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1. Metodologia pracy na projektem Strategii
załącznik 1/1:
Spotkania, konsultacje środowiskowe, sondaże
a) Etap I (faza Konkursu, prace nad Koncepcją Strategii)
W okresie grudzień 2007 – styczeń 2008 przeprowadzono:
sondaże uliczne, ankieta
spotkania z przedstawicielami lokalnego biznesu
		 (MSP oraz duże firmy)
Sonda uliczna wśród mieszkańców Zawiercia
(próba 50 osób; termin przeprowadzenia – grudzień 2007)
Pyt. 1
Czy dobrze ci się mieszka w Zawierciu?
Odp.:
Zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała negatywnie.
Przyczyny:
- 80 % respondentów wskazało duże bezrobocie
- brak perspektyw zmian na lepsze
- niedoinformowanie społeczeństwa o inicjatywach podejmowanych przez
		 władze miasta, imprezach
- słaba komunikacja miejska w nocy
Pyt. 2
Czy Zawiercie jest dla ciebie miastem atrakcyjnym?
Odp.:
Zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała negatywnie.
Przyczyny:
- nieciekawa i zaniedbana architektura budynków
- brak ciekawej tzw. małej architektury
- mała ilość lokali gastronomicznych, pubów
- brak odpowiedniej bazy rozrywkowej, kulturalnej (teatru, klubów,
		 dobrego kina z bieżącym repertuarem, kręgielni)
„Wrocław ma szczęście, że ma mieszkańców, którzy kochają miasto”.
A Zawiercie? Kto je kocha? Spotkałem tylko jedną osobę, która to powiedziała
wyraźnie. Była z Warszawy
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Pyt. 3
Co może przyciągnąć do Zawiercia osoby spoza Miasta?
Odp.:
Przede wszystkim ciekawe imprezy kulturalne i sportowe
Pyt. 4
Co może być symbolem Zawiercia?
Odp.: (w kolejności wskazań):
- dworzec kolejowy
- kolegiata
- miejsca, obiekty, przedmioty związane z Jurą
Sonda telefoniczna na temat Zawiercia, przeprowadzona wśród mieszkańców
Katowic (pytania otwarte: Co wiesz na temat Zawiercia? Jak oceniasz to miasto?)
Termin sondy – grudzień 2007.
Opinie:

		
		
		
		

miasto samo w sobie jest nieatrakcyjne turystycznie (brak imprez, zabytków, ładnej
architektury, unikalnego klimatu)
brak zaplecza gastronomiczno-hotelarskiego, brak rynku lub ciekawego centrum
z ofertą kulturalno-gastronomiczną
brak nowoczesnego centrum handlowego-usługowego
niektórzy respondenci nie potrafili udzielić odpowiedzi na pytanie o dokładne
położenie Zawiercia, a tym bardziej o jego atrakcje
w opozycji do powyższego – respondenci wykazali się dużą znajomością Jury,
znali Morsko, Ogrodzieniec...

Spotkania, rozmowy z przedsiębiorcami
(pytania otwarte: państwa opinie nt. sytuacji firm w Zawierciu)
Grudzień 2007 – styczeń 2008

Przedsiębiorcy, segment MSP; właściciele sklepików, restauracji i pubów w centrum Zawiercia.

Ze „Strategii rozwoju gminy Zawiercie. Lipiec 2000: Zawiercie – miasto naszych
marzeń. … stwarzające warunki do przeobrażenia zdezorientowanej obecnie
społeczności „przemysłowej” w samorządną i kreatywną społeczność
„poprzemysłową”…?
Niektóre opinie:
- poczucie braku wsparcia przez władze Miasta
- trudna sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw
- wysokie czynsze wynajmu lokali
- brak parkingu przy targu, największym obszarze handlowym Miasta
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Menedżerowie i pracownicy dużych przedsiębiorstw, m.in.:
- Aluron Sp. z o.o.
- Zakłady Produkcyjne B-D Witold Brodzik S.J.
- Grupa Awbud (Zawiercie Fugasówka)
- B.S.K. Return
Opinie:
- dobra lokalizacja Zawiercia, ułatwiająca transport surowców
		 i wyrobów do odbiorców
- dostępność komunikacyjna
- tańsza niż w dużych miastach siła robocza
- niższe podatki niż w innych miastach
- bardzo dobry kontakt z władzami miasta (przeciwnie do opinii środowiska MSP)
- bliskość Jury daje możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu
- brak zaplecza okołobiznesowego (sal konferencyjnych, eleganckich restauracji,
		 tylko jeden hotel wart jest uwagi)
- brak miejsc rozrywki
b) Etap II (praca nad Strategią)
29.02 – spotkanie panelowe przedstawicieli Business Consulting oraz UM
18.03 – otwarte konsultacje społeczne w MOK
27.03 – spotkania, warsztaty
09.04 – warsztaty i konsultacje społeczne
16.04 – konsultacje
24.04 – konsultacje z radnymi
08.05 – spotkania, warsztaty
W spotkaniach w etapie II uczestniczyło łącznie 65 osób, które reprezentowały takie
obszary jak:
pracownicy administracji związanych z promocją miasta – 13 osób
przedstawiciele przedsiębiorców – 9 osób
konsultanci zewnętrzni – 9 osób
przedstawiciele środowisk związanych z kultura i sztuką - 8 osób
przedstawiciele związani ze sportem i turystyką – 5 osób
przedstawiciele organizacji pozarządowych – 6 osób
młodzież – 5 osób
przedstawiciele mediów – 6 osób
przedstawiciele Rady Miejskiej – 4 osoby
Wnioski z sondaży, ankiet, spotkań, rozmów, konsultacji itp. zostaną przedstawione
i omówione w części 2. Audyt i diagnoza.
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załącznik 1/2:

Autorzy dokumentu – Business Consulting w Katowicach
Business Consulting Sp. z o.o. istnieje 20 lat; centrala firmy mieści się w Katowicach.
W firmie funkcjonują Piony Reklamy oraz Konsultingu. Pion Reklamy dzieli się na Agencję
Reklamową oraz Media Miejskie, które obsługują ponad 60 proc. rynku reklam mobilnych
w kraju.
Agencja Reklamowa ma na swoim koncie wiele kampanii reklamowych, promocyjnych,
w tym zarówno kampanie o zasięgu ogólnopolskim, jak i regionalnym. AR zapewnia kreację, realizację oraz obsługę mediową.
Dział Konsultingu świadczy usługi doradcze w segmencie finansów, obrotu nieruchomościami, obsługi firm (w tym spółek giełdowych), doradza samorządom, prowadzi porady
prawne, w zakresie HR, wykonuje badania ankietowe, sondaże.
Business Consulting działa także w segmencie public relations, a od kilku lat zajmuje się
marketingiem terytorialnym. Konsultanci BC pracowali m.in. na rzecz Dolnego Śląska
(kampania promocyjna markowych produktów turystycznych; razem z Digital Center,
Wrocław, 2007/2008), miasta Katowice (2007/2008), gminy Brenna (2006 i obecnie),
miasta Bieruń (2007 do dzisiaj).
Wliczając pracowników oddziałów terenowych w Warszawie, Częstochowie,
Bielsku-Białej oraz Krakowie, zespół Business Consulting liczy 90 osób.

załącznik 1/3:

Współpracownicy: Zespól Wydziału Rozwoju i Promocji UM w Zawierciu

Zespół Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta pracował w składzie: Wojciech Dziąbek (naczelnik Wydziału) oraz Artur
Grabowski, Katarzyna Danecka-Żelezik, Bartosz Romanek, Iwona Wiklik.

