-
rządowców dotyczą zazwyczaj różnorodnych zagadnień tematycznych związanych 
z  funkcjonowaniem struktur administracji publicznej lub wydarzeń o  charakterze 
lokalnym. Oczywiście poziom merytoryczny poszczególnych wywiadów zależy od 
przygotowania warsztatowego pracowników prasy samorządowej, oczekiwań ich roz-
mówców oraz uwzględniania nawyków czytelniczych. Wśród rzeczowych rozmów 
na tematy istotne dla społeczności lokalnych prowadzonych w sposób interesujący, 
lecz konwencjonalny, zdarzają się zabiegi formalne charakterystyczne raczej dla ta-

19  Miesięcznik o numerze ISSN 2084-5642 wydawany przez Centrum Kultury i Rekreacji w Supra-
ślu kolportowany był bezpłatnie w deklarowanym nakładzie 800 egzemplarzy.
20  Jak nas widzą?, „Supraśl Nasza Gmina”, nr 9 (30) z października 2014 roku, s. 11 i 12.
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bloidów niż prasy samorządowej, czego przykładem może być pytanie dziennikarza 
„Biuletynu Miejskiego” w Leżajsku21 skierowane do burmistrza: „Czego Pan żałuje?” 
oraz jego jednoznaczna odpowiedź: „Niczego nie żałuję”22.

Dość rozpowszechnionym sposobem przedstawiania urzędujących zwierzchni-
ków władz samorządowych są także artykuły otwierające wydanie gazety gminnej 
lub powiatowej. „Wstępniaki” ilustrowane zazwyczaj fotografią wójta, burmistrza, 
prezydenta czy starosty dotyczyć mogą różnych tematów; nierzadko stanowią od-
autorski opis dokonań lub felietonowo przedstawione podsumowanie działań, 
jak np. na łamach „Biuletynu Samorządowego Gminy Łodygowice”, gdzie piórem 
wójta kreślono następujący obraz upływającej kadencji: „Kierowaliśmy się zasadą, 
że sprawy mieszkańców są najistotniejsze, a  samorząd powinien być z daleka od 
polityki. Dla nas najważniejsi byli mieszkańcy. Nie było partykularnych interesów. 
Pomimo sporów, zawsze zwyciężały sprawy ważne dla rozwoju gminy”23. Kolej-
ną wersją opisywanego rozwiązania są wspólne prezentacje władzy wykonawczej 
z uchwałodawczą. W takim przypadku wraz ze „wstępniakiem” wójta publikowano 
wypowiedź przewodniczącego rady gminy. Przykładem jest limanowski periodyk 
„Wiadomości Gminne”24, gdzie kolumnę podzieloną na dwie równe części zajmo-
wały ilustrowane fotografiami portretowymi teksty wójta oraz przewodniczącego 
rady gminy. Pierwszy z nich, zachęcając do lektury biuletynu zawierającego m.in. 
opis dokonań kadencji, podkreślał: „Niech kolejne strony niniejszej publikacji będą 
dla Państwa potwierdzeniem dobrze wykorzystanego przez nas czasu i  słusznie 
podjętych decyzji w dążeniu do »lepszego jutra« nas wszystkich”, a drugi przekony-
wał: „Minione cztery lata to przede wszystkim kontynuacja dotychczasowej polity-
ki wszechstronnego i stabilnego rozwoju”25.

Kolejną formą przedstawienia postaci wójta, burmistrza czy prezydenta jest ma-
teriał zawierający odpowiedzi na pytania czytelników. Wówczas w sferze promocji 
wiele zależy od zawartości takiej rubryki. Może ona stanowić wytwór fantazji gmin-
nego propagandysty albo przypominać precyzyjny zapis konsultacji społecznych – 

