
II  PODKARPACKIE  FORUM

LOKALNEJ  PRASY  SAMORZĄDOWEJ

24 maja 2005 r.

KOMUNIKAT  

II  Podkarpackie  Forum  Lokalnej  Prasy  Samorządowej  zorganizowane  zostało  
w Trzcianie gm. Świlcza pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Jego organizatorami byli:

- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,
- Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
-  Wójt Gminy Świlcza.

Cele:
- podnoszenie poziomu i wiedzy redaktorów i wydawców prasy samorządowej,
- prezentacja gazet samorządowych,
- wyłonienie, w Plebiscycie uczestników, najciekawszych gazet woj. podkarpackiego 
  2004/2005.

W  Forum  uczestniczyło  97  osób  reprezentujące  samorządy miast  i  gmin,  redakcje  gazet
samorządowych, instytucje kultury i nauki.
PROGRAM:  

1. Referat:  „Kreowanie  wizerunku gminy -  miasta  z  wykorzystaniem narzędzi  public
relation”  -  dr  Dariusz  Tworzydło /Wyższa  Szkoła  Informatyki  i  Zarządzania  
w Rzeszowie/

2. Referat: „Priorytetowe kierunki rozwoju woj. podkarpackiego na lata 2006 - 2020”
-  Jerzy  Rodzeń /Departament  Rozwoju  Regionalnego  Urzędu  Wojewódzkiego  
w Rzeszowie/

3.  Spotkanie z Leszkiem Deptułą - Marszałkiem Województwa Podkarpackiego
4. Wystawa  lokalnej  prasy  samorządowej  na  której  prezentowano  24  tytuły.

Zgromadzone  na  niej  pisma  stanowiły  podstawę  do  przeprowadzenia  plebiscytu  
na najciekawszą gazetę samorządową

5. Wystawa fotograficzna „Impresje watykańskie” autorstwa Adama Bujaka
W  plebiscycie  na  najciekawsze  czasopismo  samorządowe  woj.  podkarpackiego

2004/2005 zwycięzcami zostały następujące tytuły:
- „Kurier Błażowski” z Błażowej,
- „Dynowinka” z Dynowa,
- Wiadomości Brzozowskie” z Brzozowa.
W dyskusji poruszono m.in. problemy:
- znaczenie dokumentacyjnych funkcji prasy lokalnej,
- potrzeby obiektywizmu,
- relacji - gazeta, a samorząd ją dofinansowujący,
- płynności kadr dziennikarskich i potrzeby doskonalenia ich warsztatu poprzez np.:
organizacje szkoleń, dyskusji problemowych na temat m.in. prawa prasowego, etyki
dziennikarskiej itp.
Organizatorzy złożyli deklarację podjęcia działań w tym zakresie, a także organizacji

za rok III Forum Prasy Samorządowej Województwa Podkarpackiego.
Do  składu  Rady  Programowej  dziennikarzy  wydawców  dokooptowany  został

Krzysztof Fil  z czasopisma „Nasz Przemyśl”.
Przedstawiciele  miast  i  gmin  reprezentujących  poszczególne  tytuły  gazet

samorządowych  zaproszeni  zostali  na  uroczystości  związane  z  Dniem  Samorządu
Terytorialnego w dniu 4 czerwca 2005 r.