Zespół przygotowujący „Strategię promocji miasta Zawiercie” liczył 8 osób, w tym 2 grafików; pracował pod kierunkiem dr. Ryszarda Lenca w składzie: Łukasz Adamski, Dominika Breguła, Agnieszka Dziacko, Katarzyna Grabka,
Agnieszka Kozioł. Autorem wizualizacji jest Tomasz Chamiga przy współpracy Karoliny Niedzielskiej
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Część 2

Audyt i diagnoza
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2. Audyt i diagnoza
załącznik 2/1:
Miasto i jego mieszkańcy
a) Dane podstawowe (stan – wiosna 2008 r.)
Gmina Zawiercie.
Zajmuje 85 km2 powierzchni i liczy 53 tys. mieszkańców.
W skład miasta wchodzi:
17 osiedli: Argentyna, Blanowice, Borowe Pole, Bzów, Centrum, Dąbrowica, Kromołów,
Marciszów, Miodowa, Piłsudskiego, Stary Rynek, Stawki, Szymańskiego, Warty, Zuzanka,
Zuzanka I, Żerkowice
4 sołectwa: Karlin, Łośnice, Pomrożyce, Skarżyce
Miasto jest siedzibą powiatu zawierciańskiego.
Powierzchnia powiatu – 1 tys. km2
Liczba ludności w powiecie – 124 tys. osób
Gęstość zaludnienia w powiecie – 124 osoby/km2
W skład powiatu wchodzą:
gminy miejskie: Poręba, Zawiercie
gminy miejsko-wiejskie: Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny
gminy wiejskie: Irządze, Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec
b) Polityka społeczno-ekonomiczna władz Miasta. Dane urzędowe
Władze miasta Zawiercie podejmują szereg działań, które mają wpłynąć na jego
rozwój. Z myślą o inwestorach miasto wydzieliło na swoim terenie specjalną Strefę
Aktywności Gospodarczej. Podjęto uchwały o ulgach w podatku od nieruchomości dla
inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Gmina prowadzi politykę sprzyjającą przedsiębiorcom, ułatwiając im załatwianie spraw formalno-prawnych, związanych z uruchomieniem działalności na terenie Miasta. Elementem tej polityki są także prowadzone przez
Powiatowy Urząd Pracy szkolenia, które wspomagają pozyskiwanie nowej kadry.
Urząd organizuje, przy pomocy środków z UE, staże i praktyki, które mają ułatwiać
młodym ludziom start na rynku pracy i zahamować ich emigrację (w inne rejony kraju i na
Zachód). Zawiercie może pochwalić się zdobyciem tytułów „Gmina Fair Play” oraz „Przejrzysta Gmina”. Podpisana 14 grudnia 2007 roku umowa z PKP dotycząca m.in. rewitalizacji dworca PKP oraz budowy pasażerskiej linii kolejowej łączącej Zawiercie z Pyrzowicami
pokazuje, że Miasto otwiera się, stawiając m.in. na lepsze skomunikowanie z otoczeniem.
Miasto bierze udział w projekcie Funduszu Spójności pod nazwą „Gospodarka Ściekowa
Zawiercia”. Podejmując także działania pod hasłem „Zielone Zawiercie”, gmina prowadzi
politykę proekologiczną.
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c) Zawiercie na tle innych miast regionu. Fakty i liczby
Historycznie rozwój Zawiercia nieodłącznie związany był z koleją oraz budową dróg.
Zdecydowało o tym doskonałe położenie miasta, w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych, zwłaszcza na osi północ-południe. Ważką rolę w rozwoju Zawiercia na przełomie
XIX i XX wieku spełniały różne zakłady i przedsiębiorstwa metalowe: „Ernest Erbe”,
„Ferrum”, „Ułan”, „Sambor i Krawczyk”, „Poręba” koło Zawiercia, „Liniarnia”,
„Jan Mecner”, Fabryka Opakowań Blaszanych, „Suchy Element Elektryczny” i huta „Zawiercie”. Na terenie Zawiercia uruchomiono również kopalnie węgla brunatnego i rudy
żelaza. W dwudziestoleciu międzywojennym w mieście nastąpił dalszy rozwój przemysłu,
a także wybudowano okazały dworzec kolejowy. Rozwój miasta zaowocował nadaniem
w dniu 1 lipca 1915 roku praw miejskich. Schyłek II Wojny Światowej przyniósł rozkwit
gospodarczy miasta. W kwietniu i maju 1945 r. produkcję podjęły fabryki „Poręba”
i „Ferrum”, w czerwcu uruchomiono Hutę Szkła, w lutym 45 r. hutę „Zawiercie”.
Początkowe lata transformacji ustrojowej rozpoczętej w 1989 roku spowodowały
okres stagnacji w rozwoju miasta. Proces przekształceń własnościowych zakładów pracy uwydatnił problemy zatrudnieniowe. Przestało również funkcjonować budownictwo
komunalne i zakładowe. Od 1998 roku miasto jest stolicą powiatu zawierciańskiego.
Dobrą metodą określenia posiadanego przez Zawiercie potencjału jest jego analiza porównawcza na tle wybranych sąsiednich miast konkurencyjnych oraz uśrednionych wyników całego województwa, dająca możliwość pełniejszej oceny, niż ta wynikająca z przytoczenia informacji dotyczących wyłącznie samego Zawiercia. Do analizy porównawczej
wzięto miasta, które mogą stanowić konkurencję dla Zawiercia ze względu na lokalizację
w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego:
Dąbrowa Górnicza
Myszków
Olkusz
Siewierz
Są to miasta o różnej liczbie ludności i różnym potencjale gospodarczym, ale z pewnością porównanie ich stanowi cenne źródło informacji.
Przy analizie potencjału Zawiercia skupiono się na wybranych obszarach decydujących
o gospodarczych możliwościach miasta. Do obszarów tych należą:
potencjał ludzki
rynek pracy
aktywność gospodarcza przedsiębiorstw
działania władz lokalnych
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Potencjał ludzki
Liczba mieszkańców
129 802
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20 000
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Zawiercie posiada nieco ponad 53 tys. mieszkańców. Wśród analizowanych gmin największą liczbę ludności ma Dąbrowa Górnicza.
Ludność w wieku produkcyjnym / ludności ogółem w procentach
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Odsetek osób w wieku produkcyjnym do ogółu ludności jest najwyższy w Dąbrowie
Górniczej.
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Ludność w wieku przedprodukcyjnym / ludności ogółem
w procentach
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Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w Zawierciu jest na poziomie 16,8 % i jest
wyższy niż w Dąbrowie Górniczej, ale niższy niż w Olkuszu, Myszkowie czy Siewierzu.
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Ludność na 1 km
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Gęstość zaludnienia w Zawierciu wynosi 619 osób na 1 km2 .
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Przyrost naturalny na 1000 ludności
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Zawiercie ma niestety ujemny przyrost naturalny, który wynosi -2,8. Wśród porównywanych gmin jedynie Olkusz ma dodatni przyrost naturalny.

Saldo migracji w ruchu wewnętrznym
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Saldo migracji w ruchu wewnętrznym jest w Zawierciu ujemne, podobnie jak w Dąbrowie
Górniczej i Olkuszu.
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Saldo migracji - zagranica
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Saldo migracji z zagranicą jest w Zawierciu ujemne, jednak w Dąbrowie Górniczej jest
one o wiele większe.

