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WSTĘP
Promocja miast i regionów jest czymś więcej, niż tylko tradycyjnie rozumianą komunikacją
marketingową. Jej funkcjami pozostają co prawda informowanie, wywołanie zainteresowania
konkretnej grupy odbiorców ofertą, następnie wzbudzenie pożądania i wreszcie nakłonienie do
podjęcia decyzji zakupowej. Jednak inaczej niż w marketingu produktów, czy usług,
promocja jednostek samorządu terytorialnego służy jednocześnie realizacji wielu celów dla
różnych grup docelowych, np.: pobudzenie inwestycji, zwiększenie ruchu turystycznego,
ożywienie poczucia tożsamości lokalnej czy poprawa poczucia jakości życia. Złożoność
„produktu terytorialnego” (od atrakcji turystycznych, przez warunki do inwestowania, po
jakość komunikacji publicznej determinującej jakość życia) oraz wynikająca z niej wielość
i różnorodność grup docelowych promocji miejsc (turyści indywidualni, biznesowi, inwestorzy
zewnętrzni, przedsiębiorcy lokalni, mieszkańcy i wiele innych) sprawiają, że promocja miejsc
jest zadaniem potrzebnym, ale jednocześnie skomplikowanym. Ostatecznym jej celem jest
zawsze wzrost dobrobytu mieszkańców – zarówno obiektywnego, jak i tego pojmowanego
subiektywnie, umownie zwanego jakością życia, a wynikającego m.in. z dostępu do
infrastruktury technicznej i społecznej, czy „klimatu” miejsca zamieszkania. Stąd marketing
terytorialny i realizowana w jego ramach promocja są częścią nowocześnie pojmowanej polityki
rozwoju danego miejsca1.
Współcześnie władza publiczna, dążąc do przyspieszenia tempa rozwoju społecznoekonomicznego i poprawy jakości życia mieszkańców, sięga po narzędzia marketingowe,
zabiegając o zbudowanie silnej marki miejsca (gminy/miasta/regionu). Z atrakcyjnego, silnego
i niepowtarzalnego wizerunku chce uczynić swoją przewagę, która pozwoli pozyskać
inwestorów, nowych mieszkańców czy też turystów, a także poprawić satysfakcję mieszkańców.
Wizerunek jest terminem wywodzącym się z języka niemieckiego (daw. niem. Visierung)
i oznacza podobiznę, portret, obraz, wyobrażenie, przykład2. Wizerunek znaczy to samo co
image, czyli wykreowany przez daną osobę obraz własnej osobowości. To także wypracowane
publiczne oblicze danego regionu/miasta/gminy przedstawiające go w korzystnym świetle,
służące zdobywaniu społecznej (wśród mieszkańców) akceptacji dla podejmowanych działań,
zachęceniu inwestorów do ulokowania kapitału, a turystów do odwiedzenia go. Wizerunek nie
jest wierną fotografią rzeczywistości, lecz zinterpretowanym przez szeroko rozumiany rynek
jej obrazem3. Każde miejsce posiada swoją tożsamość, którą można określić jako zespół cech
wyróżniający je od innych. Publiczny wizerunek miejsca manifestuje się poprzez różnorodność
elementów tożsamości4.
1

J. Górski, Marka miejsca - kapitał dobrego wizerunku, Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc,
www.bestplaceinstytut.org.
2 Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980, s. 808.
3 M. Zieliński, Targi jako narzędzie kształtowania wizerunku, [w:] Metody i narzędzia komunikacji marketingowej, Z. Waśkowski
(red.), Zeszyty naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium”, Gniezno 2007, s. 99-100.
4 B. Schmidt, A. Simonson, Estetyka w marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 1999, s. 96.
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Także władze Gminy Ryki są zainteresowane stworzeniem silnego wizerunku, który będzie
wpływał nie tylko na decyzje wyboru marki przez odbiorców, ale również będzie przyczyniał
się do budowania zaufania i wiarygodności Gminy – w szczególności w zakresie gospodarczym.
Zgodnie z zasadami teoretycznymi dobrze opracowany wizerunek powinien wzbudzać przyjazne
uczucia i skojarzenia, być oryginalny i jasno określony oraz być zgodny z oczekiwaniami rynku
docelowego5. Aby zrealizować to założenie przyjęto 5-etapowy model prac nad „Strategią
Gospodarczej Marki Ryki na lata 2015-2020”.
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PIĘCIOETAPOWY MODEL PRAC NAD STRATEGIĄ GOSPODARCZEJ MARKI RYKI.
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Źródło: opracowanie własne Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR).

I etapem i punktem wyjścia do opracowania „Strategii Gospodarczej Marki Ryki na lata
2015-2020” była realizacja badań ilościowych i jakościowych. Badania ilościowe
przeprowadzono łącznie wśród 2140 respondentów za pomocą metody CATI (Computer Assisted
Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Badano
następujące grupy docelowe:



reprezentatywną grupę 639 mieszkańców Gminy Ryki,



reprezentatywną grupę 308 przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie
Gminy Ryki,



reprezentatywną grupę 1193 mieszkańców województwa lubelskiego.

Badania jakościowe przeprowadzono łącznie wśród 68 respondentów za pomocą metod:
IDI (Individual In-Depth Interview – indywidualny wywiad pogłębiony) oraz FGI (Focus Groups
Interviews – zogniskowany wywiad grupowy).



IDI przeprowadzono wśród 50 przedsiębiorców,



w dwóch FGI brało udział 18 przedsiębiorców.

5

M. Stefańska, Komunikowanie wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] Komunikowanie się w biznesie, H. Mruk (red.), Wyd. AE, Poznań,
2002, s. 103.
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Badania miały na celu diagnozę aktualnego wizerunku Ryk wśród grup docelowych w zakresie
m.in.: postrzegania Gminy Ryki (atuty i wady), skojarzeń z nią, symboli, jakości życia,
oczekiwanych kierunków rozwoju, oceny działań promocyjnych, zestawu cech
charakterystycznych i wyróżników, potencjału gospodarczego, inwestycyjnego i turystycznego,
oczekiwanych kierunków rozwoju, oceny działań prorozwojowych podejmowanych przez
władze.
Określenie tego jaki faktyczny wizerunek posiada Gmina Ryki w momencie rozpoczęcia prac (lipiec
2014 rok) było wiedzą kluczową z punktu widzenia dalszych faz działania. Wynika to z faktu, że
każda gmina posiada kilka różnych wizerunków, a więc ogólny wizerunek zostaje
zdekomponowany na wizerunki cząstkowe, takie jak: wizerunek wewnętrzny (wśród
mieszkańców i biznesu), wizerunek inwestycyjny, wizerunek turystyczny, wizerunek
mieszkaniowy (rozumiany jako atrakcyjność do życia) oraz wizerunek publiczny (dotyczący
władz gminy). Dla każdego wizerunku cząstkowego należy w dalszym etapie określić kluczowe
atrybuty, z którymi gmina chciałaby się kojarzyć, a które zgodne są z jej tożsamością i realnym
potencjałem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że liczba cech, z którymi gmina mogłaby się
kojarzyć, jest w zasadzie nieograniczona, tym niemniej optymalnie jest wybranie jednej,
a maksymalnie trzech cech wiodących. Pomimo, że kuszące jest prezentowanie
nierzeczywistego wizerunku, to tego typu działanie jest jednak bardzo krótkowzroczne. Bardzo
szybko różnice i fasadowość kreacji takiej marki zostaną zauważone, a gmina straci
wiarygodność wśród grup do których kieruje swój przekaz. Zatem im większa zgodność
prezentowanego wizerunku z wizerunkiem aktualnym wynikającym z konkretnego potencjału,
tym mniejsze są szanse na jego wypaczenie i większa skuteczność w jego kreowaniu i nośności.
Spójna prezentacja cząstkowych wizerunków pomaga bowiem wykreować ściśle określony
wizerunek ogólny i osiągnąć korzystną ocenę odbiorców6. Dlatego przeprowadzenie
kompleksowych i rozbudowanych badań wśród różnych grup odbiorców stanowiło niezwykle
istotny element procesu wstępnej diagnozy wizerunkowej Gminy Ryki.
Kolejnym
etapem
było
przeprowadzenie
rozbudowanych,
zaawansowanych
i wielopłaszczyznowych analiz potencjałów rozwojowych Gmin Ryki. Rezultaty tej analizy –
powiązane z syntetycznymi wynikami badań zawiera Część I niniejszej Strategii. Składa się ona
z IV rozdziałów:



Część I. Analiza potencjału gospodarczo-społecznego Gminy Ryki.



Część II. Obecny wizerunek Gminy Ryki.



Część III. Analiza SWOT.



Część IV. Analiza SWOT / TOWS.

Rozdział pierwszy stanowi analizę potencjału gospodarczo-społecznego Gminy Ryki w oparciu
12 kluczowych czynników wypływających na gospodarcze potencjały rozwojowe, a więc:
1. Położenie
2. Demografia
6

K. Majchrzak, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, www.valuecomesfirst.pl/kreowanie-wizerunku-przedsiebiorstwa.
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3. Stabilność finansowa
4. Dostępność komunikacyjna
5. Zachęty inwestycyjne
6. Chłonność rynku
7. Zasoby pracy
8. Infrastruktura gospodarcza

WSTĘP

9. Infrastruktura społeczna
10. Przedsiębiorczość
11. Alternatywne źródła energii
12. Turystyka

Diagnoza potencjału turystycznego Gminy Ryki oparta została na zmodyfikowanej przez Polską
Agencję Rozwoju Regionalnego [dalej: PARR] metodologię analizowania atrakcyjności
turystycznej zaproponowaną przez dra Andrzeja Tuckiego7.

ZDJĘCIE 1.

METODOLOGIA ANALIZY ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ ZAPROPONOWANA PRZEZ A. TUCKIEGO.

Źródło: A. Tucki, Propozycja regionalizacji turystycznej Województwa Lubelskiego, [w:] FOLIA TURISTICA. Regiony turystyczne,
Nr 21 – 2009, Kraków 2009, s. 149.

7

Patrz: A. Tucki, Propozycja regionalizacji turystycznej Województwa Lubelskiego, [w:] FOLIA TURISTICA. Regiony turystyczne,
Nr 21 – 2009, Kraków 2009, s. 149.
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WYKRES 2.

METODOLOGIA PARR ANALIZY ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ.
Historia

Kuchnia regionalna
Walory
naturalne

Walory
turystyczne

Zabytki i atrakcje turystyczne
Walory antropogeniczne

Dostępność komunikacyjna

Życie kulturalne

Atrakcyjność turystyczna

Wydarzenia
sportowo-rekreacyjne

Znani ludzie

Baza
noclegowa
Infrastruktura turystyczna
Baza
gastronomiczna

Analiza stanu
zagospodarowania
turystycznego

Baza sportowo-rekreacyjna

Baza kulturalno-rozrywkowa
Infrastruktura paraturystyczna
Szlaki turystyczne

Informacja
turystyczna
Źródło: opracowanie własne PARR.

Rozdział drugi „Obecny wizerunek Gminy Ryki” to próba usystematyzowania obecnego
wizerunku Ryk w oparciu o następujące elementy:



postrzeganie Ryk przez poszczególne grupy odbiorców,



semantyczne skojarzenia z Gminą,



działania promocyjne Gminy Ryki: ich ocena i analiza budżetu,



elementy systemu identyfikacyjnego Gminy Ryki: symbole miejskie, nagrody
i wyróżnienia oraz analiza kluczowych narzędzi polityki informacyjnej.
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Podsumowaniem prac analityczno-diagnostycznych było określenie właściwego modelu
strategii kreacji i rozwoju marki gospodarczej dla Ryk na podstawie przeprowadzonej analizy
SWOT/TOWS. Analiza SWOT polega na identyfikacji czterech grup czynników: wewnętrznych
(silne i słabe strony) oraz zewnętrznych (szanse i zagrożenia) i opisaniu ich wpływu na rozwój
Gminy, a także możliwości osłabiania lub wzmacniania siły ich oddziaływania. W celu
wiarygodniejszego określenia pozycji strategicznej Ryk w późniejszej analizie SWOT/TOWS
zdefiniowano po 6 kluczowych czynników w każdym z kwartyli (silne, słabe, szanse
i zagrożenia).
Jednocześnie, dla zobiektywizowania procesu analizy SWOT Gminy Ryki dokonano oceny
(w skali szkolnej: 1 – 6) każdego z 6 czynników zdefiniowanych dla silnych i słabych stron oraz
szans i zagrożeń. Ocena była przyznawana indywidualnie przez każdego z pięciu członków
zespołu PARR pracującego nad Strategią. Następnie z wszystkich ocen wyciągnięto średnią
arytmetyczną i wpisano do macierzy oceny. Każdemu z czynników Piotr Stec – dyrektor PARR
(koordynator prac nad Strategią) przypisał wagę (suma wag czynników w kwartylu wynosi 1,0),
która określa jego znaczenie w sensie wpływu na możliwości rozwoju Gminy. Procedura ta
stanowi przejaw dualnego podejścia – główny ekspert określa wagi, a zespół roboczy przyznaje
oceny. Iloczyn oceny i wagi stanowi ocenę ważoną odpowiadającą realnemu znaczeniu
poszczególnych czynników w kwartylach (S, W, O, T). Dzięki tej metodzie analizę SWOT
przeprowadzono z zachowaniem rzetelności i obiektywizmu.
Natomiast analiza SWOT / TOWS8, bada zależności występujące między czynnikami
wewnętrznymi i zewnętrznymi. Jej przeprowadzenie umożliwiło w efektywny sposób wybranie
najbardziej właściwego dla Gminy Ryki typu strategii spośród czterech strategii normatywnych:



strategia agresywna,



strategia konserwatywna,



strategia konkurencyjna,



strategia defensywna.

Podsumowaniem tego etapu prac było opracowanie „Raportu Otwarcia Marki. Strategiczna
analiza i diagnoza wizerunkowa Gminy Ryki”, który stanowi bilans otwarcia marki.
Część I niniejszej Strategii powstała na podstawie w/w Raportu.
Właściwa część prac koncepcyjnych nad nową marką gospodarczą to Część II „Strategia
gospodarczej Marki Ryki”, która zawiera 4 rozdziały:

8



Rozdział I. System tożsamości Marki Ryki.



Rozdział II. Pozycjonowanie Marki Ryki



Rozdział III. Grupy docelowe.



Rozdział IV. Misja, cele strategiczne i operacyjne.

Na podstawie: K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 182-187.
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WSTĘP

Wstęp|

Przedstawia ona wyróżniki marki przez pryzmat USP (unique selling proposition – unikalna
propozycja sprzedaży / unikalna cecha marki), opis idei głównej marki oraz system wartości
marki. Prezentuje również analizę pozycjonowania nowej gospodarczej Marki Ryki w stosunku
do konkurencji. Część II zawiera także opis grup docelowych, w szczególności z uwzględnieniem
ich potrzeb, oraz prezentację wizji, misji i koncepcji celów strategicznych i operacyjnych.
Sposób wdrażania i rozwoju marki zawiera Część III „Implementacja Strategii i promocja
gospodarczej Marki Ryki”, składająca się z 4 rozdziałów:



Rozdział I. Operacjonalizacja celów – katalog działań.



Rozdział II. Matryca czasowo-finansowa.



Rozdział III. Kanały komunikacji i narzędzia promocji.



Rozdział IV. Monitoring i ewaluacja Strategii.

Opisuje ona propozycje 41 działań do realizacji w latach 2015-2020 wraz z ich czasowym
rozmieszczeniem (harmonogram) oraz szacunkowymi kosztami (budżet). Wskaźniki rezultatów
służą ocenie skuteczności realizacji Strategii. Część III zawiera także rekomendowane kanały
komunikacji marketingowej wraz z narzędziami służącymi promocji oraz system monitorowania
i ewaluacji.
Strategię Gospodarczej Marki Ryki na lata 2015-2020 opracowała Polska Agencja Rozwoju
Regionalnego z Lublina (www.parr.com.pl). Integralnym elementem niniejszej Strategii jest
System Identyfikacji Wizualnej zaprojektowany przez Pawła Batyrę.
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1.

POŁOŻENIE

Rozdział I.
Analiza potencjału
gospodarczo-społecznego
Gminy Ryki
Położenie

Gmina Ryki jest gminą miejsko-wiejską położoną w północno-zachodniej części województwa
lubelskiego i jest jedną z 6 gmin należących do powiatu ryckiego, którego stolicą jest Miasto
Ryki. Gmina zrzeszona jest w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi
Ryckiej” oraz w Lokalnej Grupie Rybackiej „W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. Należy także do
Unii Miasteczek Polskich. Całkowita powierzchnia Gminy wynosi 161,8 km2, z czego 27,2 km2
zajmuje obszar miejski. Gmina Ryki oddalona jest od centrum miasta stołecznego Warszawy
o ok. 100 km, zaś od stolicy województwa – miasta Lublin, o ok. 65 km), a zatem leży w strefie
oddziaływania społeczno-gospodarczego województwa oraz w niedalekiej odległości od
stolicy państwa. Ryki to pierwsze miasto powiatowe województwa lubelskiego na drodze
Warszawa-Lublin.
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MAPA 1.

POŁOŻENIE GMINY RYKI NA MAPIE ADMINISTRACYJNEJ POLSKI.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POLSKA_woj_pow_gminy.png.
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POŁOŻENIE GMINY RYKI NA MAPIE ADMINISTRACYJNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

POŁOŻENIE

MAPA 2.

Źródło: opracowanie własne na podstawiehttp://www.lubelskie.pl/img/userfiles/images/O%20regionie/mapa2009newA3krzywe.jpg.
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W latach 1975-1998 Gmina Ryki położona była w starym województwie lubelskim. Po reformie
administracyjnej pozostała w nowym, większym województwie lubelskim. Pod względem
powierzchni jest największą gminą powiatu ryckiego (ok. 23,2% powierzchni powiatu).
MAPA 3.

POŁOŻENIA GMINY RYKI NA MAPIE ADMINISTRACYJNEJ POWIATU RYCKIEGO.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://administracja.mac.gov.pl/adm/baza-jst/mapa-administracyjna /278,dok.html.

Ośrodkiem administracji samorządowej jest miasto Ryki, spełniające funkcję centrum życia
społeczno-gospodarczego. Gmina Ryki składa się z 30 sołectw. Są to:

Bobrowniki,

Krasnogliny,

Ownia,



Brusów,



Lasocin,



Podwierzbie,



Budki-Kruków,



Lasoń,



Potok,



Chrustne,



Moszczanka,



Rososz,



Chudów-Nowiny,



Niwa Babicka,



Sędowice,



Edwardów,



Nowa Dąbia,



Sierskowola,



Falentyn,



Nowy Bazanów,



Stara Dąbia,



Janisze,



Nowy Dęblin,



Stary Bazanów,



Karczmiska,



Ogonów,



Swaty,



Kleszczówka,



Oszczywilk,



Zalesie.
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MAPA POWIATU RYCKIEGO.

DEMOGRAFIA

MAPA 4.

Źródło: http://ryki.powiat.pl/userfiles/zalaczniki/MAPKA_POWIAT_RYCKI.jpg.

2.

Demografia

Gminę Ryki zamieszkuje 20 788 osób, co stanowi 35,8% ludności powiatu ryckiego (1 miejsce
w powiecie) i 1% województwa lubelskiego (13 miejsce w województwie)9. Obszar miejski
Gminy Ryki zamieszkuje 9 955 osób, zaś obszar wiejski – 10 833. Gęstość zaludnienia wynosi
129 osób na km2. Analizując dane dotyczące liczby ludności faktycznie zamieszkałej w Gminie
Ryki należy zauważyć, że liczba ta podlega okresowym wahaniom. Znaczący wzrost liczby
mieszkańców został odnotowany w 2010 roku – 0 617 osób w stosunku do 2009 roku.
Występujące zmiany w ujęciu rocznym są stosunkowo niewielkie, jednakże od roku 2010 liczba
ludności faktycznie zamieszkałej w gminie stale maleje. W porównaniu z 2002 roku, ilość
mieszkańców w Gminie Ryki wzrosła o 239 osób (z 20 549 do 20 788 osób).

9

Dane wg BDL GUS na dzień 31 grudnia 2013 roku.
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WYKRES 3.

LICZBA LUDNOŚCI W GMINIE RYKI W LATACH 2002-2013.

21 000

20 928
20 822

20 808

20 788

2011

2012

2013

20 800

20 600

20 549

20 529

20 496

20 545

20 512
20 449
20 380

20 400

20 311

20 200

20 000

19 800
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ludność faktycznie zamieszkała
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Na wskazaną powyżej sytuację zmniejszania się liczby ludności bezpośrednio wpływają
stosunkowo niewielkie wahania w przyroście naturalnym. Wskaźnik przyrostu naturalnego
w perspektywie rocznej przyjmuje nieznacznie zmienne wartości, przy czym zarówno spadki,
jak i wzrosty są niewielkie. Najwyższą dodatnią wartości (1,8) odnotowano w 2005 roku, zaś
najniższą (-1,8) w 2011 roku. W 2013 roku wskaźnik dotyczący przyrostu naturalnego osiągnął
on wartość -0,3. Trendy w ruchu naturalnym, w ujęciu liczbowym na 1000 mieszkańców,
przedstawiają poniższe dane.
TABELA 1.

RUCH NATURALNY W GMINIE RYKI W LATACH 2002-2013.

Rok

Liczba małżeństw

Liczba urodzeń żywych

Liczba zgonów

2002

6,1

10,2

11,4

2003

5,6

10

10,4

2004

5,9

11,1

11,0

2005

6,4

11,2

9,4

2006

6,6

10,2

9,2

2007

7,8

10,5

10,5

2008

6,7

10

10,3

2009

7,6

11,2

11,1

2010

7,1

12

10,3

2011

7,2

9,2

10,7

2012

5,7

10,5

10,3

2013

5,7

9,1

9,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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WYKRES 4.

PRZYROST NATURALNY W GMINIE RYKI W LATACH 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Kolejnym czynnikiem, który wpływa na liczbę ludności w gminie jest różnica między napływem
a odpływem mieszkańców w danym roku. Negatywnym zjawiskiem jest fakt, że saldo migracji
wewnętrznych w latach 2002-2013 nieprzerwanie notuje ujemne wskaźniki. W ostatnim
analizowanym roku wartość tego wskaźnika osiągnęła wartość -49, więc tendencja ujemnego
salda migracji utrzymuje się.
WYKRES 5.
2002

SALDO MIGRACJI W GMINIE RYKI W LATACH 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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DEMOGRAFIA

1,0

Niezwykle niepokojące są ostatnie dane Głównego Urzędu (GUS), które prognozują, że do
2035 roku w województwie lubelskim ubędzie około 17% mieszkańców. Zagłębiając się dalej
w dane poszczególnych samorządów okazuje się, że najbardziej niekorzystne zmiany
demograficzne, nie tylko w Lubelskiem, ale także w całej Polsce, nastąpią w powiecie ryckim,
któremu grozi ubytek ludności, aż w 34%. W wyliczeniach były brane pod uwagę zgony,
urodzenia, migracje i płodność kobiet. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie konsekwencje tych
przedstawionych zmian mogą być bardzo poważne. Wyludnienie może doprowadzić do
ograniczenia funduszy w gminach, ponieważ duża cześć budżetu to są to dochody z podatków
od osób fizycznych. Mniej ludzi to mniejsze wpływy. Mniej pieniędzy to mnie inwestycji i szans
na rozwój regionu. Spadek liczby ludności to także negatywne konsekwencje finansowe dla
szkół, a zwłaszcza tych położonych w mniejszych miejscowościach10.
MAPA 5.

MAPA WYLUDNIANA SIĘ POLSKI I POWIATU RYCKIEGO WG PROGNOZ GUS DO 2035 ROKU.

Źródło: Powiat Rycki wymiera!, http://www.e-ryki.pl/wp-content/uploads/2012/06/mapa-wyludniana-si%C4%99-polskii poiwatu-ryckiego.jpg.

Zatrzymanie niekorzystnych tendencji demograficznych,
a także podjęcie aktywnych działań na rzecz zwiększenia
liczby mieszkańców Ryk („przyciągnięcie” nowych osób)
to jedno z najważniejszych wyzwań rozwojowych
stojących przed władzami Gminy.

 Ważne

10

Powiat Rycki wymiera!, http://www.e-ryki.pl/powiat-rycki-wymiera.
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Ważna dla przyszłej kondycji demograficznej jest struktura wiekowa mieszkańców gminy. Duża
liczba osób w wieku przedprodukcyjnym będzie gwarancją rozwoju gminy w przyszłości.
W latach 2002-2010 zauważalny był stały wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym, jednakże
od 2011 odsetek mieszkańców gminy w tej grupie wiekowej systematycznie maleje.
Niezwykle niepokojącym zjawiskiem jest stale i wyraźnie zmniejszający się odsetek ludności
w wieku przedprodukcyjnym, przy ciągłym wzroście liczby mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym. Zjawisko to może mieć bardzo negatywne skutki w przyszłości. W 2013 roku
różnica pomiędzy tymi dwoma grupami wyniosła zaledwie 0,7 punktu procentowego. Na stan
ten w głównej mierze wpływa niewielki bądź ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji
w gminie.
WYKRES 6.

STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI W GMINIE RYKI W LATACH 2002-2013 W UJĘCIU PROCENTOWYM.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Liczbowy rozkład udziału osób w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia poniższy
wykres, który potwierdza wspomniane tendencje. W 2013 roku różnica pomiędzy grupą ludności
w wieku przedprodukcyjnym a poprodukcyjnym wyniosła 145 osób, przy różnicy wynoszącej
351 osób w 2012 roku.

23

DEMOGRAFIA

Część I. Analiza i diagnoza strategiczna |
Rozdział I. Analiza potencjału gospodarczo-społecznego Gminy Ryki |

WYKRES 7.

STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI W GMINIE RYKI W LATACH 2002-2013 W UJĘCIU LICZBOWYM.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

3.

Stabilność finansowa

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów uchwalany
w formie uchwały budżetowej przyjmowanej na podstawie zapisów ustawy o samorządzie
gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. Na jego podstawie gmina może prowadzić swoją
gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny.
Zasadniczo na możliwości i potencjał rozwojowy gminy wpływa ilość dochodów budżetowych,
w skład których wchodzą: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu
państwa. Dochodami gminy mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
w tym środki z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych mechanizmów finansowych.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dzieli
dochody gminy na następujące grupy:



wpływy ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw podatkowych (np. podatek
od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny czy podatek od środków transportu),
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wpływy z opłat (opłata skarbowa, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata
eksploatacyjna),



udział w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
(zamieszkałych lub posiadających siedzibę na terenie gminy),



dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, wpłaty od zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych, odsetki od środków finansowych gminy
gromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z majątku gminy.

Analizując dochody Gminy Ryki należy stwierdzić, iż posiada on tendencję wzrostową, zaś
pomiędzy rokiem 2002 a 2013 został on podwojony.
WYKRES 8.

DOCHODY GMINY RYKI W LATACH 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Jednym z czynników świadczących o stopniu rozwoju danego obszaru i przyszłych
perspektywach jest wysokość dochodów własnych gminy. W ich skład, oprócz podatków
lokalnych wchodzą także opłaty. Jednak zdecydowaną większość udziału stanowi podatek od
nieruchomości, szczególnie tych przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej.
Pozostałe, takie jak podatek rolny lub leśny, mają zdecydowanie mniejszy wpływ na wysokość
budżetu. W latach 2002-2008 w gminie stale zwiększała się wysokość zbieranych podatków
lokalnych, a co za tym idzie dochód własny. Spadek dochodów własnych odnotowano
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w 2009 roku, jednak w następnych latach powróciła wyraźna tendencja wzrostowa. W 2013 roku
dochody własne osiągnęły największą wartość od 2002 roku i po raz pierwszy w historii
przekroczył 20 mln zł – 21 380 810 zł. Co ciekawe, ogólnoświatowy kryzys gospodarczy,
zauważalna w wielu polskich gminach niska dynamika wzrostu wpływów z podatku od
nieruchomości oraz zmiany w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych nie
wpłynęły w sposób negatywny na wysokość dochodów własnych gminy. W latach
2009-2013 poziom dochodów własnych Gminy Ryki ma zauważalną tendencję wzrostową.
WYKRES 9.

DOCHODY WŁASNE GMINY RYKI W LATACH 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Struktura dochodów własnych w 2013 roku kształtowała się w następujący sposób:
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WYKRES 10. STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH W GMINIE RYKI W LATACH 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Wyraźnie zauważalny jest wzrost dochodów pochodzących z podatku od osób fizycznych oraz
od nieruchomości (z wyjątkiem nieznacznych wahań w roku 2010 i 2012). Wysokie wpływy z PIT
świadczą o rosnącej zamożności mieszkańców Gminy i dobrej kondycji firm zarejestrowanych
w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Powodem do niepokoju mogą
być niskie wpływy do budżetu pochodzące od osób prawnych (CIT), ale jest to związane
generalnie z niewielką ilością tych podmiotów, ale z drugiej strony może również może
świadczyć o skłonności tych podmiotów do inwestowania wypracowanego dochodu.
W latach 2002-2013 podobnie jak wysokość dochodów, zwiększała się również wysokość
wydatków gminy. W opisywanym okresie utrzymywano korzystną relację między dochodami
a wydatkami budżetowymi, nie niosąc zagrożenia nadmiernego zadłużenia budżetu gminy.
Wyjątkiem jest rok 2010, w którym wydano rekordowe 60 518 964 zł, co stanowiło
przekroczenie dochodów gminy aż o 12 619 299 zł. Analiza wydatków jednostki samorządu
terytorialnego może przynieść wiele informacji nt. rozwoju danego obszaru. Polityka finansowa
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9 570 790

samorządu dzieli się na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Pierwsze są przeznaczane na
tzw. bieżącą realizację zadań własnych samorządu. Nieostrożne zwiększanie wydatków
bieżących, może prowadzić do zablokowania środków przeznaczanych na wydatki o charakterze
majątkowym, które stymulują rozwój gminy.
WYKRES 11. WYDATKI BUDŻETU GMINY RYKI W LATACH 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Zestawiając dochody i wydatki gminy w latach 2007-2013 można zauważyć istnienie wyraźnego
deficytu budżetowego. Konieczność zachowania stabilności finansowej nabiera szczególnego
znaczenia podczas aplikowania o środki zewnętrzne. Tylko dzięki posiadaniu odpowiednich
zasobów finansowych możliwe jest zabezpieczenie środków na wkład własny przy realizacji
zadań inwestycyjnych.
TABELA 2.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY RYKI W LATACH 2007-2013.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dochody gminy

36 534 737,54

39 897 995,16

43 411 007,50

47 899 665,45

47 098 115,61

48 505 731,45

50 928 174,89

314 275 427,60

Wydatki gminy

37 436 349,31

40 012 225,41

45 607 081,03

60 518 964,44

49 023 686,95

48 487 203,58

49 458 114,62

330 543 625,34

-901 611,77

-114 230,25

-2 196 073,53

-12 619 298,99

- 1 9 25 5 71 , 3 4

+18 527,87

+ 1 4 70 0 6 0, 2 7

-16 268 197,74

Saldo

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Informacja o wydatkach inwestycyjnych jest szczególnie ważna, ponieważ wskazuje na
intensywność działań podejmowanych na rzecz rozwoju gminy. Większy udział wydatków
inwestycyjnych przekłada się na wyższy poziom rozwoju gospodarczego. W relacji do wydatków
budżetowych ogółem, poziom wydatków inwestycyjnych w gminie kształtował się średnim
poziomie (w 2013 roku 2,1% wszystkich wydatków gminy). Najwyższa wartość została osiągnięta
w roku 2010 – ponad 13,5 mln PLN. W latach 2006-2009 poziom wydatków inwestycyjnych
osiągał wartość pomiędzy 3,3 mln a 4,5 mln PLN, natomiast od 2011 roku widoczne jest
zmniejszanie wysokości wydatków inwestycyjnych po rekordowym roku 2010. W 2013 roku
odnotowano spadek wysokości wydatków inwestycyjnych o ponad 117% w stosunku do roku
poprzedniego, osiągając jedną z najniższych wartości w analizowanym okresie (1 mln PLN).
WYKRES 12. WYSOKOŚĆ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE RYKI W LATACH 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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WYKRES 13. WYSOKOŚĆ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UJĘCIU PROCENTOWYM W GMINIE RYKI W LATACH 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

 Ważne

4.

Zapewnienie, a następnie utrzymanie, wysokiego poziomu
wydatków inwestycyjnych, będzie jednym z kluczowych
wyzwań w procesie budowy potencjału gospodarczego
Gminy Ryki w przyszłości. Równie istotna będzie
przemyślana polityka inwestycyjna, która powinna
pozostawać w zbieżności z określonym kierunkiem
rozwoju gospodarczo-społecznego i przyjętą strategią
gospodarczej Marki Ryki.

Dostępność komunikacyjna

Dostępność komunikacyjna określa możliwość dojazdu do terenu będącego celem podróży, jak
i możliwość poruszania się po nim. Im większa dostępność tym lepsze potencjalne warunki
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4.1.

Dostępność drogowa

Na aktualny układ drogowy gminy składa się sieć krajowych, powiatowych i gminnych dróg.
W miejscowości Moszczanka zlokalizowane jest skrzyżowanie drogi krajowej nr 17 (Warszawa
– Lublin – przejście graniczne z Ukrainą w Hrebennem) z drogą krajową nr 48 (Tomaszów
Mazowiecki – Kozienice – Dęblin – Ryki – Kock). Na obszarze Gminy Ryki nie występują drogi
wojewódzkie.
Droga nr 17 zostanie przebudowana do parametrów drogi ekspresowej S17, jednak część tej
drogi na terenie Gminy Ryki zostanie poprowadzona nowym śladem, stanowiąc obwodnicę
miasta Ryki po jego wschodniej części. Początek zaprojektowanego odcinka na terenie gminy
znajduje się w miejscowości Niwa Babicka, na granicy województw mazowieckiego
i lubelskiego, zaś koniec zaprojektowanego odcinka znajduje się w m. Sielce/Chrząchówek
(węzeł Kurów Zachód), gdzie będzie węzeł komunikacyjny łączący drogę S17 z drogą S12. Na
tym odcinku S17 planowane są 4 węzły drogowe: „Ryki Północ" na wlocie od strony Warszawy,
„Ryki Południe" w Moszczance na połączeniu z DK48, „Skrudki" na skrzyżowaniu z drogą
powiatową nr 2500L w Skrudkach oraz „Żyrzyn" – przed obecnym rondem w tej miejscowości,
od strony Lublina, gdzie będzie włączenie do drogi wojewódzkiej nr 82411.
Drogowa dostępność komunikacyjna Gminy Ryki jest jej bardzo silnym atutem. Po
wybudowaniu drogi ekspresowej S17 z Lublina do Warszawy, S12 – drogi do mostu przez Wisłę
w Puławach oraz dokończeniu południowej obwodnicy Warszawy – drogi ekspresowej S2 na
odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska”, a także wybudowaniu drogi S19 LublinRzeszów Ryki uzyskają połączenie ze wszystkim kontynentalnymi stolicami europejskimi
w standardzie dróg ekspresowych i autostrad.

11

Na podstawie: http://www.mmpulawy.pl/artykul/szykuja-kolejny-odcinek-s17-i-obwodnice-ryk.
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rozwoju gospodarczego, demograficznego i turystycznego. Analizując dostępność
komunikacyjną należy skupić się przede wszystkim na transporcie drogowym, kolejowym
i lotniczym.

MAPA 6.

RYKI NA MAPIE DOCELOWEGO UKŁADU DROGOWEGO W POLSCE.

Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Docelowy_uklad_drog.svg.
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POŁOŻENIE RYK W UKŁADZIE SIECI DRÓG SZYBKIEGO RUCHU W EUROPIE.
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MAPA 7.

Źródło: http://mapa.targeo.pl/

 Ważne

Gmina Ryki ma bardzo korzystne położenie stanowiące
niemal centrum w układzie Piotrków Trybunalski –
Warszawa – Lublin – Terespol. Piotrków Trybunalski to
jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych
w Polsce, przez który przebiegają drogi krajowe
(S8, nr 12 i 91) oraz międzynarodowe (A1).
W Terespolu natomiast znajduje się przejście graniczne
(drogowe i kolejowe) z Białorusią.
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POŁOŻENIE GMINY RYKI W UKŁADZIE DROGOWYM.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.maps.google.com.

MAPA 8.
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ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY RYKAMI A WYBRANYMI MIASTAMI W POLSCE I EUROPIE.
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MAPA 9.

Źródło: http://www.wystartujzbiznesem.pl/index.php/page/show/2.

 Ważne

Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej
S17 biegnącej do Warszawy, a także fakt, że Ryki to jedna
z największych miejscowości na trasie Lublin-Warszawa
oraz pierwsze miasto w woj. lubelskim na tym szlaku,
stanowią istotną przewagę konkurencyjną Gminy Ryki.
Wykorzystanie szans wynikających z tego atutu będzie
kluczowym wyzwaniem gospodarczym,
stojącym przed władzami Gminy Ryki.
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ZDJĘCIE 2.

MAPA STANU BUDOWY DRÓG SZYBKIEGO RUCHU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM (STAN: 30.11.2014).

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_lubelskie.
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MAPA PLANOWANEJ SIECI AUTOSTRAD I DRÓG EKSPRESOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.
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MAPA 10.

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/m/mapa-planowanej-sieci-autostrad_6577/MAPA_2014-siec%20planowana.jpg
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Ważnymi osiami komunikacyjnymi w Gminie Ryki są także drogi powiatowe łączące Ryki
z: Stężycą, Ułężem, Nowodworem i Kłoczewem12.
ZDJĘCIE 3.

MAPA DRÓG W POWIECIE RYCKIM.

Źródło: http://www.mapa-powiat.infogov.pl/images/mapa-duza.jpg.

Drogi gminne na obszarze Ryk w 2009 roku miały łączną długość ponad 300 km13.

12
13

Na podstawie: Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Ryki na lata 2008-2015.
Tamże.
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MAPA ORIENTACYJNA PRZEBIEGU DROGI S17 PRZEZ TEREN GMINY RYKI.
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ZDJĘCIE 4.

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s17-garwolin-od-granicy-woj-lube_8064/S17_gr_woj_sielce.pdf.

Powstająca dobra jakościowo droga szybkiego ruchu S17
oraz stosunkowa bliskość drogi S12 może przyczynić się
do przyspieszenia rozwoju i wpłynąć na zwiększone
zainteresowanie inwestorów Gminą Ryki.

 Ważne

4.2.

Zainteresowanie to może wzrosnąć także poprzez
opracowanie koncepcji rozwoju przestrzennego
i gospodarczego Gminy w oparciu o uwarunkowania
związane z drogą ekspresową S17.
W szczególności dotyczy to wyznaczenia
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

Dostępność kolejowa

Infrastrukturę komunikacyjną w Gminie Ryki tworzy także linia kolejowa normalnotorowa
relacji Dęblin – Łuków, która umożliwia połączenie z większymi ośrodkami regionu. Stacja
osobowo-towarowa oddalona jest od centrum miasta Ryki o około 2,5 km. Na terenie Gminy
Ryki stacje znajdują się w miejscowościach Leopoldów i Stawy14.

14

Tamże.
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Podróż do stacji Dęblin zajmuje ok. 13 minut. Stacja w Dęblinie jest ważnym ośrodkiem
kolejowym, gdzie zatrzymują się pociągi relacji regionalnych i międzyregionalnych (m.in.
Warszawa-Lublin-Dorohusk; dojazd do stacji Radom). Położenie linii kolejowej w pobliżu miasta
Ryki stwarza dogodne warunki powiązań gminy z regionem. Linia kolejowa biegnąca wzdłuż
terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej stwarza możliwości uaktywnienia istniejących
i nowych terenów inwestycyjnych pod różne funkcje przedsiębiorczości.
ZDJĘCIE 5.

MAPA POŁĄCZEŃ KOLEJOWYCH W OTOCZENIU GMINY RYKI.

Źródło: http://rozklad-pkp.pl/pl/map.
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ZDJĘCIE 6.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/mapa-sieci-kolejowej.jpg.

4.3.

Dostępność lotnicza

Najbliższym lotniskiem cywilnym jest znajdujący się oddalony o około 80 km Port Lotniczy
Lublin-Świdnik i 110 km od największego lotniska w Polsce – Lotniska Chopina w Warszawie
(Okęcie), obsługującego także linię cargo. Z lotnisk możliwe są bezpośrednie połączenia
z ponad 100 miastami z Afryki, Ameryki Północnej, Azji i Europy.
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MAPA 11.

TRASA POMIĘDZY GMINĄ RYKI A PORTEM LOTNICZYM LUBLIN-ŚWIDNIK I LOTNISKIEM CHOPINA W WARSZAWIE (CZASY
DOTARCIA W DNIU 30.11.2014).

Źródło: opracowanie własne na podstawie maps.google.pl.

Po wybudowaniu całej drogi ekspresowej S17 Lublin-Warszawa czas dotarcia z Ryk do
Warszawy skróci się do mniej niż 1 godziny (ok. 51-55 minut), przejazd do Lublina będzie
trwał 34-36 min., a do lubelskiego lotniska do ok. 43-45 min.
Dodatkowo, 15 km od miasta Ryki mieści się lotnisko wojskowe w Dęblinie. Dzięki trwającej
tam inwestycji budowy portu lotniczego, lotnisko to będzie mogło przyjmować samoloty
cywilne i będzie udostępniane w nagłych przypadkach, np. jako port zapasowy dla lotniska
w Świdniku15.

15

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020. Materiał do konsultacji.
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UKŁAD KOMUNIKACYJNY W POWIECIE RYCKIM.

ZACHĘTY INWESTYCYJNE

MAPA 12.

Źródło: http://www.wystartujzbiznesem.pl/index.php/page/show/2.

 Ważne

5.

Obecna dostępność komunikacyjna Gminy Ryki należy do jej
silnych stron. Jest to jeden z istotniejszych czynników
branych pod uwagę przez potencjalnych inwestorów
podczas wyboru lokalizacji inwestycji.

Zachęty inwestycyjne

Obszar Gminy Ryki obejmuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK
WISŁOSAN. W rejonie obszaru miejskiego gminy do SSE należy 4,45 ha terenu16. Gmina nie
stosuje systemu zachęt podatkowych dla inwestorów.
W Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oferuje się
inwestorom pomoc publiczną, zwaną pomocą regionalną. Przedsiębiorca działający w ramach
udzielonego zezwolenia może korzystać z pomocy regionalnej z dwóch tytułów: poniesionych
nakładów inwestycyjnych lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy. Przedsiębiorca
działający na terenie TSSE może ubiegać się o skorzystanie z pomocy publicznej, głównie w
16

Na podstawie: http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/sse/tarnobrzeg#
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formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub odpowiednio od osób
fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Pomocą publiczną jest niezapłacony
podatek dochodowy. Minimalna wielkość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. euro17.
MAPA 13.

LOKALIZACJA TERENÓW TSSE EURO-PARK WISŁOSAN.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.tsse.arp.pl/o-strefie/lokalizacja-mapa.

