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Portale internetowe:  

Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra 
Bezpłatna gazeta:  

Kurier Lokalny Gminy Dobra 
 

Prezentujemy Państwu informacje na temat portali internetowych mieszkańców: Mierzyna, 
Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra. Przedstawiamy też nasz najnowszy projekt - bezpłatną 
gazetę dedykowaną mieszkańcom gminy Dobra. 

 
Podstawowe informacje na temat portali 

Portale społecznościowe Mierzyn24.pl, 
Bezrzecze24.pl, Gumience24.pl, a także 
GminaDobra24.pl to obecnie największe 
i najpopularniejsze serwisy internetowe 
w Mierzynie, Bezrzeczu, na Gumieńcach 
(Szczecin) oraz w gminie Dobra Szczecińska. 
Artykuły, ogłoszenia, komunikaty oraz reklamy, 
które codziennie publikujemy, trafiają do prawie 
40 tysięcy mieszkańców. Głównym celem 
portali jest informowanie mieszkańców 
o wszystkich istotnych sprawach związanych 
z miejscem, w którym mieszkają. W serwisach 
można poznać opinie, uwagi, nastroje lokalnej 
społeczności. Użytkownicy mogą zamieszczać 
komentarze, wypowiadać się na forach 
sąsiedzkich, publikować ogłoszenia i zdjęcia. 
W portalach znajdują się również katalogi firm 
zawierające ofertę kilkuset przedsiębiorstw świadczących usługi dla mieszkańców wymienionych 
miejscowości i dzielnic.  
 
Portale cechuje stonowana i jednocześnie przyjazna dla oka grafika oraz prosty układ 
nawigacyjny. Serwisy wyróżnia bogaty kontent - od 2008 roku opublikowaliśmy już kilka tysięcy 
artykułów. Portale cały czas zyskują na popularności i są doskonale pozycjonowane 
w najpopularniejszej na świecie wyszukiwarce Google. Prowadzimy również bardzo popularne 
fanpage Mierzyna, Bezrzecza, Gumieniec i gminy Dobra na Facebooku. 
 

 

Zasięg portali internetowych
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Kurier Lokalny Gminy Dobra 
Kurier Lokalny Gminy Dobra to nowy miesięcznik (wydawany od marca 2016 r.), który informuje 
o wszystkich istotnych sprawach dotyczących mieszkańców gminy Dobra. Nowe inwestycje, 
wydarzenia, wywiady, a przede wszystkim dużo zdjęć z regionu - to wszystko znajduje się 
w nowej, bezpłatnej gazecie. Kurier tworzą mieszkańcy i osoby blisko związane z gminą Dobra. 
Korzystamy z doświadczenia i wiedzy osób, które mieszkają w gminie od kilkudziesięciu lat. 
Dzięki temu mamy okazję poznać i podzielić się historiami z naszej okolicy, o których niewielu 
słyszało.  
 
Dokładamy wszelkich starań, aby nowa gazeta dostępna była w jak największej liczbie punktów 
dystrybucji na terenie gminy Dobra. Aktualnie Kurier Lokalny Gminy Dobra można znaleźć w 
45 dobrych miejscach zlokalizowanych w 15 miejscowościach. Gazeta wydawana jest w ilości 
2500 egzemplarzy. Gazeta drukowana jest na wysokiej jakości papierze. 
 
 

Kontakt 
W razie dodatkowych pytań chętnie służymy pomocą.  
 
 
Portal Sąsiedzki Mierzyn24.pl 
e-mail: reklama@mierzyn24.pl 
tel. +48 666 572 243 
www.Mierzyn24.pl  
www.facebook.com/Mierzyn 
 
Portal Sąsiedzki Gumience24.pl 
e-mail: reklama@gumience24.pl 
tel. +48 666 572 243 
www.Gumience24.pl   
www.facebook.com/Gumience  
 

Portal Sąsiedzki Bezrzecze24.pl 
e-mail: reklama@bezrzecze24.pl 
tel. +48 502 169 113 
www.Bezrzecze24.pl    
www.facebook.com/Bezrzecze   
 
Portal Sąsiedzki GminaDobra24.pl 
e-mail: reklama@gminadobra24.pl 
tel. +48 666 572 243 
www.GminaDobra24.pl    
www.facebook.com/GminaDobra24  
 

 
Kurier Lokalny Gminy Dobra 
e-mail: reklama@kurier-gminadobra.pl 
tel. +48 666 572 243 
www.kurier-gminadobra.pl  
www.facebook.com/KurierGminyDobra  