21  Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku o numerze ISSN 1232-4930 ukazywało się w de-
klarowanym nakładzie 1300 egzemplarzy jako gazeta dostępna w sieci kolportażu płatnego i sprze-
dawana po 1,50 zł.
22  Wykorzystaliśmy szansę, „Biuletyn Miejski”, nr 9–10 (wrzesień – październik) z 2014 roku, s. 4.
23  A. Pitera, Kadencja inwestycji i współpracy, „Biuletyn Samorządowy Gminy Łodygowice”, nr 84 
z października 2014 roku, s. 2.
24  Wydawcą periodyku o numerze ISSN 2084 – 6940 był Urząd Gminy Limanowa.
25  Szanowni Mieszkańcy, „Wiadomości Gminne”, nr 92 z listopada 2014 roku, s. 2.
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jak w tekście na łamach „Wiadomości Koziańskich”26, gdzie „wójt gminy odpowiada 
na pytania zadawane przez mieszkańców”27, które dotyczyły planowanego wzrostu 
obciążeń podatkowych czy opóźnień w uchwalaniu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy.

Gazeta może też utrzymywać, że przedstawianie postaci osób zarządzających 
samorządem nie wynika wprost z linii programowej czasopisma, gdyż prezentacji 
organu gminy domagają się czytelnicy. Przykładem służy wyjaśnienie opublikowa-
ne w „Głosie Głubczyc”28, gdzie redakcja poinformowała, że cykl artykułów „10 lat 
funkcjonowania samorządu Gminy Głubczyce drukowanych w nr. VIII, IX, X oraz 
Rozmowa z  Burmistrzem powstały z  inspiracji nieznanego imiennie czytelnika 
Głosu Głubczyc”29. Tego typu zabieg prawdopodobnie w opinii redakcji pozwolił 
m.in. w przeddzień wyborów opublikować obszerną rozmowę z burmistrzem, na 
temat sukcesów upływającej kadencji, jako formę reakcji na oczekiwania publicz-
ności medialnej, a nie nachalnej autopromocji kandydata w podległej mu gazecie 
samorządowej.

Zwykle działania wizerunkowe prowadzone z zastosowaniem prasy samorządo-
wej zakładają przeplatanie treści perswazyjnych materiałami sprawiającymi wraże-
nie obiektywnych informacji. Niekiedy jednak plan komunikacyjny nie przewiduje 
podobnego zawoalowania, czego przykładem jest pismo powiatu starogardzkiego30, 
gdzie w wydaniu przed wyborami samorządowym w 2014 roku biuletyn złożony 
był przede wszystkim z wywiadów udzielanych przez członków zarządu tego po-
wiatu, a formuła graficzna zakładała, że ok. 30 proc. powierzchni strony w gazecie 
zajmują ich zdjęcia. Charakter tych materiałów oddawały odpowiedzi typu: „w za-
sadzie zrealizowaliśmy plany w 100 proc.”31 na pytania o zamierzenia, których nie 
udało się zrealizować podczas kadencji. 

26  Wydawcą Miesięcznika Samorządowego Gminy Kozy o numerze ISSN 1643-9104 była Gminna 
Biblioteka Publiczna.
27  Inwestycje w przyszłość, „Wiadomości Koziańskie”, nr 8 z października 2014 roku, s. 4.
28  Periodyk o numerze ISSN 1234-0890 jako „bezpłatny informator samorządowy” wydawany był 
przez Urząd Miejski w Głubczycach w deklarowanym nakładzie 1200 egzemplarzy.
29  Informacja podana w czasopiśmie, a uzasadniająca publikację m.in. dwukolumnowej rozmowy 
z burmistrzem (pisownia oryginalna). Anonimowy czytelnik miał apelować do burmistrza, aby: „z 
okazji zbliżającego się końca II kadencji Pana urzędowania” przedstawił na łamach gazety samorzą-
dowej „dorobek tego urzędowania”. Źródło: „Głos Głubczyc” nr 11/258 z listopada 2014 roku, s. 4.
30  Wydawcą Biuletynu Samorządowego Powiatu Starogardzkiego pt. „Kociewie czeka na ciebie” 
o numerze ISSN 1898-5386 rozdawanego w deklarowanym nakładzie 3 tys. egzemplarzy był Zakład 
Obsługi Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
31  Wywiad ze Starostą Starogardzkim, „Kociewie czeka na ciebie”, nr 9/2014 z 7 listopada 2014 roku, s. 5.
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Podsumowanie 