17

http://www.paiz.gov.pl/strefa_inwestora/sse/tarnobrzeg
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Na obszarze gminy są liczne tereny inwestycyjne dostępne dla potencjalnych przedsiębiorców.
W większości przypadków są to jednak tereny należące do osób prywatnych. Wykaz terenów
należących do Gminy Ryki – łącznie 10,4 ha, przedstawia poniższa tabela:
TERENY INWESTYCYJNE NALEŻĄCE GMINY RYKI W 2014 ROKU.

ZACHĘTY INWESTYCYJNE

TABELA 3.

Nr działki

Powierzchnia
[ha]

Położenie

1.

4768/6

1,9641

Ryki, ul. Graniczna

2.

4768/8

0,9042

Ryki, ul. Lubelska

3.

4768/9

0,9040

Ryki, ul. Lubelska

4.

4768/10

0,9042

Ryki, ul. Lubelska

5.

1553/7

0,2960

Ryki, ul. Lubelska

6.

4768/3

1,0040

Ryki, ul. Graniczna

7.

455/1

2,4725

Ryki, ul. Przemysłowa

Dzierżawa do 2041 r.

8.

456/1

1,9871

Ryki, ul. Przemysłowa

Dzierżawa do 2041 r.

lp.

Razem:

10,4361

Uwagi

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Rykach.

ZDJĘCIE 7.

POŁOŻENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W RYKACH.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mapy.geoportal.gov.pl.
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Na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ)
w wykazie dostępnych ofert terenów inwestycyjnych w Rykach przy ul. Przemysłowej znajduje
się teren do inwestycji typu greenfield (ID 3779). Powierzchnia tego obszaru wynosi 5,86 ha,
wyposażony jest w dostęp do gazu z sieci oraz infrastrukturę energetyczną. Przeznaczony jest
pod inwestycje z zakresu przemysłu, pod magazyny/hale magazynowe oraz produkcję18.
ZDJĘCIE 8.

OFERTA TERENU INWESTYCYJNEGO W GMINIE RYKI NA STRONIE INTERNETOWEJ PAIIIZ.

Źródło: http://www3.paiz.gov.pl/

Gmina Ryki w planach zagospodarowania przestrzennego ma ujęte 100% powierzchni. Na
poniższej mapie obszaru miejskiego i wiejskiego gminy kolorem czerwonym i fioletowym
zaznaczone zostały tereny inwestycyjne.

18

Na podstawie:
http://infobase.paiz.gov.pl/indexl.php?action=select_nieruch_id&id=3779&offset=50&zones_id=&voivodship=8&area_min=&area
_max=
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PLAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYKI.

ZACHĘTY INWESTYCYJNE

MAPA 14.

Źródło: http://bip.ryki.pl/upload/pliki/plan-studium-miasto.pdf
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MAPA 15.

PLAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RYKI.

Źródło: http://bip.ryki.pl/upload/pliki/plan-studium-gmina.pdf.
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Tereny usługowe w obszarze miasta – ok. 41,70 ha,



Tereny przemysłowe w obszarze miasta (Tereny przy Hortexie oraz tereny PSB przy
ul. Fabrycznej i Przemysłowej ) – ok. 50 ha,



Tereny wyznaczone pod usługi i produkcję w obszarze gminy – ok. 9,23 ha:
»
»
»
»



Tereny pod kierunkowe rezerwy aktywizacji gospodarczej w obszarze gminy – ok. 82,50 ha:
»
»
»
»



Zabudowa produkcyjna (Stara Dąbia), dz. nr 128 – pow. 2,58 ha,
Zabudowa produkcyjna (składy i magazyny POMET), obr. Swaty – ok. 2,95 ha,
Zabudowa produkcyjna (składy i magazyny, p. Robert Ostrzyżek), obr. Swaty –
ok. 1,31 ha,
Zabudowa usługowa (usługi zdrowia, p. Stasiak), obr. Swaty – ok. 2,39 ha.
Tereny przy skrzyżowaniu w Moszczance – ok. 14 ha,
Teren przy drodze nr 48 – ok. 30 ha,
Teren przy drodze nr 48 – ok. 12,5 ha,
Teren przy drodze krajowej nr 17 – ok. 26 ha.

Tereny pod kierunkowe rezerwy aktywizacji gospodarczej w obszarze miasta – ok. 80 ha:
»
»
»
»

Teren przy drodze od cmentarza jadąc od ul. Królewskiej – ok. 10 ha,
Teren na południe od drogi ekspresowej S 17 (sąsiaduje z drogą ekspresową) –
ok. 20 ha,
Teren przy ul. Królewskiej przy stacji paliw – ok. 36 ha,
Teren przy MOP przy ul. Myśliwskiej ok. 26 ha19.

Łącznie tereny oznaczone w planie zagospodarowania
przestrzennego jako inwestycyjnie zajmują
powierzchnię ponad 263 ha, co stanowi bardzo
atrakcyjną ofertę dla potencjalnych inwestorów.

 Ważne

W trakcie powstawania Strategii, władze Gminy Ryki były w trakcie opracowywania zmian
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zarówno miasta, jak
i gminy. Wśród terenów proponowanych do włączenia jako tereny inwestycyjnie znalazły się:



Tereny pod kierunkowe rezerwy aktywizacji gospodarczej w obszarze miasta –
ok. 11,65 ha:
»
»



19

Teren przy granicy z gminą (przy dz. p. Marka Czopka) – ok. 5,40 ha,
Część obecnego MOP-u przy ul. Myśliwskiej – ok. 6,25 ha.

Tereny pod kierunkowe rezerwy aktywizacji gospodarczej w obszarze miasta –
ok. 21,30 ha:

Informacje na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Miejski w Rykach.
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Wśród terenów inwestycyjnych ujętych w planach zagospodarowania obszaru miejskiego
i wiejskiego Gminy Ryki znajdują się:

»
»
»

Teren przy drodze krajowej w miejscowości Stara Dąbia (przy węźle) – ok. 4,80 ha,
Teren przy granicy z miastem (przy dz. p. Marka Czopka) – ok. 10 ha.
Teren przy drodze nr 48 w Chrustnem (nowy teren pomiędzy drogą nr 48 a już
wyznaczonym terenem aktywizacji gospodarczej w obowiązującym studium) – ok. 6,5 ha.

Powierzchnia terenów inwestycyjnych w Gminie Ryki
może realnie wynosić do ponad 295 ha.

 Ważne

Wysokość ustalonych przez władzę gminy podatków od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:
TABELA 4.

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKÓW W 2013 I 2014 ROKU W GMINIE RYKI.
Wysokość podatku

Rodzaj podatku

2013

2014

Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą

0,57 zł/m2

0,60 zł/m2

Od gruntów pod jeziorami

2,31 zł/ha

2,36 zł/ha

Od pozostałych gruntów

0,11

zł/m2

0,20 zł/m2

Od budynków mieszkalnych

0,48 zł/m2

0,50 zł/m2

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

15,81 zł/m2

16,00 zł/m2

Od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym

6,51 zł/m2

7 zł/m2

Od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń

4,41 zł/m2

4,50 zł/m2

Od pozostałych budynków

3,90 zł/m2

4,00 zł/m2

Od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków, oraz od rurociągów i
przewodów sieci rozdzielczej wody

1%

1%

Od pozostałych budowli

2%

2%

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych

85,00 zł

85,00 zł

Podatek rolny od 1 ha gruntów dla pozostałych gruntów

170,00 zł

170,00 zł

Od środków transportu o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5t do 5,5t
włącznie

535,00 zł

535,00 zł

Od środków transportu o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5t do 9t
włącznie

720,00 zł

720,00 zł

Od środków transportu o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9t do mniej
niż 12t

770,00 zł

770,00 zł

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton

od 770,00 zł do
2260,00 zł

od 770,00 zł do
2260,00 zł

41.0124 zł/ha

37.6310 zł/ha

Od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek od środków transportowych

Podatek leśny
Podatek leśny
Źródło: opracowanie własne na podstawie bip.ryki.pl.
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 Ważne

6.

Bez wątpienia ilość obecnych i potencjalnych terenów
inwestycyjnych wpływa pozytywnie na atrakcyjność
inwestycyjną w Gminie Ryki.
Jednym z priorytetowych działań władz Gminy Ryki
w najbliższych latach powinno być stworzenie oferty
kompleksowej obsługi i wsparcia inwestorów.

Chłonność rynku

W przypadku Gminy Ryki chłonność rynku należy rozpatrywać w skali powiatu. Obszar miejski
Gminy Ryki oraz miasta Dęblin w sposób naturalny przyciągają mieszkańców z okolicznych gmin.
Gmina Ryki, ze względu na dobry system komunikacji, w tym transport publiczny –
charakteryzuje się łatwym sposobem dotarcia na jej obszar. A zatem do gminy są w stanie
dotrzeć klienci z innych miejscowości i miast, którzy będą poszukiwać nie tylko dóbr
specjalistycznych, ale także klienci przypadkowi. Im większa odległość od granic gminy, tym
większa specjalizacja dobra/usługi, większa potrzeba kupna danego produktu lub skorzystania
z usługi.
Jednakże, w związku z bardzo korzystnym położeniem komunikacyjnym Gminy Ryki [patrz:
dostępność drogowa], potencjalną chłonność rynku należy rozpatrywać w skali zdecydowanie
szerszej.
Dla potencjalnych inwestorów liczba osób mogąca kupić ich produkty (chłonność) jest niezwykle
istotna, w szczególności dla oferujących dobra masowe. Generalnie pod względem
mieszkańców powiat rycki plasuje się na niskim, 19 miejscu wśród wszystkich lubelskich
powiatów. Ponad 58 tys. mieszkańców nie stanowi bardzo atrakcyjnego obszaru z punktu
widzenia chłonności rynku, jednak znacząca część ludność z powiatu ryckiego zamieszkuje
Gminę Ryki. Średnie wynagrodzenie na obszarze powiatu ryckiego w 2013 roku wynosiło
3 050,99 zł, co stanowi 78,7% w relacji do średniej krajowej (14 miejsce w województwie).
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TABELA 5.

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POWIATY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2013 ROKU.

miejsce

powiat

liczba mieszkańców

1

Powiat m. Lublin

343 598

2

Powiat lubelski

149 481

3

Powiat puławski

116 206

4

Powiat bialski

113 336

5

Powiat łukowski

109 325

6

Powiat zamojski

109 198

7

Powiat biłgorajski

103 366

8

Powiat kraśnicki

98 749

9

Powiat lubartowski

90 065

10

Powiat tomaszowski

86 936

11

Powiat chełmski

79 573

12

Powiat świdnicki

72 960

13

Powiat hrubieszowski

67 157

14

Powiat krasnostawski

66 559

15

Powiat m. Chełm

65 481

16

Powiat m. Zamość

65 255

17

Powiat opolski

61 803

18

Powiat radzyński

60 870

19

POWIAT RYCKI

58 080

20

Powiat m. Biała Podlaska

57 658

21

Powiat łęczyński

57 587

22

Powiat janowski

47 296

23

Powiat włodawski

39 567

24

Powiat parczewski

36 147

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

TABELA 6.

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIA BRUTTO W POWIATACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2013 ROKU.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
brutto w relacji do średniej krajowej
(Polska=100)

miejsce

Powiat

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenia brutto
zł

%

1

Powiat łęczyński

5 138,84

132,5

2

Powiat m. Lublin

3 820,91

98,5

3

Powiat puławski

3 785,23

97,6

4

Powiat świdnicki

3 620,47

93,4

5

Powiat m. Biała Podlaska

3 461,96

89,3

6

Powiat m. Zamość

3 410,42

88,0

7

Powiat m. Chełm

3 184,22

82,1

8

Powiat radzyński

3 169,19

81,7

9

Powiat krasnostawski

3 128,85

80,7
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miejsce

Powiat

zł

%

10

Powiat hrubieszowski

3 116,46

80,4

11

Powiat janowski

3 100,51

80,0

12

Powiat biłgorajski

3 088,20

79,6

13

Powiat włodawski

3 073,43

79,3

14

POWIAT RYCKI

3 050,99

78,7

15

Powiat parczewski

3 037,61

78,3

16

Powiat lubelski

3 029,43

78,1

17

Powiat chełmski

3 021,08

77,9

18

Powiat opolski

3 020,99

77,9

19

Powiat lubartowski

2 993,79

77,2

20

Powiat kraśnicki

2 953,64

76,2

21

Powiat bialski

2 949,52

76,1

22

Powiat tomaszowski

2 931,59

75,6

23

Powiat łukowski

2 883,30

74,4

24

Powiat zamojski

2 870,16

74,0

Województwo lubelskie

3 488,61

ZASOBY PRACY

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
brutto w relacji do średniej krajowej
(Polska=100)

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenia brutto

90,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

7.

Zasoby pracy

Liczba osób pracujących w Gminie Ryki na przestrzeni lat 2002-2013 podlegała nieznacznym
wahaniom. Największą liczbę pracujących odnotowano w 2007 roku (4017 osób). Powodem do
niepokoju jest malejąca od 2011 liczba zatrudnionych. W 2013 roku osiągnęła wartość
3529 osób pracujących (spadek w stosunku do roku 2012 o 4,8%).
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WYKRES 14. LICZBA OSÓB PRACUJĄCYCH W GMINIE RYKI W LATACH 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Wskaźnik bezrobocia mówi dużo o ogólnej kondycji gospodarczej na danym obszarze. Brak
dochodów przekłada się również na życie całych rodzin. W latach 2008-2013 odnotowuje się
stały wzrost liczby osób bezrobotnych. Liczba ta zwiększyła się w tym okresie
o 61,7%. Powodem do niepokoju jest także wzrost liczby osób pozostających bez pracy w ujęciu
rocznym – odsetek bezrobotnych w 2013 roku zwiększył się o 6,2% w stosunku do 2012 roku.
WYKRES 15. LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W GMINIE RYKI W LATACH 2003-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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WYKRES 16. PORÓWNANIE LICZBY OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH I LICZBY OSÓB PRACUJĄCYCH W GMINIE RYKI
W LATACH 2003-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W latach 2003-2008 udział osób zarejestrowanych jako bezrobotne w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym zmniejszył się o niemal 8 punktów procentowych, jednak od roku 2008 nabrał
tendencji wzrostowej – do 2013 roku wzrósł do poziomu 10,3%. Generalnie w okresie
2003-2013 udział osób zarejestrowanych jako bezrobotne w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym zmniejszył się o niemal 39%.
WYKRES 17. UDZIAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W LICZBIE LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM W GMINIE RYKI
W LATACH 2003-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

55

ZASOBY PRACY

Porównując liczbę bezrobotnych zarejestrowanych i liczbę osób pracujących należy zauważyć
pozytywne zjawisko większej liczby osób pracujących, jednakże powodem do niepokoju może
być tendencja wzrostowa w przypadku liczby osób pozostających bez pracy i spadek liczby
zatrudnionych.

W Gminie Ryki zauważalne są problemy na rynku pracy. Pod względem liczby bezrobotnych
przypadających na 1000 mieszkańców zajmuje ostatnie, 6 miejsce w powiecie ryckim, w udziale
bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym również 6 pozycję,
a pod kątem liczby osób bezrobotnych przypadających na 1 osobę pracującą 5 miejsce.
Natomiast pod względem zmiany liczby osób pracujących (stymulanta) oraz liczby bezrobotnych
(destymulanta) rok do roku (2013 w stosunku do 2012) Ryki zajęły 2 miejsce w powiecie ryckim.

 Ważne

Sytuacja na rynku pracy w Gminie Ryki jest mniej korzystna
niż w pozostałych gminach powiatu ryckiego.
Również stopień zatrudnienia mieszkańców
jest niezadowalający i wymaga aktywnych działań
na rzecz poprawy.

Źródła utrzymania ludności
Dane dotyczące źródeł utrzymania mieszkańców Gminy Ryki zostały zaczerpnięte z Narodowego
Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku.
Najważniejszym źródłem utrzymania ludności w Gminie Ryki jest praca poza rolnictwem
i najemna oraz praca w rolnictwie. W 2002 były podstawią utrzymania dla niemal
80% lokalnego społeczeństwa. Największą część stanowiła praca poza rolnictwem i najemna
(źródło utrzymania dla 4 701 osób – 58,3%). W rolnictwie pracowało 1 066 osób (13,2%). Znacznie
mniejsza część społeczeństwa (509 osób, czyli 6,3% ludności) jako główne źródło utrzymania
podało pracę poza rolnictwem, na rachunek własny lub z najmu. Niezarobkowe źródła
(emerytury, renty i pozostałe) były podstawą utrzymania dla 22,2% mieszkańców.
WYKRES 18. ŹRÓDŁA UTRZYMANIA LUDNOŚCI W GMINIE RYKI W 2002 ROKU W UJĘCIU LICZBOWYM.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

8.

Infrastruktura gospodarcza

Odpowiednia gospodarka wodna jest jednym z podstawowych działań mających na celu
zachowanie stosunków ekologicznych na danym terenie. Jednocześnie niezbędne jest
dostarczenie mieszkańcom podstawowych usług komunalnych.

57

INFRASTRUKTURA GOSPODARCZA

WYKRES 19. ŹRÓDŁA UTRZYMANIA LUDNOŚCI W GMINIE RYKI W 2002 ROKU W UJĘCIU PROCENTOWYM.

WYKRES 20. PROCENT MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ I GAZOWEJ W GMINIE RYKI
W LATACH 2003-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W 2013 roku do instalacji wodociągowej podłączonych było 87,6% mieszańców Gminy Ryki.
W tym samym roku do instalacji kanalizacyjnej podłączone było 19,4% ludności
i 40,2% mieszkańców korzystało z gazu z sieci. Wśród osób zamieszkujących obszar miejski
Gminy Ryki z wodociągu korzystało 93,5% mieszkańców, z kanalizacji 40,5%, zaś z gazu z sieci
75,4%. Znacznie gorsza sytuacja występuje na obszarze wiejskim gminy: z wodociągu korzysta
tam 82,3% ludności, z kanalizacji 0,0%, a z gazu z sieci 7,9%. Dostęp mieszkańców Gminy Ryki
do infrastruktury wodociągowej jest na stosunkowo dobrym poziomie. Zdecydowana
większość gminy jest pokryta siecią wodociągową, choć nie wszyscy mieszkańcy mają
wybudowane przyłącza do sieci głównej i korzystają z własnych ujęć wody (studnie).
W 2012 roku 92,9% gospodarstw domowych miało dostęp do sieci wodociągowej. Czynnie
natomiast korzysta z tej możliwości tylko 87,6% mieszkań, które ma taką sposobność.
Gmina posiada własną oczyszczalnię ścieków, jednak zastosowana w niej przestarzała
technologia powoduje stałe przekraczanie norm środowiskowych. W 2014 roku rozpoczęta
została budowa nowoczesnej oczyszczalni, opartej na innowacyjnej holenderskiej technologii.
Funkcjonująca oczyszczalnia ścieków na koniec 2013 roku była w stanie obsłużyć
8 420 mieszkańców Gminy Ryki – 40,5% ogółu mieszkańców.
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WYKRES 21. LUDNOŚĆ W GMINIE RYKI OBSŁUGIWANA PRZEZ OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

9.
9.1.

Infrastruktura społeczna
Mieszkalnictwo

Warunki mieszkaniowe to jeden z ważniejszych czynników świadczących o rozwoju
gospodarczym społeczeństwa oraz stopniu jego zamożności. W zasobie mieszkaniowym Gminy
Ryki w 2013 roku nie było mieszkań socjalnych20. Liczba mieszkań prywatnych od 2002 roku
stale rośnie i w 2013 roku osiągnęła wartość 6 774, co stanowi przyrost w stosunku do roku
poprzedniego o 34 mieszkania. Stała poprawa zauważalna jest także w kwestii dostępnej
powierzchni, zarówno w przeliczeniu na 1 mieszkanie, jak i na 1 osobę.

20

Na podstawie danych z BDL GUS.
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TABELA 7.

STAN WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W GMINIE RYKI W LATACH 2002-2013.

Gmina Ryki

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mieszkania

6 073

6 120

6 150

6 189

6 225

6 259

6 314

6 344

6 680

6 710

6 740

6 774

Powierzchnia na
1 mieszkanie (m2)

75,6

76,0

76,3

76,6

77,0

77,3

77,9

78,3

80,6

80,9

81,2

81,6

Powierzchnia na
1 osobę (m2)

22,3

22,7

22,9

23,1

23,4

23,7

24,1

24,5

25,7

26,1

26,3

26,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Analiza wyposażenia mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne jest niezbędna przy ocenie
stanu jakości zasobów mieszkaniowych. Dzięki temu możliwe jest określenie warunków
socjalno-bytowych. W tym celu, na podstawie danych GUS bada się wyposażenie w: wodociąg,
ustęp spłukiwany, łazienkę, centralne ogrzewanie i gaz z sieci.
TABELA 8.

STAN WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ W GMINIE RYKI W URZĄDZENIA TECHNICZNO-SANITARNE W LATACH
2002-2013.

Gmina Ryki

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

wodociąg

5 573

5 539

5 569

5 609

5 645

5 679

5 734

5 765

6 173

6 203

6 235

6 269

ustęp
spłukiwany

4 682

4 708

4 738

4 779

4 815

4 849

4 904

4 935

5 751

5 781

5 814

5 849

łazienka

4 724

4 753

4 783

4 824

4 860

4 894

4 949

4 980

5 501

5 531

5 564

5 599

centralne
ogrzewanie

4 417

4 427

4 457

4 498

4 534

4 568

4 623

4 654

4 946

4 977

5 010

5 046

gaz z sieci

2 487

2 508

2 522

2 540

2 711

2 727

2 740

2 816

2 847

2 857

2 869

2 882

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że wprawdzie nie wszystkie mieszkania spełniają
podstawowe warunki socjalno-bytowe, jednak odsetek lokali pozostających bez wyposażenia
w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne jest stosunkowo niewielki. Pozytywnym
zjawiskiem jest ilość mieszkań wyposażonych w dostęp do wodociągu, ustępu spłukiwanego
i łazienki. W 2012 roku odpowiednio 92,5%, 86,3% i 82,7% mieszkań posiadało tego typu
instalacje. W 2012 powyżej 42% lokali mieszkalnych posiadało dostęp do wszystkich
wymienionych w tabeli instalacji. Infrastrukturę techniczną dotyczącą mieszkań należy ocenić
zatem jako będącą na wysokim poziomie.
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WYKRES 22. DYNAMIKA ZMIANY WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ W GMINIE RYKI W URZĄDZENIA TECHNICZNO-SANITARNE W LATACH
2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Porównanie warunków wyposażenia techniczno-sanitarnego Gminy Ryki z powiatem ryckim
i średnią dla woj. lubelskiego wypada korzystniej. W każdym z rodzajów instalacji odsetek
wyposażonych w nie mieszkań jest wyższy w przypadku Gminy Ryki niż w powiecie ryckim.
W przypadku wodociągu, ustępu spłukiwanego i łazienki Ryki wypadają także lepiej
w odniesieniu do średniej w województwie, zaś wskaźniki dotyczące centralnego ogrzewania
i gazu sieci są minimalnie niższe. W zestawieniu z powiatem i województwem, Gmina Ryki
posiada największy odsetek mieszkań wyposażonych w podłączenia do wodociągu. Warto
zauważyć, że różnice w wyposażeniu techniczno-sanitarnym mieszkań w powiecie ryckim są
niższe niż średnia w województwie, co świadczy o niższym stopniu wyposażenia mieszkań
w regionie.
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100,0

WYKRES 23. PORÓWNANIE POZIOMU WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ W GMINIE RYKI, POWIECIE RYCKIM I WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
W URZĄDZENIA TECHNICZNO-SANITARNE W 2013 ROKU.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

9.2.

Opieka zdrowotna

Jednym z głównych aspektów jakości opieki zdrowotnej, który należy mierzyć, jest dostęp
pacjentów do świadczeń. Jest on bardzo istotny, zwłaszcza dla najstarszych mieszkańców
gminy.
WYKRES 24. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – PORADY W GMINIE RYKI W LATACH 2003-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

62

2011

STRATEGIA GOSPODARCZEJ MARKI RYKI NA LATA 2015-2020 |

Według danych GUS na terenie Gminy Ryki w 2013 roku funkcjonował Szpital Powiatowy
w Rykach (AMG Centrum Medyczne – Szpital Powiatowy w Rykach), 17 zakładów opieki
zdrowotnej oraz 2 apteki ogólnodostępne. W Szpitalu Powiatowym mieszkańcy mają dostęp do
podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej: interna, pediatria, ginekologia,
chirurgia ogólna i urazowa (podstawowe specjalności) oraz kardiologiczna z pracownią
hemodynamiki, pulmonologiczna, ginekologiczna, chirurgiczno-ortopedyczna, neurologiczna,
leczenia uzależnień, psychiatryczna i stomatologiczna (poradnie specjalistyczne). Funkcjonuje
tam także izba przyjęć, laboratorium, pracownie diagnostyki obrazowej oraz dział transportu
sanitarnego21.

9.3.

Edukacja i kultura

Według danych GUS w 2013 roku, na terenie Gminy ryki funkcjonowało 11 przedszkoli oraz
7 oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych. Na obszarze gminy
funkcjonuje również 11 publicznych szkół podstawowych, 4 gimnazja oraz 2 licea
ogólnokształcące dla młodzieży (szkoły ponadgimnazjalne prowadzone są przez powiat):



Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Bazanowie,



Publiczna Szkoła Podstawowa w Oszczywilku



Publiczna Szkoła Podstawowa w Moszczance,



Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi,



Publiczna Szkoła Podstawowa w Owni,



Publiczna Szkoła Podstawowa w Swatach,



Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rykach,



Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rykach im. Jana Pawła II,



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Leopoldowie,



Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach,



Zespół Placówek Oświatowych w Rososzy.

Szkoły średnie:



Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach,



Zespół Szkół Zawodowych im. Wł. Korżyka w Rykach,



Zespól Szkół Zawodowych im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,



Pierwsze Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach, ul. Słowackiego 3.

Szkoły wyższe:



21

Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach.

Na podstawie: http://www.szpitalryki.pl/szpital.html

63

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Część I. Analiza i diagnoza strategiczna |
Rozdział I. Analiza potencjału gospodarczo-społecznego Gminy Ryki |

Problemem placówek oświatowych w Gminie Ryki są rosnące koszty utrzymania przy
zmniejszającej się liczbie uczniów. Liczba dzieci przekłada się na wysokość subwencji
otrzymywanej z budżetu państwa na utrzymanie szkół. Przyczynia się to do wzrostu kosztów
związanych z funkcjonowaniem danej placówki. Różnicę pomiędzy wysokością otrzymanej
subwencji a wydatkami na oświatę i wychowanie gmina musi pokryć z własnych środków.
WYKRES 25. DYNAMIKA ZMIANY LICZBY UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W GMINIE RYKI W LATACH
2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

TABELA 9.

WYSOKOŚĆ SUBWENCJI NA CELE OŚWIATOWE W PORÓWNANIU Z WYDATKAMI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE W GMINIE
RYKI W LATACH 2008-2013.
2008

Subwencja
na cele
oświatowe
Wydatki na
oświatę i
wychowanie
Różnica:

2009

2010

2011

2012

2013

razem

11 900 823,00 12 997 185,00 13 721 004,00 14 316 926,00 14 812 268,00 15 189 151,00 82 937 357,00

18 945 412,71 21 220 862,51 25 265 698,14 24 244 133,00 24 741 569,42 24 543 299,69 138 960 975,47

-7 044 589,71

-8 223 677,51 -11 544 694,14

-9 927 207,00 -9 929 301,42

-9 354 148,69

-56 023 618,47

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W Gminie Ryki działalność z zakresu kultury i sztuki prowadzi Miejsko-Gminne Centrum
Kultury, mieszczący się przy ulicy Warszawskiej 11 w Rykach. Jego podstawowym zadaniem
jest organizowanie i animowanie życia kulturalnego gminy oraz tworzenie jak najlepszego
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9.4.

Bezpieczeństwo

Nad bezpieczeństwem na terenie Gminy Ryki czuwa Komenda Powiatowa Policji w Rykach.
Na stan bezpieczeństwa wpływa także monitoring wizyjny miasta.
O sprawnie działający system ratowniczo-gaśniczy dba Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Rykach. Na terenie gminy działa także 16 jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej.

9.5.

Urzędy

W miejscowości Ryki znajduje się Urząd Miejski. Na terenie Gminy Ryki funkcjonują także
liczne instytucje, m.in.: placówki Poczty Polskiej, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy,
Prokuratura Rejonowa, Urząd Skarbowy, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek RewalidacyjnoWychowawczy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

10. Przedsiębiorczość
Gmina Ryki jest gminą miejsko-wiejską, która ma dualny charakter gospodarczy: rolniczy
(obszar wiejski) oraz handlowo-usługowy (obszar miejski). Zatem ilość występujących
podmiotów gospodarczych jest wyższa w porównaniu z gminami wiejskimi i porównywalna
(choć nieco niższa) jak w gminach miejskich. Istotnym faktem jest systematyczny wzrost
liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy. W okresie 2002-2013 ilość
podmiotów gospodarczych wzrosła o ponad 15,5% i w 2013 roku wyniosła 1645. Świadczy to
o rosnącej przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy oraz o tym, że podmioty te są w
stanie utrzymać się na lokalnym rynku.
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klimatu dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania potrzeb
kulturowych mieszkańców. W Rykach funkcjonuje także Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
mieszcząca się przy ul. Słowackiego 1.

WYKRES 26. LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ZAREJESTROWANYCH W GMINIE RYKI W LATACH 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Stale rosnąca liczba podmiotów gospodarczych wpływa na bardzo dobrą pozycję Gminy Ryki
(1 miejsce) wśród gmin powiatu ryckiego pod względem: wysokości wskaźnika
przedsiębiorczości oraz liczby prywatnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na
1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Gmina Ryki jest także liderem w powiecie
ryckim pod względem liczby nowo zarejestrowanych jednostek w rejestrze REGON
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców oraz osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym. Powiat rycki nie jest jednak silnie rozwinięty
gospodarczo, stąd ograniczanie się do analizy atrakcyjności Ryk tylko w ujęciu wewnątrzpowiatowym może mylnie sugerować realny potencjał Ryk w zakresie przedsiębiorczości.
TABELA 10.

RANKING POWIATÓW WOJ. LUBELSKIEGO W ZAKRESIE WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
podmioty
wpisane do
rejestru REGON
na 10 tys.
ludności

jednostki nowo
zarejestrowane
w rejestrze
REGON na
10 tys. ludności

jednostki
wykreślone
z rejestru
REGON na
10 tys. ludności

podmioty
wpisane do
rejestru na
1000 ludności

podmioty nowo
zarejestrowane na
10 tys. ludności
w wieku
produkcyjnym

Powiat bialski

20

18

23

20

17

Powiat parczewski

13

10

12

13

10

Powiat radzyński

18

15

14

18

15

Powiat włodawski

12

9

9

11

9

Powiat m. Biała Podlaska

3

3

4

3

4

powiat

66

STRATEGIA GOSPODARCZEJ MARKI RYKI NA LATA 2015-2020 |
Część I. Analiza i diagnoza strategiczna |
Rozdział I. Analiza potencjału gospodarczo-społecznego Gminy Ryki |
jednostki nowo
zarejestrowane
w rejestrze
REGON na
10 tys. ludności

jednostki
wykreślone
z rejestru
REGON na
10 tys. ludności

podmioty
wpisane do
rejestru na
1000 ludności

podmioty nowo
zarejestrowane na
10 tys. ludności
w wieku
produkcyjnym

Powiat biłgorajski

10

10

14

10

11

Powiat chełmski

24

23

17

24

23

Powiat hrubieszowski

15

17

24

15

16

Powiat krasnostawski

23

14

20

22

14

Powiat tomaszowski

6

24

14

6

24

Powiat zamojski

21

21

21

20

20

Powiat m. Chełm

4

3

2

4

3

Powiat m. Zamość

2

2

3

2

2

Powiat lubartowski

15

12

9

15

12

Powiat lubelski

8

6

9

8

6

Powiat łęczyński

22

15

12

22

20

Powiat świdnicki

7

5

5

6

5

Powiat m. Lublin

1

1

1

1

1

Powiat janowski

11

20

21

11

19

Powiat kraśnicki

19

18

19

18

18

Powiat łukowski

9

7

7

9

7

Powiat opolski

17

12

18

15

12

Powiat puławski

5

8

6

5

8

Powiat rycki

13

21

7

13

20

powiat
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podmioty
wpisane do
rejestru REGON
na 10 tys.
ludności

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Analizując podmioty gospodarcze z terenu Gminy Ryki według sekcji PKD 2007 należy
stwierdzić, że podstawową dziedziną działalności przedsiębiorstw jest handel. Istotną rolę
odgrywają także firmy związane z budownictwem, oraz przetwórstwem przemysłowym.
Pomimo dużych walorów przyrodniczych gminy, ilość podmiotów gospodarczych
nastawionych na świadczenie usług agroturystycznych oraz firm oferujących usługi hotelowe
i rekreacyjno-turystyczne jest stosunkowo niewielka.
Analizując dane z głównych sekcji w zakresie ilości podmiotów w latach 2009-2013 można
zaobserwować dynamikę zmian. W niniejszym przedziale czasowym zauważalny jest wzrost
liczby podmiotów zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną,
związanych z rolnictwem i leśnictwem, budownictwem oraz przetwórstwem przemysłowym. Na
wykresie 28 zaznaczono sekcje charakteryzujące się największą dynamiką zmian (pozytywną
i negatywną).
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WYKRES 27. % ROZKŁAD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W GMINIE RYKI W ROKU 2013 WG KLASYFIKACJI PKD 2007.
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Sekcja A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B: Górnictwo i wydobywanie

Sekcja C: Przetwórstwo przemysłowe

Sekcja D: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz…

Sekcja E: Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami…

Sekcja F: Budownictwo

Sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych…

Sekcja H: Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J: Informacja i komunikacja

Sekcja K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N: Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Sekcja O: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja P: Edukacja

Sekcja Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcje S i T: Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników…

Sekcja U: Organizacje i zespoły eksterytorialne

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

WYKRES 28. LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W GMINIE RYKI W ROKU 2013 WG KLASYFIKACJI PKD 2007.
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WYKRES 29. DYNAMIKA ZMIAN LICZBY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W GMINIE RYKI W LATACH 2009-2013.
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Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe
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Ważnymi przedsiębiorstwami z obszaru Gmina Ryki (w kolejności alfabetycznej) są22:

 P.P.H.U.”CEMAR” Paweł Ostrzyżek – na początku głównym założeniem firmy było
konfekcjonowanie cementu (workowanie), następnie do oferowanych usług doszedł
również transport samochodowy cementu. W kolejnym etapie rozwoju wachlarz
usług firmy poszerzył się również o beton towarowy, czyli produkcja betonu
towarowego, transport betonomieszarkami, przepompowywanie betonu na budowie
oraz sprzedaż materiałów budowlanych.

 Ferma Drobiu Sp.j. E. i W. Szewczyk & H. i K. Błachnio – celem przedsiębiorstwa jest
dostarczenie konsumentom i nabywcom instytucjonalnym jaj o najwyższej jakości.
Firma posiada własną mieszalnie pasz, dzięki czemu w pełni kontroluje proces
produkcji. Fermy są pod stałym nadzorem zootechnika oraz kontrolą weterynaryjną.
Dzięki zorganizowanej logistyce jajka prosto z kurnika trafiają do zakładu pakowania
i jeszcze tego samego dnia są przygotowane do sprzedaży.

 Hortex Holding S.A. – w zakładzie, zajmującym się przetwórstwem rolnym, powstają
mrożonki owoców, warzyw i zup. Firma Hortex to uznana marka, która zdobyła
nagrody m.in. Marka Godna Zaufania, Produkt Roku, Laur Konsumenta.

 JUWENT Szymański, Nowakowski Sp. j. – wiodący na polskim rynku producent
urządzeń do klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania.

 Leki Natury – zakład farmaceutyczny produkujący leki ziołowe.
 FPH "LUKS" Lucja Kisiel – uznany na polskim rynku producent zniczy, w tym
także wkładów do zniczy.

 MOSAIC STUDIO Robert Kępka – agencja reklamowa typu full service. Firma oferuje
m.in. strony internetowe, wydruki wielkoformatowe, reklamę na pojazdach, ulotki,
wizytówki, plakaty, reklamę świetlną, poligrafię czy też gadżety reklamowe.

 PUMAR Sp. j. – przedsiębiorstwo to jest przedstawicielem wielu renomowanych firm
branży budowlanej, instalacyjno-sanitarnej oraz wyposażenia wnętrz. Jednak trzon
działalności stanowi produkcja stolarki okiennej oraz drzwiowej z aluminium i PCV.
PUMAR to uznany producent okien, drzwi, fasad ścian oraz przegród wewnętrznych.
Posiada także własną flotę transportową.

 Z.P.H.U. RYDWAN Tadeusz Osiak – producent przyczep i lawet. Firma zajmuje się
również produkcją i naprawą plandek na przyczepy, samochody dostawcze oraz
samochody ciężarowe.

 "Sch" Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rykach – świadczy pomocy swoim
członkom – spółdzielniom – w zakresie organizowania korzystnych form zaopatrzenia
towarowego poprzez zawieranie dużych wspólnych kontraktów handlowych
z dostawcami i producentami.

 Spółdzielnia Mleczarska „Ryki” – zaliczana jest do najlepszych polskich producentów
serów dojrzewających. Sery produkowane są wyłącznie z mleka krowiego (bez
dodatków tłuszczów roślinnych), używane do produkcji mleko pochodzi z terenów
ekologicznie czystych, zaś wędzenie serów odbywa się wyłącznie w naturalny sposób
(na zrębkach wędzarniczych).
22

Lista firm dostarczona przez Urząd Miejski w Rykach.
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i specjalnych, mieszanek betonowych hydrotechnicznych, przeznaczonych na
konstrukcje dróg i mostów, na nawierzchnie drogowe, odporne na agresję
chemiczną, o podwyższonej odporności na ścieranie. Firma prowadzi badania każdej
partii wyprodukowanego betonu, wydaje stosowne atesty i świadectwa jakości.
Stosuje domieszki chemiczne i dodatki do betonu polepszające właściwości
produktu.

W Gminie Ryki istotną rolę pełni branża spożywcza
związana z rolnictwem: przetwórstwo owocowowarzywne, bazujące na lokalnych surowcach oraz
mleczarstwo. Na obszarze gminy bogate są tradycje
upraw ogrodniczych: truskawek, malin, porzeczek, wiśni
i warzyw oraz związane z nimi przetwórstwo23.

 Ważne

Gospodarka obszaru mocno uzależniona od rozwoju sektora rolniczego. Rozwojowi rolnictwa
sprzyja nie tylko tradycja, ale i dobry stan środowiska naturalnego. Jest to jednocześnie
szansa dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz produkcji wysokiej jakości
żywności, w tym żywności ekologicznej24.

Aktywność przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków z UE
Ryckie przedsiębiorstwa odznaczają się wysoką aktywnością i skutecznością w pozyskiwaniu
środków z Unii Europejskiej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Lubelską Agencję
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w perspektywie finansowej 2007-2013
31 przedsiębiorstw z Gminy Ryki uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu
Województwa Lubelskiego 2007-2013 na realizację 39 projektów. Kwota zrealizowanych
projektów to 53,4 mln zł, a wartość dofinansowania to 19,4 mln zł.
TABELA 11.

23
24

WYKAZ ŚRODKÓW Z UE POZYSKANYCH PRZEZ FIRMY Z RYK Z RPO WL 2007-2013.

Nazwa i adres
Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Andrzej Antolak/U.P.H.
Zakład Ślusarski Andrzej
Antolak, 08-500 Ryki,
Kolejowa 14a

"Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstwa
poprzez
wprowadzenie
innowacyjnych
technologii ”

Wartość
projektu w
PLN

5 884 387,88

Wartość
dofinansowania
UE w PLN

1 699 244,15

Numer
działania

PKD
projektu

Data
podpisania
umowy

RPLU.01.03.00

25.99.Z

2014-06-24

Na podstawie: Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
Na podstawie: Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Ryki na lata 2008-2015.
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 WIR-BUD S.C. Bauman, Dudek, Iwanek, Przybysz – producent betonów zwykłych

Nazwa i adres
Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Zdzisław Szarek
PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
"MEBLOMIX" Zdzisław
Szarek, 08-500 Ryki,
Kolejowa 2

Wzrost
konkurencyjności
i dywersyfikacji
działalności firmy
poprzez zakup
innowacyjnych
technologii do
produkcji mebli

Wartość
projektu w
PLN

Wartość
dofinansowania
UE w PLN

Numer
działania

PKD
projektu

Data
podpisania
umowy

568 752,00

275 128,00

RPLU.01.03.00

31.01.Z

2014-06-24

S.C. WIR-BUD Bauman,
Dudek, Iwanek, Przybysz,
08-500 Zalesie 53

Wzrost
konkurencyjności
WIR-BUD S.C. dzięki
zakupowi ciągu
technologicznego do
produkcji ZEObetonu
oraz pustaka
stropowego
ZEOteriva.

2 563 525,24

692 920,00

RPLU.01.03.00

23.63.Z

2014-06-12

Firma ProdukcyjnoHandlowa "LUKS" Lucja
Kisiel, 08-500 Ryki,
Przemysłowa 1

Poprawa
infrastruktury
produkcyjnej FPH
„LUKS” w celu
zwiększenia
konkurencyjności na
rynku krajowym.

2 697 063,84

849 979,65

RPLU.01.03.00

32.99.Z

2014-06-11

Tadeusz Osiak/ Z.P.H.U.
RYDWAN Tadeusz Osiak,
08-500 Stary Bazanów 3

Wdrożenie nowych
rozwiązań
technologicznych
w przedsiębiorstwie
Tadeusz Osiak Z.P.H.U.
Rydwan w celu
poprawy
konkurencyjności firmy.

2 492 520,82

849 959,57

RPLU.01.03.00

29.20.Z

2014-05-16

Pośpiech Anna, Pośpiech
Waldemar Frez S.C.,
08-500 Ryki, Kolejowa 1

Dywersyfikacja
działalności POŚPIECH
ANNA POŚPIECH
WALDEMAR FREZ S.C.
poprzez wdrożenie
nowych
innowacyjnych usług.

1 141 991,04

552 426,56

RPLU.01.03.00

25.11.Z

2014-04-25

MARGO P.P.H.U. Mariusz
Majchrzak,
08-500 Swaty 130A

Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstwa
MARGO P.P.H.U.
poprzez realizację
inwestycji.