Struktura ludności według wieku
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Struktura wieku w badanych miejscowościach jest zbliżona.
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Struktura ludności według wykształcenia
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Struktura wykształcenia badanych miejscowości jest porównywalna.
Podsumowując, potencjał ludzki Zawiercia, można zauważyć, iż charakteryzuje się on:
dużą liczbą osób w wieku produkcyjnym
występowaniem niekorzystnych pod względem rozwojowym tendencji demograficz		 nych (ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji, starzenie się społeczeństwa)
poprawną strukturą wykształcenia, która właściwie wykorzystana, może stać się 		
		 dobrą podstawą rozwojową Zawiercia
Rynek pracy
Sfera rynku pracy najlepiej może zostać opisana z punktu widzenia niezagospodarowanej podaży zasobów ludzkich, mierzonych liczbą osób w wieku produkcyjnym pozostającym bez zatrudnienia. Wśród branych pod uwagę miast, Zawiercie posiada zaraz po
Dąbrowie Górniczej największą liczbę osób bezrobotnych. W latach 2004–2006 liczba ta
zmniejszyła się o 770 osób.
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Liczba bezrobotnych
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Zmiany opisane powyższym wykresem wyraźniej opisuje zestawienie prezentujące
dynamikę procesu kształtowania się poziomu bezrobocia w wybranych miastach. Pod tym
względem Zawiercie nie prezentuje się dobrze. Na tle konkurencyjnych miast, zarówno
w roku 2005 jak i 2006, tempo ograniczania bezrobocia było w Zawierciu najsłabsze;
chociaż patrząc na wielkości bezwzględne, spadek liczby osób pozostających bez pracy
o 15 % w skali 2 lat świadczyć może o pozytywnych zmianach na rynku pracy.
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Po trzech pierwszych kwartałach 2007 roku, stan rynku pracy w Zawierciu i powiecie
zawierciańskim na tle całego województwa przedstawia się następująco:

		 Pomimo pozytywnego kierunku zmian na rynku pracy obserwowanych w kraju i na
rynku lokalnym, powiat zawierciański charakteryzuje się obecnie bardzo wysoką stopą
bezrobocia – 17,8 %, co w porównaniu ze średnią wojewódzką (9,8 %) jest wartością zdecydowanie niepożądaną.
		 Patrząc na obraz całego wojewódzkiego rynku pracy, wrzesień 2007 r. był kolejnym
miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Liczba osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na Śląsku w końcu września wyniosła 175,1 tys.
osób i obniżyła się w ujęciu rocznym o 69,2 tys. (tj. o 28,3 %).
		 Zmiany zachodzące w 2007 roku na śląskim rynku pracy powinny mieć również
swoje przełożenie na stan liczby osób bez zatrudnienia w Zawierciu i powiecie zawierciańskim.
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Na przestrzeni 2007 roku liczba osób bezrobotnych zarówno w mieście jak i całym
powiecie zawierciańskim systematycznie spadała, odwrócenie tej tendencji miało miejsce
dopiero w grudniu. Liczba osób pozostających bez pracy w powiecie zmniejszyła się
o 14,7 %, natomiast w samym Zawierciu o 13,7 %. Biorąc pod uwagę dynamikę spadku
ilości osób bezrobotnych, to w ostatnim okresie była ona większa niż za okres dwóch
poprzednich lat łącznie, co przy bardzo wysokiej stopie bezrobocia jest zjawiskiem bardzo
pożądanym dla rynku lokalnego.
Pełniejszy obraz zjawiska bezrobocia w Zawierciu można uzyskać obserwując jego strukturę.
Struktura bezrobotnych dla powiatu zawierciańskiego wg stanu na grudzień 2007 roku
Bezrobotni nowo zarejestrowani

926

Bezrobotni, którzy podjęli pacę

351

BEZROBOTNI OGÓŁEM W TYM:

8491

Kobiety

4667

Bezrobotni bez prawa do zasiłku

7172

Do 25 roku życia

1399

Osoby które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia

80

Osoby długotrwale bezrobotne

5665

Osoby powyżej 50 roku życia

1685

Osoby bez kwalifikacji zawodowych

2315

Niepełnosprawni

211
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		 Dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu pozwalają na wyciągnięcie kilku
wniosków:
na rynku lokalnym istnieje duży niezagospodarowany potencjał ludzki
wśród osób pozostających bez pracy przeważają kobiety
niekorzystnym zjawiskiem zarówno z punktu widzenia społecznego jak i gospodar-		
		 czego jest:
− występowanie bardzo dużej liczby osób długotrwale bezrobotnych,
− występowanie stosunkowo licznej grupy osób nieposiadających kwalifikacji
			 zawodowych oraz zaliczających się do najmłodszych i najstarszych przedziałów
			 wiekowych
		 Dopełnieniem opisu sfery rynku pracy jest przedstawienie liczby osób zatrudnionych i struktury tego zatrudnienia. Wśród branych pod uwagę miast Zawiercie posiada
zaraz po Dąbrowie Górniczej największą liczbę osób zatrudnionych.
W latach 2004 –2006 liczba ta zwiększyła się o 277 osób.

Liczba osób zatrudnionych

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

2004

2005

2006

Zawiercie

13 425

13 473

13 702

Dąbrowa Górnicza

38 531

38 577

39 612

Myszków

5 969

6 129

6 123

Olkusz

9 321

9 208

9 123

Siewierz

2 152

2 685

2 914

		 Jeśli chodzi o dynamikę procesu zatrudniania to zauważyć można, iż Zawiercie
charakteryzuje się podobnymi wzrostami liczby osób zatrudnionych, co Dąbrowa Górnicza i Myszków. Na tle przedstawianych miast in plus wyróżnia się Siewierz, gdzie w ciągu
dwóch lat liczba zatrudnionych wzrosła o 35,4 %, natomiast in minus wyróżnia się Olkusz,
gdzie pomimo dobrej koniunktury polskiej gospodarki nie udało się zwiększyć liczby osób
zatrudnionych, która nawet spadła o ponad 2 %. Porównując ze sobą dynamikę spadku liczby osób bezrobotnych z liczbą osób zatrudnionych w danym mieście, uwidacznia
się problem związany z interpretowaniem wyników oficjalnych statystyk, nieujmujących
takich zjawisk jak mobilność ludzi poszukujących pracy, wyjazdy zagraniczne czy działania
wchodzące w skład tzw. szarej strefy rynku pracy.
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140%
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100,1%
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102,7%
100%

97,9%
98,8%
100%
100%

80%

Dynamika liczby
zatrudnionych osób
w stosunku do
okresu
poprzedniego (rok
2004 = 100%) 2004
Dynamika liczby
zatrudnionych osób
w stosunku do
okresu
poprzedniego (rok
2004 = 100%) 2005

60%
40%

Dynamika liczby
zatrudnionych osób
w stosunku do
okresu
poprzedniego (rok
2004 = 100%) 2006

20%
0%
Zawiercie

Dąbrowa
Górnicza

Myszków

Olkusz

Siewierz

Poniżej przedstawiono strukturę zatrudnienia w Zawierciu i powiecie zawierciańskim
		 W podziale na charakter wykonywanej pracy, można powiedzieć, że w Zawierciu
51 % osób pracuje w sektorze usług – co odbiega nieznacznie od struktury wojewódzkiej
(55 %), na korzyść przemysłu, gdzie w porównaniu z wielkością obserwowaną w województwie pracuje proporcjonalnie od 5 % (w przypadku Zawiercia) do 3 % (w przypadku
powiatu) osób więcej. Na lokalnym rynku pracy więcej osób zatrudnionych jest u prywatnych przedsiębiorców (55 %), a udział sektora publicznego jest stosunkowo duży. W tym
przypadku podział na rynek samego Zawiercia i całego powiatu jest właściwie bez znaczenia.
		 Swoistym barometrem stanu rynku pracy jest wysokość wynagrodzeń. Zawiercie
pod tym względem plasuje się poniżej średniej wojewódzkiej. Dla zobrazowania tego zjawiska przedstawiono przekrojowe dane za rok 2006, w którym średnie wynagrodzenie
w Zawierciu wynosiło 2282 zł i było niższe od średniego wynagrodzenia w Województwie Śląskim o 447 zł.
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miesięczne wynagrodzenie brutto w 2006 roku
Przeciętne mieszeczne
Ogółem
Sektor prywatny
Sektor publiczny
Przemysł i
budownictwo
Usługi
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Podsumowując, rynek pracy w Zawierciu charakteryzuje się:
dużym potencjałem ludzkim, który jednak nie jest w wystarczającym stopniu
		 zagospodarowany
niekorzystną strukturą wśród osób pozostających bez zatrudnienia
niewielkim, chociaż stosunkowo stabilnym wzrostem zatrudnienia
niskim poziomem płac, co w kontekście występującej w Polsce presji płacowej może
		 stać się jego atutem, nawet w sytuacji, gdy wysokość wynagrodzeń w Zawierciu 		
		 znacząco wzrośnie, to należy pamiętać, że ich początkowy poziom determinuje ich 		
		 korzystny obraz na tle konkurencyjnych lokalizacji dla potencjalnych inwestorów
niskim zatrudnieniem w rozwojowym sektorze usług
Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw
		 W porównaniu do wybranych konkurencyjnych miast Zawiercie jest trzecie pod
względem liczby funkcjonujących w nim firm.
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Liczba przedsiebiorstw w latach 2004-2006
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

