
        

98

Załączniki do Strategii Promocji Miasta Zawiercie

załącznik 6/2: 
Zasady brandingu. Stare i nowe marki i symbole. Połączenia 

Miasta, podobnie jak firmy, prowadzą branding, czyli:
	 	 z jednej strony – promują swoją markę (w sposób przemyślany i konsekwentny)
	 	 z drugiej – dbają o „czystość” miejskiej marki

  Kto jest godny, by obok swojego logo umieścić logo miasta? Organizacje, firmy pod 
miejskimi auspicjami, ale kto jeszcze? Znak graficzny miasta dodaje splendoru firmie, jeśli 
wiadomo, że władze miasta nie szafują zbyt hojnie swą  r e k o m e n d a c j ą. Jeśli wiado-
mo, że prawo używania znaku nadaje specjalna „kapituła”, że są określone wymagania 
i warunki, które trzeba spełnić. 
  Ale jest też druga strona medalu: dobre firmy, jako swoiste celebrities, podnoszę ran-
gę miasta, z którym są związane. Atlanta-Coca Cola, Stuttgart-Mercedes. Z rodzimego 
podwórka: Tychy-Fiat. Żywiec-Żywiec. Zatem kooperacja jest wskazana i potrzebna.

Pomysł na Z-Firmę, tj. taką, która powyższe warunki spełnia.
Uwaga: „Z” to gwarancja dobrej jakości, obsługi

Kiedy marka „Zawiercie” będzie warta tego, by któraś z dużych zawierciańskich firm nią 
się chwaliła? Mamy nadzieję, że ta chwila jest bliska.

Parę sugestii w kwestii brandingu. Należy zatem:
	 	 opracować wymagania i warunki używania znaku Miasta
	 	 opracować szczegółowe reguły graficzne wspólnej prezentacji znaków Miasta i firm   
  (organizacji), jak pokazano na przykładzie w załączniku 6/1
	 	 udostępnić zainteresowanym wyjątki z miejskiej księgi standardów
	 	 przygotować miejskie elementy wizualne do wykorzystania festiwalach 
  wydarzeniach miejskich, ale także w imprezach firmowych (do wypożyczenia) 
  np. flagi – jak pokazano na planszy 6/2
 	 fazy brandingu: Kreacja. Implementacja. Monitoring

Dobrym pomysłem jest powierzenie komuś nadzoru nad brandingiem 
(nieduże miasto, jakim jest Zawiercie, nie wymaga do tego osobnego działu) 

	 	 trzeba mówić i pisać o promocji marki, o brandingu. Warto w tym celu organizować  
  specjalne konferencje prasowe
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Plansza Z/6/1
Flaga z logo Miasta
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załącznik 6/3: 
Pomysły na nową wizualizację Zawiercia

 Jak spowodować (prostymi, niedrogimi środkami), by centrum Zawiercia zyskało na 
urodzie? (piszemy: centrum, bo niektórym dzielnicom, szczególnie tym jurajskim niewiele 
brakuje). Nie ma tu zabytków, urokliwych zaułków, starówki. Nie ma nawet rynku (ile 
jest takich miast…). Założenia urbanistyczne nie sprzyjają integracji mieszkańców. Nie ma 
i prędko nie będzie nowoczesnej architektury. Budynki są szare, na ogół nijakie. Nawet 
Miejski Ośrodek Kultury („MOK”) straszy architektonicznie ciężką bryłą z lat 70.

 Jest na to rada. Pokazujemy kilkanaście pomysłów na  u b a r w i e n i e,  n a  r o z j a ś n i e n i e  
Zawiercia, poprzez wstawienie nowych obiektów, mebli (oczywiście tzw. mebli miejskich) 
i ubranie Miasta w kolory.

 Oto te pomysły:
	 nowy, atrakcyjny wizualnie i czytelny, przejrzysty system informacji miejskiej, Z-MSI 

 (ulicznej, a także o firmach, instytucjach, obiektach, miejscach), wykorzystujący 
 generalne zasady wizualizacji; system wskazujący m.in. w jakim punkcie (dzielnicy) 
 Zawiercia jesteśmy (na wzór Warszawy) i wykorzystujący symbolikę dzielnic (tablice   
 ulicowe, adresowe, kierunkowe, system piktogramów, mapki itp.). Zawiercie może być 
 przykładem wdrożenia takiego nowoczesnego systemu w skali miasta o średniej 
 wielkości
	 meble miejskie w „4 kolorach”: ławki (stare wystarczy pomalować), 

 przystanki komunikacji miejskiej i in.