764 076,00

264 010,00

RPLU.01.03.00

10.71.Z

2014-04-04

Łukasz Kępka - "LUK-BUD",
08-500 Ryki, Stanisława
Poniatowskiego 5 4

Poszerzenie oferty
usług firmy LUK-BUD

383 821,50

185 669,75

RPLU.01.02.00

43.39.Z

2014-02-05

Specjalistyczne Centrum
Medyczne SANMED s.c.
A.D. Kołodziejek,
08-500 Ryki, Żytnia 16

Wzrost
konkurencyjności
Specjalistycznego
Centrum Medycznego
Sanmed A.D.
Kołodziejek S.C.
poprzez inwestycje

453 627,72

192 791,78

RPLU.01.03.00

86.22.Z

2013-12-18
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Wartość
projektu w
PLN

Numer
działania

PKD
projektu

Data
podpisania
umowy

561 000,00

RPLU.01.03.00

28.25.Z

2013-12-12

1 749 104,28

603 686,99

RPLU.01.03.00

45.20.Z

2013-12-11

Dywersyfikacja
działalności
przedsiębiorstwa
poprzez uruchomienie
produkcji toreb
papierowych.

1 491 939,36

721 754,04

RPLU.01.02.00

45.20.Z

2013-12-05

Barbara Szymańska /
Barbara Szymańska
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe ADAMS,
08-500 Sierskowola 61

Wzrost
konkurencyjności
firmy poprzez zakup
innowacyjnych
maszyn budowlanych
umożliwiających
wprowadzenie
nowych usług.

1 552 875,00

594 940,50

RPLU.01.02.00

43.12.Z

2013-11-29

Drukarnia Agatka Zofia
Berezińska,
08-500 Swaty 252a

Wzrost
konkurencyjności
Drukarni Agatka
poprzez wprowadzenie
innowacyjnych na skalę
krajową usług
drukarskich oraz
zastosowaniem
najnowszych technik
ICT

2 804 400,00

849 813,00

RPLU.01.02.00

18.12.Z

2013-11-06

Paweł Ostrzyżek
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno - Handlowo Usługowe "CEMAR",
08-500 Kazimierzyn 2

"Termomodernizacja
budynku w celu
zmniejszenia
zapotrzebowania na
energię"

399 681,01

169 864,42

RPLU.01.04.01

23.63.Z

2013-09-03

Ewa Osińska / Ewa Osińska
P.H.U. ANCOR, 08-500
Chrustne, nie dotyczy 25

Zwiększenie
konkurencyjności firmy
na rynku krajowym
przez wprowadzenie
nowych innowacyjnych
technologii.

788 122,99

272 249,81

RPLU.01.02.00

22.29.Z

2013-01-30

OSKO-PLAST s.c. Mirosław
Ostrzyżek, Zdzisław
Kostyra,
08-500 Stara Dąbia, Stara
Dąbia 9

Wzrost
konkurencyjności
Spółki OSKO-PLAST
poprzez zakup
innowacyjnych
maszyn do obróbki
plastycznej blach.

685 354,38

331 533,20

RPLU.01.02.00

28.30.Z

2013-01-23

Nazwa i adres
Wnioskodawcy

Tytuł projektu

"JUWENT"
SZYMAŃSKI,NOWAKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA,
08-500 Ryki, Lubelska 31

Inwestycje
w innowacje
fundamentem
rozwoju Spółki na
rynku krajowym

1 353 000,00

"AUTO-SERVICE" S.C.
"WAROWNY" Warowny
Waldemar Warowny
Ryszard,
08-500 Dąbia Stara 32

Wzrost
konkurencyjności na
rynku krajowym
poprzez
wprowadzenie
nowych usług, ICT oraz
innowacyjności

P.H.U. "Elektromis" Marcin
Szydłowski, 08-530 Dęblin,
15 Pułku Piechoty
"Wilków" 3

Wartość
dofinansowania
UE w PLN
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Wartość
projektu w
PLN

Numer
działania

PKD
projektu

Data
podpisania
umowy

795 086,59

RPLU.01.02.00

18.12.Z

2013-01-22

1 279 082,19

473 942,68

RPLU.01.02.00

96.01.Z

2013-01-16

Termomodernizacja
budynków firmy Luks

372 236,38

149 351,23

RPLU.01.04.01

32.99.Z

2012-12-03

Mariola Ostrzyżek/ P.H.U.
WEMPO-BUD Ostrzyżek
Mariola,
08-500 Kazimierzyn 2a

Dywersyfikacja
i wzrost
konkurencyjności
firmy poprzez
wprowadzenie
nowych
innowacyjnych usług

1 243 182,74

424 993,20

RPLU.01.01.00

43.99.Z

2011-08-31

Marcin Włodarczyk/ Gomar
Marcin Włodarczyk,
08-500 Niwa Babicka 85c

Wzrost
konkurencyjności
i zdolności
inwestycyjnej poprzez
realizację inwestycjiszansą rozwoju
nowopowstałego
mikroprzedsiębiorstwa

772 169,40

263 071,20

RPLU.01.01.00

25.62.Z

2011-07-12

Jacek Szymański Delikatesy
Centrum, 08-500 Ryki,
Kochanowskiego 27

Rozwój
przedsiębiorstwa
Delikatesy Centrum
poprzez kompleksową
modernizację
i wyposażenie klubu
i restauracji Centrum
Handlowo-UsługowoRozrywkowego K2

1 808 213,36

621 176,66

RPLU.01.05.00

45.20.Z

2011-03-28

"Pumar-1" Pudło Tadeusz,
Pudło Maria, Pudło
Grzegorz, Pudło Marcin Sp.
J., 08-500 Ryki,
Warszawska 3A

Udział w firmy Pumar
w międzynarodowych
targach w Kijowie
i Helsinkach.

114 372,85

31 099,84

RPLU.02.04.01

22.23.Z

2011-03-01

OSKO-PLAST s.c. Mirosław
Ostrzyżek, Zdzisław
Kostyra, 08-500 Dąbia
Stara, Dąbia Stara 9

Wzrost
konkurencyjności
Spółki OSKO-PLAST
poprzez wdrożenie
innowacyjnej
technologii
projektowania,
produkcji
i kompleksowej
obróbki elementów
metalowych

1 261 156,16

516 732,00

RPLU.01.02.00

45.20.Z

2010-11-10

Nazwa i adres
Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Berezińska Zofia Drukarnia
Agatka,
08-500 Swaty 252a

Poprawienie
konkurencyjności
Drukarni "Agatka" na
rynku krajowym
poprzez zakup
innowacyjnych
urządzeń drukarskich.

3 601 055,01

Pralnia Limonka Wiesław
Wróbel, 08-530 Dęblin, 15
Pułku Piechoty "Wilków" 3

Nowoczesna Pralnia

Firma ProdukcyjnoHandlowa "Luks" Lucja
Kisiel, 08-500 Ryki,
Przemysłowa 1
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Nazwa i adres
Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Barbara Szymańska /
Barbara Szymańska
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-HandlowoUsługowe ADAMS,
08-500 Sierskowola 61

Wzrost
konkurencyjności
i jakości usług firmy
Barbara Szymańska
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo - Usługowe
ADAMS, poprzez
zakup innowacyjnych
maszyn budowlanych

Wartość
projektu w
PLN

Wartość
dofinansowania
UE w PLN

Numer
działania

PKD
projektu

Data
podpisania
umowy

1 781 995,44

835 677,50

RPLU.01.02.00

45.20.Z

2010-11-09

Krzysztof Gąska Usługi
Murarskie, 08-500 Nowa
Dąbia, nie dotyczy 38B

Inwestycje w środki
trwałe w celu
podniesienia
konkurencyjności
firmy na rynku
budowlanym

866 496,88

420 950,26

RPLU.01.02.00

45.20.Z

2010-11-08

NZOZ "Reha-vita" s.c.
Monika Bujała, Anna Kos Lisowska, 24-100 Puławy,
Hollakowej 5

Wzrost
konkurencyjności
NZOZ Reha-vita
poprzez inwestycje
w środki trwałe
i unowocześnienie
oferty usługowej

324 256,23

192 288,55

RPLU.01.02.00

45.20.Z

2010-11-08

SARSBUD Przedsiębiorstwo
Usług Budowlanych
Ryszard Szczotka,
08-504 Sarny 28A

Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstwa
poprzez powiększenie
parku maszynowego,
informatyzację
procesu zarządzania,
zmniejszenie kosztów
usług obcych
i wprowadzenie do
oferty nowych
produktów i usług

1 158 481,26

389 388,95

RPLU.01.02.00

45.20.Z

2010-10-15

Ewa Osińska /
Przedsiębiorstwo
Handlowo - Usługowe
"ANCOR" Ewa Osińska,
08-500 Ryki, Dolna 34

Wzrost
konkurencyjności oraz
jakości i asortymentu
produktów firmy
poprzez budowę
budynku
magazynowousługowego i zakup
innowacyjnej w skali
kraju maszyny

990 222,19

411 769,46

RPLU.01.02.00

55.10.Z

2010-10-13

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE
"ROMEX" WYTWÓRNIA
ZNICZY ROMAN IWANEK,
08-500 Ryki,
Przemysłowa 8

Zakup nowoczesnych
urządzeń do produkcji
zniczy oraz
rozbudowa zakładu.

3 841 421,35

1 337 987,55

RPLU.01.03.00

55.10.Z

2010-03-30
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Wartość
projektu w
PLN

Numer
działania

PKD
projektu

Data
podpisania
umowy

374 124,10

RPLU.01.03.00

55.10.Z

2010-03-30

497 006,48

208 234,17

RPLU.01.05.00

55.20.Z

2009-12-14

Uruchomienie
kompleksowego
Centrum Medycznego
w Rykach

617 565,01

313 614,43

RPLU.01.01.00

86.21.Z

2009-12-08

Figaro Group spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością,
08-500 Ryki, Warszawska
10

Rozwój Figaro Group
Sp. z o.o. w oparciu
o technologię druku
cyfrowego

1 045 915,38

423 809,90

RPLU.01.01.00

18.12.Z

2009-12-01

"URODA STUDIO" Monika
Zamojska, 08-500 Ryki,
Słowackiego 4

Zwiększenie
konkurencyjności firmy
„URODA STUDIO”
poprzez zakup
nowoczesnego
wyposażenia

799 655,80

423 574,55

RPLU.01.01.00

96.02.Z

2009-11-13

"KODAK EXPRESS - Studio
Fotograficzne"
E. Adameczek spółka
jawna, 08-500 Ryki,
Wyczółkowskiego 8 4

Wzrost
konkurencyjności Studia
Fotografii Cyfrowej
KODAK EXPRESS
w Rykach poprzez zakup
innowacyjnych
urządzeń oraz
wyposażenia

871 080,00

424 830,00

RPLU.01.01.00

74.20.Z

2009-10-30

"KODAK EXPRESS - Studio
Fotograficzne"
E. Adameczek spółka
jawna, 08-500 Ryki,
Wyczółkowskiego 8 4

Uruchomienie
nowoczesnego Studia
Fotografii Cyfrowej
KODAK EXPRESS
w Rykach

730 066,30

356 056,92

RPLU.01.01.00

74.20.Z

2008-12-19

"URODA STUDIO" Monika
Zamojska, 08-500 Ryki,
Słowackiego 4

Uruchomienie
„URODA STUDIO” –
nowoczesnego salonu
fryzjersko –
kosmetycznego

869 137,60

416 144,19

RPLU.01.01.00

96.02.Z

2008-12-19

razem:

53 386 521,46

19 470 875,35

Nazwa i adres
Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Firma Produkcyjno
Handlowa "LUKS" Lucja
Kisiel, 08-500 Ryki,
Przemysłowa 1

Wzrost
konkurencyjności
Firmy „LUKS”, w skali
kraju, poprzez zakup
nowoczesnych maszyn
produkcyjnych,
informatyzację
zarządzania oraz
wprowadzenie do
oferty nowych,
ekologicznych
produktów.

767 510,39

Bożena Mateńka,
08-500 Ryki,
Rynek Stary 1 5

Uruchomienie
restauracji "Jubilatka"
oraz wprowadzenie
produktów
hotelarskich poprzez
zakup środków
trwałych.

Specjalistyczne Centrum
Medyczne SANMED s.c.
A.D. Kołodziejek,
08-500 Ryki, Żytnia 16

Wartość
dofinansowania
UE w PLN

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
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Pomimo wysokiej aktywności ryckich przedsiębiorców w sferze dotacji unijnych, władze
Gminy Ryki powinny podjąć działania zmierzające do dalszego zachęcania środowisk
biznesowych do aplikowania o środki z UE w okresie 2014-2020. Zasadnym wydaje się
stworzenie systemowych mechanizmów informujących o konkursach i wspierających
przedsiębiorców w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie.

 Ważne

Przedsiębiorcy z Ryk zajmują wśród 213 lubelskich gmin:
8 miejsce w kryterium wartości dofinansowania z UE,
9 miejsce w kryterium liczby projektów
i 8 miejsce pod wzglądem wartości projektów25.

10.1. Struktura podmiotów gospodarczych
W Rykach działają w zdecydowanej większości mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do
9 osób – stanowiły one na koniec 2013 roku 95% wszystkich firm. Nie funkcjonuje na terenie
gminy żadna firma zatrudniająca powyżej 1000 pracowników, ani żadne duże przedsiębiorstwo
zatrudniające 250-999 pracowników. Struktura podmiotów gospodarczych w Rykach według
kryterium liczby pracowników nie odbiega znacząco od uwarunkowań ogólnopolskich
i wojewódzkich.
WYKRES 30. PODMIOTY GOSPODARCZE W GMINIE RYKI KLASYFIKOWANE W 2013 ROKU WEDŁUG KRYTERIUM LICZBY PRACUJĄCYCH.
250-999 prac.
0%

powyżej 1000 prac.
0%
50-249 prac.
1%

10-49 prac.
4%

0-9 prac.
10-49 prac.
50-249 prac.
250-999 prac.

0-9 prac.
95%

powyżej 1000 prac.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
25

Dane dla: „Oś I: Przedsiębiorczość i innowacje”; typ projektu: „projekty własne”.
Źródło: http://mapa.rpo.lubelskie.pl/pl/porownanie-gmin#wyniki
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Wśród form prawnych ryckich firm zdecydowanie dominują podstawowe w postaci
jednoosobowych działalności gospodarczych – 83,9% ogółu wszystkich podmiotów z Gminy
Ryki w rejestrze REGON. Spółek cywilnych jest 7,9%, natomiast spółek handlowych 3,8% –
w Rykach w 2013 roku działało 9 spółek handlowych, z czego 6 spółek handlowych z udziałem
kapitału zagranicznego oraz 3 spółki akcyjne. Spółdzielnie, fundacje oraz stowarzyszenia
i organizacje społeczne stanowiły 3,9% wszystkich podmiotów gospodarczych.
WYKRES 31. PODMIOTY GOSPODARCZE W GMINIE RYKI W 2013 ROKU WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Powodem do niepokoju jest występująca okresowo w ostatnich 5 latach tendencja
porównywalnej bądź nawet większej liczby wykreślonych podmiotów niż nowo
zarejestrowanych. Negatywne jest także zjawisko, że od 2010 roku liczba nowo rejestrowanych
podmiotów ciągle spada. Porównanie podstawowych wskaźników obrazujących liczbę
podmiotów gospodarczych w Gminie Ryki, powiecie ryckim i woj. lubelskim z średnią dla Polski
w 2013 roku ukazuje, generalnie słaby stan rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Ryki.
Zaprezentowane na wykresie wskaźniki pokazują jednak lepszą sytuację w Gminie Ryki niż
w powiecie ryckim.

Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców
i uświadomienie im korzyści płynących z prowadzenia
działalności gospodarczej będzie ważnym zadaniem
i wyzwaniem, stojącym przed władzami Gminy.
Istotne będzie także podjęcie działań mających na celu
zhamowanie zjawiska wzrostu liczby upadających firm.

 Ważne
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WYKRES 32. PORÓWNANIE JEDNOSTEK NOWO ZAREJESTROWANYCH I WYKREŚLONYCH Z REJESTRU REGON NA 10 TYS. LUDNOŚCI
W GMINIE RYKI W LATACH 2009-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

WYKRES 33. PORÓWNANIE STOPNIA ODCHYLEŃ PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW OBRAZUJĄCYCH LICZBĘ PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH W GMINIE RYKI, POWIECIE RYCKIM I WOJ. LUBELSKIM Z ŚREDNIĄ DLA POLSKI W 2013 ROKU
(POLSKA = 100).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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10.2. Struktura sektorów biznesowych
Analizując strukturę sektorów biznesowych w Gminie Ryki można zaobserwować rosnącą liczbę
podmiotów obsługujących sektor przemysłu i budownictwa. W porównaniu do struktury
sektorów biznesowych w Polsce, województwie lubelskim i powiecie ryckim w szczególności
znacznie firm sektora przemysłu jest dużo wyższe w Gminie Ryki – 13,5%% w 2013 roku
w Rykach w porównaniu z 10,9% w powiecie ryckim, 8,6% w Lubelskiem i 9,7% w Polsce.
Zaskakujące jest to, że pomimo dużego znaczenia rolnictwa w strukturze gospodarczej Ryk,
w ogólnej strukturze podmiotów gospodarczych liczba firm działających w sektorze rolnictwa
jest niewielka – zaledwie 1,1% w 2013 roku, przy 2,1% w powiecie ryckim i 2,6% w woj.
lubelskim.
WYKRES 34. SEKTORY BIZNESOWE W GMINIE RYKI – DYNAMIKA ZMIAN W LATACH 2009-2013.
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12,9

15,0

57,8

13,1

2011 1,1

12,4

15,0

58,9

12,6

2010 1,1

11,8

15,0

59,2

12,9

2009 1,1

10,8

13,8

61,3

12,9

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie danych z BDL GUS.

WYKRES 35. PORÓWNANIE SEKTORÓW BIZNESOWYCH W GMINIE RYKI, POWIECIE RYCKIM I WOJ. LUBELSKIM ZE STRUKTURĄ
OGÓLNOPOLSKĄ W 2013 ROKU.
ROLNICTWO
0%

10%

GMINA RYKI 1,2

13,5

powiat rycki 2,1

10,9

PRZEMYSŁ
20%

30%

BUDOWNICTWO
40%

14,6
13,8

lubelskie 2,6

8,6

11,9

Polska 2,2

9,7

11,7

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie danych z BDL GUS.
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WYKRES 36. PORÓWNANIE STOPNIA ODCHYLEŃ SEKTORÓW BIZNESOWYCH W GMINIE RYKI, POWIECIE RYCKIM
I WOJ. LUBELSKIM Z ŚREDNIĄ DLA POLSKI W 2013 ROKU (POLSKA = 100).
Polska (=100)

powiat rycki

GMINA RYKI

lubelskie
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ROLNICTWO
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
USŁUGI NIERYNKOWE

40,0

PRZEMYSŁ

20,0
0,0

USŁUGI RYNKOWE

BUDOWNICTWO

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

10.1. Ocena możliwości rozwojowych branż lokalnej
gospodarki z wykorzystaniem wskaźnika
lokalizacji (LQ)
10.1.1.

Metodologia

Metodyka obliczania wskaźnika lokalizacji
Wskaźnik lokalizacji (location quotient – LQ) jest powszechnie wykorzystywanym w geografii
ekonomicznej oraz analizie ekonomicznej regionów wskaźnikiem, który służy określaniu
poziomu natężenia badanego zjawiska w danym regionie, w relacji do całej gospodarki. Jest on
często stosowany w ekonomii w analizie przestrzennego zróżnicowania regionów.
Dla potrzeb niniejszym dokumencie określono, iż wskaźnik LQ jest miarą koncentracji
działalności gospodarczej (liczby firm) na obszarze Gminy Ryki – wskaźnik gęstości firm –
w odniesieniu do obszaru referencyjnego, który stanowią powiat rycki, województwo lubelskie
i Polska.
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Wychodząc z założenia, że jedną z miar rozwoju gospodarczego jest liczba podmiotów
gospodarczych, tą zmienną przyjęto jako zasadniczy wskaźnik na potrzeby niniejszej analizy.
Istniejące i powstające przedsiębiorstwa stanowią bowiem dla inwestorów wskaźnik
informujący o sprzyjających warunkach dla potencjalnych inwestycji. Koncentracja
podmiotów reprezentujących różne branże gospodarki sprzyja integracji pionowej i poziomej,
zaś dywersyfikacja działalności uodparnia regionalną gospodarkę na szoki wewnętrzne
i zewnętrzne. Funkcjonujące przedsiębiorstwa zachęcają innych do naśladowania, zaś
wysoki poziom przedsiębiorczości jest skorelowany z rozwojem społecznym
i ekonomicznym.
Dzięki analizie metodą input-output – opartej na badaniu powiązań pomiędzy sektorami –
możliwe jest wskazanie branż, w których potencjał Gminy Ryki jest największy, a także
zaobserwowanie różnic w dynamice rozwoju poszczególnych branż lokalnej gospodarki.
Wskaźnik lokalizacji LQ obliczono według wzoru:

gdzie:
LQ – wskaźnik lokalizacji/specjalizacji,
Eib – zmienna w sektorze i, w obszarze badanym b w okresie t,
Eb – zmienna we wszystkich sektorach w badanym obszarze b w okresie t,
Eir – zmienna w sektorze i, w obszarze referencyjnym r w okresie t,
Er – zmienna we wszystkich sektorach w obszarze referencyjnym r w okresie t.

Wskaźnik LQ bazujący na liczbie firm można przedstawić za pomocą schematu:
(

liczba firm w sektorze
)
całkowita liczba firm

>1,25 x (
Gmina Ryki

liczba firm w sektorze
powiat
)
całkowita liczba firm województwo

Wartość wskaźnika LQ należy interpretować następująco :



LQ<1 oznacza, że na obszarze Gminy Ryki koncentracja firm jest mniejsza niż
w obszarze referencyjnym – obszarze, z którym dokonywane jest porównanie co do
struktury podmiotów gospodarczych (w tym wypadku powiat rycki, województwo
lubelskie i Polska). Wartość ta oznacza potencjalny niedobór pewnych rodzajów
działalności, które aby zaspokoić lokalny popyt muszą być sprowadzane z zewnątrz;



LQ=1 (dopuszcza się standardowe odchylenie +/- 0,15) oznacza, że rozkład na obszarze
Gminy Ryki jest bardzo zbliżony względem rozkładu tej zmiennej w obszarze;



LQ>1 oznacza, że na obszarze Gminy Ryki koncentracja firm zarejestrowanych w danej
sekcji / specjalizacji jest wyższa niż średnio w obszarze referencyjnym. Może to
powodować powstawanie nadwyżek określonych dóbr i usług, które po zaspokojeniu
popytu lokalnego mogą być eksportowane poza granice Gminy Ryki;
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Wartość wskaźnika LQ>1,25 świadczy o lokalnej specjalizacji Gminy Ryki w danej
branży, bowiem istnieje wyraźnie większe skupisko podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w danej sekcji / specjalizacji, niż średnio w obszarze
referencyjnym. Należy jednakże porównać wartość wskaźnika LQ z faktyczną liczbą
firm na danym obszarze i dokonać urealnienia, bowiem w niektórych przypadkach
wysoka wartość LQ jest dla branży, w której działa zaledwie kilka podmiotów i z punktu
widzenia skali całej gminy nie odgrywają one w danym momencie istotnego znaczenia.

Analizie wskaźnikiem LQ opartym na gęstości firm poddano 20 sekcji PKD 2007 oraz 17 branż:
drzewno-meblarska
produkcji maszyn i środków
transportu
rolno-spożywcza
medyczna
budowlana
metalowa
wodno-kanalizacyjna
finansowo-ubezpieczeniowa
technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT)
chemiczno-farmaceutyczna
logistyczna
badawcza
turystyczna
kreatywna
odzieżowa (tekstylna)
energetyczna
wydobywczo-górnicza.
TABELA 12.

WYKAZ SEKCJI PKD 2007, KTÓRE PODDANO ANALIZIE WSKAŹNIKIEM LQ.

Sekcja A

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja B

Górnictwo i wydobywanie

Sekcja C

Przetwórstwo przemysłowe

Sekcja D

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych

Sekcja E

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Sekcja F

Budownictwo

Sekcja G

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

Sekcja H

Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja I

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja J

Informacja i komunikacja

Sekcja K

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Sekcja L

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Sekcja M

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja N

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

Sekcja O

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Sekcja P

Edukacja

Sekcja Q

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Sekcja R

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcje S i T
Sekcja U

Pozostała działalność usługowa
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby
i świadczące usługi na własne potrzeby
Organizacje i zespoły eksterytorialne

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Dynamiczna analiza zmian wskaźnika lokalizacji (∆LQ)
Wartościowe wyniki dotyczące zmian regionalnej specjalizacji można dodatkowo wzbogacić
o analizę dynamiczną wskaźników lokalizacji. Dynamikę wskaźnika lokalizacji można obliczyć
według następującego wzoru:

gdzie:
LQ t+1 – ostatni rok analizowanego okresu,
LQ t – pierwszy rok analizowanego okresu.

Kwalifikacja rozwojowa branż lokalnej gospodarki
Celem klasyfikacji poszczególnych branż w Gminie Ryki dokonano ich rozbicia na cztery
obszary, które przedstawia poniższy rysunek. Schemat klasyfikowania działalności został
przeprowadzony ze względu na wartość i dynamikę wskaźnika lokalizacji.
TABELA 13.

MACIERZ ROZWOJU BRANŻ.

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie: A. Kowalski, Aktywność gospodarcza przedsiębiorców w ujęciu lokalnym (na
przykładzie powiatu giżyckiego), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2006.
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„Koło napędowe” lokalnej gospodarki – branże w I sekcji o wskaźniku specjalizacji LQ>1,25
oraz dodatniej dynamice rozwoju ΔLQ>0

Grupa II – „lokalne potencjały” – obejmuje sekcje, które charakteryzowały się niskim
poziomem lokalnej koncentracji (LQ<1), ale wykazały dodatnią dynamikę rozwoju. Sekcje grupy
II mogą stać się potencjalnym źródłem rozwoju.

„Lokalne potencjały” – branże w II sekcji o wskaźniku specjalizacji LQ<1
oraz dodatniej dynamice rozwoju ΔLQ>0

Do grupy III – „lokalne znaki zapytania” – zaliczono branże gospodarcze, które na początku
analizowanego okresu wykazywały wysoki wskaźnik koncentracji, ale ich znaczenie gospodarcze
zmniejszyło się i zanotowały ujemną dynamikę rozwoju (ΔLQ<0). W przypadku tej grupy
podmiotów należy przeanalizować przyczyny spadku potencjału gospodarczego. Ważne może
być również ich wsparcie, jeśli są to sekcje o znaczeniu strategicznym dla rozwoju lokalnego,
w celu poprawienia ich sytuacji ekonomicznej i zahamowania odpływu kapitału z regionu.

„Lokalne znaki zapytania” – branże w III sekcji o wskaźniku specjalizacji LQ>1
oraz ujemnej dynamice rozwoju ΔLQ<0

Najmniejsze znaczenie dla ekonomicznego rozwoju gospodarki lokalnej posiadają sekcje PKD
zaliczane do grupy IV – „lokalne zalążki”, tj. o niskiej wartości wskaźnika lokalizacji i ujemnej
jego dynamice.

„Lokalne zalążki” – branże w IV sekcji o wskaźniku specjalizacji LQ<1
oraz ujemnej dynamice rozwoju ΔLQ<0
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Najbardziej pożądaną sytuację przedstawia grupa I obejmująca sekcje, które posiadały wysoki
wskaźnik LQ (LQ>1,25) oraz dodatnią dynamikę rozwoju (ΔLQ>0). Podmioty zarejestrowane
w sekcjach zakwalifikowanych do tej grupy są „kołem napędowym” lokalnej gospodarki.

10.1.2.

Analiza Gminy Ryki

Na podstawie analizy Gminy Ryki wskaźnikiem LQ można stwierdzić, że struktura działających
podmiotów gospodarczych opera się przede wszystkim na branżach „tradycyjnych”, ale można
zaobserwować rozwój innowacyjnych specjalizacji. Analiza dynamicznych zmian ukazuje
4 tendencje: (1) w Gminie Ryki, nie istnieją branże o wysokim nasyceniu (LQ > 3),
(2) w porównaniu z powiatem i województwem umacniają się główne specjalizacje branżowe
z 2009 roku, (3) następuje dywersyfikacja branż gospodarczych (pojawiają się nowe kierunki
rozwoju) oraz (4) dodatnia dynamika wzrostu dotyczy przede wszystkim branż tradycyjnych,
związanych bezpośrednio i pośrednio z sektorem przemysłu i budownictwa.
TABELA 14.

WSKAŹNIK GĘSTOŚCI FIRM DLA BRANŻ W GMINIE RYKI (REFERENCJA OGÓLNOPOLSKA).
obszar referencyjny dla Gminy RYKI: POLSKA

Wskaźnik LQ >1,25 w 2009 roku dla branż

Wskaźnik LQ >1,25 w 2013 roku dla branż

Dodatnia dynamika wskaźnika LQ dla branż

produkcja maszyn i środków
transportu

1,66

wydobywczo-górnicza

2,25

wydobywczo-górnicza

1,77

metalowa

1,43

produkcja maszyn i środków
transportu

1,95

chemiczno-farmaceutyczna

1,63

energetyczna

1,29

metalowa

1,90

metalowa

0,34

chemiczno-farmaceutyczna

1,28

odzieżowa (tekstylna)

0,33

drzewno-meblarska

0,19

produkcja maszyn i środków
transportu

0,18

logistyczna

0,13

budowlana

0,06

turystyczna

0,02

medyczna

0,003

Źródło: opracowanie własne PARR.

TABELA 15.

WSKAŹNIK GĘSTOŚCI FIRM DLA BRANŻ W GMINIE RYKI (REFERENCJA WOJEWÓDZKA).
obszar referencyjny dla Gminy RYKI: LUBELSKIE

Wskaźnik LQ >1,25 w 2009 roku dla branż

Wskaźnik LQ >1,25 w 2013 roku dla branż

Dodatnia dynamika wskaźnika LQ dla branż

produkcja maszyn i środków
transportu

2,40

produkcja maszyn i środków
transportu

2,70

wydobywczo-górnicza

2,12

metalowa

2,08

metalowa

2,65

chemiczno-farmaceutyczna

1,26

technologie informacyjne i
komunikacyjne (ICT)

1,31

wydobywczo-górnicza

1,81

metalowa

0,27

chemiczno-farmaceutyczna

1,54

odzieżowa (tekstylna)

0,26

odzieżowa (tekstylna)

1,32

drzewno-meblarska

0,18

1,26

produkcja maszyn i środków
transportu

0,12

logistyczna

0,08

budowlana

0,004

turystyczna

0,001

technologie informacyjne i
komunikacyjne (ICT)

Źródło: opracowanie własne PARR.
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TABELA 16.

WSKAŹNIK GĘSTOŚCI FIRM DLA BRANŻ W GMINIE RYKI (REFERENCJA POWIATOWA).
obszar referencyjny dla Gminy RYKI: POWIAT RYCKI

chemiczno-farmaceutyczna
produkcja maszyn i środków
transportu
technologie informacyjne
i komunikacyjne (ICT)
metalowa

Wskaźnik LQ >1,25 w 2013 roku dla branż

Dodatnia dynamika wskaźnika LQ dla branż

2,36

chemiczno-farmaceutyczna

2,31

wydobywczo-górnicza

2,26

1,62

produkcja maszyn i środków
transportu

1,58

odzieżowa (tekstylna)

0,19

1,51

wydobywczo-górnicza

1,54

drzewno-meblarska

0,15

1,35

metalowa

1,42

metalowa

0,05

technologie informacyjne
i komunikacyjne (ICT)

1,36

budowlana

0,02

Źródło: opracowanie własne PARR.

TABELA 17.

BRANŻE W O WYSOKIEJ SPECJALIZACJI W 2013 ROKU.
specjalizacja

Ilość występowań w obszarach referencyjnych w 2013

produkcja maszyn i środków transportu

3

metalowa

3

chemiczno-farmaceutyczna

3

wydobywczo-górnicza

3

technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)

2

odzieżowa (tekstylna)

1

Źródło: opracowanie własne PARR.

TABELA 18.

BRANŻE O DODATNIEJ DYNAMICE ZMIAN W GMINIE RYKI W OKRESIE 2009-2013.
specjalizacja

Ilość występowań w obszarach referencyjnych w 2013

metalowa

3

wydobywczo-górnicza

3

odzieżowa (tekstylna)

3

drzewno-meblarska

3

budowlana

3

produkcja maszyn i środków transportu

2

chemiczno-farmaceutyczna

2

logistyczna

2

turystyczna

2

medyczna

1

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Wskaźnik LQ >1,25 w 2009 roku dla branż

Analizując zmianę wskaźnika gęstości firm w ujęciu dynamicznym (∆LQ > 0) w latach 2009-2013
można zaobserwować, że największe znaczenie uzyskały firmy z branż:



metalowa,



wydobywczo-górnicza,



odzieżowa (tekstylna),



drzewno-meblarska,



budowlana,



produkcja maszyn i środków transportu,



chemiczno-farmaceutyczna,



logistyczna.

Jednakże aby realnie ocenić znaczenie poszczególnych specjalizacji dla gospodarki Ryk, należy
wskaźnik LQ porównać z liczbą firm działających w poszczególnych branżach.
WYKRES 37. LICZBA I % UDZIAŁ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJACH W GMINIE RYKI W 2013 ROKU.
drzewno-meblarska
38
2,4%

drzewno-meblarska
rolno-spożywcza

rolno-spożywcza
32
2,0%

budowlana
wodno-kanalizacyjna

budowlana
248
15,8%

wodno-kanalizacyjna
2
0,1%
technologie informacyjne i
komunikacyjne (ICT)
50
3,2%

inna
658
41,9%

logistyczna
76
4,8%
turystyczna
55
3,5%
odzieżowa (tekstylna)
19
1,2%
wydobywczo-górnicza
4
0,3%

metalowa
96
6,1%
energetyczna
2
0,1%
kreatywna
51
3,2%

badawcza
62
3,9%

medyczna
82
5,2%

finansowo-ubezpieczeniowa
51
3,2%
chemiczno-farmaceutyczna
3
0,2%

produkcja maszyn i środków
transportu
43
2,7%

technologie informacyjne i
komunikacyjne (ICT)
logistyczna
turystyczna
odzieżowa (tekstylna)
produkcja maszyn i
środków transportu
medyczna
metalowa
finansowoubezpieczeniowa
chemiczno-farmaceutyczna
badawcza
kreatywna
energetyczna
wydobywczo-górnicza
inna

Źródło: opracowanie własne PARR.

Porównanie liczby podmiotów i wartości wskaźnika specjalizacji LQ w wybranych branżach
umożliwiło określenie, które specjalizacje są charakterystyczne dla gospodarki Ryk. Są to
branże:
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budowlana,



produkcja maszyn i środków transportu,



metalowa.
PORÓWNANIE LICZBY PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W SPECJALIZACJACH Z WARTOŚCIĄ WSKAŹNIKA LQ.

specjalizacja

liczba
podmiotów

% w ogólnej
liczbie
podmiotów

drzewno-meblarska

38

rolno-spożywcza

32

budowlana

Wartość wskaźnika specjalizacji LQ
obszar
referencyjny:
POLSKA

obszar
referencyjny:
LUBELSKIE

obszar
referencyjny:
POWIAT RYCKI

2,4%

1,14

0,97

1,14

2,0%

0,76

0,64

0,67

248

15,8%

1,23

1,21

1,05

wodno-kanalizacyjna

2

0,1%

1,09

0,90

0,66

technologie informacyjne
i komunikacyjne (ICT)

50

3,2%

0,89

1,26

1,36

logistyczna

76

4,8%

0,72

0,67

0,87

turystyczna

55

3,5%

0,71

0,75

0,78

odzieżowa (tekstylna)

19

1,2%

0,99

1,32

0,97

produkcja maszyn i środków
transportu

43

2,7%

1,95

2,70

1,58

medyczna

82

5,2%

0,91

0,81

0,97

metalowa

96

6,1%

1,90

2,65

1,42

finansowo-ubezpieczeniowa

51

3,2%

0,57

0,61

0,91

chemiczno-farmaceutyczna

3

0,2%

1,28

1,54

2,31

badawcza

62

3,9%

0,72

0,84

0,95

kreatywna

51

3,2%

0,55

0,73

1,01

energetyczna

2

0,1%

0,63

0,63

0,77

wydobywczo-górnicza

4

0,3%

2,25

1,81

1,54

inna

658

41,9%

Źródło: opracowanie własne PARR.

 Ważne

Analiza specjalizacji gospodarczej Ryk wykazała, że
priorytetowo powinny być wspierane podmioty
z obecnej struktury specjalizacji branżowej, tj.: produkcji
maszyn i środków transportu, metalowej i budowlanej.
Jednakże, należy podejmować działania zmierzające do
dywersyfikacji gospodarczej opartej na branżach
innowacyjnych, tj.: chemiczno-farmaceutycznej,
wydobywczo-górniczej i ICT. Także logistyka, która ma
dodatnią dynamikę LQ, powinna być w przyszłości
istotnym kierunkiem specjalizacji.
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TABELA 19.

1,5

2,0

J: Informacja i komunikacja
L: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
N: Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
P: Edukacja
R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
U: Organizacje i zespoły eksterytorialne

K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

O: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

S, T: Pozostała działalność usługowa
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

2,5

H: Transport i gospodarka magazynowa

2,0

I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

1,5

F: Budownictwo

P

O

G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

1,0

R

F
G

D: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D

K

QS, T

E: Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

I

C

B

B: Górnictwo i wydobywanie

0,5

J

M

A

H

WYSOKA SPECJALIZACJA

C: Przetwórstwo przemysłowe

0,0

U

L

N

E

[∆LQ]

wartość LQ

obszar referencyjny: POLSKA

A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

NISKA SPECJALIZACJA

Źródło: opracowanie własne PARR.

dynamika ∆LQ 2009-2013

3,0

[LQ]

WYKRES 38. WSKAŹNIK LOKALIZACJI W 2013 ROKU ORAZ DYNAMIKA ROZWOJU WG SEKCJI PKD 2007 DLA GMINY RYKI W OKRESIE 2009-2013 (REFERENCJA OGÓLNOPOLSKA).

DODATNIA

UJEMNA
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dynamika ∆LQ 2009-2013

J: Informacja i komunikacja
L: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
N: Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
P: Edukacja
R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
U: Organizacje i zespoły eksterytorialne

K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

O: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

S, T: Pozostała działalność usługowa
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
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H: Transport i gospodarka magazynowa

1,5

C

I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

1,0

P

F

F: Budownictwo

R

OG

G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

K

Q
S, T

D: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

JD

M

HI

B

E: Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

0,5

L

E

WYSOKA SPECJALIZACJA

B: Górnictwo i wydobywanie

A

N

[∆LQ]

wartość LQ

C: Przetwórstwo przemysłowe

0,0

U

NISKA SPECJALIZACJA

obszar referencyjny: LUBELSKIE

A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Źródło: opracowanie własne PARR
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L: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
N: Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
P: Edukacja
R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
U: Organizacje i zespoły eksterytorialne

M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

O: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

S, T: Pozostała działalność usługowa
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

1,5

J: Informacja i komunikacja

C

K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

G

H: Transport i gospodarka magazynowa

F

I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

1,0

J

Q

F: Budownictwo

S,OTH P
KM

G: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

I
R

D: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

D

E: Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

A

B

WYSOKA SPECJALIZACJA

B: Górnictwo i wydobywanie

0,5

L

N

E

[∆LQ]

wartość LQ

C: Przetwórstwo przemysłowe

0,0

U

NISKA SPECJALIZACJA

obszar referencyjny: POWIAT RYCKI

A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Źródło: opracowanie własne PARR.

dynamika ∆LQ 2009-2013

2,0

[LQ]
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DODATNIA

UJEMNA
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dynamika ∆LQ 2009-2013

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0,0

Źródło: opracowanie własne PARR.

UJEMNA

DODATNIA

badawcza

logistyczna

energetyczna

kreatywna

0,5

finansowoubezpieczeniowa

turystyczna

NISKA SPECJALIZACJA

rolnospożywcza

ICT

medyczna

1,0

chemicznofarmaceutyczna

budowlana

drzewnomeblarska

wodnokanalizacyjna

odzieżowa
(tekstylna)

[∆LQ]

wartość LQ

obszar referencyjny: POLSKA

1,5

wydobywczogórnicza
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2,0

produkcja maszyn
i środków transportu

metalowa

WYSOKA SPECJALIZACJA
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-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

0,5

kreatywna

turystyczna

energetyczna

finansowoubezpieczeniowa

rolnospożywcza

logistyczna medyczna

NISKA SPECJALIZACJA

Źródło: opracowanie własne PARR.

dynamika ∆LQ 2009-2013

1,0

badawcza

wodnokanalizacyjna

drzewnomeblarska

[∆LQ]

ICT

budowlana

odzieżowa
(tekstylna)

1,5

chemicznofarmaceutyczna

wartość LQ

2,0

WYSOKA SPECJALIZACJA

wydobywczogórnicza

obszar referencyjny: LUBELSKIE

2,5

produkcja maszyn
i środków transportu

metalowa

WYKRES 42. WSKAŹNIK LOKALIZACJI W 2013 ROKU ORAZ DYNAMIKA ROZWOJU WG BRANŻ DLA GMINY RYKI W OKRESIE 2009-2013 (REFERENCJA WOJEWÓDZKA).
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UJEMNA
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3,0

[LQ]

DODATNIA

UJEMNA

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

Źródło: opracowanie własne PARR.

dynamika ∆LQ 2009-2013

0,5

finansowoubezpieczeniowa

1,0

drzewnomeblarska

budowlana

[∆LQ]

kreatywna

odzieżowa
(tekstylna)

badawcza

logistycz…

medyczna

energetyczna

turystyczna

rolnospożywcza

wodnokanalizacyjna

NISKA SPECJALIZACJA

wartość LQ

ICT

2,0

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

WYSOKA SPECJALIZACJA

produkcja maszyn
i środków transportu

1,5

metalowa

wydobywczogórnicza

obszar referencyjny: POWIAT RYCKI

chemicznofarmaceutyczna

WYKRES 43. WSKAŹNIK LOKALIZACJI W 2013 ROKU ORAZ DYNAMIKA ROZWOJU WG BRANŻ DLA GMINY RYKI W OKRESIE 2009-2013 (REFERENCJA POWIATOWA).
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11. Alternatywne źródła energii
„Program Rozwoju Energetyki dla Województwa Lubelskiego. Diagnoza stanu istniejącego”
z 2009 roku w ocenie warunków występowania wód geotermalnych na Lubelszczyźnie wskazuje
na duży potencjał Gminy Ryki w tym zakresie. Możemy przeczytać, że: na obecnym etapie
rozpoznania zasobów wód geotermalnych za obszary perspektywiczne dla rozwoju energetyki
geotermalnej uznaje się następujące gminy: Ryki, Puławy, Końskowola, Stężyca, Żyrzyn,
Michów, Garbów, Konopnica, Bełżyce, Niedrzwica Duża, Piaski, Rybczewice i Krasnystaw oraz
miasta: Ryki, Dęblin, Puławy, Lublin i Krasnystaw26.
Także „Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa
Lubelskiego” z 2006 roku potwierdza, że: najbardziej korzystne warunki do rozpoczęcia prac
zmierzających do systematycznego wykorzystania energii geotermalnej w województwie
lubelskim znajdują się w północnej części rowu lubelskiego i są to następujące gminy:
1. Kłoczew, Ryki, Stężyca, Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim;
2. Janowiec, Kazimierz Dolny, Puławy, Żyrzyn, Baranów, Kurów, Końskowola, Wąwolnica,
Nałęczów i Markuszów w powiecie puławskim;
3. Jeziorzany, Michów, Abramów, Kamionka, Firlej i Lubartów w powiecie lubartowskim;
4. Poniatowa i Karczmiska w powiecie opolskim;
5. Borzechów, Bełżyce, Wojciechów, Jastków, Garbów, Niemce, Niedrzwica Duża,
Konopnica, Lublin, Wólka, Głusk, Strzyżewice, Jabłonna, Bychawa i Krzczonów w powiecie
lubelskim27.