2004

2005

2006

Zawiercie

5 001

4 938

4 878

Dąbrowa Górnicza

12 449

12 261

11 958

Myszków

3 093

3 038

2 924

Olkusz

6 089

6 047

5 866

Siewierz

1 306

1 309

1 310

W latach 2004–2006 w przypadku większości prezentowanych miast zauważyć można
spadek aktywności gospodarczej przedsiębiorców. Spadki te były w wielkości proporcjonalnej do ilości działających firm (5–4 %), tylko w Siewierzu trend ten nie był zauważalny.
Struktura firm działających w wybranych miastach
Sektor publiczny

Sektor prywatny
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97%
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Biorąc pod uwagę podział przedsiębiorstw na sektor publiczny i prywatny, wszystkie miasta zachowują podobną strukturę.
STRUKTURA FIRM DZIAŁAJĄCYCH W ZAWIERCIU WG SEKTORÓW WŁASNOŚCI
2004

2005

2006

2005

2006

Dynamika [%]
OGÓŁEM

5 001

4 938

4 878

98,7%

98,8%

Sektor publiczny

187

181

180

96,8%

99,4%

państwowe i samorządowe jednostki prawa
budżetowego ogółem

101

94

93

93,1%

98,9%

3

2

1

66,7%

50,0%

10

9

9

90,0%

100,0%

Sektor prywatny

4 814

4 757

4 698

98,8%

98,8%

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą

4 048

3 987

3 908

98,5%

98,0%

175

176

184

100,6%

104,5%

spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego

12

13

15

108,3%

115,4%

spółdzielnie

13

13

14

100,0%

107,7%

6

6

6

100,0%

100,0%

47

51

54

108,5%

105,9%

przedsiębiorstwa państwowe
spółki handlowe

spółki handlowe

fundacje
stowarzyszenia i organizacje społeczne

Analizując strukturę własnościową firm zawierciańskich, zauważalna jest ogólnokrajowa prawidłowość odnosząca się do występowania bardzo dużej liczby małych prywatnych
firm, prowadzących działalność pod formą prawną osoby fizycznej. Z punku widzenia rozwoju gospodarczego Zawiercia pozytywnym zjawiskiem, pomimo ogólnego spadku liczby
podmiotów gospodarczych, jest wzrost liczby firm posiadających z reguły stabilną pozycję
rynkową i generujących dużą liczbę miejsc pracy tzn. spółek handlowych, spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego oraz spółdzielni.
Najsilniej rozwiniętymi sektorami gospodarki na terenie Zawiercia są firmy handlowe
(ponad 2000 podmiotów) o charakterze przemysłowym miasta świadczyć może stosunkowo duża liczna grupa (blisko 10 %) firm stricte przemysłowych, wśród których wyróżnia
się Commercial Metals Company (CMC) – amerykański potentat w branży hutniczej,
który przejął w 2003 roku blisko 75 % udziałów Huty Zawiercie.
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Struktura
przedsiębiorstw
względu
na rodzaj
działalności
Struktura
przedsiębiorst zeze
wzgledu
na rodzaj
działalności
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
EDUKACJA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA;
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI,I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
POŚREDNICTWO FINANSOWE
TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
HOTELE I RESTAURACJE
HANDEL
BUDOWNICTWO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO

0,0%

5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Sferę gospodarczą Zawiercia i jej ewolucję opisać można za pomocą kilku wskaźników
ekonomicznych, odnoszących się bezpośrednio do potencjału gospodarki miasta. Poniżej
przedstawiono zestawienie wybranych cech w porównaniu ze średnią wojewódzką.
2000 rok

2006 rok

Województwo Śląskie

16 258,0

28 478,0

Zawiercie

13 782,0

24 959,0

Województwo Śląskie

2 218,5

2 860,3

Zawiercie

927,5

1 408,9

Województwo Śląskie

29 065,7

32 923,4

Zawiercie

17 222,5

19 836,2

Województwo Śląskie

809,9

911,3

Zawiercie

689,7

829,5

Produkcja sprzedana przemysłu na
1 mieszkańca
Nakłady inwestycyjne
w przedsiębiorstwach na
1 mieszkańcach (niekorzystne)
Wartość brutto środków trwałych na
1 mieszkańca (niekorzystne)

Podmioty gospodarki narodowej na
10 tys. ludności
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Podsumowując, sfera aktywności gospodarczej Zawiercia charakteryzuje się:
znaczną przewagą firm prywatnych, co nie przekłada się znacząco na strukturę
		 zatrudnienia (duża liczba niewielkich prywatnych zakładów)
niewielkim, ale w skali lokalnej znaczącym wzrostem
		 liczby największych przedsiębiorstw
znaczącą poprawą sytuacji gospodarczej w stosunku do stanu z roku 2000,
		 aczkolwiek odbiegającą jeszcze od uśrednionego stanu województwa
Działania władz lokalnych Zawiercia
		 Często pomijanym aspektem w analizach potencjału gospodarczego miast jest sfera
związana z działaniami podejmowanymi przez ich władze. Tymczasem ich aktywność
jest czynnikiem, który często decyduje o decyzjach poszczególnych inwestorów. Władze
Zawiercia starają się prowadzić politykę opartą na realizacji konkretnych planów strategicznych. Do tej pory powstało kilka dokumentów determinujących politykę w obszarze
rozwoju potencjału miasta, do których można zaliczyć:
		
		
		
		
		
		
		
		

Program Ochrony Środowiska dla miasta Zawiercie na lata 2004–2011, którego 		
celem jest podnoszenie stanu świadomości ekologicznej mieszkańców i rozwiązywanie problemów wywołanych urbanizacją, motoryzacją, nadmierną eksploatacją zaso bów środowiska przyrodniczego
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Miasta Zawiercie
na lata 2005-2013, którego celem jest określenie barier rozwojowych miasta
i terenów miejskich związanych z brakiem rewitalizacji obszarów miejskich oraz 		
wskazanie potrzeb w zakresie kreowania instrumentów rozwojowych i rozwijania
nowych funkcji miasta
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zawiercie na lata 2005-2013, w którego skład
wchodzi między innymi program inwestycji miejskich w różnych obszarach

		 Ze starszych dokumentów strategicznych należy wskazać powstałą w 2000 roku
Strategię Rozwoju Gminy Zawiercie. Wśród dokumentów wpływających na rozwój miasta, na uwagę zasługuje przyjęte Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Zawiercia – Uwarunkowania Rozwoju Miasta i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego, którego celem głównym jest „wsparcie rozwoju miasta
i osiągnięcie zrównoważonego, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju kreującego
wizerunek miasta – jako miejsca otwartego i przyjaznego ludziom”.
		 Z działań służących aktywizacji gospodarczej miasta na wspomnienie zasługuje
utworzenie zgodnie z Uchwałą nr LI/533/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 sierpnia
2006 roku Strefy Aktywności Gospodarczej.
		 W ramach aktywizacji przedsiębiorczości na terenie Zawiercia, prowadzona jest
polityka utrzymywania konkurencyjnych stawek podatków lokalnych, które zwłaszcza
w porównaniu z ich poziomem w gminach wchodzących w skład Aglomeracji Śląskiej są
uznawane za preferencyjne. Oprócz tego miasto Zawiercie czyni starania służące zainteresowaniu inwestorów zagranicznych.
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		 Oprócz stworzenia Strefy Aktywności Ekonomicznej, oferuje znaczące korzyści
przyszłym inwestorom, którzy zdecydują się ulokować swoja działalność gospodarczą na
terenie gminy oraz posiadają możliwość zbywania produktów lub usług na rynku międzynarodowym. Korzyści te sięgają od około 20 eurocentów na każde euro wytwarzanego
produktu do ponad 50 eurocentów, a w skrajnych przypadkach nawet ponad 70 eurocentów. Średnie wartości z reguły oscylują około 40 eurocentów. Na ten temat będziemy
jeszcze pisać, oceniając funkcjonowanie gospodarki Zawiercia i stref.
		 W ramach podsumowania warto zwrócić uwagę, iż Zawiercie prowadzi działalność
inwestycyjną w oparciu o własne środki, a także poprzez uzyskiwanie środków zewnętrznych, pochodzących z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Unii Europejskiej (głównie z Funduszu Spójności).
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załącznik 2/2:

Potencjał gospodarczy Zawiercia. Ocena
a) 		 Słabe i mocne strony gospodarki Zawiercia
Do silnych stron z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Zawiercia należą:
lokalizacja w niewielkiej odległości od ważnych szlaków tranzytowych
realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego, modernizującego infrastrukturę
		 miejską i tym samym podnoszącego jakość życia w Zawierciu
prowadzenie przez władze miejskie polityki ukierunkowanej na wzrost
		 przedsiębiorczości (np. w sferze podatków lokalnych i otwartości na współpracę
		 z przedsiębiorcami)
duże zasoby ludności w wieku produkcyjnym, które właściwie wykorzystane mogą 		
		 stać się dobrą podstawą rozwojową Zawiercia
zmieniająca się struktura zatrudnienia (wzrost udziału osób zatrudnionych
		 w sektorze usług)
znaczna przewaga firm prywatnych, co przekłada się znacząco na strukturę zatrud		 nienia (duża liczba niewielkich prywatnych zakładów) – duży potencjał małej przed		 siębiorczości
aktywność instytucji otoczenia biznesu
wysoki stopień nasycenia miasta w placówki handlowe, gastronomiczne
		 i rzemieślnicze
istnienie stosunkowo dużego rynku zbytu mogącego zapewnić pożądany przez
		 lokalnych przedsiębiorców poziom popytu
umiejętność gospodarowania własnymi środkami oraz pozyskania ich z zewnętrz		 nych źródeł przez Władze Miejskie
tereny inwestycyjne, zwarte o dużej powierzchni działek, z dobrym dostępem do 		
		 infrastruktury technicznej; drogi dojazdowe
zapisy studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, wyznaczające 		
		 funkcje pod przemysł i usługi na części terenów inwestycyjnych, w przygotowaniu 		
		 plany zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych terenów
działka 10 hektarów w SAG „A” zostanie włączona do Katowickiej Specjalnej Strefy
		 Ekonomicznej – to dodatkowe zachęty (głównie podatkowe) dla inwestorów
w planie budowa drogi ze środków UE na obszarze SAG „A”, która zapewni dostęp
		 do wszystkich terenów dla potencjalnych inwestorów, będzie łączyć miasto
		 z kierunku: Dąbrowa Górnicza – Myszków (Częstochowa)
oszczędności w kosztach pracy w porównaniu z większymi miastami w regionie
		 i kraju, co w przypadku rozpatrywania lokalizacji przez inwestora, z krajów o wyso		 kich kosztach pracy (Europa Zachodnia, USA, Kanada, Japonia) jest jednym z kluczo		 wych czynników wpływających na decyzje
umiejętności techniczne i tradycje przemysłowe wśród mieszkańców gminy
profesjonalna obsługa inwestorów w Urzędzie Miejskim – tytuł Złota Lokalizacja 		
		 Biznesu w 2006 roku przyznana przez KIG oraz Instytut Badań nad Demokracją
		 i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Uprzednio trzykrotny z rzędu laureat konkursu
		 „Gmina Fair Play”
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w 2006 roku Gmina Zawiercie otrzymała tytuł „Przejrzysta Polska” w akcji społecznej prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą”, przy wsparciu Fundacji Agory, 		
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im.
S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. Gmina Zawiercie zrealizowała sześć zadań odpowiadającym zasadom dobrego zarządzania: przejrzystości, przeciwdziałaniu korupcji,
partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności, tym samym 		
potwierdzając, iż te cechy stanowią o działalności samorządu gminnego Zawiercia

Do słabych stron z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta należą:
występowanie niekorzystnych pod względem rozwojowym tendencji demograficz-		
		 nych (ujemny przyrost naturalny, ujemne saldo migracji, starzenie się społeczeństwa)
brak umiejętności zagospodarowania istniejącego potencjału ludzkiego
doświadczenia zawodowe mieszkańców gminy związane głównie z przemysłem cięż		 kim lub z branżami niewymagającymi kwalifikacji o wysokim stopniu specjalizacji
duża liczba osób pozostających bez pracy, połączona ze zjawiskiem bezrobocia dłu		 gotrwałego
zbyt mała aktywność części podmiotów gospodarczych w zakresie dużych inwesty		 cji, o strategicznym znaczeniu dla rozwoju miasta
niezadowalający ciągle poziom przedsiębiorczości lokalnej, mierzonej liczbą przed		 siębiorstw w przeliczeniu na mieszkańców miasta
niekorzystny obraz Miasta i jego władz w oczach społeczności lokalnej
słabo rozpowszechniona marka Miasta wśród krajowych i zagranicznych
		 przedsiębiorców
brak szkolnictwa wyższego; brak także (w pewnym stopniu) specjalistycznego
		 szkolnictwa średniego – w kierunkach pożądanych przez współczesny przemysł
brak mieszkań (w chwili obecnej)
		 Słabą stroną Zawiercia może być dla niektórych inwestorów położenie Miasta w pobliżu Aglomeracji Śląskiej – tzn. bliskość innych, bardziej znanych miast Śląska, w których
działają i powstają parki przemysłowe i naukowo-technologiczne (m.in. Sosnowiec, Piekary
Śląskie, Jaworzno). W związku z tym należy wykorzystać i podkreślać położenie Zawiercia w bezpośrednim sąsiedztwie skupiska firm i przedsiębiorstw nie jako konkurencji, ale
wskazując możliwości wspólnego rozwoju i kooperacji.
		 Z punku widzenia rozwoju gospodarczego, koniecznym jest prowadzenie działań
promocyjnych dla inwestorów akcentujących mocne, gospodarcze strony miasta. Wpływ
słabych stron miasta na jego rozwój niwelować można poprzez przyciąganie inwestorów w pierwszej kolejności odpowiadających posiadanemu potencjałowi ludzkiemu, a dopiero potem można
starać się o pozyskanie firm z branż rozwojowych, wymagających specjalistycznej wiedzy.
Rozwój miasta na drodze nowych inwestycji pozwoli na zwiększenie zatrudnienia i dochodów ludności, co przyczyni się również do zmiany postaw mieszkańców w stosunku do
Miasta.
		 Prowadzona kampania powinna poprzez rozpowszechnienie pozytywnego wizerunku Miasta w oczach zarówno mieszkańców jak i inwestorów, zniwelować wpływ słabych
stron Miasta. Dla skuteczności prowadzonej promocji, niezbędnym jest jej połączenie
z konkretnymi działaniami w zakresie rozwiązań administracyjnych i infrastrukturalnych.
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Jednym z takich rozwiązań jest z pewnością stworzenie (w planach) parku przemysłowego w Zawierciu (patrz – mocne strony sfer gospodarczych) i/lub powstanie inkubatora przedsiębiorczości. Jest to atrakcyjna forma sprzedaży terenów, niestety wymaga to
zaangażowania sporych środków finansowych ze strony Miasta, przy czym możliwe jest
uzyskanie dofinansowania z UE.
b) Słabe i mocne strony Stref Gospodarczych
Obecnie Zawiercie posiada następujące tereny wchodzące w skład stref gospodarczych
przeznaczonych pod nowe inwestycje;
STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZAR „A” – obszar pod przemysł, 		
		 usługi, produkcję, składowanie, magazynowanie. W II kwartale br. obszar 10
		 hektarów zostanie włączony do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. 		
		 Planuje się powstanie na terenach wchodzących w skład SAG „A’ Parku przemysło		 wo-technologicznego, trwają prace nad opracowaniem koncepcji. W czerwcu br. 		
		 uchwałą Rady Miejskiej zostanie przyjęty dokument o utworzeniu parku, zakłada
		 się, że będzie to filia Parku przemysłowo – technologicznego z Bełchatowa
STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZAR „B” – część przeznaczona 		
		 pod budowę osiedla ekologicznego
STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OBSZAR „B” – część przeznaczona
		 pod budowę obiektu sportowo – rekreacyjnego (Juralandia). Obecnie gmina
		 Zawiercie posiada koncepcję budowy parku rozrywki „Juralandia”, którego „moty		 wem przewodnim” są dinozaury. Koncepcja obejmuje zagospodarowanie 25 ha
		 terenu. Pozostała część stanowi tereny rezerwowe przeznaczone pod osiedle
		 mieszkaniowe, hotele, usługi i handel
Plusy
duży obszar terenów przeznaczonych pod inwestycje
sprecyzowane plany w stosunku do Obszaru B – możliwość przedstawienia
		 deweloperom konkretnych propozycji inwestycyjnych
uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego dla oferowanych terenów
planowane inwestycje infrastrukturalne (drogowe) powodujące zwiększenie
		 dostępności i atrakcyjności oferowanych terenów
Minusy
Proponowane tereny inwestycyjne są rozproszone po całym mieście
Część zaproponowanych terenów to własność prywatna – powstaje pytanie,
		 czemu Miasto się angażuje w ich sprzedaż? Nie wszystkie działki wchodzące
		 w obszar Stref Aktywności Gospodarczej są własnością gminy
Bez budowy drogi/obwodnicy utrudniony dostęp do niektórych działek
Na chwilę obecną tylko część terenów posiada plan zagospodarowania
		 przestrzennego.
Dla sfery budownictwa TAZ – zbyt niska cena 1m2 , powierzchni mieszkaniowej
		 – nieatrakcyjna dla deweloperów (obecne średni koszt budowy 1 m2 mieszkania
		 na Śląsku to 3,2 – 3,7 tys. zł)
podobne do planowanych parki jurajskie powstają już w Polsce,
		 czy jest sens to powielać?
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załącznik 2/3

