
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTER i TEMATYKA GAZETY 
REDAKCJA 

Chcemy by nasza GAZETA SIEKIERKOW-
SKA charakteryzowała się wysokim po-
ziomem merytorycznym, a także edy-
torskim, graficznym i informacyjnym. 
Oczywiście podstawą takiego efektu 
jest dobry, sprawny zespół redakcyjny, 
który opieramy na przedstawicielach 
placówek, podmiotów, instytucji działa-
jących na naszym (siekierkowskim) te-
renie. Naszym założeniem jest by repre-
zentanci wspomnianych organizacji byli 
prasowymi informatorami na łamach 
naszej lokalnej gazety. Takie rozwiąza-
nie wydaje się najlepiej spełnić informa-
cyjne zapotrzebowanie, a nadto być 
kolejnym cennym punktem na mapie 
naszych siekierkowskich współdziałań. 

 

 miesięcznik/dwumiesięcznik  

 wydawany: od września 2015 roku 

 zasięg: lokalny/dzielnicowy 

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

 średni nakład: 5.000 egz. 

 cena podstawowa: bezpłatny 

 objętość podstawowa: 12 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, koście-
le i Urzędzie Dzielnicy Mokotów. 

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

 
 

iinnffoorrmmaaccjjee  wwyyddaawwnniicczzee  

W naszej bezpłatnej GAZECIE pojawiać się będą lokal-
ne informacje użytkowe, historyczne, towarzyskie  
i wywiady z ciekawymi siekierczanami.  
Znajdą się między innymi kąciki tematyczne (przyrod-
niczy, kulinarny i inne) oraz rubryka ,,chętnie oddam”, 
oraz „zwyczajni/nadzwyczajni”.  
Na łamach pisma ogłaszane będą lokalne akcje i kon-
kursy 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 redak-
cji, na pomysły i ważne lokalne tematy, które WARTO 
podjąć na łamach naszego siekierkowskiego medium. 

WYDAWCA - Fundacja BO WARTO, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 15 
KONTAKT Z REDACJĄ - gazeta@fundacjabowarto.pl;   602-120-554; 

 



 

 

Artykuł 
sponsorowany 

/na całą stronę/  

190 x 270 
(mm) 

190 x 140 
(mm) 

60 x 270 
(mm) 

125 x 125 
(mm) 

190 x 40 
(mm) 

60 x 100 
(mm) 

90 x 30 
(mm) 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

POWIERZCHNIE REKLAMOWE/OGŁOSZENIOWE 
CENNIK 

 1.000 zł/emisja 

 
   500 zł/emisja 
 

 
   400 zł/emisja 
 
 
   300 zł/emisja 
 

 
   220 zł/emisja 
 
 
   200 zł/emisja 
 

 
   100 zł/emisja 
 
 
 1.000 zł/emisja 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 reklamy muszą mieć rozmiar zgodny z formatem zarezer-
wowanej powierzchni. Jeżeli reklama zawiera się  
w ramce to rozmiar ramki musi być zgodny z formatem  
modułu; 

 minimalna dopuszczalna grubość linii to 0,3 pkt. Minimalny 
stopień pisma, dla fontów jednoelementowych w jednym 
kolorze to 7 pkt., dwuelementowych w jednym kolorze –  
8 pkt., dla fontów w dwóch i więcej kolorach wartości te 
wynoszą: 8 pkt. dla fontu jednoelementowego  
i 9 dla dwuelementowego; 

 użyte fonty muszą być zamienione na krzywe;  

 gotowe reklamy przyjmowane są w plikach: 

o  cdr (X3),  

o JPG (z minimalną kompresją) 

 materiały reklamowe/ogłoszenia, należy przesłać (e-mail’em) 
na adres redakcji: gazeta@fundacjabowarto.pl   
max.  do 20 stycznia 2016 r. 

 

 

 

ssppeeccyyffiikkaaccjjaa  tteecchhnniicczznnaa  
ddoo  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  rreekkllaamm//ooggłłoosszzeeńń  

możliwość przedstawie-
nia swojej firmy, przed-
siębiorstwa, zaprezento-
wania oferowane usługi 
czy produktu. 

Ogłoszenia drobne (niekomercyjne) o charakterze sąsiedzkim publikujemy 
nieodpłatnie. Maksymalna długość tekstu – 100 znaków (ze spacjami).  