26

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Program Rozwoju Energetyki dla Województwa Lubelskiego. Diagnoza stanu
istniejącego, Lublin 2009, s. 28.
27 Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa
Lubelskiego, Lublin 2006, s. 56-57.
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ZASOBY ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE.

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

MAPA 16.

Źródło: R. Ney, J. Sokołowski, Energia geotermalna, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, PAN Kraków, [w:]
Energia odnawialna. Polska. Zasoby i wykorzystanie, Wydawnictwo GEA, Warszawa 2001.

W „Wojewódzkim Programie Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa
Lubelskiego” z 2006 roku Gmina Ryki została wskazana jako obszar:



perspektywiczny dla rozwoju energetyki geotermalnej,



o istotnych zasobach energetycznych wiatru,



możliwy do rozwoju energetyki wodnej.
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MAPA 17.

MAPA OCENY WARUNKÓW WYSTĘPOWANIA WÓD GEOTERMALNYCH.

Źródło: Odnawialne Źródła Energii na Lubelszczyźnie, Mapa 3.4.1. Ocena warunków występowania wód geotermalnych,
http://www.oze.bpp.lublin.pl/dokumenty/rap_II/Mapa_3.4.1.pdf.
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KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI GEOTERMALNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

MAPA 18.

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla
Województwa Lubelskiego, Lublin 2006.
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MAPA 19.

MAPA OCENY PRZYDATNOŚCI OBSZARÓW DLA POZYSKANIA ZASOBÓW WÓD GEOTERMALNYCH.

Źródło: Odnawialne Źródła Energii na Lubelszczyźnie, Mapa 3.4.2. Ocena przydatności obszarów dla pozyskania zasobów wód
geotermalnych, http://www.oze.bpp.lublin.pl/dokumenty/rap_II/Mapa_3.4.2.pdf.
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UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU ENERGII WIATROWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM.

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

MAPA 20.

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla
Województwa Lubelskiego, Lublin 2006.
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Gmina Ryki posiada potencjał wykorzystania
alternatywnych źródeł energii
W „Wojewódzkim Programie Rozwoju Alternatywnych
Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego” z 2006
roku Gmina Ryki została wskazana jako obszar:
perspektywiczny dla rozwoju energetyki geotermalnej,



 Ważne



istotnych zasobach energetycznych wiatru,


możliwy do rozwoju energetyki wodnej.

Jednakże, budowanie marki gospodarczej w oparciu o ten
potencjał rozwojowy jest ryzykowne, m.in. ze względu
na potencjalne protesty i opory społeczne,
a także brak akceptacji ze strony lokalnego biznesu
dla tego kierunku rozwoju.
Marka gospodarcza powinna budzić szeroki consensus
społeczny i stanowić płaszczyznę
do szerokiej identyfikacji.
Obszar OZE jest w tym względzie ryzykowny.

12. Turystyka
Gmina Ryki ma atrakcyjne położenie, co powoduje, że istnieje potencjał do rozwoju funkcji
turystycznych, jak i specyficznych rodzajów rekreacji, takich jak turystyka jeździecka,
piesza, rowerowa, wędkarstwo i myślistwo28.
Dlatego podjęto próbę dokonania analizy potencjału turystycznego Gminy Ryki, aby uzyskać
odpowiedzi na 3 pytania: (1) jakie są realne możliwości wykorzystania faktu położenia
geograficznego, (2) czy Gmina Ryki posiada własny, unikalny potencjał turystyczny, który
mógłby być wykorzystywany biznesowo, (3) czy oparcie marki gospodarczej na uwarunkowaniach
turystycznych jest uzasadnione i stwarza szanse jej rozwoju.

28

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Ryki na lata 2008-2015.
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12.1. Walory turystyczne
Walory naturalne

Ciekawym elementem krajobrazu jest krawędź doliny Wieprza oraz krawędź doliny dopływu
Zalesianki w Brusowie. Krajobraz urozmaicają wzgórza w okolicy Swat, spiętrzona do wysokości
15 m morena czołowa na północ od Sierskowoli i kompleksy wydm w południowej części gminy.
Interesująca jest również dolina Wieprza z meandrującą rzeką i starorzeczami w różnej fazie
rozwoju29.
Około 19% powierzchni gminy Ryki (25 km2) leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Dolny Wieprz" (obszar NATURA 2000), który obejmuje dolinę rzeki Wieprz wraz z fragmentem
równiny będącej pozostałością moreny dennej. W jego granicach znajduje się duży kompleks
leśny „Kleszczówka"30.
ZDJĘCIE 9.

FRAGMENT OBSZARU NATURA 2000 „DOLNY WIEPRZ”.

Źródło: http://wieprz.ekolublin.pl/pdf/wieprz.pdf.

Gmina Ryki położona jest w obrębie hydrologicznego regionu Południowej Niecki Mazowieckiej,
sieć rzeczna na jej terenie jest dobrze rozwinięta. Wieprz wpada do Wisły w okolicach Dęblina,
ok. 3 km na zachód od granic gminy. Dopływem Wieprza jest przepływająca południkowo, przez
centralną część obszaru rzeka Zalesianka.

29
30

Tamże.
Tamże.
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12.1.1.

MAPA 21.

POŁOŻENIE GMINY RYKI WZGLĘDEM RZEK.

Źródło: http://mapa.karto.pl/polska.

 Ważne

W Gminie Ryki występuje duża ilość stojących zbiorników
wodnych, głównie stawów hodowlanych,
zlokalizowanych w zlewni rzeki Zalesianki.
Najwięcej stawów jest w południowej i wschodniej części
miasta. Zbiorniki te zostały założone już w XIX w.
Ich istnienie może stanowić ważny czynnik „przyciągania”
mieszkańców ceniących spokój i relaks.
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ZDJĘCIE 10.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://wikimapia.org/#lang=pl&lat=51.616338&lon=21.926651&z=15&m=b.

ZDJĘCIE 11.

MIASTO RYKI.

Źródło: https://lh4.googleusercontent.com/-oW3wSfDWptg/TuOCm-g1mcI/AAAAAAAAHh4/ZqnRzl3zua0/s720/DSC06889.jpg.
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12.1.2.

Walory antropogeniczne

Rys historyczny Gminy Ryki
Ryki, położone nad niedużą rzeką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych
licznie zamieszkałych przez dziką zwierzynę. Z tym faktem kojarzona jest nazwa miejscowości. Od
początku swego istnienia Ryki były wsią królewską i taką pozostały do końca XVIII w. Początkowo,
podobnie jak okoliczne tereny, Ryki wchodziły w skład starostwa radomskiego. Od końca XVI w. należały
do starostwa stężyckiego w woj. sandomierskim, a od I połowy XVII w. tworzyły starostwo niegrodowe
w dzierżawie Ossolińskich i Lubomirskich. Od 1759 r. starostwo obejmuje Stanisław Poniatowski herbu
Ciołek, wojewoda mazowiecki i starosta krakowski – ojciec króla. Najprawdopodobniej dzięki jego
staraniom Ryki w 1782 r. uzyskały prawa miejskie. Po upadku Rzeczypospolitej Ryki znalazły się
w zaborze austriackim w Galicji Zachodniej. W czasach Księstwa Warszawskiego należały do
departamentu siedleckiego. W r. 1810 miejscowość utraciła prawa miejskie. Po Kongresie Wiedeńskim
w 1815 r. Ryki weszły w skład Królestwa Polskiego w zaborze rosyjskim. W 1836 r. dobra rządowe Ryk
sprzedano hrabiemu Janowi Jezierskiemu, który w latach 1836-43 założył 31 stawów hodowlanych,
uruchomił 4 młyny i tartak. Gospodarstwo rybackie było jednym z najlepiej prowadzonych w Królestwie,
a Ryki jeszcze w 1929 r. nazywano “stolicą karpi”. Położenie przy trakcie łączącym Warszawę
z Lublinem oraz otwarcie w 1876 r. bocznego odcinka kolei nadwiślańskiej łączącej Dęblin z Łukowem
przyczyniły się do szybkiego rozwoju gospodarczego miasta. Powstawały instytucje, organizacje oraz
szkoła. Od 1906r. wieś należała do hrabiego Adama Feliksa Ronikera, a następnie w 1913 r. stała się
własnością Marty Ludwiki Marchwickiej – ostatniej właścicielki.
Ryki były ważnym ośrodkiem ruchu chasydzkiego. Pierwsza samodzielna Gmina Żydowska powstała
w 1842 r., a w roku 1866 prawie 50 % mieszkańców stanowili Żydzi. Podczas II wojny światowej, we
wrześniu 1939 r., Ryki zostały zajęte przez wojska niemieckie i wcielone do Generalnej Guberni
w dystrykcie lubelskim. Pod koniec 1940 r. Niemcy utworzyli w Rykach getto, w którym zgromadzili
ponad 3,5 tysiąca Żydów, których w maju 1942 r. wywieziono do obozów zagłady w Sobiborze i Treblince.
Czas wojny to okres bardzo aktywnej działalności ruchu oporu na tym terenie. Jedną z pierwszych
organizacji był ZWZ, którego pierwszą komórkę już 1940 r. założył ppor. rezerwy Marian Bernaciak, ps.
“Orlik”. 26 lipca 1944 r. Ryki zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej przez jednostki 2 Armii
Pancernej 1 Frontu Białoruskiego.
W latach 1956-75 Ryki stają się siedzibą powiatu, utworzonego z części powiatu garwolińskiego,
przynależnego do woj. warszawskiego. Powstają powiatowe związki, komendy, przedsiębiorstwa
i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, nowe zakłady i szkoły. Na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów (Dz.U.Nr 52 z dnia 17.11.1956 r.) Ryki z dniem 1 stycznia 1957 r. ponownie uzyskują prawa
miejskie. Z dniem 1 lipca 1975 r., po likwidacji powiatów, Ryki ponownie znalazły się w woj. lubelskim.
W związku z reformą administracyjną kraju w 1990 r. w Rykach powstaje Urząd Rejonowy stanowiący
niższy stopień administracji rządowej, przekształcony w 1999 r. w Starostwo Powiatowe obejmujące
swym zasięgiem miasto Dęblin, miasto i gminę Ryki oraz gminy: Kłoczew, Nowodwór, Stężycę i Ułęż.
W roku 2003 przyniosły w końcu skutek długoletnie starania lokalnych władz i mieszkańców, dzięki
którym utworzono w Rykach Sąd Rejonowy – na bazie istniejących już Roków Sądowych, Prokuraturę
Rejonową i Urząd Skarbowy31.

31

http://www.ryki.pl/pl/samorz%C4%85d/historia.html.
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Kuchnia regionalna
LISTA PRODUKTÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH.

Nazwa

Charakterystyka






Olej lniany
z miejscowości
Oszczywilk w Gminie
Ryki

Olej lniany sprzedawany (nazywany też olejem wigilijnym) jest głównie w okresie Świąt Bożego
Narodzenia. Olej lniany wykorzystywany w celach leczniczych, np. w chorobach przewodu
pokarmowego, oparzeniach i do celów kosmetycznych. Stosowany jest również do impregnacji
drewna. Jak wynika z przekazów ustnych tradycja produkcji i zastosowania olejów tłoczonych na
zimno na Lubelszczyźnie sięga około 100 lat. Cytaty z książki Hanny Szymanderskiej Polskie
Tradycje Świąteczne potwierdzają wykorzystywanie oleju w żywieniu ludzi jako jedynej okrasy:
„Ściśle post zachowywała prosta ludność; jeśli jedzono ryby – to tylko gotowane i przyprawiane
nie masłem, a olejem z siemienia lnianego, konopnego, z orzechów, maku, rzepaku lub
słoneczników”32.





Olej rzepakowy
z miejscowości
Oszczywilk w Gminie
Ryki

Wygląd: płyn.
Konsystencja: oleista, lepka.
Smak i zapach: delikatny, subtelny i przyjemny zapach.
Barwa (zewnętrzna i na przekroju): od jasno żółtej do różnych odcieni bursztynu. Kolor
uzależniony jest od dojrzałości i wilgotności nasion.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:

TURYSTYKA

TABELA 20.



Wygląd: płyn.
Konsystencja: oleista, lepka.
Smak i zapach: specyficzny ostry zapach.
Barwa (zewnętrzna i na przekroju): od jasnej do ciemnej zieleni. Kolor uzależniony jest od
dojrzałości i wilgotności nasion.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:
Olej rzepakowy (nazywany też olejem wigilijnym) sprzedawany jest głównie w okresie Świąt
Bożego Narodzenia. Jak wynika z przekazów ustnych tradycja produkcji i zastosowania olejów
tłoczonych na zimno na Lubelszczyźnie sięga około 100 lat. Cytaty z książki Hanny
Szymanderskiej Polskie Tradycje Świąteczne potwierdzają wykorzystywanie oleju w żywieniu
ludzi jako jedynej okrasy: „ściśle post zachowywała prosta ludność; jeśli jedzono ryby – to tylko
gotowane i przyprawiane nie masłem, a olejem z siemienia lnianego, konopnego, z orzechów,
maku, rzepaku lub słoneczników”33.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-itradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-lubelskie.

Zabytki i atrakcje turystyczne (wykaz)
Na terenie Gminy Ryki zarejestrowano 21 obiektów zabytkowych (z tego 8 w mieście Ryki)
wpisanych do rejestru zabytków „A” Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie
w 1998 r. Na terenie gminy istnieje 79 obiektów (47 obiektów na terenie miasta) o wysokich
wartościach historycznych i kulturowych, niewpisanych do rejestru zabytków, a także

32

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.lubelskie/Olej-lniany.
33 http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.lubelskie/Olej-rzepakowy.
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19 obiektów nienależących do żadnej z wyżej wymienionych kategorii, a stanowiących
świadectwo historii, tradycji i pamięci34.
TABELA 21.

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZABYTKÓW I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH W GMINIE RYKI.

L.p.

Zabytek / atrakcja turystyczna

1.

Kościół pw. Najświętszego
Zbawiciela w Rykach

Zdjęcie

35

2.

pałac z XVIII wieku – rezydencja
Stanisława Poniatowskiego wraz z
zespołem parkowym

36

34

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/POL_Ryki_kosciol.JPG/640px-POL_Ryki_kosciol.JPG.
36 Źródło: http://dagmaramojemiasto.blogspot.com/2011_01_01_archive.html.
35
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Zabytek / atrakcja turystyczna

3.

Cmentarz żydowski w Rykach

Zdjęcie

TURYSTYKA

L.p.

37

4.

Parafia pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny
w Bobrownikach

38

5.

Cmentarz parafialny w Rykach

39

37

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_%C5%BCydowski_w_Rykach.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Nawiedzenia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Bobrownikach.
39 Źródło: http://www.historia.pulawy.pl/images/ewidencjamogi/ryki/P9260302.JPG.
38
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 Ważne

Obecne zabytki i atrakcje turystyczne Gminy Ryki
nie stwarzają realnych możliwości rozwoju regularnych
funkcji turystycznych. Ryki mogą być jednakże ciekawym
punktem odwiedzin z racji dogodnego dojazdu
i położenia. Jednakże w ujęciu biznesowym nie stworzy
to efektywnych ram do prowadzenia opłacalnej
działalności gospodarczej, jak również nie przełoży się
w istotnym stopniu na strukturę lokalnej gospodarki.

Życie kulturalne
Organizatorem i animatorem życia kulturalnego, prowadzącym wiele działań mających na celu
stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju kultury jest Miejsko-Gminne Centrum
Kultury w Rykach. Dzięki różnorodnej i bogatej ofercie programowej i ścisłej współpracy
z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy, MGCK w dużym stopniu
zaspakaja potrzeby kulturowe mieszkańców. Obok działalności programowej MGCK zajmuje się
również upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej, patronuje twórcom i zespołom
z terenu gminy, prowadzi redakcję lokalnej gazety „Dziś i Jutro Miesięcznik Rycki” oraz
działalność wydawniczą40.
W stałych, cyklicznych i doraźnych formach pracy centrum rozwija indywidualne
zainteresowania kulturalne, upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki: taniec ludowy
i towarzyski, muzykę, teatr, plastykę i film, uwzględnia wydarzenia historyczne, społeczne
i kulturalne, promuje dobrą rozrywkę. Co roku Centrum prowadzi wiele stałych form pracy,
w których uczestniczy około 1000 osób. W ciągu roku jest organizatorem i współorganizatorem
około 200 różnorodnych imprez (okolicznościowe, masowe, koncerty w wykonaniu zespołów
amatorskich i zawodowych, turniejów bądź przeglądów o różnorodnej tematyce, imprez
w ramach wypoczynku letniego i zimowego wystaw w Galerii MGCK, imprez rozrywkowowypoczynkowych, spotkań, odczytów, sesji popularno-naukowych bądź innych form działalności
oświatowej, które gromadzą około 40 tys. widzów i uczestników41.
W latach 1972-1980 siedzibą Ośrodka Kultury była część Domu Strażaka im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, od 1980 roku również budynek przy ul. Słowackiego, tzw. Ogródek Jordanowski.
Od 1990 roku Ośrodek Kultury zarządza – oprócz wymienionych – całym obiektem, gdzie mieści

40
41

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
Na podstawie: http://panoramalubelska.pl/gmina-ryki-rozwija-nowoczesna-infrastrukture/.
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się kino ,,Renesans” oraz klasycystycznym dworem położonym w centrum parku miejskiego42.
Czytelnicze potrzeby mieszkańców Gminy Ryki zabezpiecza Publiczna Biblioteka.



Dni Ryk – promocja dziedzictwa kulturowego. Święto od lat organizowane jest z Radiem
Lublin. Jest to impreza trzydniowa, plenerowa, o charakterze folklorystycznym.
Prezentują się Koła Gospodyń Wiejskich, Kapela i Chór Rykowiacy, Zespół Tańca
Ludowego i różne zespoły wokalne. Muzyczna oprawa zapewniona jest przez występ
zaproszonej gwiazdy (działanie finansowane z PROW na lata 2007-2013)43.



Gminne Święto Plonów – nawiązuje do kultywowania tradycji regionalnych.
Uroczystości dożynkowe mają zarówno religijny jak i ludowy charakter, powiązany
z zabawą z okazji zakończenia zbiorów. Gminne Święto Plonów jest też okazją do
nagrodzenia najlepszych rolników, którzy osiągają znaczące wyniki w produkcji rolnej.
Święto co roku odbywa się w innej miejscowości (działanie finansowane z PROW na lata
2007-2013)44.



Święto Karpia z Pradoliny Wieprza – nawiązuje do kultywowania tradycji regionalnych
o charakterze folklorystycznym. W programie uroczystości znalazły się występy Kół
Gospodyń Wiejskich, występy kapel ludowych, zespołów śpiewaczy i tanecznych,
prezentacje rękodzieła i rzemiosła, konkurencje kulinarne, konkursy i zabawy. Święto
Karpia przypomina o historii i tradycjach ziemi ryckiej sięgającą 1836 roku gdzie Ryki
sprzedano hrabiemu Janowi Jezierskiemu, który założył 31 stawów hodowlanych a Ryki
nazwano „Stolicą Karpi” (działanie finansowane z PROW na lata 2007-2013)45.



Gala Bożonarodzeniowa,



Weekend z LRY,



Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”,



Jesienny Konkurs Recytatorski – turniej powiatowy,



Dzień Seniora „Wdzięczność muzyką i tańcem wyrażona”,



Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego,



Juwenalia Ryckie,



Festyn Folklorystyczny w Rykach.

 Ważne

Główne wydarzenia i imprezy w Gminie Ryki
nie mają spójnej, wyróżniającej je cechy.

42

Na podstawie: http://mgck.ryki.pl/historia.html.
http://www.ryki.pl/pl/inwestycje/845.html.
44 http://www.ryki.pl/pl/inwestycje/861.html.
45 http://www.ryki.pl/pl/inwestycje/862.html.
43
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Dopełnieniem życia kulturalnego w Rykach są imprezy kulturalne o charakterze cyklicznym
i okolicznościowym, promujące gminę oraz angażujące lokalną społeczność:

12.2. Analiza stanu zagospodarowania turystycznego
12.2.1.

Infrastruktura turystyczna

Baza noclegowa
Baza noclegowa jest najważniejszym z elementów zagospodarowania turystycznego, a usługi
hotelarskie są podstawowymi usługami turystycznymi umożliwiającymi przebywanie poza
miejscem stałego zamieszkania dłużej niż jeden dzień. Wielkość tej bazy decyduje
o możliwościach recepcyjnych, bez niej praktycznie niemożliwy jest rozwój turystyki, nawet
w przypadku występowania na jakimś obszarze wybitnych walorów turystycznych. Bazę
noclegową w Gminie Ryki prezentuje poniższa tabela.
TABELA 22.

BAZA NOCLEGOWA W GMINIE RYKI.
Nazwa obiektu

Lp.
1

„L&S KISIEL” s.c. Lucja Kisiel, Sławomir Kisiel
„Jakubowa Izba”
Janina i Antoni Warowny s.c.

2

Restauracja „OLIVIA”
Karczma Rybna

3

Artur Filipek

4

5

6
7
8
9

Kwatery Agroturystyczne
Ewa Małagocka
Gospodarstwo Agroturystyczne
Bożena Miazga
Gospodarstwo Agroturystyczne
Dorota Wesołek Dom Mieszkalny „Wiejska Zagroda”
Beata Puzio-Cuch
„Na Poddaszu” Gospodarstwo Agroturystyczne
Bogumiła Olek Gospodarstwo Agroturystyczne

Źródło: na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Rykach
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Rodzaj obiektu

Adres

Pokoje gościnne

Niwa Babicka 91

Hotel**

ul. Warszawska 59e

Hotel

ul. Lubelska 11

Agroturystyka

Stary Bazanów 23

Agroturystyka

Podwierzbie 104

Agroturystyka

Lasoń 10a

Agroturystyka

Stary Bazanów 92

Agroturystyka

Oszczywilk 35B

Agroturystyka

Sierskowola 88 A
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WYKRES 44. LICZBA CAŁOROCZNYCH OBIEKTÓW ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA W GMINACH POWIATU RYCKIEGO
W 2013 ROKU.
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Gmina Nowodwór

Gmina Ryki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

WYKRES 45. LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH W CAŁOROCZNYCH OBIEKTACH ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA W GMINACH POWIATU
RYCKIEGO W 2013 ROKU.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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WYKRES 46. KORZYSTAJĄCY Z NOCLEGÓW OGÓŁEM ORAZ KORZYSTAJĄCY Z NOCLEGÓW TURYŚCI ZAGRANICZNI W GMINACH POWIATU
RYCKIEGO W 2013 ROKU.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

WYKRES 47. UDZIELONE NOCLEGI W GMINACH POWIATU RYCKIEGO W 2013 ROKU.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Zbliżona liczba udzielonych noclegów oraz osób z nich korzystających ukazują, że w Gminie
Ryki, dominują noclegi 1- i 2-dniowe. Najprawdopodobniej zatem turyści, którzy korzystają
z noclegu w Rykach, przyjeżdżają w interesach i po „załatwieniu” sprawy wracają. Ich liczba
może być także związana z tranzytowym charakterem miejscowości. Nie są to zatem turyści,
których do Ryk przyciąga chęć zwiedzania, wypoczynku czy tez rekreacji. Takich funkcji dla
zdecydowanej większości osób korzystających z noclegu Ryki nie pełnią. Pozytywnym faktem
wymagającym odnotowania jest największa ilość udzielonych noclegów turystom zagranicznym
wśród gmin powiatu ryckiego. Doświadczenie w obsłudze międzynarodowej może
zaprocentować w przyszłości podczas wizyt zagranicznych inwestorów.
WYKRES 48. PORÓWNANIE DYNAMIKI ZMIAN LICZBY MIEJSC NOCLEGOWYCH, LICZBY UDZIELONYCH NOCLEGÓW I LICZBY
KORZYSTAJĄCYCH Z NOCLEGÓW TURYSTYCZNYCH OBIEKTACH NOCLEGOWYCH W GMINIE RYKI W LATACH
2004-2013.
7000

200
6341
180

5723

6000

5736
5986

4822

5000

4000

160
5251

5386

140
120

4284

100
3000

2773

2000

1817

80
60

576

1000
32
0

0

2006

2007

71

85

83

40
20

36
0 407

0

0
2008

Liczba miejsc noclegowych

2009

2010

Liczba udzielonych noclegów

2011

2012

2013

liczba korzystających z noclegów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W chwili obecnej baza noclegowa w Gminie Ryki wydaje się być wystarczająca z punktu
widzenia możliwości turystycznych, ale nie spełnia ona ilościowego i jakościowego
zapotrzebowania na rozwój regularnej turystyki. Istotne jest stałe monitorowanie potrzeb
turystów i dostosowywanie oferty – w tym standardów noclegu – do ich oczekiwań.
W szczególności dotyczy to wizyt biznesowych, podczas których istotne są pokoje
o podwyższonym standardzie
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Baza gastronomiczna
Baza gastronomiczna jest istotnym, chociaż często niedocenianym, elementem obsługi ruchu
turystycznego. Oferowane usługi żywieniowe i rozrywkowe wpływają na rozwój turystyki,
podnoszą jakość produktu turystycznego, przyczyniają się do zwiększenia wpływów z ruchu
turystycznego. Wyżywienie jest jednym z zasadniczych elementów doświadczeń i determinantą
kształtującą zadowolenie turystów.
Usługi gastronomiczne są ważnym elementem wpływającym na konkurencyjność i jakość
produktu turystycznego. Mogą być wykorzystane w kształtowaniu tożsamości i wizerunku
regionu turystycznego.
TABELA 23.

BAZA GASTRONOMICZNA W GMINIE RYKI.

L.p.

Obiekt
„L&S KISIEL” s.c. Lucja Kisiel, Sławomir Kisiel

1.

„Jakubowa Izba”
Janina i Antoni Warowny s.c.

2.

Restauracja „OLIVIA”
Bogdan MEYER

3.

„BAR CEGIELNIA”
Jacek Szymański

4.
5.

CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWO-ROZRYWKOWE
Alicja zając, Mirosław Zając s.c."ZAJAZD"Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
Bożena Mateńka

6.

Restauracja JUBILATKA
Adam Luc

7.

Firma Handlowo-Usługowa "LUC"

Adres
Niwa Babicka 91
ul. Warszawska 59e, Ryki
Niwa Babicka 85a
ul. Kochanowskiego 27, Ryki
ul. Lubelska 11, Ryki
ul. Rynek Staru 1/5, Ryki
ul. Ogrodowa 7, Ryki

Źródło: lista dostarczona przez Urząd Miejski w Rykach.

Baza gastronomiczna w Gminie Ryki wydaje się być
wystarczająca do obecnych potrzeb i możliwości.
Należy jednak dążyć do urozmaicenia oferty kulinarnej.
Istotne jest także zachęcanie i wspieranie lokalnych
producentów do tworzenia lokalnych produktów oraz
żywności ekologicznej. Jest to ważne z punktu widzeniu
budowania tożsamości mieszkańców Gminy Ryki.

 Ważne

116

STRATEGIA GOSPODARCZEJ MARKI RYKI NA LATA 2015-2020 |
Część I. Analiza i diagnoza strategiczna |
Rozdział I. Analiza potencjału gospodarczo-społecznego Gminy Ryki |

12.2.2.

Infrastruktura paraturystyczna

Organizatorem i animatorem turniejów i zawodów sportowych, ściśle współpracującym
z organizacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Ryki
jest Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rykach. Baza sportowa miasta Ryki skupia
się na kompleksie sportowym, składającym się ze stadionu sportowego z trybunami, bieżnią
lekkoatletyczną oraz pawilonu sportowego z salą ćwiczeń siłowych46.
Ryki wielokrotnie były organizatorem Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w wyciskaniu sztangi
leżąc, wyścigów, maratonów i Pucharów Polski w kolarstwie „MASTERS” oraz jednej
z najbardziej znanych i widowiskowych imprez organizowanych na tym terenie – Rajdu
Samochodów Terenowych (4x4) „RYKOWISKO”.
Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wybudowano sale gimnastyczne w Rososzy, Leopoldowie
i Rykach. Z W 2010 roku w Rykach wybudowano kompleks boisk sportowych „Moje Boisko –
ORLIK 2012”, w skład którego wchodzą: boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki, boisko
wielofunkcyjne, boisko do piłki plażowej, bieżnia, skocznia skoku w dal i rzutnia do pchnięcia
kulą.
W Rykach od 2013 roku funkcjonuje także powiatowa pływalnia. Składa się na nią basen
pływacki o wymiarach 25x12,5m, basen do nauki pływania i rekreacyjny, brodzik dla dzieci,
dwie wanny z hydromasażem oraz zjeżdżalnia rurowa wewnętrzna47.
ZDJĘCIE 12.

POWIATOWA PŁYWALNIA W RYKACH.

Źródło: http://www.rpo.lubelskie.pl/widget/file/image/1368520854803567.JPG/?w=640.

46
47

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
Na podstawie: http://www.plywalniarycka.pl/content/o-nas#.VH4UYDGG98E.
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Baza sportowo-rekreacyjna

Baza kulturalno-rozrywkowa
Bazę kulturalno-rozrywkową tworzy w głównej mierze Miejsko-Gminne Centrum Kultury.
Działalność instytucji i organizacji kulturalnych została opisana w dziale Życie kulturalne.

Szlaki turystyczne i baza wypoczynkowo-rekreacyjna
Potencjał Gminy Ryki tkwi w licznych zabytkach, zbiornikach wodnych, występowaniu terenów
o wysokich walorach przyrodniczych. Istnieją więc możliwości organizowania turystyki
jeździeckiej, rekreacyjnej, pieszej, rowerowej, a także rekreacji wędkarskiej, czy myśliwskiej.
Na terenie powiatu ryckiego wyznaczone są szlaki turystyczne, wzbogacające ofertę
turystyczną regionu :

48



Szlak Nadwiślański: Dęblin - Gołąb - Puławy -Kazimierz Dolny - Józefów - Annopol. Szlak
przebiega przez najatrakcyjniejsze pod względem przyrodniczym, krajobrazowym,
a także zabytkowym tereny Lubelszczyzny.



Szlak im. gen. bryg. Franciszka Kleeberga: Dęblin - Bobrowniki - Ułęż - Sobieszyn Wola Głuchowska - Charlejów - Białobrzegi - Kock. Szlak przebiega przez obszary
związane z walkami SGO "Polesie", atrakcyjne historycznie i bogate w zabytki.



Szlak zielony "Pułkownika Dionizego Czachowskiego" - wiedzie na zachód przez most
na rzece Wiśle do Zwolenia przez Sieciechów, Garbatkę. Jest on przedłużeniem szlaku
zielonego "Generała Franciszka Kleeberga".



Szlak żółty spacerowy - prowadzi wokół Dęblina.



Szlak kajakowy Wieprzem z Kocka do Dęblina - jest niezwykle malowniczy. Na tym
odcinku rzeka wije się licznymi zakolami. Długość spływu ok. 50 km. Najwytrwalsi
kajakarze płyną także pod prąd najczęściej do Bobrownik.



Szlak kajakowy Wisłą z Kazimierza Dolnego do Dęblina - jest równie piękny. Rzeka
jest tu jeszcze nie do końca uregulowana, co nadaje spływowi uroku.



Szlak wodny Wisłą z Dęblina do Kazimierza Dolnego - można pokonać w ciągu dwóch
dni także łodzią żaglową. Wymaga to jednak sprzyjających wiatrów i odpowiedniego
stanu rzeki48.

Na podstawie: Lokalny Program Rewitalizacji Ryk.
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ZDJĘCIE 13. KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012" W RYKACH.

Źródło: http://panoramalubelska.pl/wp-content/uploads/2014/02/ryki3-150x150.jpg.

 Ważne

Gmina Ryki posiada stosunkowo dobrze rozbudowaną
infrastrukturę turystyczną i paraturystyczną, która umożliwia
rozwój funkcji opartych na rekreacji i wypoczynku.
Największym problemem jest jednak brak wyróżniającej się
i atrakcyjnej oferty na tle innych miast i gmin.
Kluczowe może okazać się tutaj wykorzystanie walorów
przyrodniczych związanych z rzeką Wieprz.
Rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych Ryk
i budowa infrastruktury z tym związanej może w pewnym
zakresie pobudzić rozwój gospodarczy Gminy
i przedsiębiorczości (w szczególności mikro)
wśród mieszkańców. Nie będzie to jednak kluczowy kierunek
rozwoju gospodarczego Ryk w najbliższych latach.
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12.3. Analiza funkcji turystycznej Gminy Ryki
Analiza funkcji turystycznej Gminy Ryki została przeprowadzona w oparciu o 5 wskaźników
funkcji turystycznej (1) Baretje’a-Deferta, (2) Schneidera, (3) Charvata, (4) wykorzystania
miejsc noclegowych oraz (5) logistyczny wskaźnik funkcji turystycznej A. Szromka. Ich
porównanie umożliwia ocenę rozwoju turystycznego i analizę poziomu rozwoju turystycznego
Gminy Ryki i powiatu ryckiego na tle innych gmin i powiatów województwa lubelskiego. Poniżej
zaprezentowano opisy wskaźników funkcji turystycznej49.

Wskaźnik Baretje’a-Deferta (WBD )
Wyraża się on liczbą turystycznych miejsc noclegowych przypadających na 100 mieszkańców
miejscowości turystycznej. W literaturze jest on również nazywany wprost wskaźnikiem funkcji
turystycznej miejscowości. Interpretacja wartości, jakie przyjmuje wskaźnik WBD , często jest
zależna od kryteriów przyjętych przez badacza, a zatem jest arbitralna. Jedni autorzy podają,
iż wartość wskaźnika powyżej 100 wskazuje na dobrze rozwiniętą funkcję turystyczną, z kolei
inni obniżają to kryterium dla obszarów Polski do 50.

WBD =

liczba miejsc noclegowych
liczba stałych mieszkańców

*100

D. Pearce proponuje aby do interpretacji wskaźnika WBD stosować sześciostopniową skalę
wartości M. Boyer, którą zaprezentowano w poniższej tabeli :
TABELA 24.

INTERPRETACJA WSKAŹNIKA BARETJE’A-DEFERTA W SKALI M. BOYER.

Wartość wskaźnika WBD

Interpretacja

<4

Aktywność turystyczna praktycznie nie istnieje

4-10

Mały ruch turystyczny

10-40

Gmina z istotną, ale nie dominującą funkcją turystyczną

40-100

Gmina z dominującą funkcją turystyczną

100-500

Duży ośrodek turystyczny

500 <

Nowoczesny i bardzo dobrze rozwinięty ośrodek turystyczny

A. Szromek, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Wyd. Politechniki
Śląskiej, Gliwice 2012, s. 65.

49

Opis wskaźników funkcji turystycznych na podstawie: A. Szromek, Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji
turystycznej i uzdrowiskowej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, s. 60-75.
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Wskaźnik Schneidera (WS )

WS =

korzystających z noclegów
liczba stałych mieszkańców

TURYSTYKA

Wyraża on liczbę turystów korzystających z noclegów przypadających na 100 stałych
mieszkańców obszaru. R.J. Schneider połączył niektóre cechy wskaźnika Baretje’a-Deferta WBD
i Deferta WD , tworząc własną miarę. Jest to, zatem wskaźnik porównujący proporcję turystów
w relacji do stałych mieszkańców obszaru. Uznaje się, iż obszar jest dobrze rozwinięty
turystycznie, jeśli jego osiągająca poziom 500 i więcej.

*100

Wskaźnik Charvata (WCH )
Jest miarą określającą liczbę udzielonych noclegów przypadających na 100 mieszkańców
obszaru, a zatem jak poprzedni wskaźnik (WS ), pozwala ocenić intensywność ruchu
turystycznego, jaka występuje na badanym obszarze. L. Charvat nie określił jednak wartości
progowej wskaźnika, po przekroczeniu, której obszar zostanie uznany za dobrze rozwinięty pod
względem funkcji turystycznej.

WCH =

udzielone noclegi
liczba stałych mieszkańców

*100

Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych (WWPM )
Wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych WWPM to iloraz udzielonych noclegów przez iloczyn
miejsc noclegowych i liczby dni w roku w których przyjmowano gości (np. dla całego roku będzie
to 365 dni).
Wskaźnik WWPM prezentuje stopień wykorzystania miejsc w ujęciu procentowym, w skali
od 0% do 100%, co jest również przydatne w opisie efektywności świadczenia usług w obszarze
eksploatacji bazy noclegowej. Wskaźnik ten nie powinien pełnić roli miernika rozwoju funkcji
turystycznej samodzielnie, gdyż nie jest on stricte miernikiem funkcji turystycznej, a raczej
wskaźnikiem sprawności operacyjnej obiektu lub grupy obiektów noclegowych na określonym
obszarze. Jeśli zastosuje się go wraz z innymi miarami, może być przydatnym narzędziem
analitycznym, pełniąc rolę wskaźnika uzupełniającego inne wyniki.

WWPM =

udzielone noclegi
*100%
liczba miejsc noclegowych * liczba dni w okresie obrachunkowym
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Logistyczny wskaźnik funkcji turystycznej WLβ
Miary syntetyczne określają rozwój turystyczny obszaru w kilku analizowanych aspektach
jednocześnie. Jedną z takich miar jest właśnie logistyczny wskaźnik funkcji turystycznej WLβ,
opracowany przez prof. Adama Szromka, który określa współzależność pomiędzy liczbą
udzielonych noclegów, liczbą turystycznych miejsc noclegowych, liczbą stałych mieszkańców
obszaru, liczbą turystów korzystających z noclegów i powierzchnią badanego obszaru w km2.
Wskaźnik określa się na podstawie wzoru:

gdzie:
Un – liczba udzielonych noclegów,
Msc – liczba turystycznych miejsc noclegowych,
R – liczba stałych mieszkańców obszaru,
T – liczba turystów korzystających z noclegów,
p – powierzchnia badanego obszaru w km 2.

Poniżej zaprezentowano mapy powiatów i gmin województwa lubelskiego prezentujące poziom
rozwoju turystycznego w oparciu o 5 wskaźników funkcji turystycznej. Umożliwiają one
wizualizację porównawczą poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.
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TURYSTYKA

MAPA 22.

123

MAPA 23.

WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO WG. BARETJE’A-DEFERTA W GMINACH WOJ. LUBELSKIEGO
W 2013 ROKU.
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TURYSTYKA

MAPA 24.
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MAPA 25.

WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO WG. SCHNEIDERA W GMINACH WOJ. LUBELSKIEGO W 2013 ROKU
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TURYSTYKA

MAPA 26.
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MAPA 27.

WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO WG. CHARVATA W GMINACH WOJ. LUBELSKIEGO
W 2013 ROKU.
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TURYSTYKA

MAPA 28.
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MAPA 29.

WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA POJEMNOŚCI NOCLEGOWEJ W GMINACH WOJ. LUBELSKIEGO
W 2013 ROKU.
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MAPA 30.
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Przyjęte skale do poszczególnych wskaźników funkcji turystycznych (z wyjątkiem logistycznego
wskaźnika A. Szromka WLβ, gdzie przyjęto skalę o interwale 0,1 i wskaźnika wykorzystania miejsc
noclegowych, w którym zastosowano interwał co 10%) są interpretacją skali M. Boyer [patrz: skala
M. Boyer], poddaną ewentualnej modyfikacji wynikającej z kryteriów definiowania obszaru turystycznego
dla poszczególnych wskaźników:
TABELA 25.

KRYTERIA WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW FUNKCJI TURYSTYCZNEJ.

L.p.

Kryterium definiowania obszaru
turystycznego

Wybrane wskaźniki

1.

wskaźnik Schneidera

500

2.

wskaźnik Charvata

3.

wskaźnik Baretje’a-Deferta

4.

wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych

5 000
50
50%

Źródło: A. Szromek, Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na
przykładzie gmin województwa śląskiego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s 12.

Modyfikacja skali polega na pomnożeniu wartość poszczególnych przedziałów wskaźnika WBD
przez iloraz, w którym dzielną jest kryterium definiowania obszaru turystycznego dla danego
wskaźnika (np. Charvata lub Schneidera) a dzielnikiem wartość kryterium definiowania obszaru
turystycznego dla wskaźnika Baretje’a-Deferta. Tym samym skala M. Boyer dla wskaźnik
Baretje’a-Deferta w przypadku wskaźnika Charvata została pomnożona x 100, a w przypadku
wskaźnika Schneidera x 10. Wyniki tych obliczeń prezentuje poniższa tabela:
TABELA 26.
L.p.

ANALIZA FUNKCJI TURYSTYCZNEJ GMINY RYKI W OPARCIU O WYBRANE WSKAŹNIKI.
Wybrane wskaźniki

Kryterium definiowania
obszaru turystycznego

Wartość dla Gminy Ryki

Opis funkcji turystycznej
Gminy Ryki

1.

wskaźnik Baretje’a-Deferta

50

0,2

Aktywność turystyczna
praktycznie nie istnieje

2.

wskaźnik Schneidera

500

25

Mały ruch turystyczny

3.

wskaźnik Charvata

5 000

28

Aktywność turystyczna
praktycznie nie istnieje

4.

wskaźnik wykorzystania miejsc
noclegowych

50%

43,7%

Mały ruch turystyczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Szromek, Przegląd wskaźników funkcji turystycznej…, s .12.

Wartość dla Gminy Ryki syntetycznego logistycznego wskaźnika funkcji turystycznej A. Szromka
WLβ wynosi zaledwie 0,0003 (w skali 0,00 – 1,00). Dla porównania można dodać, że WLβ dla
Gminy Kazimierz Dolny wynosi 0,479, dla Nałęczowa 0,941, a dla całego województwa
lubelskiego: 0,459.
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Analiza funkcji turystycznej gmin i powiatów województwa lubelskiego generalnie ukazuje
bardzo słabą kondycję lubelskich samorządów w zakresie turystyki. Poza Nałęczowem,
Kazimierzem Dolnym, Zamościem, Lublinem, Gminą Włodawa, Zwierzyńcem, Krasnobrodem,
Suścem, Janowem Podlaskim, Ludwinem i Firlejem w zasadzie nie można mówić w przypadku
pozostałych gmin o rozwoju funkcji turystycznych, przy czym w przypadku powyższych gmin
(oprócz Nałęczowa i Kazimierza Dolnego) stan rozwoju turystyki jest i tak na niewysokim
poziomie.

 Ważne

Powyższa analiza wykazuje, że Gmina Ryki
nie ma wykształconych funkcji turystycznych.
Również perspektywy rozwojowe w tym zakresie
są niewielkie.
Tym samym próba budowania marki gospodarczej w oparciu
o szeroko rozumiany sektor turystyczny jest w przypadku
Gminy Ryki nieuzasadniona.