Z przeprowadzonych badań wynika, że wypełniając wiele funkcji prasy lokalnej 
(zawsze jednak pozakontrolną), typowa redakcja samorządowa koncentruje się na 
sprawach z terenu administracyjnych granic gminy lub powiatu, stanowiącego zara-
zem obszar kolportażu i determinującego społeczny zasięg gazety. Układ graficzny 
takiego periodyku nawiązuje zwykle do tradycyjnych rozwiązań kompozycyjnych. 
Treść mniej lub bardziej poprawna stylistycznie dotyczy tematów istotnych dla spo-
łeczności lokalnej, lecz dobranych z uwzględnieniem kryterium zgodności z linią 
programową. Rozumiana tabloidowo atrakcyjność czytelnicza nie odgrywa poważ-
niejszej roli. W ten sposób mieszkańcy otrzymują gazetę zawierającą wybór tema-
tów dokumentujących skuteczność zarządzania gminą lub powiatem egzemplifiko-
waną w każdym kolejnym wydaniu bogactwem tekstów o inwestycjach, edukacji, 
pomocy społecznej, życiu kulturalnym, pracy samorządu, atrakcjach sportowych 
i rekreacyjnych itp. Charakterystyczne dla tego typu periodyków jest zarazem uni-
kanie ataków personalnych skierowanych przeciwko przedstawicielom formalnej 
lub nieformalnej opozycji. Redakcja generalnie unika też polemizowania z innymi 
mediami. Na łamach nie umieszcza się więc komentarzy dotyczących działań osób 
kontestujących sytuację w gminie lub – w wydaniach ukazujących się podczas kam-
panii – rywali w wyścigu wyborczym. Odbiorcy takiego czasopisma nie uzyskają 
również danych odnośnie do krytyki upublicznianej w innych mediach. Nie znajdą 
nawet reakcji wójta, burmistrza, prezydenta lub starosty w formie pośredniej, czyli 
w postaci ustosunkowania się (np. oświadczeń, apeli czy protestów itd.) do mani-
festowanego sprzeciwu wobec formy czy efektów sprawowania władzy. Pod tym 
względem główny nurt wydawniczy prasy samorządowej, cechując się tendencją 
do pozytywnego postrzegania rzeczywistości w gminie lub powiecie oraz tworząc 
tym samym korzystny wizerunek władz samorządowych, nie publikuje materiałów, 
których zawartość mogłaby być interpretowana jako próba zdyskredytowania czy 
wręcz zniesławienia nieprzychylnych wydawcy podmiotów otoczenia społecznego, 
politycznego czy gospodarczego. 

Na podstawie badań opinii32 przeprowadzonych wśród respondentów, którzy 
z  racji wykształcenia zainteresowani są problematyką komunikacji społecznej, 
można wnioskować, że prasa samorządowa spotyka się ze społeczną aprobatą. 

32  Badanie własne autora przeprowadzone wśród studentów dziennikarstwa i komunikacji społecz-
nej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W badaniu realizowanym od 21 maja do 1 czerwca 2015 
roku udział wzięło 80 osób ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
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Wśród ankietowanych ponad 77 proc. uznało bowiem, że samorządy powinny 
prowadzić działalność wydawniczą. Przeciwnego zdania było tylko nieco ponad 16 
proc. badanych, a pozostali nie mieli sprecyzowanego zdania na ten temat. Respon-
denci mogli ponadto wypowiedzieć się na temat formy edycji gazet samorządo-
wych. Przeważająca część uczestników opowiadała się za bezpośrednim zaangażo-
waniem samorządu, jako podmiotu rynku wydawniczego. Największym uznaniem 
cieszyły się czasopisma wydawane wprost przez urzędy gminy (45 proc. wskazań). 
W dalszej kolejności wymieniano periodyki, których wydawcą powinny być miej-
skie, gminne bądź powiatowe ośrodki kultury (21 proc. wskazań) lub specjalnie 
w tym celu powołane spółki (16 proc. wskazań). Akcentowana była też potrzeba 
nawiązania przez samorząd współpracy z niezależnymi wydawcami w celu publi-
kowania dodatków gminnych lub powiatowych na łamach gazet komercyjnych (18 
proc. wskazań). Respondenci, wyrażając swój pogląd na temat preferowanej perio-
dyczności mediów samorządowych, zwykle opowiadali się za miesięcznikiem (64 
proc. wskazań). Drugim najczęściej rekomendowanym rozwiązaniem była edycja 
przez samorząd tygodnika (22 proc. wskazań). W dalszej kolejności sugerowano 
wydawanie kwartalnika (8 proc. wskazań) lub incydentalnie czasopisma o  innej 
periodyczności (np. dwutygodnika). Warto przy tym zaznaczyć, że prawie połowa 
badanych (49 proc.) deklarowało czytelnictwo prasy samorządowej ukazującej się 
w  tradycyjnej wersji papierowej. Nieco mniej respondentów (41 proc.) zgłaszało 
natomiast kontakt z e-wydaniami prasy samorządowej, dostępnej na portalu samo-
rządowym urzędu gminy lub starostwa powiatowego. 

