
 

 

Spotkanie informacyjne 19 września 2013 

Media własne w promocji miasta 

 

 

 

  



Media wykorzystywane w promocji miasta 

W działaniach informacyjno-promocyjnych staramy się wykorzystywać wszelkie dostępne media, 

zarówno tradycyjne, jak prasa, radio i telewizja, jak też tzw. "nowe media", oparte na technologiach 

sieciowych – oficjalny miejski serwis internetowy, serwisy społecznościowe i usługi mobilne. Niniejszy 

poradnik dotyczy kanałów informacyjnych, których zawartość redagowana jest bezpośrednio przez 

pracowników odpowiedzialnych za promocję w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski. Znajdziecie 

tu więc Państwo omówienie następujących mediów: 

 

 

oficjalny miejski serwis internetowy http://sokolowpodl.pl 

 

 

fanpage miasta w serwisie Facebook https://facebook.com/sokolowpodl 

 

 

aplikacja mobilna na urządzenia (telefony, tablety) z systemem Android 

 

 

wydawaną nieregularnie gazeta – Kurier Miejski 

 

  

http://sokolowpodl.pl/
https://facebook.com/sokolowpodl


Miejski serwis internetowy 

Oficjalna strona miasta pod adresem http://sokolowpodl.pl istnieje w Internecie od 2000 roku. 

Serwis, oparty początkowo o statyczną technologię html, przekształciliśmy w portalowy system 

zarządzania treścią, który działa obecnie na silniku Zikula Application Framework, sukcesywnie 

aktualizowanym do najnowszej wersji.  

Statystyki oglądalności serwisu, według danych za okres 10 sierpnia – 10 września 2013 to 7.219 

odwiedzin złożonych przez 4.409 unikalnych użytkowników, którzy wykonali 20.081 odsłon. 

Statystyczny użytkownik podczas jednych odwiedzin ogląda 2,78 strony w czasie 2 minut i 23 sekund. 

Warto zauważyć, że serwis miejski ma wysoki odsetek nowych odwiedzin (46,61%), zatem znaczną 

część ruchu generują  osoby spoza terenu miasta. 

 

Serwis ma budowę kolumnową z wydzielonymi blokami funkcjonalnymi, zawierającymi linki tekstowe 

i graficzne do treści własnych, jak również do stron zewnętrznych. Treści własne portalu 

zorganizowane są w formie artykułów, pogrupowanych w kategorie, umożliwiające ich wyświetlanie 

i wyszukiwanie. Najczęściej wykorzystywaną kategorią są Aktualności, z których jednak 

http://sokolowpodl.pl/


wyodrębniono tematykę często pojawiająca się w serwisie (np. Kultura, Rada Miejska) – do osobnych 

kategorii z własnymi blokami na stronie głównej. 

Jak publikuje się artykuł? 
Podczas redagowania tekstu należy uwzględnić specyfikę jego dodawania i wyświetlania w systemie 

portalowym, odpowiadającym za funkcjonowanie strony. Dodanie artykułu sprowadza się 

do wypełnienia pól formularza. Ewentualne ograniczone formatowanie można dodać dopiero 

po wklejeniu tekstu do edytora. 

 

Formularz dodawania artykułu - widok po stronie administratora 



Każda informacja publikowana na stronie miasta ma postać artykułu o określonych składowych. 

Elementy, jakie koniecznie muszą się znaleźć w informacji wysyłanej do redakcji serwisu, to tytuł, 

lead artykułu i jego tekst główny. Przez pojęcie lead należy rozumieć krótki tekst wprowadzający, 

który ma zachęcić czytelnika do kliknięcia w link do pełnego artykułu. Lead pojawia na stronie 

głównej serwisu oraz – wytłuszczony – w pełnym widoku artykułu.  

 

Artykuł: tytuł, lead, tekst główny i zdjęcia 

Grafika dołączona do artykułu ma postać zdjęcia głównego i (opcjonalnie) galerii. Zdjęcie główne 

wyświetlane jest w szerokości 50% kolumny z artykułem, a ponadto jako miniatura w bloku 

na stronie głównej serwisu. Dodatkowe zdjęcia widoczne są jako miniatury pod treścią artykułu. 

Kliknięcie któregokolwiek z nich powoduje wyświetlenie jego powiększenia wraz z narzędziami 

do przeglądania galerii. 

Co można przysłać na oficjalną stronę miasta? 
Wszystko, co ważne i pomoże w kreowaniu wizerunku samorządu, w szczególności informacje 

o imprezach, realizowanych projektach, osiągnięciach. Materiał powinien składać się z tekstu 

i od jednego do kilku zdjęć, przygotowanych według zasad opisanych poniżej. 



Jak przygotować materiały na stronę? 

Tekst 

Tekst powinien być podzielony na tytuł, lead i tekst główny. 