13. Podsumowanie
W wyniku przeprowadzonej analizy zdefiniowano następujące 4 kluczowe potencjały
rozwojowe w zakresie gospodarczym:

TERENY INWESTYCYJNE
Gmina Ryki ma bardzo korzystne położenie stanowiące niemal centrum w układzie Piotrków
Trybunalski – Warszawa – Lublin – Terespol. Piotrków Trybunalski to jeden z najważniejszych
węzłów komunikacyjnych w Polsce, przez który przebiegają drogi krajowe (S8, nr 12 i 91) oraz
międzynarodowe (A1). W Terespolu natomiast znajduje się przejście graniczne (drogowe
i kolejowe) z Białorusią.
Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S17 biegnącej do Warszawy, a także
fakt, że Ryki to jedna z największych miejscowości na trasie Lublin-Warszawa oraz pierwsze
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miasto w woj. lubelskim na tym szlaku, stanowią istotną przewagę konkurencyjną Gminy Ryki.
Obecna dostępność komunikacyjna Gminy Ryki należy do jej silnych stron. Jest to jeden
z istotniejszych czynników branych pod uwagę przez potencjalnych inwestorów podczas wyboru
lokalizacji inwestycji.
Powstająca dobra jakościowo droga szybkiego ruchu S17 oraz stosunkowa bliskość drogi
S12 może przyczynić się do przyspieszenia rozwoju i wpłynąć na zwiększone zainteresowanie
inwestorów Gminą Ryki. Po wybudowaniu całej drogi ekspresowej S17 Lublin-Warszawa czas
dotarcia z Ryk do Warszawy skróci się do mniej niż 1 godziny (ok. 51-55 minut), przejazd do
Lublina będzie trwał 34-36 min., a do lubelskiego lotniska do ok. 43-45 min.
Również dostępność kolejowa jest atutem Ryk. Podróż do stacji Dęblin zajmuje ok. 13 minut.
Stacja w Dęblinie jest ważnym ośrodkiem kolejowym, gdzie zatrzymują się pociągi relacji
regionalnych i międzyregionalnych (m.in. Warszawa-Lublin-Dorohusk; dojazd do stacji Radom).
Linia kolejowa biegnąca wzdłuż terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej stwarza
możliwości uaktywnienia istniejących i nowych terenów inwestycyjnych pod różne funkcje
przedsiębiorczości.
Dodatkowo, 15 km od miasta Ryki mieści się lotnisko wojskowe w Dęblinie. Dzięki trwającej
tam inwestycji budowy portu lotniczego, lotnisko to będzie mogło przyjmować samoloty
cywilne i będzie udostępniane w nagłych przypadkach, np. jako port zapasowy dla lotniska
w Świdniku
W chwili obecnej (grudzień 2014 roku) łącznie tereny oznaczone w planie zagospodarowania
przestrzennego jako inwestycyjnie zajmują powierzchnię ponad 263 ha, co stanowi bardzo
atrakcyjną ofertę dla potencjalnych inwestorów. Natomiast po dokonaniu planowanych zmian
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego powierzchnia terenów inwestycyjnych w Gminie
Ryki może realnie wynosić do ponad 295 ha.
Obszar Gminy Ryki obejmuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK
WISŁOSAN. W rejonie obszaru miejskiego gminy do SSE należy jednak zaledwie 4,45 ha terenu.
Bez wątpienia ilość obecnych i potencjalnych terenów inwestycyjnych wpływa pozytywnie na
atrakcyjność inwestycyjną w Gminie Ryki.

PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE
W Gminie Ryki istotną rolę pełni branża spożywcza związana z rolnictwem: przetwórstwo
owocowo-warzywne, bazujące na lokalnych surowcach oraz mleczarstwo. Na obszarze gminy
bogate są tradycje upraw ogrodniczych: truskawek, malin, porzeczek, wiśni i warzyw oraz
związane z nimi przetwórstwo.

134

STRATEGIA GOSPODARCZEJ MARKI RYKI NA LATA 2015-2020 |
Część I. Analiza i diagnoza strategiczna |
Rozdział I. Analiza potencjału gospodarczo-społecznego Gminy Ryki |

Najsilniejsze firmy Ryk: Spółdzielnia Mleczarska „Ryki” (zaliczana jest do najlepszych polskich
producentów serów dojrzewających) oraz Hortex Holding S.A. (w zakładzie, zajmującym się
przetwórstwem rolnym, powstają mrożonki owoców, warzyw i zup) są bezpośrednio związane
z tym potencjałem rozwojowym.

MIESZKALNICTWO
Dobra dostępność komunikacyjna powiązana ze spokojem, naturą i walorami przyrodniczymi
Ryk (m.in. rzeka Wieprz, stawy oraz wysoki odsetek lasów) powodują, że Gmina Ryki posiada
istotny potencjał „przyciągania” mieszkańców. Walor ten w chwili obecnej nie jest silnie
wykorzystywany, ale lokalizacja Ryk stwarza realne szanse na atrakcyjną ofertę dla osób, które
poszukują dogodnej lokalizacji do budowy domu, zapewniającej ciszę, spokój oraz dogodny
i szybki dojazd do Lublina i Warszawy.
Dodatkowo ten potencjał jest związany z istotnym wyzwaniem, które jawi się przez Gminą Ryki.
Prognozy liczby ludności do 2035 roku, które opracował GUS, szacują, że z powiatu ryckiego
ubędzie 34% mieszkańców – najwięcej w całej Polsce. Implikacje gospodarcze z tym związane
będą bardzo poważne. Stąd „przyciąganie” nowych mieszkańców jest niezwykle ważne dla Ryk.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Gmina Ryki posiada potencjał wykorzystania alternatywnych źródeł energii W „Wojewódzkim
Programie Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego” z 2006 roku
Gmina Ryki została wskazana jako obszar:



perspektywiczny dla rozwoju energetyki geotermalnej,



istotnych zasobach energetycznych wiatru,



możliwy do rozwoju energetyki wodnej.

Jednakże, budowanie marki gospodarczej w oparciu o ten potencjał rozwojowy jest ryzykowne,
m.in. ze względu na potencjalne protesty i opory społeczne, a także brak akceptacji ze strony
lokalnego biznesu dla tego kierunku rozwoju.
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Rozwojowi rolnictwa sprzyja nie tylko tradycja, ale i dobry stan środowiska naturalnego. Jest
to jednocześnie szansa dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz produkcji wysokiej
jakości żywności, w tym żywności ekologicznej.

Powyższą analizę (przeprowadzoną przede wszystkim metodę desk research) potwierdzają
wyniki przeprowadzonych reprezentatywnych badań. Mieszkańcy Gminy w przeważającej
większości uważają, że największym potencjałem Ryk jest przetwórstwo rolne –
średnia 3,5 w skali ocen 0-5, gdzie „5” oznaczało „bardzo duży potencjał”, a „0” to „zupełny
brak potencjału”. Wśród przedsiębiorców przetwórstwo rolne uzyskało średnią 3,8. Natomiast
najmniejszy potencjał zdaniem mieszkańców i biznesu to odnawialne źródła energii – średnia
ocena 2,5 i 2,8 – co potwierdza brak społecznej zgody na ten kierunek rozwoju.
WYKRES 49. OCENA POTENCJAŁÓW GMINY RYKI PRZEZ JEJ MIESZAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW.
mieszkańcy Ryk
1,0

2,0

3,0

4,0

przetwórstwo rolne

ryccy przedsiębiorcy
5,0

1,0

2,0

3,0

4,0

3,51

rolnictwo ekologiczne

3,83

3,20

3,46

mieszkalnictwo (atrakcyjny teren
do zamieszkania)

3,04

3,20

obszar wypoczynku dla
mieszkańców powiatu ryckiego,
puławskiego i łukowskiego

2,99

3,18

tereny inwestycyjne

turystyka

odnawialne źródła energii

2,86

2,77

2,47

5,0

3,16

3,14

2,79

Do oceny użyto skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza „zupełny brak potencjału”, a 5 „bardzo duży potencjał”
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców Gminy Ryki i 308 ryckich
przedsiębiorców.

Zarówno w opinii mieszkańców, jak i ryckich przedsiębiorców, którzy poddali w ocenie
20 czynników wypływających na jakość życia w Rykach, głównymi atutami Gminy są położenie
geograficzne (wpływające na dostępność komunikacyjną) i stan środowiska naturalnego (który
jest cennym atrybutem dla rozwoju mieszkalnictwa). Najgorzej są oceniane: rynek pracy oraz
oferta wypoczynku i możliwości spędzania wolnego czasu.
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WYKRES 50. OCENA PRZEZ MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW WYBRANYCH CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA JAKOŚĆ ŻYCIA
W GMINIE RYKI?

1,0

2,0

przedsiębiorcy z Ryk
3,0

4,0

3,78

położenie geograficzne
poziom (jakość) nauczania w szkołach
podstawowych i ponadgimnazjalnych
dostępność usług komunalnych
(woda, gaz, kanalizacja)

1,0

5,0

2,0

3,0

4,0

dostępność usług komunalnych
(woda, gaz, kanalizacja)

3,65

3,66

położenie geograficzne

3,58

3,65

stan środowiska naturalnego

3,57

stan środowiska naturalnego

3,50

poziom (jakość) nauczania w
szkołach podstawowych i…

poziom bezpieczeństwa

3,42

poziom bezpieczeństwa

obiekty przeznaczone dla dzieci
(przedszkola, żłobki, place zabaw)

3,34

3,49
3,46

komunikacja z Lublinem

3,25

obiekty przeznaczone dla dzieci
(przedszkola, żłobki, place zabaw)
dostępność gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe

czystość i estetyka gminy

3,25

komunikacja z Lublinem

3,18

czystość i estetyka gminy

3,13

3,27
3,22

dostępność gruntów pod
budownictwo mieszkaniowe
opieka zdrowotna (dostępność
lekarzy)

2,96

stan i jakość chodników

3,13

aktywność społeczna mieszkańców

2,88

stan dróg gminnych

3,06

stan i jakość chodników

2,84

opieka zdrowotna (dostępność
lekarzy)

2,91

ścieżki i trasy rowerowe

2,86

aktywność społeczna mieszkańców

2,85

2,60

tereny rekreacyjne

2,81

2,60

atrakcyjność oferty imprez
kulturalnych i rozrywkowych
komunikacja władz samorządowych
z mieszkańcami
dostępność ofert aktywnego
wypoczynku
możliwość ciekawego spędzenia
wolnego czasu
rynek pracy – dostępność miejsc
pracy

3,16

atrakcyjność oferty imprez
kulturalnych i rozrywkowych

2,74
2,63

tereny rekreacyjne
dostępność ofert aktywnego
wypoczynku
możliwość ciekawego spędzenia
wolnego czasu
ścieżki i trasy rowerowe

2,60

komunikacja władz samorządowych z
mieszkańcami

2,56
2,47

stan dróg gminnych
rynek pracy – dostępność miejsc pracy

1,61

5,0

2,77
2,73
2,66
2,64
1,78

Ocena: „Zdecydowanie dobrze” (5), „Raczej dobrze” (4), „Średnio (ani dobrze, ani źle)” (3), "Raczej źle" (2), "Zdecydowanie źle" (1),
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców Gminy Ryki.

Potencjał Ryk jako dobrego miejsca do życia i zamieszkania także potwierdzają wyniki badań –
najwyżej została oceniona atrakcyjność mieszkaniowa (dobra lokalizacja do osiedlenia się).
Najniżej została oceniona – przez wszystkie 3 grupy – atrakcyjność turystyczna. Opinie
społeczne pozostają zatem w tym względzie w całkowitej zgodności z wynikami analiz [patrz:
podsumowanie analizy potencjału turystycznego]. Warto podkreślić, że średnie uzyskanych ocen
są na niskim poziomie – w szczególności wśród mieszkańców, co należy uznać za zjawisko
niepokojące. Opinie wśród mieszkańców są krytyczne, co wyraźnie uwidaczniało się także
w innych obszarach badań – świadczy to o nienajlepszym klimacie społecznym w Rykach.
Wprawdzie tworzona marka będzie miała charakter gospodarczy, a nie społeczny, jednakże
rekomenduje się rozważenie budowy dodatkowej szerokiej marki społecznej – przede
wszystkim związanej z lokalną tożsamością, mającej na celu konstytuowanie pozytywnych
więzi i relacji wewnętrznych.
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mieszkańcy Ryk

WYKRES 51. OCENA ATRAKCYJNOŚCI GMINY RYKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY, A TAKŻE MIESZKAŃCÓW
WOJ. LUBELSKIEGO ZNAJĄCYCH GMINĘ RYKI.
mieszkańcy Ryk

przedsiębiorcy z Ryk

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

atrakcyjność do
życia

3,05

atrakcyjność
mieszkaniowa (do
zamieszkania w
gminie)

3,00

mieszkańcy woj. lubelskiego

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

atrakcyjność do życia

atrakcyjność
mieszkaniowa (do
zamieszkania w
gminie)

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

3,34

atrakcyjność
mieszkaniowa (do
zamieszkania w
gminie)

3,17

3,30

atrakcyjność do
prowadzenia
działalności
gospodarczej

3,08

atrakcyjność do
prowadzenia
działalności
gospodarczej

2,66

atrakcyjność do
inwestowania

2,88

atrakcyjność do
inwestowania

3,00

atrakcyjność do
inwestowania

2,62

atrakcyjność do
prowadzenia
działalności
gospodarczej

2,84

atrakcyjność do życia

2,91

atrakcyjność
turystyczna

2,61

atrakcyjność
turystyczna

2,75

atrakcyjność
turystyczna

2,71

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców i 308 przedsiębiorców
z Gminy Ryki oraz 1193 mieszkańców woj. lubelskiego (dane dla n = 57 osób, tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).

Także ocena stopnia rozwoju Gminy Ryki w porównaniu z innymi gminami województwa
lubelskiego wypada niekorzystnie. Żadna z grup (mieszkańcy Ryk, lokalni przedsiębiorcy,
mieszkańcy woj. lubelskiego) w żadnym z 3 obszarów: jakość życia, tempo rozwoju i ocena
działań władz w zakresie działań prorozwojowych, nie wskazała łącznie pozytywnych
odpowiedzi (suma wskazań „zdecydowanie tak” i „raczej tak)”, które przekroczyłyby 15%. Dla
porównania, np. na pytanie „Jak w porównaniu z innymi gminami województwa lubelskiego
rozwija się Gmina Ryki?”, aż ponad 47% mieszkańców Ryk odpowiedziało, że wolniej lub
zdecydowanie wolniej. Wprawdzie wśród przedsiębiorców i mieszkańców Lubelszczyzny
nastroje są trochę pozytywniejsze niż wśród lokalnej społeczności, ale nie są to niestety różnice
istotne.
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WYKRES 52. OCENA PRZEZ MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY I MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBELSKIEGO STOPNIA ROZWOJU
GMINY RYKI W PORÓWNANIU Z INNYMI GMINAMI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I AKTYWNOŚCI WŁADZ W ZAKRESIE
WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO.

mieszkańcy Ryk

ryccy przedsiębiorcy

mieszkańcy woj. lubelskiego

1,3

0,0

0,5

zdecydowanie lepiej

7,8

lepiej

7,1

24,4

12,3

25,6

35,1

tak samo
7,0

gorzej

41,0

2,6

31,6

9,7

zdecydowanie gorzej

53,6

5,3

19,2

15,8

nie wiem

Jak rozwija się Gmina Ryki w porównaniu z innymi gminami woj. lubelskiego?
ryccy przedsiębiorcy

mieszkańcy Ryk
0,5

zdecydowanie szybciej

mieszkańcy woj. lubelskiego

0,0 3,6

0,0

4,7

szybciej

7,0

17,5

20,5

29,8

tak samo

27,1

wolniej

5,8

31,6

16,1

49,4
10,5

23,7

zdecydowanie wolniej

21,1

31,1

nie wiem

Czy działania prowadzone przez władze samorządowe Gminy Ryki wspierają rozwój gospodarczy?
mieszkańcy Ryk

zdecydowanie tak

ryccy przedsiębiorcy

1,7

0,0

1,9

raczej tak
21,4

mieszkańcy woj. lubelskiego

5,5

13,0

14,0

20,8

średnio
(ani tak, ani nie)
raczej nie

33,3
6,8
26,3

13,1
34,3

zdecydowanie nie
nie wiem

48,4
16,6

16,4

12,3
14,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców i 308 przedsiębiorców
z Gminy Ryki oraz 1193 mieszkańców woj. lubelskiego (dane dla n = 57 osób, tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).
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Jak żyje się mieszkańcom Gminy Ryki w porównaniu z innymi gminami woj. lubelskiego?

Podstawowe atuty gospodarcze Ryk: położenie i dostępność komunikacyjna, dostępność
terenów inwestycyjnych i pracowników, a także walory naturalne i atrakcyjna lokalizacja
osiedleńcza również potwierdzają wyniki badań. W szczególności dostępność komunikacyjna,
zarówno w ocenie mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy [patrz: ocena czynników jakości
życia przez mieszkańców i lokalny biznes], jak i mieszkańców woj. lubelskiego [patrz: wykres
52] zajmuje wysoką pozycję. Zadaniem mieszkańców Lubelszczyzny najwyżej zostały ocenione
walory przyrodnicze, co przekłada się na potencjał mieszkaniowy i rekreacyjno-wypoczynkowy.
Jednakże dostępność ofert aktywnego wypoczynku i infrastruktura gastronomiczno-noclegowa
uzyskały jedne z najniższych wyników, co pozostaje w zgodności z wcześniejszą tezą, że Ryki
nie są w chwili obecnej przygotowane na dynamiczny rozwój funkcji rekreacyjnowypoczynkowych. Potwierdza to zdiagnozowane na etapie analizy słabości tego kierunku
rozwoju.
Wśród barier gospodarczych i wad prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy
Ryki [patrz: wykres 53 i wykres 54] lokalny biznes wskazuje przede wszystkim sytuację na
rynku pracy, która wpływa na niski stan zamożności mieszkańców, a co się z tym wiąże na brak
środków na konsumpcję, a także bariery administracyjne (m.in. biurokracja, wysokie podatki,
słaba promocja, brak współpracy). Jednocześnie wyraźnie zauważalna jest wśród
przedsiębiorców bardzo wysoka akceptacja dla wszystkich proponowanych w badaniu działań
poprawiających atrakcyjności gospodarczej Gminy Ryki [patrz: wykres 55]. Świadczy to o chęci
biznesu do współpracy, przy zapewnieniu właściwych kanałów komunikacji.
WYKRES 53. OCENA PRZEZ MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBELSKIEGO CZY PONIŻSZE CECHY SĄ WADĄ CZY ZALETĄ W PRZYPADKU GMINY
RYKI.
30%

40%

70%

80%

5,3

90% 100%

wada

1,8
29,8

15,8

12,3
33,3
36,8
26,3
66,7

56,1

63,2

59,6

54,4

47,4

31,6

49,1

dostępność ofert aktywnego wypoczynku

75,4

19,3

dobra baza noclegowa i gastronomiczna

31,6

21,1

wyrazista i rozpoznawalna promocja

12,3

24,6

rozwój firm i dobre warunki do prowadzenia biznesu

19,3

24,6

zainteresowanie inwestorów zewnętrznych

12,3

24,6

infrastruktura turystyczna (ścieżki rowerowe, wytyczone szlaki)

15,8

28,1

atrakcyjna lokalizacja do osiedlenia się

17,5

38,6

jakość dróg

14,0

42,1

wartości historyczne i kulturowe (zabytki, architektura, interesujące…

5,3

57,9

infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, gaz)

1,8

64,9

przychylne nastawienie mieszkańców

3,5

66,7

dostępność komunikacyjna (łatwość dotarcia do gminy)

zaleta

60%

71,9

walory przyrodnicze (krajobraz, fauna i flora)

rynek pracy (możliwość znalezienia zatrudnienia i wysokość…

50%

10,5

20%

19,3

10%

87,7

0%

nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1193 mieszkańców woj. lubelskiego (dane dla n = 57 osób,
tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).
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WYKRES 54. WADY I ZALETY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY RYKI – OPINIE LOKALNEGO BIZNESU.
30%

dostępność pracowników

zaleta

90% 100%

72,4

51,9

37,3

51,3

45,8

31,5

55,2 53,6
51,6

30,2

6,5

69,8

tempo zmian miejscowych planów zagospodarowania…

27,9 29,5

ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

16,2

promocja gospodarcza gminy

14,0 16,9 16,9
18,2 21,1
23,7

rynek zbytu

32,1

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy

16,2

dostępność terenów pod inwestycje

24,4

stan dróg

80%

19,2

30,5 32,5
35,1 36,4

kwalifikacje pracowników

70%
7,1

49,0

dostępność komunikacyjna

współpraca władz samorządowych z biznesem

60%

12,3 12,7 12,0

infrastruktura wodno-kanalizacyjna

stopień pokrycia gminy miejscowymi planami zagospodarowania…

50%

17,5

dostępność towarów i usług niezbędnych do prowadzenia…

tworzenie klimatu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

40%

PODSUMOWANIE

20%

32,1 33,4 29,9 29,2 29,2 32,1

10%

57,8 58,1 58,8 60,7

0%

wada

nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 308 przedsiębiorców z Gminy Ryki.

WYKRES 55. OPINIE RYCKIEGO BIZNESU NA TEMAT BARIER W PROWADZENIU WŁASNEJ FIRMY, KTÓRE WYSTĘPUJĄ NA TERNIE GMINY
RYKI.
50%

60%

70%

80%

bariera

22,1
20,8

27,9
56,8

23,4

23,1

37,0
38,6

29,5

13,6

44,2

słabo rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja,
gaz itp.)

32,5

brak wykwalifikowanych pracowników

33,8

48,4
38,3

brak terenów pod inwestycje

90% 100%

67,2
60,4
45,5

23,4

wysokie podatki gminne

39,6

20,8

słaba infrastruktura drogowa

brak bariery

40%

30,8

10,7

biurokracja

niedostatecznie szybkie dokonywanie zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

30%

23,7

20%

8,1

ubogie społeczeństwo

11,7

ograniczony/niewielki rynek zbytu

10%

68,2

0%

nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 308 przedsiębiorców z Gminy Ryki.
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WYKRES 56. OCENA DZIAŁAŃ, KTÓRE SKUTECZNIE WPŁYNĘŁYBY NA WZROST ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ GMINY RYKI – OPINIA
PRZEDSIĘBIORCÓW.
20%

30%

40%

70%

80%

71,4

szybsze zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
nie

0,6
6,8
11,4

nie wiem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 308 przedsiębiorców z Gminy Ryki.

7,8

0,6
0,6

16,2
13,3

organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje miejscowej ludności

5,5

81,2

0,0

83,8

aktywna współpraca z samorządem gospodarczym (stowarzyszenia,
związki, kluby biznesu itp.).

8,1

84,1

poprawa dostępności komunikacyjnej

11,4

88,0

tworzenie odpowiedniego klimatu gospodarczego – stabilna polityka
gminy w zakresie ulg i zwolnień podatkowych

25,3

promocja gminy pod kątem możliwości inwestowania
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90% 100%

1,3

88,3
88,0

przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

tak

60%

92,5

pomoc w uzyskiwaniu środków pomocowych z UE dla podmiotów
gospodarczych

50%

10,4

10%

3,2

0%

STRATEGIA GOSPODARCZEJ MARKI RYKI NA LATA 2015-2020 |
Część I. Analiza i diagnoza strategiczna |
Rozdział II. Obecny wizerunek Gminy Ryki |

1.

POSTRZEGANIE GMINY RYKI

Rozdział II.
Obecny wizerunek
Gminy Ryki
Postrzeganie Gminy Ryki

W celu określenia jaki rzeczywiście wizerunek posiada Gmina Ryki wśród mieszkańców
i przedsiębiorców z Gminy oraz mieszkańców woj. lubelskiego zapytano w/w grupy o pierwsze
skojarzenie spontanicznie przychodzące do głowy na myśl o Rykach.
Badania wskazały jednoznacznie, że Gmina Ryki budzi wśród lokalnej społeczności
wyraźnie negatywne odczucia. Wśród mieszkańców Gminy 56,7% wskazuje pierwsze
spontaniczne („z głowy”) skojarzenie przychodzące na myśl o Rykach jako nacechowane
emocjami negatywnymi, przy 34,7% pozytywnych. Wśród ryckiego biznesu sytuacja jest jeszcze
gorsza, ponieważ dla ponad 60% przedsiębiorców pierwsze skojarzenie z Rykami jest
negatywne, a zaledwie dla 30% pozytywne. Korzystniejsza sytuacja jest natomiast w przypadku
mieszkańców Lubelszczyzny, którzy znają Ryki, bowiem 60% z nich na słowo „Gmina Ryki”
reaguje skojarzeniem pozytywnym, przy 37,1% negatywów.
Poniżej przedstawiono wykresy porównawcze jakie emocje wzbudza Ryki wśród mieszkańców
Gminy, ryckich przedsiębiorców i mieszkańców woj. lubelskiego:
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WYKRES 57. PIERWSZE SKOJARZENIA, KTÓRE MIESZKAŃCOM I PRZEDSIĘBIORCOM Z GMINY ORAZ MIESZKAŃCOM WOJ. LUBELSKIEGO
PRZYCHODZĄ NA MYŚL O GMINIE RYKI.
Mieszkańcy Gminy Ryki

Przedsiębiorcy z Ryk

30,1%

34,7%
56,7%

37,1%

60,2%

60,0%
9,7%

8,6%

pozytywny

Mieszkańcy woj. lubelskiego

neutralny

negatywny

pozytywny

neutralny

2,9%

negatywny

pozytywny

neutralny

negatywny

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców i 208 przedsiębiorców
z Gminy Ryki oraz 1193 mieszkańców woj. lubelskiego (dane dla n = 57 osób, tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).

Zastanawiające jest fakt, że zaledwie 4,8% mieszkańców woj. lubelskiego deklaruje, że zna
Gminę Ryki. Jest to o tyle zaskakujące, że Ryki są największą gminą w woj. lubelskim leżącą
na terasie Lublin-Warszawa, a drugą co do wielkości na tej trasie. Codziennie przez Ryki
przejeżdża tysiące samochodów, a pomimo tego mieszkańcy Lubelszczyzny na bardzo niskim
poziomie rozpoznają gminę. Być może jednym z powodów jest zbyt mała aktywność promocyjna
Ryk i niewykorzystywanie marketingowe tranzytowego położenia.
ZDJĘCIE 14.

ZNAJOMOŚĆ GMINY RYKI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBELSKIEGO.
znam
Gminę
Ryki
4,8%

tak
nie

nie znam Gminy Ryki
95,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1193 mieszkańców woj. lubelskiego.

Mieszkańcy Gminy Ryki oraz lokalny biznes mają problem ze wskazaniem symbolu oraz
postaci/osoby charakterystycznych dla Ryk. Wprawdzie 28,0% mieszkańców Ryk oraz
13% przedsiębiorców potrafi wymienić „z pamięci” przynajmniej jedną charakterystyczną dla
Gminy postać/osobę, ale dla symbolu wskaźniki te wynoszą już tylko odpowiednio 18% i 13%.
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Natomiast w/w grupy nie mają problemu ze spontanicznym wskazaniem
charakterystycznych dla Ryk: przedsiębiorstw (69,2% osób mieszkańców Ryk,
przedsiębiorców 89,3% przedsiębiorców i 66,7% mieszkańców woj. lubelskiego potrafi „z głowy”
wymienić firmę), zabytków/miejsc (59,3% mieszkańców, 66,2% przedsiębiorców
i 61,4% mieszkańców Lubelszczyzny udziela odpowiedzi w tej sferze) oraz imprez
(61,0% mieszkańców, 65,9% przedsiębiorców i 54,4% mieszkańców woj. lubelskiego).
W obszarze, który jest najbardziej rozpoznawalny – charakterystyczne przedsiębiorstwo dla
Ryk – we wszystkich badanych grupach wyraźnie dominuje Spółdzielnia Mleczarska „RYKI”
(50-60% badanych tę markę wymieniana na pierwszym miejscu – tzw. brand salience / top–of–
the– mind awareness), a na drugim miejscu Hortex (ok. 30% top–of–the– mind awareness).
Rozpoznawalne, ale już w mniejszym stopniu są także : Pumar i Juwent.
WYKRES 58. SYMBOL, ZABYTEK/MIEJSCE, IMPREZA, POSTAĆ/OSOBA I PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE KOJARZĄ SIĘ Z GMINĄ RYKI LUB SĄ
DLA NIEGO CHARAKTERYSTYCZNA (% SPONTANICZNYCH WSKAZAŃ MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY ORAZ
MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBELSKIEGO ZNAJĄCYCH GMINĘ RYKI).
mieszkańcy Ryk

ryccy przedsiębiorcy

mieszkańcy woj. lubelskiego znający Gminę Ryki

przedsiębiorstwo
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0

postać lub osoba

zabytek lub miejsce

30,0
20,0
10,0
0,0

symbol

impreza

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców i 308 przedsiębiorców
z Gminy Ryki oraz 1193 mieszkańców woj. lubelskiego (dane dla n = 57 osób, tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).
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Także mieszkańcy Lubelszczyzny znający Ryki mają niewielką wiedzę w tym zakresie –
po 21% w obu sferach.

TABELA 27.

PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE MIESZKAŃCY GMINY UWAŻAJĄ ZA NAJBARDZIEJ KOJARZĄCE SIĘ/ CHARAKTERYSTYCZNE DLA
RYK (WSKAZANIA SPONTANICZNE).
%
odpowiedzi

l.p.

PRZEDSIĘBIORSTWO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „RYKI”
HORTEX
JUWENT
PUMAR
ROMEX - R. IWANEK
JMP GOSPODARSTWO OGRODNICZE MARIA I JAROSŁAW PTASZEK
LUKS (ZNICZE)
AUTOSERWIS WAROWNY
CUKIERNIA "MARKIZA"
SZPULKI ZAKŁAD FRYZJERSKI
DAGLEZJA
"ADAMS" A.SZYMAŃSKI
WIR-BUD
razem:

% dla całości
badanych (n=639)

liczba
odpowiedzi

40,2%
24,1%
6,6%
5,9%
1,1%
0,8%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%

257
154
42
38
7
5
2
1
1
1
1
1
1

50,3%
30,1%
8,2%
7,4%
1,4%
1,0%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
100,0%

80,0%

511

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców Gminy Ryki.

TABELA 28.

PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE LOKALNY BIZNES UWAŻA ZA NAJBARDZIEJ KOJARZĄCE SIĘ/ CHARAKTERYSTYCZNE DLA RYK
(WSKAZANIA SPONTANICZNE).

L.p.

przedsiębiorstwo

% odpowiedzi

liczba odpowiedzi

1.

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „RYKI”

58,2%

202

2.
3.

HORTEX
PUMAR

31,7%
4,0%

110
14

4.
5.

JUWENT
FARMA DROBIU

3,7%
0,9%

13
3

6.
7.

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE
MARKETY

0,6%
0,3%

2
1

8.
9.

ZAKŁADY LOTNICZE
USŁUGI KOMPUTEROWE

0,3%
0,3%

1
1

razem:

100,0%

347

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 308 przedsiębiorców z Gminy Ryki.

TABELA 29.

PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE MIESZKAŃCY WOJ. LUBELSKIEGO UWAŻAJĄ ZA NAJBARDZIEJ KOJARZĄCE SIĘ/
CHARAKTERYSTYCZNE DLA RYK (WSKAZANIA SPONTANICZNE).

L.p.

przedsiębiorstwo

% odpowiedzi

% dla całości badanych (n=1193)

liczba odpowiedzi

1.

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA „RYKI”

61,7%

2,4%

29

2.

HORTEX

23,4%

0,9%

11

3.

JUWENT

8,5%

0,3%

4

4.

PUMAR

6,4%

0,3%

3

razem:

100,0%

3,9%

47

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1193 mieszkańców woj. lubelskiego (dane
dla n = 57 osób, tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).
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Zaledwie 23,6% mieszkańców Gminy jest w stanie spontanicznie („z głowy”) wymienić
wyróżnik Ryk, który ich zdaniem czyni je unikalne – charakteryzuje ją na tle innych gmin
województwa lubelskiego. Wynik ten należy uznać za niski. Natomiast wśród mieszkańców woj.
lubelskiego, którzy znają Gminę Ryki, 49% potrafi „w pamięci” odnaleźć unikat dla Ryk –
jednakże w skali całego województwa jest to tylko 2,3% mieszkańców. Wyniki te ukazują, że
Ryki nie posiadają w chwili obecnej żadnego trwałego i zakorzenionego w świadomości ludzi
wyróżnika.
Główny wyróżnik Gminy Ryki – zdaniem zarówno społeczności lokalnej, jak i mieszkańców woj.
lubelskiego – to dobre położenie geograficzne i związany z tym dogodny dojazd do Lublina
i do Warszawy. Jest to jeden z kluczowych potencjałów gospodarczych wpływający na
atrakcyjność inwestycyjną Ryk.
WYKRES 59. SPONTANICZNE WYMIENIENIE WYRÓŻNIKA (UNIKALNEJ CECHY) RYK NA TLE INNYCH GMIN WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
0%

mieszkańcy Ryk

10%

30%

40%

50%

60%

23,6%

mieszkańcy woj. lubelskiego znający Gminę Ryki

70%

49,1%

wskazanie wyróżnika Gminy Ryki

80%

90%

100%

76,4%

50,9%

2,3%
2,4%

mieszkańcy woj. lubelskiego ogółem

20%

95,2%

nie wiem / nie mam zdania

nie znam Gminy Ryki

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców Gminy Ryki i 1193
mieszkańców woj. lubelskiego (dane dla n = 57 osób, tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).

TABELA 30.

CZYM ZDANIEM MIESZKAŃCÓW GMINA RYKI WYRÓŻNIA SIĘ (POD JAKIM WZGLĘDEM JEST UNIKALNA) NA TLE INNYCH
GMIN WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

L.p.

Wyróżniki Gminy Ryki na tle innych gmin woj. lubelskiego

%
odpowiedzi

1.

DOBRE POŁĄCZENIE LUBLIN-WARSZAWA

13,3%

3,8%

24

2.

SPOKOJNIE

9,9%

2,8%

18

3.

MLECZARNIA

9,4%

2,7%

17

4.

RYCKIE SERY, BARDZO DOBRA JAKOŚĆ SERÓW

5,5%

1,6%

10

5.

BEZROBOCIEM

5,5%

1,6%

10

6.

GMINA ROLNICZA

5,0%

1,4%

9

pozostałe 54 odpowiedzi

51,4%

14,5%

93

razem:

100,0%

% dla całości
badanych (n=639)

28,3%

liczba
odpowiedzi

181

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców Gminy Ryki.
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TABELA 31

L.p.

CZYM ZDANIEM MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBELSKIEGO GMINA RYKI WYRÓŻNIA SIĘ (POD JAKIM WZGLĘDEM JEST UNIKALNA)
NA TLE INNYCH GMIN WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
Wyróżniki Gminy Ryki na tle innych gmin woj. lubelskiego

DOBRE POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, DOBRY DOJAZD DO LUBLINA
I DO WARSZAWY
MLECZARNIA
ROBIĄ TAM DOBRE SERY
CZYSTOŚĆ, PORZĄDEK, ŁADNE BUDOWNICTWO
SPOKOJNA GMINA
STAWY RYBNE, WĘDKARSTWO
pozostałe 11 odpowiedzi
razem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

%
odpowiedzi

% dla całości
badanych (n=1193)

liczba
odpowiedzi

26,3%

0,8%

10

15,8%
13,2%
5,3%
5,3%
5,3%
28,9%
100,0%

0,5%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,9%

6
5
2
2
2
11
3,2%

38

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1193 mieszkańców woj. lubelskiego (dane
dla n = 57 osób, tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).

 Ważne

Jedynym wyróżnikiem Ryk, który spontanicznie są w stanie
wyartykułować badane grupy jest dogodne położenie
na trasie Lublin-Warszawa.

Aby określić jaką, w wyobrażeniach mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy i mieszkańców
woj. lubelskiego, specyfikę posiada Ryki poproszono o wybór priorytetowego określenia
najlepiej oddającego jej charakter:

Gmina biznesu i inwestycji

Gmina rozrywek



Gmina drobnej przedsiębiorczości



Gmina spokojna



Gmina dynamicznie rozwijająca się



Gmina sportu i rekreacji



Gmina handlowa



Gmina turystyczna



Gmina nauki i edukacji



Gmina wydarzeń kulturalnych



Gmina nowoczesna



Gmina zabytków



Gmina otwarta na ludzi



Gmina rolnicza



Gmina rodzinna
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WYKRES 60. OKREŚLENIE NAJLEPIEJ ODDAJĄCE SPECYFIKĘ GMINY RYKI – OPINIA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Z RYK ORAZ
MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBELSKIEGO (WYBÓR PRIORYTETOWEGO OKREŚLENIA).

0,0
Gmina biznesu i inwestycji
Gmina drobnej przedsiębiorczości
Gmina dynamicznie rozwijająca się

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
0,3
2,8
0,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0 100,0

mieszkańcy woj. lubelskiego
znający Gminę Ryki
0,0

20,0

0,0

0,0

1,9

1,8

0,0

0,0

Gmina handlowa

2,8

Gmina nauki i edukacji

1,1

0,0

1,8

Gmina nowoczesna

0,0

0,0

0,0

Gmina otwarta na ludzi

0,5

1,9

1,8

Gmina rodzinna
Gmina rozrywek

Gmina sportu i rekreacji

0,0

0,0

21,1

21,4

9,9
1,1

8,8

0,0

Gmina turystyczna

0,0

0,0

0,0

Gmina wydarzeń kulturalnych

0,8

0,0

1,8

Gmina zabytków

0,2

0,0

0,0

Gmina rolnicza
nie wiem

75,7
1,1

52,6

66,9
0,3

80,0 100,0

1,8

4,2

0,0

Gmina spokojna

60,0

5,3

3,2

3,6

40,0

3,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców i 308 przedsiębiorców
z Gminy Ryki oraz 1193 mieszkańców woj. lubelskiego (dane dla n = 57 osób, tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).

Oceniając specyfikę Gminy Ryki wszystkie badane grupy uznały, iż najbardziej pasuje do niej
określenie „gmina rolnicza” (75,7% mieszkańców Ryk, 66,9% przedsiębiorców
i 52,6% mieszkańców woj. lubelskiego). Poza tym, jeszcze „gmina spokojna” uzyskało
(pomiędzy 10% a 21,5%).

 Ważne

Analiza wskazuje, że Ryki posiadają
przede wszystkim wizerunek gminy rolniczej
oraz w umiarkowanym zakresie spokojnej.

Nie są zatem zaskakujące, w stosunku do takiego postrzegania Ryk, oczekiwania mieszkańców
i przedsiębiorców odnośnie priorytetowych kierunków rozwoju Gminy w najbliższych
10 latach. Dominuje oczekiwanie w zakresie rozwoju sektora dużego i małego biznesu oraz
przetwórstwa rolniczego. Ważnym obszarem jest także edukacja i nauka.
Mieszkańcy i biznes chcą zatem przede wszystkim pobudzenia lokalnego rynku pracy i rozwoju
branż, które są dla Ryk tradycyjne, a więc przetwórstwa rolnego. Zaskakujący jest fakt, że
najmniejsza akceptacja społeczna jest dla rozwoju mieszkalnictwa i wypoczynku.
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ryccy przedsiębiorcy

mieszkańcy Ryk

WYKRES 61. JAKI POWINIEN BYĆ PRIORYTETOWY OBSZAR ROZWOJU RYK W NAJBLIŻSZYCH 10 LATACH?
mieszkańcy Ryk
0,0

10,0

20,0

30,0

biznes (duże i średnie przedsiębiorstwa)

40,0

10,0

20,0

30,0

40,0

25,6
29,9
22,7

31,2

14,1
7,0

7,5

9,4

14,3

turystyka

21,6

22,7

4,9

handel

60,0

4,5

6,9

sport i rekreacja

50,0
49,7

21,9

nowoczesne technologie

9,1
12,4

rolnictwo

8,8
23,3

odnawialne źródła energii

9,7

17,2

przetwórstwo rolne
nie wiem / nie mam zdania

0,0

32,9

kultura

wypoczynek

60,0

48,5

edukacja i nauka

rozrywka

50,0

26,6

drobna przedsiębiorczość (mikro i małe…

mieszkalnictwo

ryccy przedsiębiorcy

15,9
26,8

5,6

19,2
4,2

Badany mógł wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 639 mieszkańców Gminy Ryki oraz 308 przedsiębiorców.

2.

Semantyczne skojarzenia z Gminą Ryki

Każda gmina posiada zespół cech (emocji), które stanowią o jego atrakcyjności. W praktyce
okazuje się jednak, że nie ilość cech, ale siła atrakcyjności głównej cechy i jej rozpoznawalność
(przede wszystkim spontaniczne – nie sugerowane – skojarzenie) decyduje o tym, czy inwestor
podejmie decyzję aby ulokować swój kapitał w konkretnej gminie, czy turysta będzie
zainteresowany odwiedzeniem za własne pieniądze danego miejsca lub czy ktoś postanowi się
przeprowadzić i stać się jego mieszkańcem.
Badanie spontanicznych skojarzeń jakie wiążą się z daną jednostką samorządu terytorialnego
jest w stanie ukazać czy posiada ona „zakorzenione” w umysłach danej grupy społecznej /
odbiorców cechy: emocje, wartości, wyobrażenia. Im mniejsza liczba skojarzeń tym większa
spójność wizerunkowa, jednakże im większa liczba wskazań konkretnego (tego samego)
skojarzenia tym również spójność wzrasta.
W analizie przyjęto założenie, że jeżeli w danej grupie badanych osób: mieszkańcy gminy,
lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy mieszkańców woj. lubelskiego, co najmniej 5% z całości
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Na pytanie o spontaniczną odpowiedź dotyczącą pierwszego skojarzenia z Gminą Ryki,
54,6% osób udzieliło takiego wskazania. Natomiast 45,4% mieszkańców nie potrafiło „znaleźć
w głowie” żadnej asocjacji z gminą, w której mieszkają. Jednakże powyższa proporcja ukazuje,
że Gmina Ryki budzi emocje i skojarzenia wśród mieszkańców. Dalsza analiza wykaże ich
spójność i zakres.
Przedsiębiorcy ryccy są grupą, która ma największą trudność ze wskazaniem spontanicznego
skojarzenia z Gminą Ryki. Tylko 30% potrafi odnaleźć „w głowie” konotację z Gminą, w której
na co dzień prowadzą swoje firmy. 70% ma z tym trudność.
Wśród mieszkańców woj. lubelskiego, którzy znają Gminę Ryki 63,2% potrafi spontanicznie
(„z głowy”) wymienić skojarzenie z Rykami. W skali całego województwa jednak zaledwie
3,0% mieszkańców. Widoczna jest zatem w tym przypadku prosta korelacja – jeżeli mieszkaniec
mieszkańców woj. lubelskiego zna Gminę Ryki, to jednocześnie kreuje ona w jego świadomości
na tyle trwałe skojarzenia, że potrafi je w stanie zaskoczenia (takim jest niespodziewane
badanie opinii publicznej) wymienić z pamięci.
WYKRES 62. UMIEJĘTNOŚĆ WYMIENIENIA SPONTANICZNEGO SKOJARZENIA PRZYCHODZĄCEGO NA MYŚL O GMINIE RYKI –
PERSPEKTYWA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Z GMINY ORAZ MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBELSKIEGO.
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wskazanie pierwszego skojarzenia z Gminą Ryki

80%
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mieszkańcy woj. lubelskiego ogółem

30%

36,8%

95,2%
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nie znam Gminy Ryki

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców i 308 przedsiębiorców z
Gminy Ryki oraz 1193 mieszkańców woj. lubelskiego (dane dla n = 57 osób, tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).