W przyszłości prasę samorządową czeka konieczność zareagowania na konse-
kwencje procesu konwergencji mediów, która „pociąga za sobą głęboką transforma-
cję technologii pracy dziennikarskiej, samego zawodu dziennikarskiego. Rodzi ona 
nawet symbiotyczne formy współpracy różnego rodzaju mediów, nowe stosunki 
między organizacjami medialnymi i zawodowymi komunikatorami”33. Można pro-
gnozować, że w przypadku prasy samorządowej przenikanie treści, wzbogacanie 
różnorodności nośników bądź form wykonywania obowiązków dziennikarskich 
odbywać się będzie w ramach podmiotów utworzonych, zależnych lub współdzia-
łających z samorządem. Wynika to m.in. z potrzeby realizacji przez media samorzą-
dowe linii programowej przy jednoczesnym uniezależnieniu od konieczności gene-
rowania zysków. Media samorządowe adaptować więc będą nowinki techniczne, 

33  A. Koroczyński, Dziennikarstwo międzynarodowe w warunkach konwergencji środków masowego 
przekazu [w:] Konwergencja mediów masowych i  jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, red.           
M. Gierula, P. Szostok, t. 2, Katowice 2012, s. 33.
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dbając zarazem o  zachowanie kontroli nad zawartością edytowanych przekazów, 
w tym moderację zastosowania narzędzi komunikacji zwrotnej. Dotyczy to przede 
wszystkim internetu, gdyż „rozwój sieci wiąże się z  narodzinami nowych form 
dziennikarskich, takich jak: blog, hipertekst, newsletter, czat, forum internetowe 
itd.”34. Priorytetem prawdopodobnie pozostanie jednak informowanie odbiorców 
o sprawach ważnych dla społeczności lokalnej,z pełniejszym wykorzystaniem no-
woczesnych rozwiązań technologicznych.
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THE FACE OF SELF-GOVERNMENT IN SELF-GOVERNMENT PRESS 
– METHODS OF SHAPING IMAGE

SUMMARY
Self-government press plays an important role in providing residents with local news. It is 
also a communication tool for the self-government units. Despite the program line relating 
to territorial marketing, it can be credible and press materials can be disseminated with 
objectivity and impartiality. Some of editor’s offices use different content presentation me-

34  K. Brzoza, E-oblicze lokalnej prasy samorządowej, [w:] Media a środowisko społeczne. Dylematy 
teorii i praktyki, t. 3, red. St. Michalczyk, D. Krawczyk Gliwice – Katowice 2014, s. 226.
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thods which, preserving objectivity, serve image goals. Among used techniques there are, 
among others, editorials, interviews, answers for readers’ questions or press review with 
participation of opinion leaders. In the mainstream of self-government, press dominates 
positive reality description. 77% of respondents have positive opinions on self-government 
publishing and points out as the most preferable form – monthly journal published edited 
directly by Commune Office or Country Governor’s Office.

KEYWORDS: self-government press, information policy, communes promotion, territo-
rial marketing, public relations, shaping the image