Można go zapisać w formacie txt lub w dowolnym popularnym 

edytorze tekstu (np. MS Word czy Libre Office). Pisząc tekst 

w Wordzie można ewentualnie używać prostego formatowania, 

jak wytłuszczenie, kursywa czy podkreślenie, jednak prosimy 

o nie nadużywanie tej możliwości. Tekst nigdy nie jest przez nas 

kopiowany na stronę bezpośrednio z edytora, zatem każde użyte 

przez Państwa wytłuszczenie czy podkreślenie musimy 

wprowadzać ręcznie. Wszelkie metody formatowania tekstu 

za pomocą tabulacji, spacjowania, pustych wierszy, 

wyrównywania do środka lub marginesów są zbędne i zostaną 

pominięte. 

 

Zdjęcia 

Wskazane jest, aby każdy artykuł zawierał przynajmniej jedno 

zdjęcie lub inną grafikę (np. logo), jednak nie jest to warunkiem 

publikacji. Preferujemy zdjęcia w orientacji poziomej 

(landscape), a przynajmniej jedno z nadesłanych zdjęć (zdjęcie 

główne) bezwzględnie musi być poziome.  

Wymagania techniczne: 

 rozdzielczość: 72 lub 96 dpi 

 proporcje: 3:2, tj. np. 720x480, 1080x720 pixeli 

 format: JPG 

 kompresja: minimalna 

 

 

 

 

 

  

Uwaga: przysyłanie nam maila 

z czterdziestoma zdjęciami 

w rozmiarze 2048x1360 px 

i rozdzielczości 300 dpi nie ma 

sensu i przysporzy nam 

dodatkowych godzin pracy. 

W takim przypadku arbitralnie 

wybierzemy sobie jedno zdjęcie. 

Uwaga nr 2: prosimy dokonać 

wstępnej selekcji i nie przysyłać 

całej zawartości karty pamięci. 

Wyeliminować należy zdjęcia 

niepoprawne technicznie oraz te, 

które są do siebie podobne. 

Uwaga nr 3: prosimy podawać kto 

jest autorem zdjęć. 

Uwaga: przysyłanie nam plakatu 

imprezy w formacie JPG 

do opublikowania na stronie mija 

się z celem. Możemy go zamieścić 

jako grafikę (zdjęcie) przy artykule, 

jednak musimy otrzymać tekst, 

zgodny z opisanymi obok regułami. 

Uwaga nr 2: nigdy nie stosujemy 

w artykułach tabelek. 



Strona miasta na Facebooku  

Rosnąca rola mediów społecznościowych skłania coraz więcej organizacji, w tym również 

samorządy, do obecności w takich serwisach, jak Facebook, Google+ czy Twitter. Zaletą tych 

mediów jest możliwość niemal natychmiastowego dotarcia z informacją do zainteresowanych, 

którzy swój ulubiony serwis społecznościowy śledzą często nie tylko w domu, ale też w pracy 

i na urządzeniach przenośnych. Miejska strona na Facebooku została uruchomiona w marcu 2012 

roku pod adresem https://facebook.com/sokolowpodl.  

 

Fanpage, choć związany funkcjonalnie i organizacyjne z oficjalnym serwisem miasta, ma jednak 

z założenia mniej formalny charakter. Publikujemy tu linki do co ciekawszych artykułów 

z sokolowpodl.pl, ale także obszerne fotogalerie z wydarzeń, ogłoszenia i wszystko, co z jakichś 

https://facebook.com/sokolowpodl


względów nie pasuje do oficjalnej strony miejskiej. Własne informacje mogą też zamieszczać 

użytkownicy Facebooka, którzy "polubili" naszą stronę. 

Co można przysłać na stronę miasta na Facebooku? 

Linki do własnych treści w Internecie 

Przysłana do nas informacja powinna zawierać adres URL materiału i krótki opis. Materiałem może 

być np. artykuł na stronie internetowej, film w serwisie YouTube. 

Wydarzenia 

Zaproszenie na wydarzenie powinno zawierać jego nazwę, krótki opis, miejsce i czas. 

Posty 

Osoby posiadające konto na Facebooku mogą samodzielnie zamieszczać posty na naszej stronie. 

Zdjęcia 

Pojedyncze zdjęcia lub całe fotogalerie można przysyłać pocztą elektroniczną, zawsze z tytułem, 

krótkim opisem wydarzenia, którego dotyczą i personaliami autora. Wymagania techniczne będą 

tu takie same, jak dla materiałów na oficjalną stronę miasta: 

 rozdzielczość: 72 lub 96 dpi 

 proporcje: 3:2, tj. np. 720x480, 1080x720 pixeli 

 format: JPG 

 kompresja: minimalna 

Filmy 

Filmy opublikowane już w Internecie, np. na YouTube, prosimy zgłaszać jako wyżej opisane linki 

do własnych treści. O ile materiał nie został jeszcze nigdzie zamieszczony, można go nam przysłać 

w załączniku maila (tylko jeśli nie przekracza 20MB), bądź dostarczyć osobiście do pokoju promocji 

w Urzędzie Miasta. Nie zapominamy przy tym o opisie (czego film dotyczy) i danych autora. 