Wśród mieszkańców Gmina Ryki posiada bardzo rozległe spontaniczne konotacje
skojarzeniowe, które nacechowane są przede wszystkim negatywnie. 349 mieszkańców
Gminy Ryki, którzy potrafili wskazać „z głowy” pierwsze skojarzenie, wymieniło aż
127 różnych spontanicznych skojarzeń. Świadczy to o tym, że w chwili obecnej
(grudzień 2014 roku) Ryki nie posiadają, żadnego wizerunku, opartego na silnych
konotacjach. Dominują natomiast emocje negatywne.
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respondentów wymieniło spontanicznie („z głowy”) dane skojarzenie z Rykami, to oznacza, że
wywiera ono już pewien wpływ na wizerunek Ryk.

TABELA 32.

PIERWSZE, SPONTANICZNE SKOJARZENIA PRZYCHODZĄCE DO GŁOWY MIESZKAŃCOM RYK NA MYŚL O ICH GMINIE.

L.p.

odpowiedź

% odpowiedzi

% dla całości
badanych (n=639)

1.

BEZROBOCIE, BRAK PRACY

11,7%

6,7%

2.

NIC SIĘ NIE DZIEJE, NUDA

8,7%

5,0%

3.

BIEDA

5,7%

3,3%

4.

ROLNICTWO, GMINA ROLNICZA

4,6%

2,7%

5.

POWOLI/SŁABO SIĘ ROZWIJA

3,8%

2,2%

6.

MLECZARNIA

3,3%

1,9%

7.

SŁABE DROGI

3,0%

1,7%

8.

ZANIEDBANA GMINA

2,7%

1,6%

9.

MOJE RODZINNE MIASTO, MOJE STRONY RODZINNE, MÓJ DOM

2,4%

1,4%

10.

SPOKOJNA GMINA

1,9%

1,1%

11.

BARDZO ZANIEDBANA, NIC SIĘ W NIEJ NIE ROBI

2,4%

1,4%

49,7%

28,6%

pozostałe 116 z 127 odpowiedzi
razem:

100,0%

57,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców Gminy Ryki.

TABELA 33.

PIERWSZE, SPONTANICZNE SKOJARZENIA PRZYCHODZĄCE DO GŁOWY RYCKIM PRZEDSIĘBIORCOM NA MYŚL O ICH GMINIE.

L.p.

pierwsze skojarzenie przychodzące do głowy ryckim
przedsiębiorcom na myśl o Gminie Ryki

%
odpowiedzi

1.

BEZROBOCIE, BRAK MŁODYCH LUDZI

17,8%

5,8%

18

2.

NIC SIĘ NIE DZIEJE

9,9%

3,2%

10

3.

BIEDNA GMINA

6,9%

2,3%

7

4.

CISZA, SPOKÓJ

5,9%

1,9%

6

5.

URZĘDY (ZUS, URZĄD SKARBOWY)

5,9%

1,9%

6

6.

ZŁE ZARZĄDZANIE GMINĄ

5,9%

1,9%

6

pozostałe 29 z 35 odpowiedzi

47,5%

15,6%

48

100,0%

32,8%

101

razem:

% dla całości badanych
(n=308)

liczba
odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 308 przedsiębiorców z Gminy Ryki.

TABELA 34.

PIERWSZE, SPONTANICZNE SKOJARZENIA PRZYCHODZĄCE DO GŁOWY MIESZKAŃCOM MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBELSKIEGO
NA MYŚL O GMINIE RYKI.

L.p.

pierwsze skojarzenie przychodzące do głowy mieszkańcom
woj. lubelskiego na myśl o Gminie Ryki

%
odpowiedzi

% dla całości badanych
(n=1193)

liczba
odpowiedzi

1.

BEZROBOCIE

13,9%

0,4%

5

2.

MLECZARNIA

13,9%

0,4%

5

3.

CISZA, SPOKÓJ

5,6%

0,2%

2

4.

MAŁA OJCZYZNA, MIEJSCE URODZENIA

5,6%

0,2%

2

5.

SERY

5,6%

0,2%

2

TRASA DO WARSZAWY

5,6%

0,2%

2

pozostałe 18 z 24 odpowiedzi

50,0%

1,5%

18

100,0%

3,0%

36

6.

razem:

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1193 mieszkańców woj. lubelskiego (dane
dla n = 57 osób, tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).
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NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ EMOCJE, KTÓRE BUDZI GMINA RYKI – Z PODZIAŁEM NA POZYTYWNE I NEGATYWNE.
emocje pozytywne

emocje negatywne

 JEST ŁADNĄ GMINĄ



ZANIEDBANA GMINA

 ROZWIJA SIĘ



POWOLI/SŁABO SIĘ ROZWIJA

 SPORO SIĘ POPRAWIŁO, ZACZYNA SIĘ CORAZ



NIC SIĘ NIE DZIEJE, NUDA

 CZYSTA GMINA, ŁADNE KRAJOBRAZY



BAŁAGAN, BRUDNO

 SPOKOJNA GMINA



GŁOŚNE MIASTO

WIĘCEJ DZIAĆ

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców i 308 przedsiębiorców z
Gminy Ryki oraz 1193 mieszkańców woj. lubelskiego (dane dla n = 57 osób, tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).

Gmina Ryki nie posiada w chwili obecnej spójnego wizerunku
oraz semantycznie nie budzi trwałych skojarzeń.
Wyraźnie dominują skojarzenia negatywne.

 Ważne

Dodatkowym problemem jest to, że artykułowane
skojarzenia często mają charakter przeciwstawny
(antonimy), co utrudnia kreowanie wizerunku w oparciu
o skojarzenia semantyczne.
Tworząc markę gospodarczą, należy w związku z tym
oprzeć się na potencjałach rozwojowych
określonych na etapie analizy i diagnozy strategicznej,
urealnionych o wyniki badań społecznych
To jaki kierunek okaże się optymalny określi analiza
SWOT/TOWS przeprowadzona w dalszej części Strategii.
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TABELA 35.

3.

Działania promocyjne Gminy Ryki

3.1.

Ocena działań promocyjnych

Dotychczasowa promocja Gminy Ryki została oceniona przez mieszkańców i przedsiębiorców
jako umiarkowana ze skośnością negatywną. 50% wskazań mieszkańców uzyskało „średnią”,
a prawie 21% negatywną, przy niespełna 13% pozytywnych. Przedsiębiorcy uznali, że
dotychczasowa promocja gospodarcza nie jest „ani dobra, ani zła” (65% odpowiedzi),
10% oceniło ją negatywnie, a 7% pozytywnie.
WYKRES 63. OCENA PRZEZ MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCHCZASOWEJ PROMOCJI GMINY RYKI.
mieszkańcy Ryk

ryccy przedsiębiorcy

0,6

bardzo dobrze
16,1

0,3
6,5

12,1

17,9

dobrze
średnio (ani dobrze, ani źle)

1,9

4,4

8,4

źle

16,3

bardzo źle

50,5

64,9

nie wiem / nie mam zdania
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 639 mieszkańców i 308 przedsiębiorców
z Gminy Ryki.

Jednakże, tylko 19,6% mieszkańców woj. lubelskiego, którzy znają Gminę Ryki spotkało się
w ciągu ostatnich 12 miesięcy z jakąś opinią na temat Gminy Ryki. Natomiast 33,9% osób nie
miało styczności z żadną informacją promocyjną, a 46,4% nie jest w stanie przypomnieć sobie
takiego faktu. Pomimo tego, że na pytanie odpowiadały osoby znające Gminę Ryki aż 80% nie
miało styczności z opinią na temat Ryk lub nie odnajduje w pamięci tego faktu. Wydaje się
zatem, że konieczna jest weryfikacja skuteczności prowadzonych działań promocyjnych.
Dodatkowo, niekorzystne jest to, że badanie wykazało, iż ponad 2-krotnie więcej osób miało
styczność z informacją negatywną niż pozytywną. Blisko 40% informacji, które „przyswoili
sobie” mieszkańcy regionu lubelskiego znający Ryki miało charakter negatywny. Zaledwie
15% do pozytywny.

154

STRATEGIA GOSPODARCZEJ MARKI RYKI NA LATA 2015-2020 |
Część I. Analiza i diagnoza strategiczna |
Rozdział II. Obecny wizerunek Gminy Ryki |
WYKRES 64. STYCZNOŚĆ MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBELSKIEGO Z OPINIĄ NA TEMAT RYK I OCENA TEJ OPINII.
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45,0
38,5

40,0
33,9

35,0

30,8

30,0
25,0
20,0

19,6
15,4

15,4

15,0
10,0
5,0
0,0
tak

nie

nie pamiętam /
nie wiem

Styczność w ostatnich 12 miesiącach z jakąś opinią
na temat Gminy Ryki

pozytywna

negatywna

neutralna (ani nie pamiętam /
pozytywna, ani
nie wiem
negatywna)

Ocena opinii

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1193 mieszkańców woj. lubelskiego (dane dla
n = 57 osób, tj. 4,8% osób, które znają Gminę Ryki).

3.2.

Wydatki budżetowe na działania promocyjne

Analizując wydatki budżetowe Gminy Ryki na działania promocyjne w ostatnich 5 latach można
zaobserwować znaczne wahania i ogólną tendencję spadkową. Największą kwotę władze
Gminy przeznaczyły na marketing w 2009roku (ponad 110 tys. zł). Problem może stanowić
wysokość udziału wydatków na promocję w dochodach własnych, który ani razu w badanym
okresie nie przekroczył wartość 1%.
Środki z budżetu Gminy Ryki w zakresie promocji przeznaczane były przede wszystkim na
organizację imprez okolicznościowych oraz cyklicznych (np. „Powitanie Wiosny z Dragon
Winch”, promocję miasta podczas Przeglądu Orkiestr Dętych), zakup materiałów i wyposażenia
(nagrody, puchary, narzędzia promocyjne i informacyjne), opłaty za udział w Programie
Promocji Gmin Business Excellence czy też umieszczenie informacji o Gminie Ryki w folderze
Lubelskie.
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46,4

WYKRES 65. WYDATKI NA DZIAŁANIA PROMOCYJNE GMINY RYKI W LATACH 2009-2013.
120 000

110 555,64
101 640,61

100 000
80 000
67 051,80
60 000

62 509,19

40 000

45 732,54

20 000
0
2009

2010

2011

Wydatki na promocję

2012

2013

trend wydatków na promocję

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Ryki.

TABELA 36.

UDZIAŁ WYDATKÓW NA PROMOCJĘ W DOCHODACH, DOCHODACH WŁASNYCH I WYDATKACH BUDŻETU.

0,80%

0,69%
0,70%

0,60%

0,54%
0,50%

0,43%

0,43%

0,40%

0,37%
0,30%

0,20%

0,34%

0,25%
0,24%
0,17%
0,16%

0,21%

0,22%
0,21%
0,13%

0,14%

0,10%

0,17%

0,14%
0,09%

0,16%

0,09%

0,10%
0,00%

2009

2010

2011

2012

2013

% wydatków na promocję w dochodach ogółem

% wydatków na promocję w dochodach własnych

% wydatków na promocję w wydatkach ogółem

średnia w dochodach ogółem

średnia w dochodach własnych

średnia w wydatkach ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Ryki i BDL GUS.
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Aby efektywnie i efektownie wdrażać nowy wizerunek
konieczne będzie zwiększenie wydatków na promocję
co najmniej do poziomu 0,8% dochodów Gminy
lub 0,8% wydatków budżetu, lub też 2% dochodów
własnych – w chwili obecnej średnia wydatków
na promocję z lat 2009-2013 wynosi:
0,43% dochodów własnych, 0,17% dochodów ogółem
i 0,16% wydatków ogółem.

 Ważne

3.3.

Współpraca międzygminna

Współpraca międzygminna i międzyregionalna stanowi istotny element polityki rozwoju
samorządów. Zapewnia przepływ doświadczeń pomiędzy gminami z różnych regionów, a tym
samym wspiera działania zmierzające do podniesienia jakości funkcjonowania instytucji
samorządowych, ułatwia rozwój turystyki, prowadzi do kulturowego i edukacyjnego rozwoju,
jest narzędziem promocji.
Miasto Ryki i miasto Lachowicz, leżące w obwodzie brzeskim Białorusi, są miastami
partnerskimi. Miasto to jest stolicą rejonu.

4.

Elementy systemu identyfikacyjnego
Gminy Ryki

4.1.

Symbole gminne

Podstawowe symbole Gminy Ryki zostały zawarte w Statucie Gminy Ryki z dnia 21 marca 2003
roku50. Należą do nich:

50



herb



sztandar

Uchwała Rady Miejskiej w Rykach Nr VII/36/2003 z dnia 21 marca 2003 r.

157

ELEMENTY SYSTEMU IDENTYFIKACYJNEGO GMINY RYKI

Część I. Analiza i diagnoza strategiczna |
Rozdział II. Obecny wizerunek Gminy Ryki |

4.1.1.

Herb

Herbem Ryk jest wspinający się byk – zwany Ciołkiem - na srebrno-szarym tle, wyłaniający się
ponad koronę królewską wieńczącą czarną rycerską zbroję, niżej widnieje czerwona litera „R”.
Ciołek jest herbem dawnych właścicieli miasta – Poniatowskich. Szczegóły dotyczące kształtu
formy i barw herbu określa odrębna uchwała Rady Narodowej Miasta i Gminy w Rykach z dnia
18 lipca 1979r., Nr IX/32/7951.
ZDJĘCIE 15.

HERB GMINY RYKI.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Ryk#mediaviewer/File:POL_Ryki_COA.svg

4.1.2.

Sztandar

Gmina Ryki posiada sztandar w kształcie prostokąta z żółtymi frędzlami z 3 boków. Na stronie
z czerwonym tłem umieszczony jest herb Ryk, pod nim napisy:



na wstędze "W SŁUŻBIE BOGA I OJCZYZNY",



poniżej "MIASTO RYKI".

W prawym dolnym rogu jest herb województwa lubelskiego. Na stronie z tłem srebrnym
znajduje się
godło państwa polskiego, a w lewym dolnym rogu herb województwa lubelskiego52.
Gmina Ryki nie posiada hasła promocyjnego.

51
52

Statut Gminy Ryki z dnia 21.03.2003 r.
Statut Gminy Ryki z dnia 21.03.2003 r.
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4.2.

Nagrody i wyróżnienia

Władze gminy starają się sprostać oczekiwaniom, jakie stawiane są przed nowoczesnym
samorządem. Dba o profesjonalne przygotowanie urzędników, rozwój mieszkańców i właściwe
wydatkowanie funduszy europejskich. Dba także o dobry kontakt z inwestorami i stały rozwój
przedsiębiorczości na jej terenie. Wysiłki na tym polu są doceniane, czego dowodem są
uzyskane przez gminę wyróżnienia i certyfikaty:



Dyplom uznania dla Gminy Ryki w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska, Laureat Programu
Promocji Gmin „Business Excellence”, który jest realizowany pod patronatem
honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie53.



IV miejsce Gminy Ryki w ogólnopolskim rankingu jednostek samorządu terytorialnego
„Wydatki na oświatę – koszt edukacyjnej wartości dodanej”

ZDJĘCIE 16.

DYPLOM UZNANIA DLA GMINY RYKI W PROGRAMIE PROMOCJI GMIN BUSINESS EXCELLENCE 2012/2013 ORAZ
DYPLOM DLA GMINY RYKI W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
„WYDATKI NA OŚWIATĘ – KOSZT EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ”.

Źródło: http://www.ryki.pl/images/business.jpg i http://www.ryki.pl/images/g12.png.

53

Na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Rykach.
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Dyplom Uznania dla Gminy Ryki w kategorii
„Program Promocji gmin” w Programie Promocji Gmin
Business Excellence 2012/2013
podkreśla potencjał inwestycyjny Ryk.

 Ważne

4.3.

Kluczowe narzędzia polityki informacyjnej

4.3.1.

Strona internetowa

Kolorystyka strony internetowej nie jest związana z kolorami symboli Gminy – dominuje białe
tło. Brak jest wyróżniającego zdjęcia lub top-baneru. Jedynym symbolem nawiązującym do
symboli gminnych jest herb gminy. Strona internetowa ma przejrzysty i nowoczesny wygląd,
z wyróżnieniem i łatwym dostępem do podstawowych kategorii tematycznych.
ZDJĘCIE 17.

STRONA INTERNETOWA GMINY RYKI.

Źródło: http://www.ryki.pl.
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Gmina Ryki posiada także fanpage na portalu społecznościowym Facebook. Profil gminy ma
710 kliknięć „lubię to” (stan na 03.12.2014). Brak jest jednak profesjonalnego
i systematycznego prezentowania treści, podobnie brakuje wyróżniającego zdjęcia w tle.
ZDJĘCIE 18.

FANPAGE GMINY RYKI NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK.

Źródło: https://www.facebook.com/Gmina.Ryki.

 Ważne

Strona www Gminy Ryki jest czytelna i przejrzysta, posiada
również atrakcyjny i nowoczesny wygląd. Brak grafiki
i zastosowane rozwiązania nie bazują jednak na żadnym
konkretnym wizerunku. Strona pełni funkcję przede
wszystkim informacyjną, w mniejszym stopniu
marketingową. Należy ją rozbudować o funkcjonalności
spełniającej oczekiwania potencjalnych inwestorów.
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Rozdział III. Analiza SWOT
1.

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest oparta na prostym schemacie klasyfikacji: wszystkie czynniki mające wpływ
na bieżącą i przyszłą pozycję gminy dzieli się na:



zewnętrzne w stosunku do gminy,



mające charakter uwarunkowań wewnętrznych, wywierające negatywny wpływ na
gminę oraz mające wpływ pozytywny.

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają kategorie czynników:

1. wewnętrzne pozytywne - mocne strony (S)
2. wewnętrzne negatywne - słabe strony (W)
3. zewnętrzne pozytywne - szanse (O)
4. zewnętrzne negatywne - zagrożenia (T).
TABELA 37.

KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA POZYCJĘ STRATEGICZNĄ GMINY W METODZIE SWOT.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT#mediaviewer/Plik:SWOT_pl.svg.
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Metoda SWOT polega na identyfikacji przedstawionych czterech grup czynników, opisaniu ich
wpływu na rozwój gminy, a także możliwości jednostki osłabiania lub wzmacniania siły ich
oddziaływania. Wzajemne powiązanie ze sobą szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami
pozwala na określenie pozycji strategicznej w analizie SWOT/TOWS. W analizie SWOT nie jest
konieczne systematyczne wyodrębnianie i opisywanie wszystkich czynników, ale
zidentyfikowanie czynników kluczowych, które mogą mieć decydujący wpływ na przyszłość
gminy lub zastosowanie innych narzędzi do badania jednostki samorządowej i otoczenia54.
W celu wiarygodniejszego określenia pozycji strategicznej Gminy Ryki w późniejszej analizie
SWOT/TOWS zdefiniowano po 6 kluczowych czynników w każdym z kwartyli.
Jednocześnie, dla zobiektywizowania procesu analizy SWOT dokonano oceny (w skali szkolnej:
1 – 6) każdego z 6 czynników zdefiniowanych dla silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.
Ocena była przyznawana indywidualnie przez każdego z pięciu członków zespołu PARR
pracującego nad Strategią. Następnie z wszystkich ocen wyciągnięto średnią arytmetyczną
i wpisano do macierzy oceny. Każdemu z czynników Piotr Stec – dyrektor PARR (koordynator
prac nad Strategią Gospodarczej Marki Ryki) przypisał wagę (suma wag czynników w kwartylu
wynosi 1,0), która określa jego znaczenie w sensie wpływu na możliwości rozwoju Gminy Ryki.
Procedura ta stanowi przejaw dualnego podejścia – główny ekspert określa wagi, a zespół
roboczy przyznaje oceny. Iloczyn oceny i wagi stanowi ocenę ważoną odpowiadającą realnemu
znaczeniu poszczególnych czynników w kwartylach (S, W, O, T). Dzięki tej metodzie analizę
SWOT przeprowadzono z zachowaniem rzetelności i obiektywizmu.

54

T. Imiela, Próba oceny pozycji strategicznej i koncepcja strategii dla dużej elektrowni na przykładzie elektrowni Bełchatów II.
Rozdział IV: Metody analizy strategicznej, jako narzędzia oceny i formułowania strategii, Łódź 2000, s. 173-174.
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TABELA 38.

ANALIZA SWOT DLA GMINY RYKI W ZAKRESIE MARKI GOSPODARCZEJ.

SILNE



(2) duża ilość terenów inwestycyjnych
(potencjalnie ok. 300 ha)

(1) niskie wydatki na promocję i brak
systemowych doświadczeń w tym
względzie



(3) wysoka aktywność i skuteczność firm
w aplikowaniu o środki z UE

(2) niekorzystny klimat społeczny, a także
nastroje wśród przedsiębiorców



(3) prywatna własność gruntów, na których
wytyczone są tereny inwestycyjne



(4) niewielka powierzchnia SSE oraz brak
systemowej obsługi inwestora



(5) niekorzystna sytuacja na rynku pracy



(6) słabe wskaźniki ilościowe dotyczące
rozwoju gospodarczego Ryk



(1) dostępność komunikacyjna i dogodne
położenie na trasie Lublin-Warszawa





SŁABE



(4) istnienie podstrefy SSE



(5) bogate tradycje przetwórstwa
owocowo-warzywnego oraz mleczarstwa



(6) potencjał w zakresie rozwoju
mieszkalnictwa -> spokój i walory
przyrodnicze (m.in. rzeka Wieprz, stawy)
SZANSE



(1) dostępność środków z UE w latach
2014-2020 na promocję gospodarczą,
tereny inwestycyjne i rozwój
przedsiębiorczości



(2) wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ryk,
związany ze znacznym skróceniem czasu
dojazdu do Lublina i Warszawy



(3) kooperacja różnych podmiotów
i instytucji na rzecz pobudzenia lokalnego
rynku pracy



(4) korzystny układ komunikacyjny związany
z budową drogi ekspresowej S17



(5) poprawa koniunktury gospodarczej
i dostępności komunikacyjnej
Lubelszczyzny, zachęcające inwestorów do
lokowania biznesu w Gminie Ryki



(6) współpraca firm w zakresie rozwoju
kluczowych branż gospodarczych – klastry,
konsorcja, partnerstwa, grupy
producenckie

Źródło: opracowanie własne PARR.
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ZAGROŻENIA



(1) niepowodzenia w pozyskiwaniu
środków z UE na realizację projektów
progospodarczych



(2) ograniczona atrakcyjność inwestycyjna
poprzez brak opracowania koncepcji
rozwoju przestrzennego i gospodarczego
gminy związanego z budową drogi
ekspresowej S17



(3) migracja młodych, wykształconych
mieszkańców poza granice gminy -> drenaż
mózgów, powodujący obniżenie
atrakcyjności inwestycyjnej



(4) pogłębianie się dysonansu
w postrzeganiu Ryk, w związku z brakiem
kreacji spójnego wizerunku



(5) sprzeciw lub niechęć mieszkańców do
sprzedaży działek pod obecne i planowane
tereny inwestycyjne



(6) dynamiczny rozwój gmin
konkurencyjnych - > znaczny spadek
atrakcyjności gospodarczej,
w szczególności inwestycyjnej
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TABELA 39.

MATRYCA OCENY SILNYCH STRON GMINY RYKI.

MOCNE STRONY
Ocena
[skala szkolna: 1-6]
suma:

Waga
[suma: 1,0]

Ocena ważona
[ocena x waga]

1,00

4,67

(1) dostępność komunikacyjna i dogodne położenie
na trasie Lublin-Warszawa

5,2

0,25

1,30

(2) duża ilość terenów inwestycyjnych (potencjalnie
ok. 300 ha)

4,8

0,20

0,96

(3) wysoka aktywność i skuteczność firm
w aplikowaniu o środki z UE

4,2

0,10

0,42

(4) istnienie podstrefy SSE

4,0

0,15

0,60

(5) bogate tradycje przetwórstwa owocowowarzywnego oraz mleczarstwa

4,7

0,20

0,94

(6) potencjał w zakresie rozwoju mieszkalnictwa ->
spokój i walory przyrodnicze (m.in. rzeka Wieprz,
stawy)

4,5

0,10

0,45

ANALIZA SWOT

Czynnik

Źródło: opracowanie PARR na podstawie przeprowadzonej analizy własnej.

najbardziej znaczące mocne strony
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TABELA 40.

MATRYCA OCENY SŁABYCH STRON GMINY RYKI.

SŁABE STRONY
Czynnik

Ocena
[skala szkolna: 1-6]
suma:

Waga
[suma: 1,0]

Ocena ważona
[ocena x waga]

1,00

4,88

(1) niskie wydatki na promocję i brak
systemowych doświadczeń w tym względzie

4,3

0,05

0,22

(2) niekorzystny klimat społeczny, a także nastroje
wśród przedsiębiorców

5,0

0,25

1,25

(3) prywatna własność gruntów, na których
wytyczone są tereny inwestycyjne

4,9

0,20

0,98

(4) niewielka powierzchnia SSE oraz brak
systemowej obsługi inwestora

4,5

0,15

0,68

(5) niekorzystna sytuacja na rynku pracy

5,1

0,20

1,02

(6) słabe wskaźniki ilościowe dotyczące rozwoju
gospodarczego Ryk

4,9

0,15

0,74

Źródło: opracowanie PARR na podstawie przeprowadzonej analizy własnej.

szczególnie negatywne słabe strony

Podsumowując analizę SWOT w wymiarze wewnętrznym można stwierdzić, że najmocniejszymi
stronami Gminy Ryki w sferze wizerunku gospodarczego są: (1) dostępność komunikacyjna
i dogodne położenie na trasie Lublin-Warszawa, (2) duża ilość terenów inwestycyjnych
(potencjalnie ok. 300 ha), (5) bogate tradycje przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz
mleczarstwa. Należy zwrócić uwagę, że słabe strony w wyraźny sposób przeważają nad
atutami.
Słabe strony to przede wszystkim: (2) niekorzystny klimat społeczny, a także nastroje wśród
przedsiębiorców, (3) prywatna własność gruntów, na których wytyczone są tereny
inwestycyjne, (5) niekorzystna sytuacja na rynku pracy. Należy więc priorytetowo dążyć do
niwelowania w/w mankamentów.
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TABELA 41.

MATRYCA OCENY SZANS GMINY RYKI.

SZANSE
Ocena
[skala szkolna: 1-6]
suma:

Waga
[suma: 1,0]

Ocena ważona
[ocena x waga]

1,00

4,90

(1) dostępność środków z UE w latach 2014-2020
na promocję gospodarczą, tereny inwestycyjne
i rozwój przedsiębiorczości

5,5

0,25

1,38

(2) wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ryk,
związany ze znacznym skróceniem czasu dojazdu
do Lublina i Warszawy

5,2

0,20

1,04

(3) kooperacja różnych podmiotów i instytucji na
rzecz pobudzenia lokalnego rynku pracy

4,5

0,15

0,68

(4) korzystny układ komunikacyjny związany
z budową drogi ekspresowej S17

4,9

0,15

0,74

(5) poprawa koniunktury gospodarczej
i dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny,
zachęcające inwestorów do lokowania biznesu
w Gminie Ryki

4,3

0,15

0,65

(6) współpraca firm w zakresie rozwoju
kluczowych branż gospodarczych – klastry,
konsorcja, partnerstwa, grupy producenckie

4,3

0,10

0,43

ANALIZA SWOT

Czynnik

Źródło: opracowanie PARR na podstawie przeprowadzonej analizy własnej.

szanse o szczególnie istotnym znaczeniu
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TABELA 42.

MATRYCA OCENY ZAGROŻEŃ GMINY RYKI.

ZAGROŻENIA
Czynnik

Ocena
[skala szkolna: 1-6]
suma:

Waga
[suma: 1,0]

Ocena ważona
[ocena x waga]

1,00

4,75

(1) niepowodzenia w pozyskiwaniu środków z UE
na realizację projektów progospodarczych

5,0

0,25

1,25

(2) ograniczona atrakcyjność inwestycyjna
poprzez brak opracowania koncepcji rozwoju
przestrzennego i gospodarczego gminy
związanego z budową drogi ekspresowej S17

4,0

0,15

0,60

(3) migracja młodych, wykształconych
mieszkańców poza granice gminy -> drenaż
mózgów, powodujący obniżenie atrakcyjności
inwestycyjnej

5,0

0,25

1,25

(4) pogłębianie się dysonansu w postrzeganiu Ryk,
w związku z brakiem kreacji spójnego wizerunku

4,5

0,10

0,45

(5) sprzeciw lub niechęć mieszkańców do
sprzedaży działek pod obecne i planowane tereny
inwestycyjne

4,9

0,20

0,98

(6) dynamiczny rozwój gmin konkurencyjnych - >
znaczny spadek atrakcyjności gospodarczej,
w szczególności inwestycyjnej

4,3

0,05

0,22

Źródło: opracowanie PARR na podstawie przeprowadzonej analizy własnej.

szczególnie negatywne zagrożenia

Podsumowując analizę SWOT w wymiarze zewnętrznym można zaobserwować, że największymi
szansami dla Gminy Ryki w zakresie kreowania wizerunku gospodarczego są (1) dostępność
środków z UE w latach 2014-2020 na promocję gospodarczą, tereny inwestycyjne i rozwój
przedsiębiorczości, (2) wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ryk, związany ze znacznym
skróceniem czasu dojazdu do Lublina i Warszawy, (4) korzystny układ komunikacyjny związany
z budową drogi ekspresowej S17. Natomiast główne zagrożenia to: (1) niepowodzenia
w pozyskiwaniu środków z UE na realizację projektów progospodarczych, (3) migracja młodych,
wykształconych mieszkańców poza granice gminy -> drenaż mózgów, powodujący obniżenie
atrakcyjności inwestycyjnej, (5) sprzeciw lub niechęć mieszkańców do sprzedaży działek pod
obecne i planowane tereny inwestycyjne.
Szanse w wyraźny sposób dominują nad zagrożeniami.
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1.

ANALIZA SWOT/TOWS

Rozdział IV.
Analiza SWOT/TOWS
Analiza SWOT/TOWS

Analiza TOWS/SWOT55 pozwala na sprecyzowanie wewnątrz JST tych czynników, których
odpowiednio eliminacja lub wzmocnienie zniweluje negatywne oddziaływanie mogących
wystąpić czynników zewnętrznych.
Analiza TOWS/SWOT, poprzez połączenie dwóch podejść do JST „z zewnątrz do wewnątrz" oraz
„od wewnątrz na zewnątrz", jak również badając w sposób wnikliwy zależności występujące
między czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, umożliwia w stosunkowo prosty i efektywny
sposób wybrać najbardziej właściwy typ strategii dla gminy spośród czterech strategii
normatywnych:



strategia agresywna,



strategia konserwatywna,



strategia konkurencyjna,



strategia defensywna.

Przeprowadzenie analizy TOWS/SWOT składa się z następujących czynności:
1. Zdefiniowanie listy czynników szans, zagrożeń, silnych i słabych stron gminy.
2. Przypisanie poszczególnym szansom, zagrożeniom, silnym i słabym stronom ocen i wag
określających ich znaczenie w sensie ich wpływu na możliwości rozwoju gminy. Iloczyn
oceny i wagi stanowi ocenę ważoną odpowiadającą realnemu znaczeniu poszczególnych
czynników w kwartylach (S, W, O, T)
3. Porównanie relacji zachodzących między silnymi i słabymi stronami a szansami
i zagrożeniami, przy czym:
a.

55

w analizie TOWS („z zewnątrz do wewnątrz") stosuje się następujące pytania: czy
dane zagrożenia osłabią kolejne siły? Czy dane szansę spotęgują zidentyfikowane
siły? Czy dane zagrożenia spotęgują występujące słabości? Czy dane szansę pozwolą
przezwyciężyć istniejące słabości?

Opis na podstawie: K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 182-187.

169

b. w analizie SWOT („od wewnątrz na zewnątrz") stosuje się następujące pytania: czy
zidentyfikowane siły pozwolą wykorzystać szansę, które mogą wystąpić? Czy
zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie mogących się pojawić szans?
Czy zidentyfikowane siły pozwolą na przezwyciężenie mogących wystąpić zagrożeń?
Czy zidentyfikowane słabości wzmocnią siłę oddziaływania mogących wystąpić
zagrożeń?
4. Następnie bada się relacje zachodzące odpowiednio między poszczególnymi
zagrożeniami i siłami, szansami i siłami, zagrożeniami i słabościami, szansami
i słabościami – w analizie TOWS, oraz poszczególnymi siłami i szansami, słabościami
i szansami, siłami i zagrożeniami, słabościami analizie zagrożeniami w analizie SWOT.
5. Jeżeli stwierdzi się występowanie relacji między rozpatrywaną parą zdefiniowanych
w etapie pierwszym elementów, (czyli uzyskamy odpowiedź twierdzącą na postawione
pytanie), to w tabeli na przecięciu wiersza i kolumny wstawiamy cyfrę „1”. W przypadku
braku powiązań między rozpatrywaną parą elementów wstawia się cyfrę „0” lub
zostawia miejsce wolne.
6. Po zdefiniowaniu relacji zachodzących między poszczególnymi elementami sumuje się
w kolumnach i wierszach liczbę interakcji, a następnie otrzymany wynik mnoży przez
wagę określającą istotność każdego z czynników, czyli ocenę ważoną.
Na zakończenie tego etapu dokonuje się zsumowania wszystkich interakcji oraz iloczynów liczby
interakcji i wag. Uzyskane wyniki wpisywane są do zestawienia zbiorczego. Kombinacja
czynników, dla których uzyskana w zestawieniu zbiorczym suma iloczynów jest największa,
wskazuje, na przyjęcie, której z czterech proponowanych w tym podejściu strategii
normatywnych powinna się zdecydować analizowana gmina.
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1

(2) wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ryk,
związany ze znacznym skróceniem czasu
dojazdu do Lublina i Warszawy

1

(5) poprawa koniunktury gospodarczej i
dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny,
zachęcające inwestorów do lokowania biznesu
w Gminie Ryki

3,84

5,20

Suma interakcji ważonych

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)

Iloczyn wag i interakcji

4

4

Liczba interakcji

1,26

3

0,42

0,96

1,30

1

1

1

(3) wysoka
aktywność
i skuteczność firm
w aplikowaniu
o środki z UE

1

1

1

1

(2) duża ilość
terenów
inwestycyjnych
(potencjalnie ok.
300 ha)

Ocena ważona

(6) współpraca firm w zakresie rozwoju
kluczowych branż gospodarczych – klastry,
konsorcja, partnerstwa, grupy producenckie

1

(4) korzystny układ komunikacyjny związany
z budową drogi ekspresowej S17

(3) kooperacja różnych podmiotów i instytucji
na rzecz pobudzenia lokalnego rynku pracy

1

(1) dostępność środków z UE w latach 20142020 na promocję gospodarczą, tereny
inwestycyjne i rozwój przedsiębiorczości

(1) dostępność
komunikacyjna
i dogodne
położenie na
trasie LublinWarszawa

MOCNE

1,80

3

0,60

1

1

1

(4)
istnienie
podstrefy
SSE

SWOT: CZY ZIDENTYFIKOWANE SIŁY, POZWOLĄ WYKORZYSTAĆ SZANSE, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ?

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.

SZANSE

TABELA 43.

1,88

2

0,94

1

1

(5) bogate
tradycje
przetwórstwa
owocowowarzywnego oraz
mleczarstwa

0,43

0,65

0,74

0,68

1,04

1,38

Ocena
ważona

17

3

3

2

1

3

5

Liczba interakcji

ANALIZA SWOT/TOWS

0,45

1

0,45

1

(6) potencjał
w zakresie
rozwoju
mieszkalnictwa
-> spokój
i walory
przyrodnicze
(m.in. rzeka
Wieprz, stawy)

29,80

1,29

1,94

1,47

0,68

3,12

6,88

Iloczyn
wag
i interakcji
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2,88

1,30

1,68

4

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.

Suma interakcji ważonych

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)

Iloczyn wag i interakcji

3

1

Liczba interakcji

0,42

0,96

1,30

Ocena ważona

1

1

3,00

5

0,60

1

1

(6) dynamiczny rozwój gmin
konkurencyjnych - > znaczny spadek
atrakcyjności gospodarczej,
w szczególności inwestycyjnej

1

1

1

(5) sprzeciw lub niechęć mieszkańców do
sprzedaży działek pod obecne i planowane
tereny inwestycyjne

(4) pogłębianie się dysonansu
w postrzeganiu Ryk, w związku z brakiem
kreacji spójnego wizerunku

1

1

(4)
istnienie
podstrefy
SSE

(3) migracja młodych, wykształconych
mieszkańców poza granice gminy -> drenaż
mózgów, powodujący obniżenie
atrakcyjności inwestycyjnej

1

(3) wysoka
aktywność
i skuteczność firm
w aplikowaniu
o środki z UE

1

1

(2) duża ilość
terenów
inwestycyjnych
(potencjalnie
ok. 300 ha)

(2) ograniczona atrakcyjność inwestycyjna
poprzez brak opracowania koncepcji
rozwoju przestrzennego i gospodarczego
gminy związanego z budową drogi
ekspresowej S17

1

(1) dostępność
komunikacyjna
i dogodne położenie na
trasie Lublin-Warszawa

MOCNE

SWOT: CZY ZIDENTYFIKOWANE SIŁY, POZWOLĄ PRZEZWYCIĘŻYĆ ZAGROŻENIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ?

(1) niepowodzenia w pozyskiwaniu środków
z UE na realizację projektów
progospodarczych

TABELA 44.

ZAGROŻENIA

0,94

1

0,94

1

(5) bogate tradycje
przetwórstwa
owocowowarzywnego oraz
mleczarstwa

0,90

2

0,45

1

1

(6) potencjał
w zakresie rozwoju
mieszkalnictwa ->
spokój i walory
przyrodnicze (m.in.
rzeka Wieprz, stawy)

0,22

0,98

0,45

1,25

0,60

1,25

Ocena
ważona

16

5

1

3

5

1

1

Liczba
interakcji

22,21

1,08

0,98

1,35

6,25

0,60

1,25

Iloczyn
wag
i interakcji

1

1

1

1

0,68

1,04

1,38

Ocena
ważona

4
5,00

3
0,65

Liczba interakcji

Suma interakcji ważonych

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)

Iloczyn wag i interakcji

0,98

0,68

2,94

3

2,70

4

4,08

4

1,02

1,25

0,22

1

1

Ocena ważona

(6) współpraca firm w zakresie rozwoju
kluczowych branż gospodarczych – klastry,
konsorcja, partnerstwa, grupy producenckie

0,43

20

3

6

3

5

3

Liczba interakcji

ANALIZA SWOT/TOWS

1,47

2

0,74

1

0,65

1

1

1

(5)
niekorzystna
sytuacja na
rynku pracy

(6) słabe
wskaźniki
ilościowe
dotyczące
rozwoju
gospodarczego
Ryk

(5) poprawa koniunktury gospodarczej i
dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny,
zachęcające inwestorów do lokowania biznesu
w Gminie Ryki

1

1

1

(4) niewielka
powierzchnia
SSE oraz brak
systemowej
obsługi
inwestora

0,74

1

1

1

1

(2) niekorzystny
(3) prywatna
klimat
własność
społeczny,
gruntów, na
a także nastroje których wytyczone
wśród
są tereny
przedsiębiorców
inwestycyjne

(4) korzystny układ komunikacyjny związany
z budową drogi ekspresowej S17

1

1

(2) wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ryk,
związany ze znacznym skróceniem czasu
dojazdu do Lublina i Warszawy

(3) kooperacja różnych podmiotów i instytucji
na rzecz pobudzenia lokalnego rynku pracy

1

(1) dostępność środków z UE w latach 20142020 na promocję gospodarczą, tereny
inwestycyjne i rozwój przedsiębiorczości

(1) niskie
wydatki na
promocję i brak
systemowych
doświadczeń w
tym względzie

SŁABE

SWOT: CZY ZIDENTYFIKOWANE SŁABOŚCI, NIE POZWOLĄ NA WYKORZYSTANIE SZANS, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ?

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.

SZANSE

TABELA 45.

33,35

1,29

3,87

2,03

5,20

4,13

Iloczyn
wag
i interakcji
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5,00

0,86

4,90

5

1,35

2

0,68

1

1

(4) niewielka
powierzchnia
SSE oraz brak
systemowej
obsługi
inwestora

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.

Suma interakcji ważonych

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)

Iloczyn wag i interakcji

4

4

Liczba interakcji

0,98

1,25

0,22

Ocena ważona

1

1

1

1

1

(6) dynamiczny rozwój gmin konkurencyjnych > znaczny spadek atrakcyjności gospodarczej, w
szczególności inwestycyjnej

1

1

1

(4) pogłębianie się dysonansu w postrzeganiu
Ryk, w związku z brakiem kreacji spójnego
wizerunku

1

1

1

(2) niekorzystny
(3) prywatna
klimat
własność
społeczny,
gruntów, na
a także nastroje których wytyczone
wśród
są tereny
przedsiębiorców
inwestycyjne

(5) sprzeciw lub niechęć mieszkańców do
sprzedaży działek pod obecne i planowane
tereny inwestycyjne

1

(3) migracja młodych, wykształconych
mieszkańców poza granice gminy -> drenaż
mózgów, powodujący obniżenie atrakcyjności
inwestycyjnej

(2) ograniczona atrakcyjność inwestycyjna
poprzez brak opracowania koncepcji rozwoju
przestrzennego i gospodarczego gminy
związanego z budową drogi ekspresowej S17

1

(1) niskie
wydatki na
promocję i brak
systemowych
doświadczeń w
tym względzie

SŁABE

2,04

2

1,02

1

1

(5)
niekorzystna
sytuacja na
rynku pracy

SWOT: CZY ZIDENTYFIKOWANE SŁABOŚCI, WZMOCNIĄ SIŁĘ ODDZIAŁYWANIA ZAGROŻEŃ, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ?

(1) niepowodzenia w pozyskiwaniu środków z
UE na realizację projektów progospodarczych

TABELA 46.

