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Komunikat 
 

W dniu 12 maja 2010 r. w Trzcianie gm. Świlcza odbyło się po raz siódmy 
doroczne spotkanie dziennikarzy i wydawców lokalnej prasy samorządowej  
z województwa podkarpackiego. Tematyka obrad nawiązywała do dwudziestolecia 
odrodzenia się samorządu terytorialnego w Polsce i województwie oraz 
dziesięciolecia powołania Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu 
Terytorialnego. 

Organizatorami Forum, które odbywało się pod patronatem Marszałka 
Województwa Podkarpackiego były: 

� Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 
� Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 
� Centrum Kultury gm. Świlcza w Trzcianie  
Na program Forum złoŜyły się referaty: 

� dr Mieczysław Janowski - „ Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce” 
� dr Teresa Pasterz – „Regionalna strategia innowacji województwa 

podkarpackiego” 
� dr Wojciech Furman – „Rola mediów lokalnych w kształtowaniu społeczeństwa 

obywatelskiego” 
W dyskusji uczestnicy Forum mówili o problemach związanych  

z funkcjonowaniem samorządów lokalnych, potrzebie pełniejszej informacji  
o problemach ogólnowojewódzkich, a takŜe o potrzebie ciągłego doskonalenia 
warsztatowego, jako Ŝe prasę lokalną tworzą społecznie  amatorzy, których fluktuacja 
jest bardzo duŜa. 
W trakcie obrad stwierdzono teŜ, na podstawie danych, przekazanych organizatorom 
Forum przez redakcje poszczególnych czasopism, Ŝe najdłuŜej ukazującymi się na 
rynku wydawniczym tytułami w województwie podkarpackim są: 

1. „Głos Tyczyna” – Pismo Samorządu Terytorialnego, ukazujące się od 
października  1989r. 

2. „Gazeta Łańcucka” – Miesięcznik Regionalny, wydawany od września 1990r. 
3. „Gazeta Bieszczadzka” – Czasopismo Regionalne, wydawane od lutego 

1991r. 
4. „Waga i Miecz”– Miesięcznik Samorządu i Towarzystwa Miłośników Ziemi 

StrzyŜowskiej  wydawany od marca 1991r. 
5. „Dukla.pl” – Dukielski Przegląd Samorządowy, wydawany od kwietnia 1991r. 
6. „Kurier BłaŜowski”– Czasopismo Samorządu Gminy BłaŜowa, wydawane  

od grudnia 1991r 
7. „Wiadomości Brzozowskie” – Brzozowski Miesięcznik Społeczno-Kulturalny, 

wydawany od grudnia 1991r.                   
Redakcjom tych czasopism wręczone zostaną honorowe wyróŜnienia w trakcie 
wojewódzkiej uroczystości, organizowanej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego  
w Rzeszowie, w dniu 22 maja 2010r. 

W czasie Forum ogłoszono teŜ konkurs dla dziennikarzy lokalnej prasy 
samorządowej i współpracujących z nią osób - na artykuł o odradzaniu się  
i funkcjonowaniu samorządów lokalnych w województwie podkarpackim.  
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