Wizerunek Miasta. Indeks Anholta
a) 		 Wnioski z sondaży, ankiet, rozmów, spotkań konsultacyjnych
		 opisanych w cz. 1. Metodologia… zał. 1/1
		 Sonda uliczna (ankieta) przeprowadzona w Zawierciu zimą 2007/2008 r. pokazuje,
że powszechne są negatywne opinie mieszkańców na temat ich Miasta. Oceniają standard
życia jako niski, co gorsza, bez większych szans na poprawę. Wśród mieszkańców to rozgoryczenie powoduje wyjazdy za granicę w celach zarobkowych (co jest jednak zjawiskiem
powszechnym w skali całego kraju). W poszukiwaniu pracy i wykształcenia jeżdżą do
innych miast (GOP, Kraków, Warszawa). Rozmówcy wskazywali ponadto często na brak
dobrej informacji o zawierciańskich wydarzeniach i atrakcjach Miasta.
		 Również przez ludzi z zewnątrz Zawiercie nie jest postrzegane jako miejsce atrakcyjne i nie budzi bezpośrednich skojarzeń z turystyką oraz Jurą Krakowsko-Częstochowską, co zastanawia w kontekście dotychczasowego hasła promocyjnego „Brama na Jurę”
i sugeruje konieczność przemodelowania wykorzystania sloganu. Jak widać hasło jurajskie
nie zagnieździło się w sercach i umysłach mieszkańców Aglomeracji Śląskiej (Katowic)
i Zawiercie (w przeciwieństwie np. do Ogrodzieńca, Morska, Podzamcza) nie jest identyfikowane z Jurą.
		 Zauważono również, że Miasto nie ma charakterystycznej ikony, rozpoznawalnego symbolu, który można łatwo wykorzystać w promocji. 70 % respondentów wskazało
dworzec kolejowy, jako punkt strategiczny Miasta (dobra lokalizacja), który jednocześnie
mógłby stać się również symbolem Zawiercia. W opinii respondentów, którą podzielają
autorzy niniejszego opracowania, dworzec PKP posiada duży potencjał promocyjny (wielu
mieszkańców Zawiercia uważa, że należy nadal wykorzystywać symbolikę jurajską).
		 Przedsiębiorcy – szczególnie z segmentu dużych zakładów – są zadowoleni z inwestowania w Zawierciu i dostrzegają jego ekonomiczny potencjał (szczególnie – doskonałą
lokalizację). Wskazują natomiast na duże niedogodności związane z zapleczem okołobiznesowym. Swoich klientów podejmują w jedynym obecnie w Zawierciu hotelu-restauracji,
spełniającym odpowiednie standardy lub umawiają spotkania biznesowe w innych miastach. Rozrywki szukają w większych ośrodkach, np. w Katowicach, Krakowie. Przedsiębiorcy z sektora MSP – przeciwnie – wskazują na liczne niedociągnięcia władz miasta
i uciążliwości w prowadzeniu swoich firm. Obraz nie jest jednoznaczny i wymaga przemyślenia ze strony władz Miasta.
		 Spotkania, rozmowy i konsultacje prowadzone w fazie opracowywania Strategii
pokazały m.in., że:
powszechny niechętny stosunek do Miasta, zaobserwowany w czasie rozmów
		 z przygodnie spotkanymi mieszkańcami nie dotyka na szczęście dużej grupy
		 (szczególnie młodych) ludzi, pasjonatów, zaangażowanych w organizację różnych 		
		 działań w sferze kultury (festiwal filmowy, fotografowanie, muzyka), sportu,
		 turystyki (sporty ekstremalne)
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potwierdza się teza o braku dobrej komunikacji władz z mieszkańcami, braku
skutecznej informacji, jakkolwiek wpływ na to ma także bierność, pasywność wielu
mieszkańców. Na problem wskazywali również biznesmeni; dla nich szczególnie
ważnym zagadnieniem jest posiadanie pełnej informacji na temat warunków
inwestowania (strefy, ulgi). Ciekawe, choć trudne spotkanie z przedstawicielami
zawierciańskich mediów wskazuje na konieczność znalezienia systemowego
rozwiązania problemu braku rzetelnej, szybkiej informacji o wydarzeniach w Mieście
atutem Zawiercia w chwili obecnej wydają się być jego władze, różnych szczebli,
członkowie różnych stowarzyszeń i organizacji oraz grupa biznesmenów, zaangażowanych w bieżące życie Miasta, chociaż akurat ta reprezentacja jest nieliczna,
a zawierciański biznes wydaje się być skoncentrowany na własnych, wewnętrznych
problemach

b) „Strategia rozwoju gminy Zawiercie. 2000 r.” – obraz Miasta
		 i mieszkańców A.D. 2008
		 Ciekawe jest skonfrontowanie ww. obserwacji i wniosków poczynionych w rezultacie rozmów, spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami Zawiercia z dokumentem pt.
„Strategia rozwoju gminy Zawiercie”, opracowanym w 2000 r. przez specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Specjaliści GIG wymieniają m.in. pożądane walory (atrybuty) społeczności Zawiercia. Pożądane w przyszłości (w stosunku do roku 2000 r.). Należy zatem domniemywać,
że atrybuty te powinny opisywać mieszkańców w chwili obecnej (minęło już 8 lat). Autorzy niniejszej „Strategii promocji” spróbowali – oczywiście subiektywnie – ocenić „realizację” oczekiwań „Strategii rozwoju” w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak cechy, a 5 – jej
maksymalne nasycenie.
Społeczność Zawiercia powinna obecnie być:
walor (atrybut)

nasza ocena (1–5)

zadowolona z warunków życia w mieście

1

aktywna, zintegrowana i zorganizowana

3 (za aktywność), 2 za zintegrowanie

identyfikująca się z regionem, miastem

1–4, 4 to wyjątki

mobilna i przedsiębiorcza

2–4

inwestująca w siebie

4 (pęd do edukacji)

kreatywna, zorientowana na rozwój, elastyczna na zmiany
gospodarczo-społeczne

2–4

zamożna i wykształcona

2 (średnio oczywiście)

myśląca odważnie, działająca rozważnie

2–3
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Podobnie oceńmy samo Miasto.
Zawiercie zatem powinno (już teraz) być:
walor (atrybut)

nasza ocena (1–5)

ekologiczne – o czystym i zielonym środowisku naturalnym.