ZAGROŻENIA

2,21

3

0,74

1

1

1

(6) słabe
wskaźniki
ilościowe
dotyczące
rozwoju
gospodarczego
Ryk

0,22

0,98

0,45

1,25

0,60

1,25

Ocena
ważona

20

5

2

4

4

2

3

Liczba interakcji

31,14

1,08

1,96

1,80

5,00

1,20

3,75

Iloczyn
wag
i interakcji

2
2,08

3
4,13

Liczba interakcji

Suma interakcji ważonych

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)

Iloczyn wag i interakcji

1,04

1,38

1

1

Ocena ważona

(6) potencjał w zakresie rozwoju
mieszkalnictwa -> spokój i walory
przyrodnicze (m.in. rzeka Wieprz, stawy)

(5) bogate tradycje przetwórstwa
owocowo-warzywnego oraz mleczarstwa

(4) istnienie podstrefy SSE

1

1

(2) duża ilość terenów inwestycyjnych
(potencjalnie ok. 300 ha)

(3) wysoka aktywność i skuteczność firm
w aplikowaniu o środki z UE

1

(1) dostępność komunikacyjna i dogodne
położenie na trasie Lublin-Warszawa

(1) dostępność
środków z UE
w latach 2014-2020
na promocję
gospodarczą, tereny
inwestycyjne
i rozwój
przedsiębiorczości

(2) wzrost
atrakcyjności
inwestycyjnej
Ryk, związany
ze znacznym
skróceniem
czasu dojazdu
do Lublina
i Warszawy

1,35

2

0,68

1

1

(3) kooperacja
różnych
podmiotów
i instytucji na
rzecz pobudzenia
lokalnego rynku
pracy

0,74

1

0,74

1

(4) korzystny
układ
komunikacyjny
związany
z budową drogi
ekspresowej S17

SZANSE

2,58

4

0,65

1

1

1

1

Ocena
ważona

Liczba interakcji

12

ANALIZA SWOT/TOWS

0,43

(5) poprawa
(6) współpraca
koniunktury
firm w zakresie
gospodarczej
rozwoju
i dostępności
kluczowych branż
komunikacyjnej
gospodarczych –
Lubelszczyzny,
klastry,
zachęcające
konsorcja,
inwestorów do
partnerstwa,
lokowania
grupy
biznesu w Gminie
producenckie
Ryki

TOWS: CZY SZANSE, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ, SPOTĘGUJĄ ZIDENTYFIKOWANE SIŁY (MOCNE STRONY)?

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.

MOCNE

TABELA 47.

21,77

Iloczyn
wag
i interakcji
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176
1

(3) wysoka aktywność i skuteczność firm w
aplikowaniu o środki z UE

3
1,80

2
2,50

Liczba interakcji

1,25

1

1,25

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.

Suma interakcji ważonych

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)

Iloczyn wag i interakcji

0,60

1,25

Ocena ważona

0,45

1

0,45

2,94

3

0,98

1

0,60

0,42

0,96

1,30

Ocena
ważona

0,65

3

0,22

0,45

1

1

1

(6) dynamiczny
rozwój gmin
konkurencyjnych
- > znaczny
spadek
atrakcyjności
gospodarczej,
w szczególności
inwestycyjnej

(6) potencjał w zakresie rozwoju
mieszkalnictwa -> spokój i walory
przyrodnicze (m.in. rzeka Wieprz, stawy)

1

1

1

(4)
pogłębianie
(5) sprzeciw
się dysonansu lub niechęć
w
mieszkańców
postrzeganiu do sprzedaży
Ryk,
działek pod
w związku
obecne
z brakiem
i planowane
kreacji
tereny
spójnego
inwestycyjne
wizerunku

0,94

1

(3) migracja
młodych,
wykształconych
mieszkańców
poza granice
gminy -> drenaż
mózgów,
powodujący
obniżenie
atrakcyjności
inwestycyjnej

(5) bogate tradycje przetwórstwa
owocowo-warzywnego oraz mleczarstwa

1

1

1

(2) duża ilość terenów inwestycyjnych
(potencjalnie ok. 300 ha)

(4) istnienie podstrefy SSE

1

(1) niepowodzenia
w pozyskiwaniu
środków z UE na
realizację projektów
progospodarczych

(2) ograniczona
atrakcyjność
inwestycyjna
poprzez brak
opracowania
koncepcji rozwoju
przestrzennego
i gospodarczego
gminy związanego
z budową drogi
ekspresowej S17

ZAGROŻENIA

TOWS: CZY ZAGROŻENIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ, OSŁABIĄ ZIDENTYFIKOWANE SIŁY (MOCNE STRONY)?

(1) dostępność komunikacyjna i dogodne
położenie na trasie Lublin-Warszawa

TABELA 48.

MOCNE

13

3

2

1

4

3

Liczba interakcji

20,30

1,35

1,20

0,42

3,84

3,90

Iloczyn
wag
i interakcji

1
1

(5) niekorzystna sytuacja na rynku pracy

(6) słabe wskaźniki ilościowe dotyczące rozwoju
gospodarczego Ryk

1,04
4
4,16

1,38
6
8,25

Ocena ważona

Liczba interakcji

Suma interakcji ważonych

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)

Iloczyn wag i interakcji

1

2,03

3

0,68

1

(4) niewielka powierzchnia SSE oraz brak
systemowej obsługi inwestora

1

1

1

(3) prywatna własność gruntów, na których
wytyczone są tereny inwestycyjne

1

(3) kooperacja
różnych
podmiotów
i instytucji na
rzecz pobudzenia
lokalnego rynku
pracy

1

1

1

(2) niekorzystny klimat społeczny, a także
nastroje wśród przedsiębiorców

1

1

(1) niskie wydatki na promocję i brak
systemowych doświadczeń w tym względzie

(2) wzrost
(1) dostępność
atrakcyjności
środków z UE
inwestycyjnej
w latach 20142020 na promocję Ryk, związany ze
znacznym
gospodarczą,
tereny
skróceniem
inwestycyjne
czasu dojazdu
i rozwój
do Lublina
przedsiębiorczości
i Warszawy

SZANSE

1,47

2

0,74

1

1

(4) korzystny
układ
komunikacyjny
związany
z budową
drogi
ekspresowej
S17

TOWS: CZY SZANSE, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ, POZWOLĄ PRZEZWYCIĘŻYĆ ISTNIEJĄCE SŁABOŚCI?

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.

SŁABE

TABELA 49.

1,94

3

0,65

1

1

1

(5) poprawa
koniunktury
gospodarczej
i dostępności
komunikacyjnej
Lubelszczyzny,
zachęcające
inwestorów do
lokowania
biznesu
w Gminie Ryki

0,74

1,02

0,68

0,98

1,25

0,22

Ocena
ważona

6

6

2

1

5

1

Liczba interakcji

21

ANALIZA SWOT/TOWS

1,29

3

0,43

1

1

1

(6) współpraca
firm
w zakresie
rozwoju
kluczowych
branż
gospodarczych
– klastry,
konsorcja,
partnerstwa,
grupy
producenckie

38,46

4,41

6,12

1,35

0,98

6,25

0,22

Iloczyn
wag
i interakcji
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178
1
1

(2) niekorzystny klimat społeczny, a także
nastroje wśród przedsiębiorców

(3) prywatna własność gruntów, na
których wytyczone są tereny inwestycyjne

4
2,40

5
6,25

Liczba interakcji

3,75

3

1,25

1

1

1

(3) migracja
młodych,
wykształconych
mieszkańców
poza granice
gminy -> drenaż
mózgów,
powodujący
obniżenie
atrakcyjności
inwestycyjnej

0,45

1

0,45

1

2,94

3

0,98

1

1

1

(4)
pogłębianie
(5) sprzeciw
się dysonansu lub niechęć
w
mieszkańców
postrzeganiu do sprzedaży
Ryk,
działek pod
w związku
obecne
z brakiem
i planowane
kreacji
tereny
spójnego
inwestycyjne
wizerunku

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.

Suma interakcji ważonych

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)

Iloczyn wag i interakcji

0,60

1,25

1

(6) słabe wskaźniki ilościowe dotyczące
rozwoju gospodarczego Ryk

1

1

1

1

Ocena ważona

1

(5) niekorzystna sytuacja na rynku pracy

(4) niewielka powierzchnia SSE oraz brak
systemowej obsługi inwestora

1

(1) niepowodzenia
w pozyskiwaniu
środków z UE na
realizację
projektów
progospodarczych

(2) ograniczona
atrakcyjność
inwestycyjna
poprzez brak
opracowania
koncepcji rozwoju
przestrzennego
i gospodarczego
gminy związanego
z budową drogi
ekspresowej S17

ZAGROŻENIA

TOWS: CZY ZAGROŻENIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ, SPOTĘGUJĄ WYSTĘPUJĄCE SŁABOŚCI?

(1) niskie wydatki na promocję i brak
systemowych doświadczeń w tym
względzie

TABELA 50.

SŁABE

0,65

3

0,22

1

1

1

(6) dynamiczny
rozwój gmin
konkurencyjnych
- > znaczny
spadek
atrakcyjności
gospodarczej,
w szczególności
inwestycyjnej

0,74

1,02

0,68

0,98

1,25

0,22

Ocena
ważona

19

3

4

2

3

6

1

Liczba interakcji

34,73

2,21

4,08

1,35

2,94

7,50

0,22

Iloczyn
wag
i interakcji
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE UZYSKANYCH WYNIKÓW ANALIZY SWOT/TOWS DLA RYK.
SWOT

Suma:
SWOT/TOWS

TOWS

Liczba
interakcji

Suma ważonych
interakcji

Liczba
interakcji

Suma ważonych
interakcji

Liczba
interakcji

Suma ważonych
interakcji

Mocne strony /
szanse

17

29,80

12

21,77

29

51,57

Mocne strony /
zagrożenia

16

22,21

13

20,30

29

42,50

Słabe strony /
szanse

20

33,35

21

38,46

41

71,80

Słabe strony /
zagrożenia

20

31,14

19

34,73

39

65,87

Kombinacja

Źródło: opracowanie własne PARR.

TABELA 52.

MACIERZ NORMATYWNYCH STRATEGII DZIAŁANIA W ANALIZIE SWOT/TOWS.
Mocne strony

Słabe strony

Szanse

Strategia dynamiczna (agresywna)

Strategia konkurencyjna

Zagrożenia

Strategia konserwatywna

Strategia defensywna

Źródło: opracowanie własne PARR.

TABELA 53.

MACIERZ NORMATYWNYCH STRATEGII DZIAŁANIA W ANALIZIE SWOT/TOWS – OPIS.

Kombinacja
Mocne strony /
szanse

Rodzaj strategii
Strategia dynamiczna (agresywna)
Wykorzystanie szans przy pomocy mocnych stron - silna ekspansja i zdywersyfikowany rozwój. Sytuacja
dotyczy JST, w której wewnątrz przeważają mocne strony, w otoczeniu zaś szanse.
Strategia konserwatywna

Mocne strony /
zagrożenia

Wykorzystanie mocnych stron w celu uniknięcia lub zneutralizowania zagrożeń. W opisywanej sytuacji
źródłem trudności rozwojowych JST jest niekorzystny dla niej układ warunków zewnętrznych. JST może
mu przeciwstawić duży potencjał wewnętrzny i próbować przezwyciężyć zagrożenia, wykorzystując do
maksimum swoje liczne mocne strony.
Strategia konkurencyjna

Słabe strony /
szanse

Przezwyciężenie słabości w celu wykorzystania szans. Mamy tu do czynienia z JST, która ma przewagę
słabych stron nad mocnymi, ale sprzyja jej układ warunków zewnętrznych. Jej strategia powinna
polegać na wykorzystywaniu tych szans przy jednoczesnym zmniejszaniu lub poprawianiu niedociągnięć
wewnętrznych.
Strategia defensywna

Słabe strony /
zagrożenia

Redukcja działań JST, która w danym momencie jest praktycznie pozbawiona szans rozwojowych. Działa
w nieprzychylnym otoczeniu, a jej potencjał zmian jest niewielki. Nie ma istotnych mocnych stron, które
mogłyby przeciwstawić zagrożeniom i wykorzystać do poprawienia swoich słabych stron.

Źródło: opracowanie własne PARR.
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ANALIZA SWOT/TOWS

TABELA 51.

W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT/TOWS stwierdzono, że optymalną strategią
normatywną dla Gminy Ryki jest strategia konkurencyjna
Wybór strategii wynika z przeprowadzonych obliczeń. Po zdefiniowaniu relacji zachodzących
między poszczególnymi elementami (silnymi stronami, słabymi, szansami i zagrożeniami)
zsumowano w kolumnach i wierszach liczbę interakcji, a następnie otrzymany wynik pomnożono
przez wagę określającą istotność każdego z czynników – otrzymano w ten sposób ocenę ważoną.
Następnie dokonano zsumowania wszystkich interakcji oraz iloczynów liczby interakcji i wag.
Uzyskane wyniki wpisano do zestawienia zbiorczego [patrz tabela: Zbiorcze zestawienie
uzyskanych wyników analizy SWOT/TOWS dla Gminy Ryki]. Kombinacja czynników, dla których
uzyskano największą w zestawieniu zbiorczym sumę iloczynów, wskazała, która z 4 proponowanych
w tym podejściu strategii normatywnych jest właściwa dla analizowanej gminy. Dla Gminy Ryki
liczba interakcji i suma ważonych interakcji jest największa dla strategii konkurencyjnej.
TABELA 54.

MACIERZ NORMATYWNYCH STRATEGII DZIAŁANIA DLA GMINY RYKI W ANALIZIE SWOT/TOWS.

Szanse

Mocne strony

Słabe strony

Strategia dynamiczna (agresywna)

Strategia konkurencyjna

Liczba interakcji: 29

Liczba interakcji: 41

Suma ważonych interakcji: 51,57

Suma ważonych interakcji: 71,80

Strategia konserwatywna
Zagrożenia

Strategia defensywna

Liczba interakcji: 29

Liczba interakcji: 39

Suma ważonych interakcji: 42,50

Suma ważonych interakcji: 65,87

Źródło: opracowanie własne PARR.

Strategia konkurencyjna jest właściwa dla JST, w których przeważają słabe strony nad
mocnymi, natomiast w otoczeniu szanse. Polega na wykorzystaniu pojawiających się szans, przy
jednoczesnej redukcji słabych stron.

 Ważne

STRATEGIA KONKURENCYJNA polega na eliminowaniu
słabych stron funkcjonowania Gminy Ryki oraz budowaniu
jej konkurencyjnej siły przez maksymalne wykorzystanie
istniejących szans sprzyjających rozwojowi.

Strategia konkurencyjna obejmuje takie działania jak: powiększanie zasobów finansowych,
powiększenie i ulepszanie oferty inwestycyjnej, zwiększanie wydajności i efektywności działań,
ulepszanie oferty produktów, redukcję kosztów, pozyskiwanie nowych kompetencji,
poszukiwanie partnerów do współpracy, wprowadzanie usprawnień do zarządzania,
inwestowanie w utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Jest to strategia polegająca na
budowaniu siły konkurencyjnej gminy.
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1.

WYRÓŻNIKI MARKI

Rozdział I.
System tożsamości marki
Wyróżniki marki

Przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego badania wizerunkowe Gminy Ryki,
a także jej cech wyróżnikowych, miały na celu m.in. wskazanie czy w świadomości badanych
grup: mieszkańców i przedsiębiorców z Gminy oraz mieszkańców woj. lubelskiego istnieje jakaś
grupa emocji, lub zintegrowany zespół cech i wyobrażeń na temat Ryk.
Wyniki badań pokazały, że Gmina Ryki nie posiada w chwili obecnej (grudzień 2014 roku)
spójnego wizerunku [patrz: postrzeganie Gminy Ryki], a w świadomości społecznej
występują bardzo rozległe spontaniczne konotacje skojarzeniowe, które nacechowane są
przede wszystkim negatywnie [patrz: semantyczne skojarzenia z Gminą Ryki].
Najbardziej spójne asocjacje Ryki wywołują na polu dostępności komunikacyjnej. Zarówno
w opinii mieszkańców, jak i ryckich przedsiębiorców, którzy poddali w ocenie 20 czynników
wypływających na jakość życia w Rykach, głównym atutem Gminy jest położenie
geograficzne, które wpływa na dostępność komunikacyjną (1 miejsce wśród mieszkańców,
2 miejsce wśród biznesu). Główny wyróżnik Gminy Ryki – zdaniem zarówno społeczności
lokalnej, jak i mieszkańców woj. lubelskiego – to dobre położenie geograficzne i związany z tym
dogodny dojazd do Lublina i do Warszawy. Jest to jeden z kluczowych potencjałów
gospodarczych wpływający na potencjalną atrakcyjność inwestycyjną Ryk [patrz: potencjały
rozwojowe Gminy Ryki].
Dostępność komunikacyjna to jeden z istotniejszych czynników branych pod uwagę przez
potencjalnych inwestorów podczas wyboru lokalizacji inwestycji.
Drogowa dostępność komunikacyjna Gminy Ryki jest jej bardzo silnym atutem. Po
wybudowaniu drogi ekspresowej S17 (Lublin-Warszawa), S12 (droga do mostu w Puławach),
S19 Lublin-Rzeszów oraz S2 (na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska”), Ryki
uzyskają połączenie ze wszystkim kontynentalnymi stolicami europejskimi w standardzie dróg
ekspresowych i autostrad. Ponadto, położenie Ryk stanowi niemal centrum w układzie Piotrków
Trybunalski – Warszawa – Lublin – Terespol. Piotrków Trybunalski to jeden z najważniejszych
węzłów komunikacyjnych w Polsce, przez który przebiegają drogi krajowe (S8, DK12 i DK91)
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oraz międzynarodowe (A1). W Terespolu natomiast znajduje się przejście graniczne (drogowe
i kolejowe) z Białorusią.
Również dostępność kolejowa jest atutem Ryk. Podróż do stacji Dęblin zajmuje ok. 13 minut.
Dodatkowo, 15 km od miasta Ryki mieści się lotnisko wojskowe w Dęblinie. Dzięki trwającej
tam inwestycji budowy portu lotniczego, lotnisko to będzie mogło przyjmować samoloty
cywilne i będzie udostępniane w nagłych przypadkach, np. jako port zapasowy dla lotniska
w Świdniku
Dostępność komunikacyjna realnie zwiększa zainteresowanie inwestorów daną lokalizacją.
Oczekiwania mieszkańców i przedstawicieli lokalnych firm odnośnie priorytetowych kierunków
rozwoju Gminy Ryki w najbliższych 10 latach, wprost są powiązane ze sferą atrakcyjności dla
inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości. Wyraźnie dominuje bowiem oczekiwanie w zakresie
rozwoju sektora dużego i małego biznesu [patrz: priorytetowy obszar rozwoju Ryk
w najbliższych 10 latach].
W chwili obecnej (grudzień 2014 roku) łącznie tereny oznaczone w planie zagospodarowania
przestrzennego jako inwestycyjnie zajmują powierzchnię ponad 263 ha, co stanowi bardzo
atrakcyjną ofertę dla potencjalnych inwestorów. Natomiast po dokonaniu planowanych zmian
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego powierzchnia terenów inwestycyjnych w Gminie
Ryki może potencjalnie wynosić do ponad 295 ha. Obszar Gminy Ryki obejmuje Tarnobrzeska
Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN. W rejonie obszaru miejskiego gminy do
SSE należy jednak zaledwie 4,45 ha terenu. Bez wątpienia ilość obecnych i potencjalnych
terenów inwestycyjnych wpływa pozytywnie na atrakcyjność inwestycyjną w Gminie Ryki.

Szukając unikalnej propozycji sprzedaży/unikalnej cechy marki –
USP (unique selling proposition) skupiono się na motywie,
który połączy podstawowe atuty gospodarcze Ryk: położenie i dostępność
komunikacyjną, dostępność terenów inwestycyjnych i pracowników
(potwierdzają to wyniki badań; patrz: wady i zalety prowadzenie biznesu w Rykach).

USP (unique selling proposition)
unikalna cecha marki

PRZESTRZEŃ

184

STRATEGIA GOSPODARCZEJ MARKI RYKI NA LATA 2015-2020 |
Część II. Strategia gospodarczej Marki Ryki |
Rozdział I. System tożsamości marki |

Wybór przestrzeni jako USP pozostaje także w logicznej spójności, a wręcz wynika wprost
z analizy SWOT/TOWS, przeprowadzonej w Części I, rozdziale IV Strategii. Dokonując analizy
SWOT/TOWS wybrano w efektywny sposób najbardziej właściwy typ strategii dla Gminy Ryki,
a więc strategię konkurencyjną. Polega ona na eliminowaniu słabych stron funkcjonowania
gminy oraz budowaniu jego konkurencyjnej siły przez maksymalne wykorzystanie istniejących
szans sprzyjających rozwojowi.
Z przestrzenią (dla inwestorów i pracowników) związane są właściwie wszystkie kluczowe
szanse, które potencjalnie sprzyjać będą rozwojowi Ryk:



dostępność środków z UE w latach 2014-2020 na promocję gospodarczą, tereny
inwestycyjne i rozwój przedsiębiorczości,



wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ryk, związany ze znacznym skróceniem czasu
dojazdu do Lublina i Warszawy,



korzystny układ komunikacyjny związany z budową drogi ekspresowej S17,



poprawa koniunktury gospodarczej i dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny,
zachęcające inwestorów do lokowania biznesu w Gminie Ryki,



kooperacja różnych podmiotów i instytucji na rzecz pobudzenia lokalnego rynku pracy
współpraca firm w zakresie rozwoju kluczowych branż gospodarczych – klastry,
konsorcja, partnerstwa, grupy producenckie.

Podstawowe atuty Ryk wynikające z analizy SWOT, również są powiązane z USP:

2.



dostępność komunikacyjna i dogodne położenie na trasie Lublin-Warszawa,



duża ilość terenów inwestycyjnych (potencjalnie ok. 300 ha),



istnienie podstrefy SSE.

Idea główna marki

Każdy samorząd posiada zespół cech, które stanowią o jego atrakcyjności. W praktyce okazuje
się jednak, że nie liczba cech, ale siła atrakcyjności głównej cechy waży o tym, czy inwestor
zechce w danym mieście ulokować swój kapitał, czy turysta będzie zainteresowany
odwiedzeniem za własne pieniądze danego miejsca lub czy ktoś postanowi się przeprowadzić
i stać się jego mieszkańcem.
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IDEA GŁÓWNA MARKI

USP pozostaje w całkowitej korelacji z głównym potencjałem rozwojowym, zidentyfikowanym
na etapie analizy i diagnozy strategicznej, a więc terenami inwestycyjnymi [patrz: 4 kluczowe
potencjały rozwojowe w zakresie gospodarczym].

Ideą gospodarczej Marki Ryki jest
kreacja Ryk jako doskonałego miejsca
do lokowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości.

Ryki charakteryzują się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną,
co ułatwia rozwój i współpracę biznesową
na rynku ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.
System zachęt inwestycyjnych i preferencyjnych warunków
dla powstających i rozwijających się przedsiębiorstw
to gwarant sukcesu i rozwoju gospodarczego.
Ryki to Miasto Otwarte –
otwarte na inwestorów,
nowych mieszkańców
i inicjatywy obywatelskie, służące rozwojowi gospodarczemu.
Inwestorom Ryki zapewniają 300ha terenów inwestycyjnych,
wysoką jakość obsługi i trwałe mechanizmy współpracy.
Przestrzeń to otwartość.
Przed Rykami pojawiają się nowe horyzonty rozwoju gospodarczego.

Powyższa idea marki to wizja jej rozwoju [patrz: wizja]
Logika marki zakłada, że jej kluczowy element stanowi idea, z niej z kolei wynika hasło
promocyjne i logo marki, którego zasady i procedury stosowania znajdują się w Systemie
Identyfikacji Wizualnej (SIW). Niezwykle ważna jest też obsługa marki w postaci jej
konsekwentnego wdrażania, rozumienia sensu i celu, do którego ma prowadzić. Istotna jest
zatem świadomość kierunku, do którego gospodarczo zmierzają Ryki.

186

STRATEGIA GOSPODARCZEJ MARKI RYKI NA LATA 2015-2020 |
Część II. Strategia gospodarczej Marki Ryki |
Rozdział I. System tożsamości marki |
WYKRES 66. WIZERUNEK MARKI – SCHEMAT.

komunikacja
werbalna

IDEA GŁÓWNA MARKI

(hasło, słowa
klucze)

idea marki
SIW

kultura marki

(System
Identyfikacji
Wizualnej)

(obsługa,
zastosowania,
procesy)

Źródło: opracowanie własne PARR.

2.1.

Hasło promocyjne

Hasło promocyjne jest syntetyczną formą idei marki, która ma być utrwalona w świadomości
ludzi. W skrócie wskazuje na to z czym gmina powinna się kojarzyć w przyszłości, jaka powinna
być jego podstawowa rozpoznawalna cecha. Jest motywem przewodnim dla gminy. To właśnie
ono przyciąga uwagę potencjalnych „klientów” (inwestorów, mieszkańców, turystów itd.),
którzy w konsekwencji pragną ją (gminę) odwiedzić, zamieszkać w niej, czy zainwestować swój
kapitał.
Hasła promocyjne są konstruowane w taki sposób, by w jak najkrótszym czasie trafić do
umysłów odbiorców i wywołać u nich określone zachowania, skojarzenia.
Hasło promocyjne Ryk odwołuje się bezpośrednio to głównego motywu marki, czyli
przestrzeni. Informuje o kluczowych potencjałach Ryk w tym względzie, jednocześnie
definiując kluczową i strategiczną grupę docelową. Hasło łatwo daje się przetłumaczyć na
wszystkie języki, jest jednoznaczne i nie budzi wątpliwości semantycznych. Także w każdym
języku obcym będzie brzmiało identycznie, co jest jego duża zaletą.
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ZDJĘCIE 19.

HASŁO PROMOCYJNE GMINY RYKI – WERSJA POLSKA.

ZDJĘCIE 20.

HASŁO PROMOCYJNE GMINY RYKI – WERSJA ANGIELSKA.

3.

System wartości marki

System wartości gospodarczej Marki Ryki tworzy KONCEPCJA TRIADY WARTOŚCI:



Dostępność



Otwartość



Rozwój
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WYKRES 67. SYSTEM WARTOŚCI GOSPODARCZEJ MARKI RYKI– TRIADA WARTOŚCI.

SYSTEM WARTOŚCI MARKI

ROZWÓJ

PRZESTRZEŃ

DOSTĘPNOŚĆ

OTWARTOŚĆ

Źródło: opracowanie własne PARR.

Główne elementy systemu wartości gospodarczej Marki Ryki to:

DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność Ryk to ich dostępność komunikacyjna, ale także dostępność pracowników i przede
wszystkim terenów inwestycyjnych.
Szczególnym atutem Ryk jest ich dostępność komunikacyjna, którą zawdzięcza planowanej
budowie drogi S17) oraz bliskości lotniska w Dęblinie i Lublinie, a także pobliskiemu dworcowi
kolejowemu w Dęblinie. Ryki znajdują się także w pobliżu budowanej drogi ekspresowej S12.
Po wybudowaniu całej drogi ekspresowej S17 Lublin-Warszawa czas dotarcia z Ryk do Warszawy
skróci się do mniej niż 1 godziny (ok. 51-55 minut), przejazd do Lublina będzie trwał
34-36 min., a do lubelskiego lotniska w Świdniku do ok. 43-45 minut. Dodatkowo, 15 km od
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miasta Ryki mieści się lotnisko wojskowe w Dęblinie, a podróż do stacji kolejowej Dęblin
zajmuje ok. 13 minut.
Po wybudowaniu drogi ekspresowej S17 z Lublina do Warszawy, S12 – drogi do mostu przez Wisłę
w Puławach oraz dokończeniu południowej obwodnicy Warszawy – drogi ekspresowej S2 na
odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska”, a także wybudowaniu drogi S19 LublinRzeszów Ryki uzyskają połączenie ze wszystkim kontynentalnymi stolicami europejskimi
w standardzie dróg ekspresowych i autostrad.
Potencjalna powierzchnie terenów inwestycyjnych w Rykach może wynosić ok. 300 ha. Stanowi
niezwykle atrakcyjną ofertę dla potencjalnych inwestorów. Stawia to Ryki w korzystnym
położeniu nie tylko na mapie Lubelszczyzny, ale także Polski. Na terenie Gminy Ryki
funkcjonuje podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.
Jej rozwój, powiększenie obszaru i oferta staną się w najbliższych latach istotnym motorem
rozwoju gospodarczego.

OTWARTOŚĆ
Ryki powinny stać się symbolem Miasta Otwartego – zarówno w sferze komunikacyjnej, jak
i ludzi mieszkających w Rykach. Otwartość to odważny i dynamiczny sposób myślenia o rozwoju.
Otwartość na inwestorów, nowych mieszkańców i inicjatywy obywatelskie. Miasto Otwarte, to
miasto nie tylko pozwalające mieszkańcom na realizację ich aspiracji życiowych
i zawodowych, ale także inspirujące ich do działania oraz stwarzające warunki do powstawania
i rozwoju ich kreatywności.
Przestrzeń to otwartość. Przed Rykami pojawiają się nowe horyzonty rozwoju gospodarczego.

ROZWÓJ
Ryki w najbliższych 10 latach staną się symbolem wzrostu i rozwoju. Rozwój będzie miał swoje
odzwierciedlenie zarówno w biznesie, demografii oraz życiu osobistym mieszkańców.
Władze Ryk poprzez zintegrowaną sieć terenów inwestycyjnych, opracowany system zachęt
inwestycyjnych i preferencyjnych warunków dla powstających i rozwijających się
przedsiębiorstw będą dbały o progres gospodarczy oraz stwarzały atrakcyjne warunki do
lokowania inwestycji i ich dynamicznego rozwoju.
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Powyższa koncepcja stanowi powiązany ze sobą system uzupełniających i wspierających
się wartości, które tworzą spójny przekaz w oparciu o potencjały rozwojowe Gminy Ryk.

3.1.

Prawidłowe nazewnictwo marki

Przy kreacji marki gospodarczej NALEŻY UŻYWAĆ następującej nazwy (z zachowaniem
prezentowanej wielkości liter!):

gospodarcza Marka Ryki
Dopuszczalna jest także nazwa:

gospodarcza Marka Ryk.

NIE NALEŻY stosować nazw (należy zwrócić uwagę na wielkość liter!):
»

gospodarcza Marka Gminy Ryki,

»

gospodarcza Marka Miast Ryki,

»

gospodarcza Marka Miasta i Gminy Ryki,

»

gospodarcza marka Ryk,

»

gospodarcza marka Ryki,

»

rycka marka gospodarcza,

»

marka gospodarczych Ryk,

»

marka gospodarcza Ryk,

»

marka gospodarcza Ryki.

Prawidłowe nazewnictwo podkreśla, że tworzy się Markę Ryki. W nazwie marki słowo „Ryki”
brzmi zgodnie z literalnym występowaniem w nazwie „Gmina Ryki” czy „Miasto Ryki”. Dlatego
też wariant „gospodarcza Marka Ryk” uznawany jest tylko jako dopuszczalny, ponieważ słowo
„Ryki” nie oddaje dokładnie nazwy własnej (w mianowniku), a jedynie jest odmianą
w dopełniaczu–> kogo? czego? – Ryk. Nazwa „gospodarcza Marka Ryki” wprost (w mianowniku)
odnosi się do nazwy Gminy, więc nie budzi wątpliwości kogo dotyczy. Poza tym, łatwiej ją
zapamiętać, bowiem jest zgodna z mianownikową nazwą Ryk.
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SYSTEM WARTOŚCI MARKI

Gmina Ryki zapewnia dogodne warunki dla rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. Rozwój Ryk
dotyczy także mikro przedsiębiorczości wśród mieszkańców, której rozwój w najbliższych
latach ma stać się jednym z sukcesów gospodarczych.

Wyrazy „Marka” i „Ryki” powinny być pisane dużą literą, bowiem „Marka Ryki” jest nazwą
własną nowej marki gospodarczej. Słowa te – w odniesieniu do marki gospodarczej, a także
działań proinwestycyjnych ryckich władz – powinny zawsze występować łącznie.

4.

System identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej (SIW) ma za zadanie określić techniczne zasady kreacji
tożsamości nowej marki. SIW to zestaw reguł oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorców,
które mają budować pozytywne wyobrażenia o danym obszarze oraz utrwalać pożądane opinie
wśród mieszkańców, inwestorów, turystów, odwiedzających, czy pracowników. Konsekwentnie
stosowana i wdrażana identyfikacja wizualna obszaru ma kreować i utrwalać wyobrażenia o nim
dokładnie takie, jak zostały zaplanowane.

4.1.

Geneza znaku

Znak graficzny gospodarczej Marki Ryki, w sposób bezpośredni nawiązuje do hasła
promocyjnego „Przestrzeń do inwestycji”.
Znak przedstawia horyzont – przestrzeń - nawiązanie do terenów inwestycyjnych, oraz drogę
idącą ku górze. Jest to bezpośrednie nawiązanie do drogi ekspresowej S17, stanowiącej istotny
element potencjału gospodarczego Ryk. W sposób symboliczny, czerwony element znaku droga, mówi o rozwoju, rosnącym potencjale oraz dążeniu do poprawy jakości życia
mieszkańców.
Widniejące obok obrazy ilustrują przewodnie idee leżące u podstaw graficznej formy znaku
oraz hasła promocyjnego
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GENEZA LOGO GOSPODARCZEJ MARKI RYKI.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

TABELA 55.

Źródło: System Identyfikacji Wizualnej gospodarczej Marki Ryki.

Kolory logo są typowo biznesowe. Tak dobrana paleta barw będzie budziła wśród grupy
docelowej właściwe konotacje.
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4.2.

Logo marki

ZDJĘCIE 21.

LOGO GOSPODARCZEJ MARKI RYKI – WERSJA PODSTAWOWA.

ZDJĘCIE 22.

LOGO GOSPODARCZEJ MARKI RYKI – WERSJA POZIOMA.
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LOGO GOSPODARCZEJ MARKI RYKI – WERSJA ANGIELSKA.

ZDJĘCIE 24.

LOGO GOSPODARCZEJ MARKI RYKI – WERSJA ANGIELSKA W POZIOMIE.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

ZDJĘCIE 23.

Wersja obcojęzyczna stanowi podstawę identyfikacji wizualnej wszędzie tam, gdzie komunikat
jest kierowany do odbiorcy zagranicznego. Możliwe jest tłumaczenie hasła na wiele języków.

4.2.1.

Herb Gminy Ryki a logo Marki

Herbem Ryk jest wspinający się byk - zwany Ciołkiem - na srebrno-szarym tle, wyłaniający się
ponad koronę królewską wieńczącą czarną rycerską zbroję, niżej widnieje czerwona litera „R”.
W przeszłości herby odgrywały istotną rolę w budowaniu tożsamości gmin i miast, ale
współcześnie ta funkcja wygasa. Obecnie herby mają znaczenie przede wszystkim historyczne
i kolekcjonerskie. Jednakże, ze względu na tradycję i przywiązanie do wagi historycznych
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symboli, rekomenduje się stosowanie herbu przede wszystkim w oficjalnych dokumentach
Burmistrza i Rady Miejskiej – w celu podkreślenia rangi i autorytetu pism, na których występuje.
Pewnego rodzaju ograniczenie stosowania herbu w komunikacji Gminy Ryki doprowadzi do
zwiększenia jego znaczenia oraz podkreślenia istotności i wagi dokumentów, na których
występuje (nawiązanie to zasady elitarności).
Logo gospodarczej Marki Ryki w żaden sposób nie stanowi konkurencji dla herbu i nie ma za
zadanie zastąpić go. Logo ma być używane w wymiarze wizerunkowym skierowanym do
inwestorów i w działalności pro-gospodarczej, a herb w oficjalnych, urzędowych kontaktach.

Logo marki gospodarczej nie będzie logo kierowanym
do mieszkańców w wymiarze społecznym.
Jego funkcją bowiem nie jest budowanie tożsamości
oraz pełnienie zadań integrujących społeczność lokalną.

 Ważne

Zasady współistnienia logo i herbu
Aby uniknąć wątpliwości przy stosowaniu tych znaków, obowiązywać powinien czytelny podział.
TABELA 56.

ZASADY WSPÓŁISTNIENIA LOGO I HERBU.
herb

logo

Oficjalne logo (herb) instytucji samorządowych
Ryk i Urzędu Miejskiego.

Znak ten komunikuje główne atrybuty gospodarcze
Ryk. Ma wyróżniać Ryk na tle gmin i miast
konkurencyjnych oraz firmować wszystkie materiały
promocyjne i informacyjne w zakresie gospodarczym.

symbol

funkcja symbolu

Wykorzystywane jest na wszystkich oficjalnych
dokumentach legislacyjnych i administracyjnych.
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logo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

herb

symbol

Urząd Miejski do firmowania działań informacyjnych,
inwestycyjnych, promocyjnych w zakresie
gospodarczym
Ryckie Centrum Obsługi Inwestora
kto powinien
stosować?

Wszystkie komórki Urzędu Miejskiego oraz
instytucje mu podległe.

ryccy przedsiębiorcy przy zachowaniu zasad
posługiwania się znakiem
lokalne stowarzyszenia przedsiębiorców
organizacje pozarządowe i nieformalne grupy
społeczne do promocji działań gospodarczych
gospodarcze spoty i filmy promocyjne
outdoor (np. bilbordy, banery, city-light’y)
reklamy prasowe promujące Ryki wśród
przedsiębiorców i inwestorów, ulotki, wydawnictwa
promocyjne, katalogi, plakaty, upominki, gadżety
oficjalny portal gospodarczy Ryk
strona internetowa Gminy (odwołanie do portalu
gospodarczego za pomocą banneru;
logo marki gospodarczej nie powinno występować na
stronie www.ryki.pl samodzielnie!)

przykładowe
zastosowanie

Oficjalne dokumenty Urzędu Miejskiego.

gminne portale gospodarcze (odwołanie do
oficjalnego portalu gospodarczego)
stoiska na targach i misjach studyjnych
oznaczenia imprez gospodarczych, wydarzeń
biznesowych, targów, misji, wyjazdów studyjnych
oznaczenia tablic przy terenach inwestycyjnych
fakultatywnie:
ekspozycja zewnętrzna na terenie miasta i gminy
(tablice informacyjne, standy itp.)
oznaczenia budynków Urzędu Miejskiego
(obligatoryjnie Ryckiego Centrum Inwestora)
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4.3.

Wizualizacja logo marki

Poniżej przedstawiono przykładowe wizualizacje występowania logo na materiałach
promocyjnych.
ZDJĘCIE 25.

PRZYKŁADOWE WYSTĘPOWANIE LOGO NA MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH.
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PRZYKŁADOWE MATERIAŁY URZĘDOWE.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

ZDJĘCIE 26.
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ZDJĘCIE 27.

PRZYKŁADOWE TABLICZKI INFORMACYJNE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

ZDJĘCIE 28.

PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA WITACZA.

Powyższe wizualizacje są jedynie przykładowymi projektami i nie oznaczają konkretnych
propozycji działań marketingowych ani założeń kampanii promocyjnych.
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Rozdział II. Pozycjonowanie
Marki Ryki
1.

Pozycjonowanie konkurencyjne

Bezpośrednią konkurencję dla Gminy Ryki stanowi w chwili obecnej 5 gmin powiatu ryckiego
oraz 15 stolic powiatów woj. lubelskiego (z wyłączeniem Lublina, Białej Podlaskiej, Chełma
i Zamościa). Poniżej przedstawiono logo tych gmin i miast, które je posiadają:
TABELA 57.

LOGO MIAST I GMIN KONKURENCYJNYCH WOBEC GMINY RYKI.
logo

opis znaczenia
logo gmin powiatu ryckiego

Miasto Dęblin

brak logo marki

Gmina Kłoczew

brak logo marki

Gmina Nowodwór

brak logo marki

Gmina Stężyca

brak logo marki

Gmina Ułęż

brak logo marki

Gmina Kłoczew

brak logo marki
logo stolic powiatów województwa lubelskiego

Logotyp składa się z dwóch elementów. Górna część znaku stanowi
połączenie tradycji czyli zabytku miasta jakim jest Bazylika św. Anny,
z nowoczesną architekturą, którą symbolizuje ratusz miejski.
Tło logo nawiązuje do barw flagi miasta – czerwieni i błękitu. A zielony
kolor liter ma symbolizować naturę. Z kolei słońce umieszczone w części
tekstowej budzi skojarzenia z wypoczynkiem, sportem i rekreacją56.
Logo Miasta Lubartów

56

Katarzyna Lenarciak wygrała konkurs na logo Lubartowa, http://lubartow.naszemiasto.pl/artykul/katarzyna-lenarciak-wygralakonkurs-na-logo-lubartowa,1706379,art,t,id,tm.html.
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logo

opis znaczenia
Logotypem miasta Krasnystaw jest nazwa miasta zapisana minuskułą
z hasłem w jednej linii oraz cztery tarcze herbowe ułożone w inicjał litery
K ze strzałą wewnątrz. Na dolnej tarczy znajdują się dwie ryby, tak jak
w herbie miasta.

Logo Miasta Krasnystaw

Znak posiada właściwości tworzenia graficznych wariantów
funkcjonalnych dla każdej z reprezentowanych przez tarcze herbowe
sfer. Każdemu wariantowi funkcjonalnemu przypisany jest określony
kolor, który stanowi dominantę formalną umożliwiającą łatwą
identyfikację funkcji. Nazwa miasta zwiera autorską ligaturę, jako
typograficzne połączenie liter „n” i „y”. Przyjęta czcionka hasła to
Verdana Normal57.

Logotyp Miasta Puławy jest transpozycją, graficznym zapisem zasobów
i aspiracji Puław – deklaracją czym miasto jest i jakie chce być
w przyszłości, odzwierciedla charakter, osobowość i tożsamość marki
Puławy. Slogan promocyjny to: Puławy. Z myślą o człowieku”
(ang.: „Puławy. Human City”).
„Puławy tworzą przestrzeń miejską w pełni odpowiadającą materialnym,
psychologicznym i społecznym potrzebom mieszkańców. Pobudzają
warunki sprzyjające postawom prospołecznym i powstawaniu bogatych
relacji międzyludzkich. Dzielą się innowacyjnymi osiągnięciami w zakresie
humanizowania przestrzeni miejskiej z innymi miastami.”

Logo Miasta Puławy

Przytoczone słowa prezentują pozycjonowanie Puław, określają
tożsamość i wartość marki Puławy. „Puławy to miasto humanistyczne,
egalitarne, wspierające, zrównoważone, innowacyjne, życzliwe, bliskie
ludziom, przyjazne, otwarte, emocjonalne i doznaniowe, a także –
witalne, optymistyczne, włączające się, angażujące, radosne58”.

Logo oddaje charakter Włodawy jako miasta trzech kultur nad Bugiem.
Przypomina świecznik, którego świece kształtem nawiązują do trzech
świątyń: kościoła, synagogi i cerkwi59.