Proponujemy do projektowania mebli miejskich zapraszać znanych designerów. Imiennie. 
Można to robić we współpracy z jakimś centrum designu, np. Zamkiem w Cieszynie.
A gdyby zapraszać także studentów ASP? Letnie plenery, wizualizacje miejskie… 
Stąd pomysł na Z-Design; to może być hit Zawiercia, jego nowy wyróżnik.

	 nowa, charakterystyczna kolorystyka ścian budynków albo tablic info na domach 
 (to może być inne miasto…)
	 szlaki miejskie: turystyka (oznaczone kolorem zielonym), biznes, finanse (niebieski),   

 ośrodki kultury (czerwień), usługi, organizacje itp. (żółty) 
	 witacze na rogatkach (można je zgłosić do ogólnokrajowego konkursu na witacz 

 „Bramy kraju”)
	 logo Miasta: na wiaduktach, na budynkach użyteczności publicznej i firm związanych 

 z Miastem, siedzibach Z-Firm (jw.)
	 rzeźby miejskie: kromołowskie krowy (rekomendujemy, bardzo charakterystyczne 

 i niebanalne!), dinozaury i amonity (wątki jurajskie)
	 fragmenty ogrodów, parków obsadzone roślinnością w kolorach Miasta
	 flagi na latarniach ulic
	 autobusy z podobnymi akcentami kolorystycznymi
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Jednostki Organizacyjne Gminy 
do obrandowania znakiem graficznym Zawiercia:
Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna, Zakład Gospodarki Komunalnej, Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej, Zakład Komunikacji Miejskiej, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, 
Szkoły Podstawowe i Gimnazja
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Plansza Z/6/2
Tablice systemu informacji ulicznej
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Plansza Z/6/3
Przykłady nowych zawierciańskich mebli miejskich
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Plansza Z/6/4
Nowa kolorystyka budynków
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Plansza Z/6/5
Witacz
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Plansza Z/6/6
Rzeźby, obiekty miejskie
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Plansza Z/6/7
Różne pomysły na nowe obiekty i kolory w Mieście
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załącznik 6/4: 
Dworzec PKP – idea nowego centrum Miasta

 Jak pisaliśmy wcześniej, w Mieście brakuje rynku, atrakcyjnego centrum, „miejsca 

zbornego”. Dworzec PKP (budynki z początku XX wieku, ciekawa architektura, typowa 

dla budynków kolei zaboru rosyjskiego) z racji swojej funkcji jest miejscem, w którym prze-

wija się najwięcej mieszkańców, turystów i przyjezdnych. Warto wykorzystać jego dogodne 

położenie i podjąć próbę uczynienia z dworca nowego centrum Miasta.

  W związku z planowaną rewitalizacją dworca, stanie się on czysty, zadbany i przy-

jazny; przestanie być jedynie miejscem przyjazdów i odjazdów, będzie można wykorzy-

stać gmach i okolice jako centrum kultury (galeria, czytelnia itp.) multimedialnej informacji 

(turystycznej i o wydarzeniach w Mieście). Plac przydworcowy może być alternatywnym 

miejscem spotkań, koncertów. Stanąć tam może charakterystyczna rzeźba zawierciańska: 

dinozaur, krowa lub pojawić się kompozycja kwiatowa w kolorach miejskich, ścianka wspi-

naczkowa. 

Gmina podpisała umowę z PKP, gdzie „za szczególnie istotne, na dzień podpisania 
umowy, strony uważają zagadnienia związane z następującymi działaniami 
(wyjątki): 
  rewitalizacja dworca PKP i przebudowa przydworcowego 
  węzła komunikacyjnego
  budowa pasażerskiej linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach

Perspektywa czasowa opracowań wstępnych: 6 miesięcy. Dodatkowo gmina ma 
zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadanie – „Wielofunkcyjne wykorzy-
stanie zdegradowanych obszarów w celu zagospodarowania przestrzeni miejskiej 
wokół dworca PKP w Zawierciu”
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załącznik 6/5:
Upominki, gadżety

Proponujemy przygotowanie upominków popularnych (turyści) i ekskluzywnych (goście 

Urzędu, inwestorzy, przedstawiciele mediów itp.). Część z nich może być wykorzystana 

„wewnętrznie” – będą mieć wówczas charakter, cel integracyjny. Mogą być zaprojektowane 

z wykorzystaniem akcentów jurajskich („Brama na Jurę”) oraz nowej kolorystyki Zawiercia 

(„4 kolory”). Do produkcji warto zatrudnić lokalne rzemiosło, miejscowych przedsiębior-

ców (cukiernie), hutę szkła. W ramach Z-Design można zaprosić do współpracy młodych 

projektantów. Wskazany, pożądany dobry design nowych upominków.

Popularne:
	 z wykorzystaniem akcentów jurajskich: ciastka amonitowe, breloczek, 

 zabawka-dinozaur – „Dino”

Dinozaur-turysta z plecakiem, rakami, w materiałach promujących turystykę 
skałkową i Z-Centrum.
Dinozaur-meloman, w słuchawkach lub Dinozaur-artysta, z paletą, w materiałach 
dot. oferty kulturalno-rozrywkowej Zawiercia.
Dinuś – mały dinozaur dla zawierciańskich dzieciaków.

	 oferta dla Z-Centrum: karabinek wspinacza skałkowego, „racje żywnościowe”, woda   
 mineralna, „energetyczne” cukierki, Dino-wspinacz
	 inne: parasol, wiatraczek na wózek i rower, nalepka, czapeczka i szalik dla kibiców 

 (cel integracyjny)
	 zawierciański przewodnik kulinarny 

Ekskluzywne:
	 wizytownik, ramka na zdjęcie w kształcie Okiennika, forma szklana, ceramiczna 

 à la Okiennik, notatnik, organizer, amonit zatopiony w szkle, amonitowe warcaby

Szukajmy ciekawych, unikalnych gadżetów!
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Plansza Z/6/8
Upominki, gadżety… Różne pomysły
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Plansza Z/6/8 a 
Upominki, gadżety… Różne pomysły