  



Sokołów Podlaski 4mobile 

Miejska aplikacja na urządzenia mobilne w chwili obecnej dostępna jest tylko dla Androida, jako 

najbardziej rozpowszechnionego w Polsce systemu operacyjnego. Wykorzystując lokalizację GPS 

i połączenie internetowe, dostarcza informacje użytkownikom telefonów komórkowych i tabletów. 

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepie Google Play. 

Program posiada bazę punktów POI na terenie miasta podzieloną na kategorie. W każdej chwili 

można zasięgnąć informacji teleadresowej, a także wyznaczyć trasę do punktu ze swojej obecnej 

lokalizacji. Ten aspekt funkcjonalny programu jest użyteczny zwłaszcza dla osób odwiedzających 

miasto. Zyskują one elektronicznego przewodnika, który w każdej chwili wskaże im hotel, restaurację 

czy miejsce warte odwiedzenia. Dla mieszkańców natomiast, jak też dla organizacji z terenu Sokołowa 

Podlaskiego, najistotniejsze funkcje to wydarzenia i powiadomienia. 

Punkty POI 
Punkty POI (Points Of Interest) znane są każdemu użytkownikowi 

nawigacji samochodowej. W naszej aplikacji mobilnej 

pogrupowaliśmy je w kategorie (gastronomia, urzędy, instytucje, 

banki, noclegi, zdrowie, kościoły i cmentarze, zabytki, szkoły i 

przedszkola), dostępne z menu głównego pod przyciskiem "Okolica". 

Lista kategorii jest otwarta i możemy ją dowolnie modyfikować. 

Jak zredagować informację? 

Należy dostarczyć: 

 nazwę punktu 

 adres 

 opis 

 zdjęcie (72 dpi, 150x150 px, png lub JPG) 

 adres www 

 adres email 

 numer telefonu                                   Nazwa i adres są wymagane, pozostałe pola – opcjonalne. 



Wydarzenia 
Ta baza danych pozwala w łatwy sposób odkryć co dzisiaj dzieje się 

w mieście. W założeniu ma być na bieżąco aktualizowanym 

katalogiem wydarzeń wszelkiego rodzaju - od oficjalnych 

uroczystości, przez wydarzenia kulturalne, repertuar kina, szkolne 

uroczystości, zawody sportowe, po wieczory karaoke czy występy 

w lokalach. Zrealizowanie tak szeroko zakrojonego planu wymaga 

dobrej i stałej współpracy instytucji i podmiotów prywatnych, 

zainteresowanych obecnością w informatorze.  

Jak zredagować informację? 

Informacja o wydarzeniu powinna zawierać jego nazwę, krótki 

opis, miejsce (adres) i niewielką grafikę (np. logo organizatora). 

Wymagania dla pliku graficznego:  

 rozdzielczość: 96 dpi 

 wymiary: 96x96 pixeli 

 format: png, jpg lub gif 

Powiadomienia 
 Jest to funkcja pozwalająca wysłać krótką informacje tekstową na 

wszystkie urządzenia, na których zainstalowana jest aplikacja. Za jej 

pomocą można uprzedzić mieszkańców o przerwie w dostawie 

wody, jak również przypomnieć o wydarzeniu, które zaczyna się w 

najbliższych godzinach. Informacja pojawia się w pasku 

powiadomień, a po otwarciu – w okienku aplikacji. 

Jak zredagować informację? 

Powiadomienie powinno mieć formę krótkiej, najlepiej 

jednozdaniowej wiadomości tekstowej, podobnej do SMS. 

  



Kurier miejski 

"Kurier Miejski" to nieregularne wydawnictwo w tradycyjnej, papierowej formie, redagowane 

w Urzędzie Miasta. Wydawane w formacie gazety, zależnie od okoliczności liczy od 4 do 12 

kolorowych stron. 

 

Zalecenia dotyczące zakresu treści dostarczanych przez miejskie jednostki są określane osobno 

na potrzeby każdego numeru. W tym miejscu możemy wspomnieć tylko o wymaganiach 

technicznych, jakie powinny spełniać materiały fotograficzne. Podczas składu wykorzystywane 

są obrazy w rozdzielczości 200 - 300 dpi,  palecie CMYK, zapisane w formacie tif. Nie ma jednak 

potrzeby dostarczania nam zdjęć spełniających dokładnie te kryteria, gdyż każda fotografia i tak jest 

przez nas obrabiana. Wystarczy dobre technicznie zdjęcie w postaci pliku JPG, zgranego bezpośrednio 

z karty aparatu, bez żadnej obróbki. 

  



Informacje kontaktowe 

 

 

 

Materiały przesyłamy na adres:  

promocja@sokolowpodl.pl 

 

Osoby do kontaktu: 

Ewelina Śmiejkowska  

e.smiejkowska@sokolowpodl.pl 

Piotr Miller  

p.miller@sokolowpodl.pl 

tel. 508187502 

 

Urząd Miasta Sokołów Podlaski 

ul. Wolności 21, pok. 119 (piętro) 

08-300 Sokołów Podlaski 

tel. 25 7817518 

mailto:promocja@sokolowpodl.pl
mailto:e.smiejkowska@sokolowpodl.pl
mailto:p.miller@sokolowpodl.pl