4

zapewniające warunki godnego życia w zakresie mieszkań, pracy, możliwości
kształcenia i odpoczynku

2

przyjazne mieszkańcom, dające poczucie bezpieczeństwa publicznego,
społecznego i socjalnego

2

stwarzające szanse samorealizacji życiowej dla ludzi młodych

1–2

skutecznie wspierające ludzi aktywnych i przedsiębiorczych w różnych
dziedzinach życia społeczno-gospodarczego

2

posiadające atrakcyjną ofertę kulturalno-rozrywkową i sportowo-rekreacyjną

1–3

stwarzające możliwości kształcenia i przekwalifikowania zgodnie ze zmieniającymi
się potrzebami rynku pracy

2–3

efektywnie wykorzystujące swoje położenie na Jurze do pełnienia roli
Centrum TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO REGIONU

2

stwarzające warunki do przeobrażenia zdezorientowanej obecnie społeczności
„przemysłowej” w samorządną i kreatywną społeczność „poprzemysłową”

2

zapewniające warunki do zróżnicowanego rozwoju gospodarczego (ekorozwoju),
o zaawansowanych i przyjaznych środowisku technologiach
promujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w tym firm rodzinnych

2–3
2

posiadające rozbudowaną infrastrukturę techniczną, zwłaszcza w zakresie
komunikacji (obwodnica), telekomunikacji i gospodarki komunalnej

2–3

realizujące funkcję stolicy regionu o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie
administracyjnym, edukacyjnym oraz społeczno-gospodarczym

2

posiadające atrakcyjny wizerunek

1

dobrze zarządzane poprzez integrację społeczności lokalnej, współpracę regionalną
i ponadregionalną oraz tworzenie ponad podziałami politycznymi lobbingu na rzecz
rozwoju miasta

2–3

c) 		 Indeks Anholta
		 Na zakończenie – jako podsumowanie analizy i oceny wizerunku Miasta –przedstawiamy tzw. indeks Simona Anholta, uznanego specjalisty ds. marketingu terytorialnego,
doradzającego największym miastom świata.
		 Na indeks składają się następujące cechy (wyróżniki): Obecność, Potencjał, Ludzie,
Podstawy, Miejsce, „Puls”, Marka Miasta. Indeks pomaga uświadomić sobie punkt, w którym jesteśmy i chociaż skonstruowany był raczej dla tych Dużych, również Mniejsi mogą
go stosować.
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Określmy zatem indeks Anholta dla Zawiercia (w ujęciu jakościowym).
The Presence - obecność, wyraz istnienia
Status miasta w Polsce i Europie (świecie):
a. czy ludzie w Polsce, Europie, na świecie uważają miasto za bliskie sobie
		 NIE
b. kiedy i czy odwiedzali miasto
		 RZADKO
c. z czego miasto słynie
		 Z NICZEGO, niezbyt częste skojarzenia z Jurą
d. czy miasto miało/ma ważny wkład w kulturę, naukę Polski, Europy, świata
		 NIE
e. Jak miasto było zarządzane przez ostatnie 30 lat
		 CHAOTYCZNIE, OBECNIE LEPIEJ
The Place - miejsce
Percepcja fizycznych aspektów miasta:
a. na ile przyjemnie lub nieprzyjemnie jest poznawać miasto
		 NIE MA WIELU ATRAKCYJNYCH MIEJSC, CIEKAWE SĄ OKOLICE MIASTA
b. jak piękne jest miasto
		 JEST DOŚĆ BRZYDKIE, BRAK RYNKU, ŁADNEJ ARCHITEKTURY,
		 ALE SĄ PARKI, TERENY ZIELONE
The Potential - potencjał
Co miasto ma do zaoferowania w wiarygodny sposób dla odwiedzających,
biznesmenów, imigrantów (ekonomiczne i edukacyjne szanse):
a. na ile łatwo i czy można dostać pracę w mieście
		 W TEJ CHWILI TRUDNO
b. na ile jest dobrym miejscem do prowadzenia biznesu
		 DUŻY BIZNES OCENIA MIASTO POZYTYWNIE, MSP - NIE
c. czy miasto oferuje możliwość zdobycia dobrej edukacji
		 TYLKO DO POZIOMU ŚREDNIEGO
The Pulse – tętno, puls życia miejskiego
Objawy żywotnego miejskiego życia jako istotny element image’u miasta:
a. czy miasto jest ekscytujące dla ludzi
		 NIE
b. jak łatwo, na ile łatwo znaleźć coś interesującego do spędzania czasu w mieście –
		 zarówno dla zwiedzających, jak pozostających dłużej
ATRAKCJE SPORTOWO-TURYSTYCZNE, ZNACZNA CHOĆ ROZPROSZONA
AKTYWNOŚĆ KUTURALNA
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The People – ludzie
Ludzie twarzą miasta:
a. czy mieszkańcy są przyjaźni wobec obcych czy nie
		 OCENA PRZECIĘTNA
b. czy łatwo obcemu włączyć się w społeczność w mieście, w kulturę i specyfikę
		 OCENA PRZECIĘTNA, POZYTYWNA DLA LUZI MŁODYCH
c. na ile miasto jest bezpieczne dla ludzi
		 RACZEJ TAK
The Prerequisites – podstawowe warunki
Jakie są podstawowe warunki jakościowe miasta:
a. jak to jest mieszkać w mieście
		 BRAK NOWYCH MIESZKAŃ, DOSTATECZNEJ LICZBY MIEJSC
		 ROZRYWKI, UPRAWIANIA KUTLURY, CIEKAWE TERENY WOKÓŁ MIASTA
b. jak łatwo znaleźć satysfakcję, akceptację, być przyjętym w mieście
		 LEPIEJ BYĆ MŁODYM…
c. jakie są udogodnienia typu szkoły, szpitale, komunikacja, możliwość
		 uprawiania sportów etc.
		 JEST DOBRA BAZA

Załączniki do Strategii Promocji Miasta Zawiercie

78

załącznik 2/4:

Krótka ocena dotychczasowej aktywności promocyjnej
a) 		 Mocne strony
dobrze działające biuro promocji Miasta (Wydział Rozwoju i Promocji),
		 powołanie rzecznika prasowego Urzędu Miasta
podejmowanie różnych inicjatyw związanych z przyciągnięciem nowych inwestorów
		 do Zawiercia (konkurs na opracowanie Strategii, materiały dla inwestorów itd.)
organizowanie różnych imprez masowych, festynów, pikników, konkursów, imprez 		
		 sportowych, czego przykładem może być zorganizowanie Finału Wielkiej Orkiestry 		
		 Świątecznej Pomocy, któremu towarzyszyły koncerty, konkursy i pokazy
		 (styczeń 2008)
wspieranie inicjatyw mieszkańców (kulturalnych, sportowych), czego przykładem 		
		 może być amatorski klub filmowy, działający przy MOK
nagrody, wyróżnienia za promocję Miasta i wybitne osiągnięcia w dziedzinach: sport,
		 kultura, rekreacja, turystyka. Tego rodzaju działania sprzyjają pobudzaniu
		 aktywności i zaangażowania mieszkańców
ciekawe, na dobrym poziomie edytorskim poligraficzne materiały promocyjne
		 (foldery, ulotki, plakaty)
strona internetowa (w kontekście aktualizacji)
b)
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Słabe strony
prowadzone do tej pory działania nie były oparte na jednolitej koncepcji/linii
promocji (wyłączywszy motywy jurajskie), i były jednostronne, co ma szanse
obecnie ulec zmianie. W dalszej części opracowania odnosimy się do wykorzystania w promocji marek jurajskich, sloganu „Brama na Jurę”. Sugerujemy ograniczenie 		
tego (ciekawego przecież) hasła do sfery turystycznej i rozsądnego połączenia go
z nowym Przesłaniem Komunikacyjnym Miasta
dotychczasowe działania promocyjne, skoncentrowane głównie na motywie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej miały szanse dotarcia przede wszystkim do potencjalnego turysty; koncepcja Strategii promocji kierowana do inwestorów musi
rozwijać również inne wątki
to, co jest atutem materiałów promocyjnych, jest zarazem pewną ich słabością.
Publikacje zebrane w „teczce Zawiercia” (broszury informacyjne, ulotki, folder)
nie promują bezpośrednio Miasta, tylko wykorzystują (trzeba przyznać, w zupełnie
dobry sposób) atrakcje pobliskich okolic; odbiorca takiego materiału chętnie
odwiedzi Ogrodzieniec, Morsko, omijając samo Zawiercie. Materiały promują głównie atrakcje turystyczne, pomijając inne aspekty życia Miasta i regionu. W nowych
materiałach poświęconych Zawierciu należy akcentować różnorodne walory Miasta
w dotychczasowych przedsięwzięciach promocyjnych brakowało szerszego udziału
organizacji non-profit (poza organizacją Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy) oraz wsparcia ze strony sponsorów (przede wszystkim lokalnych dużych
przedsiębiorców), co pozwoliłoby znacznie zmniejszyć koszty ponoszone przez
Miasto; dzięki takiej pomocy możliwe byłoby zwiększenie skuteczności oddziaływania kampanii promocyjnych.
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W niniejszym dokumencie sugerujemy powołanie specjalnego gremium, które zajęłoby się
tą kwestią
podejmowanym przez Zawiercie działaniom promocyjnym brakuje odpowiedniego
		 „szumu medialnego”, nagłośnienia, niezbędnych dla szerokiego, efektywnego
		 oddziaływania komunikatu promocyjnego
z racji ograniczeń budżetowych w działaniach promocyjnych koncentrowano się na
		 wykorzystaniu instrumentów BTL; nowe kampanie promocyjne winny być
		 wzbogacone o instrumenty typu ATL
Zawiercie nie posiada jednej, charakterystycznej imprezy (zespołu imprez,
		 wydarzeń) kojarzonej wyłącznie z tym miastem. Dobrych przykładów jest wiele
		 (np. organizowany wcześniej w Cieszynie, a obecnie we Wrocławiu Festiwal
		 Filmowy „Era, Nowe horyzonty”; Dni Kultury Beskidzkiej na Podbeskidziu;
		 Off Festival w Mysłowicach)
strona internetowa www.e-zawiercie.pl, choć aktualizowana, jest nadal witryną
		 o strukturze Urzędu i jego działaniach; jej potencjał nie jest w pełni wykorzystywany
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Część 5

Nowe Kluczowe Przesłanie.
Big Idea komunikacji
marketingowej Zawiercia
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5. Nowe Kluczowe Przesłanie. Big Idea
komunikacji marketingowej Zawiercia
załącznik 5/1:

„Połączenia” w Zawierciu. Przykłady działań i wizualizacje
a) Zawiercie. Miasto dobrych połączeń
		 Połączeń komunikacyjnych
Promocja dogodnej lokalizacji, dobrych połączeń komunikacyjnych Miasta. Przekaz kierowany głównie do inwestorów (w tym deweloperów), ale także do przyszłych mieszkańców,
turystów... Hasło bazowe będzie leitmotivem głównej kampanii promocyjnej.
Katalog działań:1
ogólnopolska wizerunkowa kampania outdoorowa (billboardy, pociągi, komunikacja
		 miejska, np. Z-tramwaj – tramwaj promujący Miasto, np. w Warszawie, Katowi		 cach), konferencje prasowe oraz TV, prasa (opcje – w zależności o środków)
wydawnictwa (foldery, mapy, przewodniki)
		
(layout przekazu pokazano w części zasadniczej)

b)		 Zawiercie. Miasto dobrych połączeń
		 Połączeń biznesowych
Promocja gospodarki Zawiercia
Katalog działań:
jw., kontynuacja wizerunkowej kampanii outodorowej, oprócz tego wydawnictwa,
		 np. pakiet promocyjny – „pakiet inwestora” (folder, oferta, prezentacja multimedial		 na, film promocyjny), direct mailing oraz kampania internetowa, spot TV (w zależno		 ści od środków)
Z-Forum (forum gospodarcze) wraz ze study tour dla dziennikarzy layouty: folder
c)		 Zawiercie. Miasto dobrych połączeń
		 Połączeń „okołobiznesowych”
Promocja nowego stylu życia w Mieście – atrakcyjna oferta dla przyszłych menedżerów,
pracowników, mieszkańców (ciekawa praca i aktywność po pracy). Przykładowe połączenia: biznes-turystyka, biznes-sport, biznes-kultura.
1

Pomysły wskazane w załączniku będą rozwinięte w dalszej części Strategii.
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Katalog działań:
jw., wizerunkowa kampania outodorowa, wydawnictwa
imprezy „strategiczne”
Z-Centrum (sport, turystyka, rekreacja, kultura)
targi turystyki
nowe centra kultury, nowe przedsięwzięcia w tym zakresie (propozycje)
(layout przekazu pokazano w części zasadniczej)
d)		 Zawiercie. Miasto dobrych połączeń
		 Połączeń (władz) Miasta z mieszkańcami oraz otoczeniem
Działania kierowane do mieszkańców Miasta, lokalnego biznesu, ludzi sportu, turystyki,
kultury, miejscowych organizacji, stowarzyszeń, a także mediów. Służące m.in. poprawie
polityki informacyjnej, aktywizacji mieszkańców. Także różne działania wizerunkowe kierowane do turystów, ludzi przejeżdżających przez Miasto, odwiedzających Zawiercie.
Katalog działań:
wewnętrzna wizerunkowa kampania (m.in. outodoorowa), kierowana do mieszkań		 ców: (wszystkich dzielnic), cz. I: „Zawiercie. To my tworzymy dobre połączenia”
nowy system identyfikacji Miasta (logo i księga standardów wizualnych); marka
		 „Zawiercie” i zasady brandingu; Z-Firma jako firma-ambasador marki Miasta
koncepcja nowego systemu informacji miejskiej, mała architektura, upominki
		 i gadżety miejskie, pomysł na Z-Design
Z-Serwis (nowe kanały informacyjne w mieście, nowe media, w tym serwis inter		 netowy, biuletyn miejski), multimedialne centrum informacji i promocji (dworzec
		 PKP?), press room, współpraca z zawierciańskimi mediami; kampania wewnętrzna,
		 cz. II: „Zawiercie. Otwieramy nowe łącza. Z-Serwis”
prace nad serwisem internetowym Miasta w kierunku, z jednej strony, uczynienia go
		 bardziej przyjaznym dla odwiedzających, z drugiej – otwarcia profesjonalnego modu		 łu dla inwestorów
imprezy integracyjne dla mieszkańców
współpraca władz z instytucjami, stowarzyszeniami, biznesem
ankiety wśród mieszkańców, itp. działania aktywizujące mieszkańców
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Plansza Z/5/1
Layout strony folderu promującego gospodarkę Zawiercia
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