Logo Miasta Włodawa

57

Relacja z obchodów 618 rocznicy nadania praw miejskich, http://www.krasnystaw.pl/strona/index.php?option=com_content&
view=article&id=435:relacja-z-obchodow-618-rocznicy-nadania-praw-miejskich&catid=2&Itemid=168.
58 http://www.um.pulawy.pl/artykul/6269_961.html.
59 Włodawa > Miasto ma swój znak, www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080909/AKTUALNOSCI/72412728.
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opis znaczenia

Gmina Janów Lubelski

brak logo marki

Gmina Łęczna

brak logo marki

Gmina Opole Lubelskie

brak logo marki

Gmina Parczew

brak logo marki

Miasto Biłgoraj

brak logo marki

Miasto Hrubieszów

brak logo marki

Miasto Kraśnik

brak logo marki

Miasto Łuków

brak logo marki

Miasto Radzyń Podlaski

brak logo marki

Miasto Świdnik

brak logo marki

Miasto Tomaszów Lubelski

brak logo marki

POZYCJONOWANIE KONKURENCYJNE

logo

W chwili obecnej60 żadna z 5 konkurencyjnych gmin powiatu ryckiego nie posiada systemu
identyfikacji wizualnej (SIW). Żadna z gmin nie kieruje wyraźnych komunikatów promocyjnych
oraz nie opiera się w swym przekazie na dotarciu do jasko określonej grupy docelowej.
Wśród konkurencyjnych 15 stolic powiatów woj. lubelskiego, jedynie 4 z nich posiadają logo
marki. Pozostałe 11 gmin i miast posługuje się jedynie herbem. Spośród miast konkurencyjnych,
które zdecydowały się na opracowanie systemu identyfikacji wizualnej żadne z nich nie opiera
się w swym przekazie nawet na zbliżonych wartościach marki jak Ryki.

 Ważne

Ryki będą PIERWSZYM miastem powiatowym
w województwie lubelskim,
które w wyraźny i jednoznaczny sposób definiują swoją
markę jako proinwestycyjną, opartą na
silnym przekazie gospodarczym.

Ciekawym przykładem potencjalnej konkurencji dla Marki Ryki jest Międzyrzec Podlaski. Miasto
cechuje się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną – położenie przy DK 19 i DK2,
a potencjalnie przy drogach ekspresowych S19 i S2 (ewentualnie autostrada A2). Kreując markę
Miasto Międzyrzec Podlaski skupiło się jednak zaskakująco na aspekcie turystycznym opartym
na funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.

60

Stan na: koniec grudzień 2014 roku.
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MAPA 31.

POŁOŻENIE DROGOWE MIĘDZYRZECA PODLASKIEGO.

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/siec-drog-krajowych_2542/MAPA_2014-siec%20drog.jpg

ZDJĘCIE 29.

LOGO MARKI RYKI NA TLE LOGO STOLIC POWIATÓW WOJ. LUBELSKIEGO I MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI.

Także największe miasta województwa lubelskiego: Biała Podlaska, Chełm i Zamość nie kreują
marek, które oparte byłyby na wyraźnym przekazie gospodarczym. Jedynie Lublin – poza marką
społeczną – posiada również markę typowo gospodarczą „Lublin – inspiruje biznes”. Jednakże
ranga Lublina powoduje, że jest on całkowicie poza zasięgiem Ryk i nie stanowi w tym względzie
konkurencji.
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LOGO MARKI RYKI NA TLE NAJWIĘKSZYCH MIAST WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

POZYCJONOWANIE TEMATYCZNE

ZDJĘCIE 30.

Warto również wspomnieć, że logo gospodarcze posiada powiat rycki. Powstało ono w 2011 roku
w ramach projektu „Promocja powiatu ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego”. Logo
gospodarczej Marki Ryki pozostaje więc w korelacji z marką powiatu, będąc jednakże wyraźnie
sprofilowane i „osadzone” w kolorystyce biznesowej.
ZDJĘCIE 31.

LOGO GOSPODARCZE POWIATU RYCKIEGO.

Źródło: http://archiwum.ryki.powiat.pl/upload/Wystartuj_z_biznesem_logo.jpg.

2.

Pozycjonowanie tematyczne

Definiując jednostki samorządu terytorialnego (JST) konkurencyjne tematycznie szukano gmin,
i miast, które odwołują się do dostępności komunikacyjnej, otwartości oraz szukania inwestorów.
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MAPA POLSKI LOGO MAREK REGIONALNYCH.

POZYCJONOWANIE TEMATYCZNE

ZDJĘCIE 32.

Źródło:
log.png.

http://1.bp.blogspot.com/-2ouuZIoRAHA/U8JPwhn7ScI/AAAAAAAAJXc/gdU89GO2qZ4/s1600/polska-logotypy-polskie-

W ostatnich latach dostępność komunikacyjna Polski wyraźnie się poprawiła. Szczególnie dzięki
realizacji inwestycji drogowych wiele miast i gmin stało się atrakcyjnymi lokalizacjami
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inwestycyjnymi. Dostępność i otwartość promują przede wszystkim miasta śląskie: Zabrze,
Ruda Śląska, Świętochłowice, Knurów. Jest jednak wiele miast, które pomimo doskonałej
lokalizacji nie starają się wykorzystać tego czynnika w promocji, np. Stryków, Gliwice czy
Katowice.
ZDJĘCIE 33.

LOGO WYBRANYCH POLSKICH MIAST POLSKICH, KTÓRE POSIADAJĄC DOBRĄ DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNĄ.

Konkurencja tematyczna dla Marki Ryki w Polsce jest silna. Wprawdzie niewiele samorządów
kieruje tak jednoznaczny komunikat jak Marka Ryki, ale podstawowymi czynnikami budującymi
przewagę konkurencyjną w tym zakresie będą jakość oferty i profesjonalna obsługa klienta.
Natomiast co istotne, na głównym obszarze oddziaływania Marki Ryki, tj. województwa
lubelskiego i trasy Lublin-Warszawa, Ryki będą pierwszą gminą promującą się proinwestycyjnie.

 Ważne

Gmina Ryki będzie pierwszą gminą na trasie Lublin-Warszawa,
która będzie posiadała logo marki gospodarczej wraz
z systemem identyfikacji wizualnej
Żadne z miast i gmin położonych przy DK17 (a potencjalnie S17)
nie kreuje swojego wizerunku w oparciu o walory
gospodarcze takie jak dostępność i otwartość.
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Jarosław Górski w publikacji „Marka miejsca – kapitał dobrego wizerunku” stwierdza, że
promocja miejsca to coś więcej, niż tylko tradycyjnie rozumiana komunikacja marketingowa.
Oprócz takich funkcji jak informowanie i wywołanie zainteresowania ofertą konkretnej grupy
odbiorców (w celu podjęcia decyzji o „kupnie” oferty danego miejsca), marketing terytorialny
służy realizacji celów ważnych dla różnych grup docelowych. Zwiększenie ruchu turystycznego,
pobudzenie inwestycji, ożywienie identyfikacji i świadomości tożsamości lokalnej i poprawa
poczucia jakości życia – to cele, którym służą działania budujące markę danego miejsca61.
Każda marka i każdy przekaz promocyjny jest kierowany do określonych grup odbiorców,
instytucji, czy też osób. Mogą nimi być: inwestorzy, mieszkańcy własnej gminy bądź miasta
i innych, turyści, inne samorządy, przedsiębiorcy, artyści, sportowcy itd.
W procesie komunikacji gminy z odbiorcami nie można pominąć żadnej z tych grup, jednak
warunkiem skutecznej promocji jest tworzenie wyrazistych komunikatów odpowiadających na
potrzeby informacyjne jak najwęższych i jednorodnych grup.
Przekaz promocyjny w zakresie gospodarczej Marki Ryki należy kierować do 3 głównych grup
odbiorców:



inwestorzy,



przedsiębiorcy,



mieszkańcy.

1.

Inwestorzy

Potencjał62 Gminy Ryki w zakresie dostępności komunikacyjnej oraz ilości i wielkości terenów
inwestycyjnych stwarza realne szanse na „przyciągnięcie” inwestorów z zewnątrz. Aby stało się
to faktem Gmina Ryki powinna stosować właściwą komunikację biznesową, która będzie:



uwzględniać oczekiwania inwestorów,

61

Na podstawie: J. Górski, Marka miejsca – kapitał dobrego wizerunku, Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc,
festiwalpromocji.pl/fileadmin/user_upload/WIZERUNE_MEJSCA.pdf.
62 Opis na podstawie: P. Kolas, Program Partner COI dla województwa lubelskiego, prezentacja z 2008 roku.
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Rozdział III. Grupy docelowe



uwzględniać korzyści ekonomiczne (piękne krajobrazy i zachody słońca nie skuszą
żadnego inwestora)



uwzględniać „zachodnią” kulturę prowadzenia biznesu (profesjonalizm, kulturę
korporacji oraz oczekiwany standard i jakość obsługi),



szukać porozumienia w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych (ludzie „kupują”
korzyści, a nie opis technologiczny),



polegać na dywersyfikowaniu się wobec konkurencji.

Inwestorzy, w komunikatach kierowanych przez władze Gminy Ryki, powinni odnajdywać ważne
dla siebie argumenty i otrzymywać informacje, że właśnie w Rykach jest to czego szukają,
a więc:
»
„… dostępne, gotowe, silnie zmotywowane kadry...’’
»

„… miejsce do inwestowania spełniające oczekiwania…”

»

„… lokalizację w pobliżu moich klientów…”

»

„… gotowe do wykorzystania zasoby…”

»

„… rozumiejących mój biznes partnerów…”

»

„… dostęp do zasobnych rynków zbytu…”

»

„… dobre doświadczenia z kooperantami z Ryki…”

»

„… w Rykach biznes się udaje – widzę to po sukcesach innych firm…”.

Decyzję o tym czy i gdzie (w jakim mieście lub gminie) ulokować środki inwestor podejmuje na
podstawie 10 czynników:
Chłonność rynku – wielkość populacji zamieszkującej gminę i dynamika jej rozwoju,
ludność w otoczeniu 30-tu km, stopa bezrobocia, migracja, liczba podmiotów
gospodarczych, dynamika ich rozwoju;
Jakość rynku pracy – odsetek ludzi mających wykształcenie wyższe, uczniowie
w szkołach średnich, obecność na danym terenie szkół wyższych, instytutów
naukowych, dostępność wykfalifikowanej kadry itp.;
Klimat społeczny – stabilność polityczna, aktywność społeczności lokalnej, liczba
społecznych liceów, obecność prasy itp.;
Infrastruktura techniczna – możliwość łatwego podłączenia telefonów, wydolna
oczyszczalnia ścieków, inwestycje komunalne i ich dynamika, dochody budżetowe
i proporcje budżetowych wydatków na infrastrukturę itd.;
Infrastruktura otocznia biznesu – banki, banki zagraniczne, specjalne strefy
ekonomiczne itp.;
Dostępność komunikacyjna – międzynarodowe drogi samochodowe, drogi kolejowe,
odległość do granic i przejść granicznych, odległość do najbliższych portów, lotnisk,
planowanych autostrad itd.;
Możliwość wypoczynku – miejsca noclegowe, zabytki, walory krajobrazowe, muzea,
atrakcje z okolicy itd.;
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Koszt rozpoczęcia biznesu – koszty do poniesienia przy rozpoczęciu działalności
w danym miejscu;
Aktywność marketingowa władz lokalnych – działania podejmowane przez samorząd;

Warto mieć na uwadze, że oczekiwania inwestorów krajowych i zagranicznych są takie same –
wszyscy chcą robić dobre i zyskowne interesy, mieć możliwie mało kłopotów administracyjnych
i ponosić możliwie niskie ryzyko inwestycyjne (względna stabilność rynku, warunków
inwestowania, polityki).
Atrakcyjność inwestycyjna danej JST zależy od czynników twardych i miękkich, które z jednej
strony mają różne znaczenie dla inwestora, a z drugiej wpływ władz publicznych na nie jest
zmienny.
WYKRES 68. ATRAKCYJNOŚĆ JST – WAGA CZYNNIKÓW TWARDYCH I MIĘKKICH DLA INWESTORA.

Źródło: opracowanie P. Kolas, Program Partner COI dla województwa lubelskiego na podstawie: Grabow i in.,1995, s.65, za:
W. Dziemianowicz, BIZ-między teorią a praktyką, Kraków 2002.
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Sukcesy transformacji gospodarczej – firmy odnoszące sukcesy, dobre prywatyzacje,
obecność BIZ, udane projekty gospodarcze itp.

TABELA 58.

ARGUMENTY „TWARDE” I „MIĘKKIE” UŻYWANE W KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ GMINY RYKI.
argumenty „twarde”






dostępność komunikacyjna: S17 (bliskość S12)




bliskość przejść granicznych




dostęp do dużego rynku zbytu (Lublin, Puławy)

argumenty „miękkie”




przychylne nastawienie władz do inwestowania




funkcjonowanie systemu zachęt podatkowych



rzeka Wieprz i duża ilość stawów rybnych –
wypoczynek i relaks po pracy

doświadczenia i osiągnięcia obecnych
przedsiębiorstw



dynamicznie rozwijająca się infrastruktura
techniczna (wodociągowo-kanalizacyjna)





bliskość dworca kolejowego w Dęblinie



otrzymane nagrody i certyfikaty potwierdzające
wiarygodność inwestycyjną



stolica powiatu




atrakcyjne ceny gruntów

blisko 300 ha terenów inwestycyjnych
istnienie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej
położenie geograficzne (bliskość zachodniego
i wschodniego rynku)

wysokie zasoby rynku pracy, w tym fachowa siła
robocza

bliskość lotniska w Dęblinie i Świdniku
dojazd do Warszawy w ok. 50 minut, a do Lublina
ok. 35 minut (po wybudowaniu drogi S17)

klimat społeczny (rozwój dużych i średnich firm
jest najbardziej oczekiwanym kierunkiem
rozwoju)

bliskość „Trójkąta Turystycznego” (Kazimierz
Dolny – Nałęczów - Puławy) – możliwości
interesującego spędzenia wolnego czasu

istnienie szkoły wyższej na terenie miasta

KLUCZOWE BRANŻE ZWIĄZANE Z GOSPODARCZĄ MARKĄ RYKI:

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

produkcja maszyn i środków transportu,
metalowa,
budowlana,
chemiczno-farmaceutyczna,
wydobywczo-górnicza,
IT i ICT,
logistyka,
spedycja,
transport,
przetwórstwo rolno-spożywcze,
produkcja maszyn rolniczych,
doradztwo i inżynieria rolnicza,
ochrona środowiska,
ochrona roślin.
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W komunikacji z inwestorami zagranicznymi Gmina Ryki powinna posługiwać się logo marki
z hasłem „Space for investments” lub też hasłem tłumaczonym na inne języki.

2.

Przedsiębiorcy

Jak wskazują badania PARR, ryccy przedsiębiorcy sceptycznie oceniają atrakcyjność
gospodarczą Ryk. Lokalny biznes atrakcyjność do prowadzenia działalności gospodarczej na
terenie Ryk oceniają na 2,8 (w skali szkolnej 1-6). Dodatkowo, ponad 60% przedsiębiorców
z Ryk, na pytanie o spontaniczną odpowiedź dotyczącą pierwszego skojarzenia z Gminą Ryki,
udzieliło wskazania negatywnego.
W obliczu powyższych danych niezwykle ważne jest promowanie funkcjonowania sprzyjającego
klimatu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz kreowanie pozytywnych relacji na linii
biznes-administracja. Wśród potencjalnych działań, które mogłyby mieć wpływ na wzrost
atrakcyjności gospodarczej Gminy Ryki znajdują się:



tworzenie odpowiedniego klimatu gospodarczego – stabilna polityka gminy w zakresie
ulg i zwolnień podatkowych,



promocja gminy pod kątem możliwości inwestowania,



pomoc w uzyskiwaniu środków pomocowych z UE dla podmiotów gospodarczych,



pomoc poprzez preferencyjne warunki dla nowych i rozwijających się przedsiębiorstw,



organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje, wiedzę i świadomość miejscowej
ludności oraz współpraca ze szkołami wyższymi,



utworzenie for gospodarczych, jako ciał doradczych w zakresie rozwoju Ryk,



aktywna współpraca z samorządem gospodarczym (stowarzyszenia, związki, itp.).

Te działania zatem w pierwszej kolejności powinny podejmować i komunikować władze Gminy
Ryki, aby poprawić biznesowy wizerunek i zyskać przychylność przedsiębiorców. Częste
spotkania z przedsiębiorcami, wspieranie powstawiania klastrów, zrzeszeń biznesowych oraz
tworzenie stałych ciał konsultacyjno-doradczych przy Burmistrzu w celu wymiany informacji
i wzajemnych oczekiwań są działaniami, które priorytetowo powinny być realizowane.
Na podstawie przeprowadzonych badań IDI i FGI wśród ryckich przedsiębiorców należy
stwierdzić, że do głównych barier w prowadzeniu biznesu w Gminie Ryki należą:
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Powyższy katalog branż nie jest katalogiem zamkniętym. Każde zainteresowanie inwestora
należy rozpatrywać indywidualnie i oceniać szanse realizacji propozycji jego biznesu. Jednakże
nie rekomenduje się wspieranie inwestycji, które będą miały negatywny wpływ na środowisko
lub potencjalnie mogą powodować uciążliwości dla mieszkańców.



ubogie społeczeństwo,



bariery biurokratyczne,



wysokie podatki miejskie,



brak współpracy ze strony władz,



duże rozdrobnienie.

Istotne jest wytworzenie wśród mieszkańców zainteresowanych założeniem firmy przekonania,
że w Rykach panuje wyjątkowy klimat i wsparcie dla nowych przedsiębiorstw. Należy zatem
promować dobre praktyki biznesowe oraz umożliwiać spotkania z przedsiębiorcami, którzy
swoim przykładem pokażą, że można odnieść sukces prowadząc firmę w Gminie Ryki.
Funkcjonującym obecnie firmom należy pomóc i ułatwić zdobywanie nowych rynków zbytu,
w tym także zagranicznych (internacjonalizacja).

3.

Mieszkańcy

W rzeczywistości nie jest możliwe planowanie i podejmowanie działań promocyjnych bez
akceptacji mieszkańców, bez ich aktywnego udziału. Wśród tej grupy należy budować poczucie
pełnienia funkcji ambasadorów gospodarczej Marki Ryki. Zadowolenie z życia w Gminie,
zaangażowanie i otwartość mieszkańców mają być cechami, które w integralny sposób
wpływają na tożsamość marki i ją budują.
Badania PARR pokazują, że wśród mieszkańców i przedsiębiorców skojarzenia z Gminą Ryki są
nacechowane przede wszystkim negatywnie. Podczas realizacji działań w zakresie kreacji marki
gospodarczej należy informować mieszkańców o podejmowanych działaniach, tak aby
konsekwentnie zmieniać nastroje społeczne.
Ze względu na fakt, iż Ryki budzą wśród mieszkańców negatywne emocje w komunikacji
konieczne jest podkreślanie czynników budujących pozytywny odbiór Gminy. Mieszkańcy cenią
przede wszystkim: położenie geograficzne, poziom edukacji, dostępność usług komunalnych,
stan środowiska naturalnego, poziom bezpieczeństwa i komunikacja z Lublinem, a także
dostępność gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Przeszkadza im natomiast: dostępność
miejsc pracy, stan dróg gminnych, komunikacja władz z mieszkańcami, trasy i ścieżki
rowerowe, a także dostępność ofert aktywnego wypoczynku i możliwość ciekawego spędzania
czasu wolnego
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1.

WIZJA MARKI RYKI

Rozdział IV.
Misja, cele strategiczne
i operacyjne
Wizja Marki Ryki

Wizja marki przedstawia docelowy wizerunek gminy z określeniem celów i zasad rozwoju
w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Wizja gospodarczej Marki Ryki odzwierciedlona jest w jej
idei.

Ideą gospodarczej Marki Ryki jest kreacja Ryk jako doskonałego miejsca
do lokowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości.
Ryki charakteryzują się bardzo dobrą dostępnością komunikacyjną,
co ułatwia rozwój i współpracę biznesową
na rynku ogólnopolskim, jak i międzynarodowym.
System zachęt inwestycyjnych i preferencyjnych warunków
dla powstających i rozwijających się przedsiębiorstw
to gwarant sukcesu i rozwoju gospodarczego.
Ryki to Miasto Otwarte – otwarte na inwestorów, nowych mieszkańców
i inicjatywy obywatelskie, służące rozwojowi gospodarczemu.
Inwestorom Ryki zapewniają 300ha terenów inwestycyjnych,
wysoką jakość obsługi i trwałe mechanizmy współpracy.
Przestrzeń to otwartość.
Przed Rykami pojawiają się nowe horyzonty rozwoju gospodarczego.
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2.

Misja Marki Ryki

Misja marki to powód jej istnienia, wyróżniający go na tle innych gmin i miast63. To generalna
filozofia działania lokalnej władzy. Misja informuje o wspólnych wartościach i przekonaniach
leżących u podstaw podejmowania określonych działań, które służą osiągnięciu wyznaczonych
celów. Ma ona istotną wartość informacyjną zarówno dla mieszkańców gminy, podmiotów
gospodarczych, jak i dla jej otoczenia.

Misją gospodarczej Marki Ryki jest ukazanie doskonałego
miejsca do lokowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości.
Dogodne warunki do inwestowania
związane z dostępnością komunikacyjna i otwartością
tworzą z Ryk znakomite miejsce do prowadzenia biznesu.

Misja gospodarczej Marki Ryki wyrażona jest przez hasło promocyjne:

Misja gospodarczej Marki Ryki powinna skupiać i integrować partnerskie działania
samorządu gminnego, biznesu, organizacji społecznych i mieszkańców. Dzięki temu
możliwe będzie osiągnięcie założonych celów i efektywna kreacja pożądanego wizerunku
gospodarczego Gminy.

63

G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
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3.

Konstrukcja celów strategicznych
i operacyjnych

Aby założona misja Marki Ryki okazała się realna, konieczne jest zdefiniowanie celów
strategicznych i operacyjnych służących jej realizacji.

WYKRES 69. KONSTRUKCJA CELÓW STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH ROZWOJU GOSPODARCZEJ MARKI RYKI.

Cel strategiczny I

Cel strategiczny II

Wykreowanie wiarygodnej
i rozpoznawalnej gospodarczej
Marki Ryki, w wymiarze krajowym
i międzynarodowym, opartej na
atrakcyjnej i konkurencyjnej ofercie
inwestycyjnej

Stworzenie i wzmocnienie
warunków do powstawania
i rozwoju przedsiębiorczości
w Gminie Ryki będącej otwartym
i silnym partnerem biznesowym

Cel operacyjny I.1
Stworzenie atrakcyjnych
i konkurencyjnych warunków do
inwestowania poprzez realizację
kompleksowych działań
dostosowawczych oraz
promocyjnych

Cel operacyjny I.2
Wypracowanie oraz rozwój
wyróżniającej i kompleksowej
oferty skierowanej do inwestorów
krajowych
i zagranicznych

Cel operacyjny II.1
Wykreowanie i rozwój silnej
lokalnej przedsiębiorczości
poprzez działania informacyjnoedukacyjno-wspierające

Cel operacyjny II.2
Budowa wizerunku silnego
i konkurencyjnego ośrodka
przedsiębiorczości działającego
w oparciu o dialog i współpracę

Źródło: opracowanie własne PARR.

217

KONSTRUKCJA CELÓW STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH

Część II. Strategia gospodarczej Marki Ryki |
Rozdział IV. Misja, cele strategiczne i operacyjne |

CZĘŚĆ III.
IMPLEMENTACJA
STRATEGII I PROMOCJA
GOSPODARCZEJ MARKI
RYKI

Rozdział I. Katalog działań –
operacjonalizacja celów
1.

Opis zaplanowanych działań

Cel strategiczny I. Wykreowanie wiarygodnej i rozpoznawalnej
gospodarczej Marki Ryki, w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
opartej na atrakcyjnej i konkurencyjnej ofercie inwestycyjnej.
Cel operacyjny I.1. Stworzenie atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków do
inwestowania poprzez realizację kompleksowych działań dostosowawczych oraz
promocyjnych.

Działania:
1.

Stworzenie i konsekwentne wdrażanie Systemu Identyfikacji Wizualnej
(SIW)

SIW jest załącznikiem do niniejszej Strategii i określa techniczne zasady kreacji tożsamości
nowej gospodarczej Marki Ryki. Konsekwentnie stosowana i wdrażana identyfikacja wizualna
służy kreowaniu i utrwalaniu wyobrażenia o Gminie Ryki dokładnie tak, jak zostało to
zaplanowane. Władze Gminy – odpowiedzialne za wdrożenie marki – muszą posiadać „zestaw”
niezbędnych narzędzi marketingowych do sprawnego komunikowania się z inwestorami
i przedsiębiorcami. Dlatego konieczne jest zaplanowanie minimalnych środków na akcydensy w
postaci: papieru firmowego, wizytówek, filiżanek, teczek ofertowych itd. Niezwykle istotne
jest przestrzeganie przyjętych zasad i reguł SIW oraz przyjęcie długoterminowej perspektywy
w kontekście jego wdrażania.
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2.

Opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji Gospodarczej (SIG)

Aby skutecznie komunikować funkcjonowanie gospodarczej Marki Ryki konieczna jest jej szybka
wizualizacja, aby mieszkańcy, przedsiębiorcy i inwestorzy wiedzieli, że marka „żyje” i rozwija
się. Najskuteczniejszym narzędziem w tym celu jest stworzenie SIG – Systemu Informacji
Gospodarczej w postaci oznakowania gospodarczego Ryk tablicami informacyjnymi
i oznaczeniami informacyjno-reklamowo-promocyjnymi, umieszczanymi w charakterystycznych
miejscach gminy. Wdrożenie SIG ma również na celu komunikowanie osobom przejeżdżającym
przez Ryki faktu istnienia gospodarczej Marki Ryki.

3.

Ustawienie witaczy na obszarze miejskim i wiejskim Gminy Ryki

Witacze to instalacje informacyjno-reklamowo-promocyjne przy drogach wjazdowych
i wyjazdowych. Wygląd witaczy powinien nawiązywać do nowego wizerunku gospodarczej Marki
Ryki. W chwili obecnej witacze są nieatrakcyjne wizualnie, są oparte na szablonie, który stosuje
wiele samorządów (nie wyróżniają pozytywnie Ryk) i pełnią tylko i wyłącznie rolę informacyjną,
że przekracza się granicę Ryk.
ZDJĘCIE 34.

OBECNE WITACZE RYK.

Źródło: www.google.pl/maps/@51.63649,21.917714,3a,75y,122.6h,83.59t/data=!3m4!1e1!3m2!1sf0dBAk-eKuqy-GXrk3M7Zw!2e0.

Dlatego rekomenduje się zamieszczenie nowych witaczy, które będą podświetlane w nocy.
Witacze powinny być zgodne z SIW i bezpośrednio odnosić się do nowej gospodarczej Marki
Ryki. Codzienne przez Ryki przejeżdża tysiące samochodów, więc zmiana witaczy od razu
będzie stanowiła działanie promocyjne, które zostanie zauważone przez osoby podróżujące na
trasie Lublin-Warszawa.
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Wielojęzyczny internetowy portal gospodarczy Gminy Ryki

Opracowanie rozbudowanego, wielojęzycznego (polski, angielski, rosyjski, niemiecki,
francuski, włoski) internetowego portalu gospodarczego (inwestycyjnego) Gminy Ryki –
www.invest.ryki.pl. Na portalu tym znajdować się będą informacje na temat terenów
inwestycyjnych, wraz z opisem wymaganym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych (PAIiIZ), a także zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych oraz informacje i dane
na temat atutów i potencjału gospodarczego Gminy Ryki. Niezwykle istotną częścią portalu
będą testemoniale przedsiębiorców i inwestorów działających na terenie Gminy Ryki na temat
warunków prowadzenia biznesu w gminie (nagrania video lub/i listy referencyjne). Ważnym
elementem będzie również Katalog Ryckiego Biznesu – baza ryckich firm/osób (łatwość budowy
sieci kooperacji, w tym międzynarodowych), oparta na jednakowych (standardowych)
szablonach prezentacyjnych, co ułatwi inwestorowi/zagranicznemu kontrahentowi porównanie
ofert produktów/usług i wybór optymalnych dla niego propozycji. W celu wzmocnienia promocji
portalu istotne będzie nawiązanie ścisłej współpracy władz Ryk z lubelskim Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów (COIE) funkcjonującym przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego w Lublinie.

5.

Wielojęzyczny film promujący walory gospodarcze Gminy Ryki

Opracowanie wielojęzycznego (polski, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski) filmu
promującego walory gospodarcze Gminy Ryki. Wielojęzyczny film promujący walory
gospodarcze Gminy Ryki oraz nową Markę Ryki jest niezbędny do opracowania prezentacji na
LCD Promotional Video Card.

6.

Zakup tele-adresowej i mailingowej bazy danych międzynarodowych firm
powiązanych z kluczowymi obszarami rozwoju Ryk

Koszty zakupu międzynarodowych baz danych o charakterze gospodarczym, dotyczących
inwestorów i kontrahentów zewnętrznych poszukujących partnerów biznesowych w branżach
o kluczowym znaczeniu dla Ryk. Na podstawie zakupionej bazy danych zostanie
wyselekcjonowane 200 najważniejszych podmiotów, do prezesów/szefów których zostaną
wysłane innowacyjne marketingowe narzędzia ICT w postaci LCD Promotional Video Card.

7.

Promocja Gminy Ryki na LCD Promotional Video Card

Opracowanie i wysyłka prezentacji do (minimalnie) 200 inwestorów zagranicznych
(Prezesów/Szefów firm międzynarodowych) na LCD Promotional Video Card (LCD VPC), które
pozwolą na dostarczenie filmów i wiadomości bezpośrednio do rąk inwestorów
i przedsiębiorców. LCD VPC to obecnie najbardziej innowacyjne promocyjne narzędzie ICT na
świecie, które zapewnia bezpośredni sposób przyciągania uwagi zapracowanych i ważnych osób
(prezesów największych firm na świecie). Jest to potężne urządzenie, które pomaga zwiększyć
sprzedaż, zainteresować inwestorów, promować walory i zawsze wygląda innowacyjnie
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4.

i unikalnie (zawsze zwraca uwagę i niebanalnie się wyróżnia). Na specjalnie zaprojektowanym
mikro-cienkim ekranie LCD, który jest wkomponowany w ozdobną broszurę o różnych
rozmiarach można wyświetlać filmy, zdjęcia oraz emitować wysokiej jakości dźwięk.
Automatyczna aktywacja następuje zaraz po otwarciu LCD VPC, dzięki czemu odbiorca od razu
otrzymuje informacje, które w zamiarze mają do niego dotrzeć – w przypadku Gminy Ryki
będzie to film promujący walory gospodarcze i inwestycyjne w gminie.
ZDJĘCIE 35.

PRZYKŁADY LCD PROMOTIONAL VIDEO CARD.

Źródło: http://www.kinderl.com/uploads/image/20130824/1377358542.jpg oraz http://www.mediaplant.co.uk/wpcontent/uploads/2013/05/Video-Card-In-Action1.jpg.

8.

Opracowanie i wykonanie folderu inwestycyjnego Gminy Ryki

Folder będzie służył kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych Gminy Ryki i powinien
zawierać szczegóły dotyczące działek inwestycyjnych. Istotne będzie umieszczenie wysokiej
jakości zdjęć oraz wizualizacji przykładowych zagospodarowań terenów inwestycyjnych.
Materiał ten powinien również zawierać informacje dotyczące uwarunkowań społecznogospodarczych i turystycznych Gminy Ryki. Folder będzie stanowił połączenie albumu
gospodarczego z folderem inwestycyjnym.

9.

Opracowanie wizualizacji i realizacja ogólnopolskiej gospodarczej
kampanii promocyjnej Ryk (TV, prasa, radio i internet, outdoor, ambient
media itd.)

Kampania ATL: np. outdoor (bilbordy, city-light’y, telebimy LED), radio, telewizja
ogólnopolska, internetowe wydania gazet/dzienników oraz kampania BTL: np. ekrany LCD
w TAXI (ambient marketing).
Kampania ma na celu poinformowanie inwestorów i przedsiębiorców, a także mieszkańców
Polski o fakcie istnienia gospodarczej Marki Ryki.

10. Regionalna internetowo-radiowo kampania promocyjna
Opracowanie i realizacja regionalnej internetowo-radiowej kampanii promocyjnej
prezentującej walory gospodarcze Gminy Ryki. Kampania ma na celu poinformowanie
mieszkańców województwa lubelskiego o fakcie istnienia gospodarczej Marki Ryki i zachęcenie
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11. Obecność w mediach społecznościowych
Jest to nie tyle wyróżnik, co konieczność. Bez tego kreacja wizerunku na szeroką skalę jest
praktycznie niemożliwa. Gmina Ryki powinna mieć swoje serwisy co najmniej na: Facebook,
YouTube, Twitter i Google+. Wizualna strona profili musi być dostosowana do SIW.

12. Stworzenie ekskluzywnego zestawu promocyjnego (Gift-Pack)
Gift-pack byłby wręczany przez Burmistrza Ryk przy różnego rodzaju spotkaniach ze
specjalnymi odbiorcami (przede wszystkim inwestorami). Gift-pack nie zawiera stałego spisu
materiałów promocyjnych, najważniejsza jest odpowiednia (wysoka) jakość ich wykonania, a
także użyteczność biznesowa. W zestawie znajdować się mogłyby m.in. zapakowane
i zabezpieczone produkty ryckie (sery, owoce etc.), nano podkładka w kształcie logo marki,
zwijana ekotorba typu flip&tumble, drewniany napis z logo marki gospodarczej, płyta DVD
z filmem o Gminie Ryki, album o Gminie Ryki itd.

13. Opracowanie i realizacja międzynarodowej internetowej gospodarczej
kampanii promocyjnej Ryk
Promocja walorów inwestycyjnych i gospodarczych w Gminie Ryki wśród odbiorców związanych
z branżą logistyczną, spedycyjną, produkcji maszyn i środków transportu, metalową,
budowlaną, chemiczno-farmaceutyczną, ICT etc. (targetowana do tych regionów, do których
wysyłane zostaną LCD VPC). Międzynarodowa gospodarcza kampania promocyjna powinna
bazować na medium internetowym w postaci strony informacyjnej, portali (np.
TheBestInPoland.com, docierający do inwestorów zewnętrznych) itd. W zakresie kampanii
międzynarodowej on-line należy nawiązać współpracę z zagranicznymi izbami gospodarczymi
i handlowymi oraz PAIiIZ. W celu wzmocnienia oddziaływania kampanii internetowej będzie ona
w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych

14. Kalendarz inwestorów
Stworzenie kalendarza z datami targów i wystaw o tematyce związanej z branżami, do których
kierowana jest Marka Ryki oraz roczny plan udziału w najważniejszych branżowych imprezach,
np. udział w Targach Matching w Mediolanie, targach MACFRUT w Cesenie, MIPIM w Cannes
EXPOREAL w Monachium, udział w targach EXPO, współpraca z Targami Lublin etc.
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ich do odwiedzenia Gminy podczas wydarzeń organizowanych w gminie (efekt wzmocnienia
działań promocyjnych poprzez bezpośrednie uczestnictwo w imprezie).

15. Opracowanie projektu i wykonanie stoiska promocyjnego Gminy Ryki
Udział w tarach promocyjnych powinien odbywać się poprzez ustawienie stosownego stoiska
promocyjnego. Istotne jest opracowanie projektu zabudowy stoiska wraz z zakupem usług
towarzyszących (tłumaczy, hostess, wykonania, transportu, montażu i demontażu, obsługi
stoiska, przechowania itp.).
ZDJĘCIE 36.

PRZYKŁADY STOISK TARGOWYCH MIASTA POZNAŃ.

Źródło: www.poznan.pl/mim/s8a/pictures/a,pic1,1010,52836,71172,show2.jpg, www.sitapolska.pl/upload/stoisko-poleko2013_f07.jpg, www.poznan.pl/mim/s8a/pictures/a,pic1,1010,55846,75238,show2.jpg

16. Realizacja kampanii promocyjnej promującej tereny inwestycyjne
w Rykach
Kampania realizowana po uzbrojeniu terenów inwestycyjnych. Skupiona będzie na promocji
walorów inwestycyjnych Gminy Ryki wśród inwestorów zewnętrznych.
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Pozycjonowanie stron polega na umieszczeniu na najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwarek
internetowych wybranych słów i fraz kluczowych. Pozycjonowanie jest jednym z głównych
narzędzi marketingu internetowego. Istotą działania jest optymalizacja wyników wyszukiwania
dla portalu inwestycyjnego Gminy Ryki oraz haseł związanych z inwestowaniem, zarówno
w języku polskim, jak i językach obcych.

18. Promocja walorów inwestycyjnych wśród deweloperów i branży
hotelarskiej
Opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej wśród firm z branży deweloperskiej
i hotelarskiej, która podkreślałaby walory inwestycyjne i naturalne Gminy Ryki. System zachęt
polegać może m.in. na wyznaczeniu w obszarze Miasta Ryki atrakcyjnych miejsc pod budowę
obiektów hotelowych lub mieszkań i stworzeniu programu pomocowego dla inwestorów z branży
hotelarskiej – firmy realizujące inwestycje hotelowe lub deweloperskie w Rykach będą mogły
uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Cel operacyjny I.2. Wypracowanie oraz rozwój wyróżniającej i kompleksowej
oferty skierowanej do inwestorów krajowych i zagranicznych.

Działania:
19. Skatalogowanie i opisanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ryki
wg standardu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
(PAIiIZ)
Działanie to powinno ma na celu skatalogowanie według formatyki PAIiIZ terenów
inwestycyjnych dla Gminy Ryki.
Oferta inwestycyjna wg standardów PAIiIZ obejmuje:



Wymagane:
»

min. 2 ha

»

regularny kształt

»

przeznaczenie pod przemysł, produkcję



Pożądane:
»

1 właściciel

»

aktualny plan zagospodarowania przestrzennego

»

infrastruktura w granicach działki lub w bliskim sąsiedztwie
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17. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

»

teren płaski

»

bocznica kolejowa

»

teren odrolniony, odlesiony

Formatka PAIiIZ do opisu działki "site check list" obejmuje:
1. Położenie: nazwa lokalizacji, miasto, powiat, województwo
2. Powierzchnia nieruchomości: max. dostępna powierzchnia, kształt działki, możliwość
powiększenia terenu
3. Informacje dotyczące nieruchomości: orientacyjna cena, właściciel(e), aktualny plan
zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie w MPZ
4. Charakterystyka działki: klasa gruntów, różnica poziomów terenu, obecne użytkowanie,
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, poziom wód gruntowych, info o
badaniach geologicznych, ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu, przeszkody
podziemne i na powierzchni, ograniczenia ekologiczne, zabudowania na terenie
5. Połączenia transportowe: droga dojazdowa (rodzaj i szerokość), autostrada/droga
krajowa, porty rzeczne/morskie, kolej, bocznica kolejowa, najbliższe lotnisko,
najbliższe miasto wojewódzkie
6. Istniejąca infrastruktura: elektryczność (odległość przyłącza od granicy terenu,
napięcie, dostępna moc), gaz (odległość przyłącza od granicy terenu, wartość
kaloryczna, średnica rury, dostępna objętość), woda (odległość przyłącza od granicy
terenu, dostępna objętość), kanalizacja (odległość przyłącza od granicy terenu,
dostępna objętość), oczyszczalnia ścieków na terenie lub w bliskiej odległości, telefony
(odległość przyłącza od granicy terenu)
7. Uwagi
8. Kontakty
Załączniki do „site check list”:



Mapki terenu



Kilka zdjęć ternu



Zdjęcia lotnicze z zaznaczonym kształtem działki

Wzór formatki „site check list” stanowi załącznik do niniejszej Strategii.
Formatka PAIiIZ do opisu hal obejmuje:
1. Nazwa hali produkcyjnej
2. Lokalizacja: miasto/ulica, województwo, SSE, park technologiczny/przemysłowy,
strona internetowa
3. Właściciel obiektu, osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, mail)
4. Podstawowe dane dot. hali produkcyjnej: powierzchnia użytkowa (bez powierzchni
socjalnej i biurowej), liczba kondygnacji, wysokość, rok budowy, nacisk na posadzkę,
rok budowy, rok modernizacji; obecny stan techniczny, powierzchnia całkowita terenu
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6. Infrastruktura: elektryczność, woda, gaz, ogrzewanie, kanalizacja, dojazd dla
ciężarówek, suwnice, bocznica
7. Warunki nabycia: własność, użytkowanie wieczyste, wynajem; cena hali i działki
8. Dodatkowe informacje
Wzór formatki do opisu hal stanowi załącznik do niniejszej Strategii.
ZDJĘCIE 37.

FORMATKA PAIIIZ DO OPISU DZIAŁKI "SITE CHECK LIST".
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FORMATKA PAIIIZ DO OPISU HAL.
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Działanie dotyczy prac studyjno-koncepcyjnych mających na celu określenie, które z terenów
inwestycyjnych w Gminie Ryki są optymalnie z punktu widzenia poszerzenia PSSE.
Prace studyjno-koncepcyjne obejmują opracowanie (w zależności od potrzeb i wymagań):



koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych
infrastruktury technicznej, analiza kosztowa uzbrojenia),



kompleksowych badań geotechnicznych (w tym: określenie warstw geologicznych,
nośności gruntu, poziomu lustra wody gruntowej),







studium wykonalności (w tym raportu o barierach inwestycyjnych),

(w

tym:

ocena

stanu

informacji o klimacie inwestycyjnym dla poszczególnych obszarów inwestycyjnych,
analizy formalno-prawne nieruchomości,
analizy kosztowe makroniwelacji,
raporty o oddziaływaniu na środowisko naturalne.

Finalnym etapem tego działania powinno być opracowanie harmonogramów procesu
inwestycyjnego uwzględniającego etapowanie poszerzenia obszaru PSSE.
W projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(wersja z dnia: 19 grudnia 2014 roku) odnośnie terenów inwestycyjnych znajdują się
następujące zapisy:
„Przedsięwzięcia w zakresie wsparcia terenów inwestycyjnych zostaną sfinansowane przy spełnieniu
warunków określonych w Umowie Partnerstwa, tj. pod warunkiem niepowielania dostępnej infrastruktury,
chyba że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany. Preferencje uzyskają projekty realizowane na
nieużytkach, terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego
ruchu, linie kolejowe), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji, w związku ze
zintensyfikowanym i udokumentowanym zapotrzebowaniem firm poszukujących lokalizacji dla prowadzenia
działalności. JST realizujące projekty dotyczące wsparcia terenów inwestycyjnych będą zobowiązane do
stosowania preferencyjnych warunków dla sektora MŚP64”.

Z tego punktu widzenia wydaje się, że do poszerzenie podstrefy SSE w Rykach najlepiej nadają
się tereny, które w dokumencie „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ryki. Kierunki zagospodarowania przestrzennego” zakwalifikowane są
jako tereny pod kierunkowe rezerwy aktywizacji gospodarczej w obszarze miasta, w tym:



teren na południe od drogi ekspresowej S 17 (sąsiaduje z drogą ekspresową) – ok. 20 ha,



teren przy ul. Królewskiej przy stacji paliw – ok. 36 ha,



teren przy MOP przy ul. Myśliwskiej ok. 26 ha.

64

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt, wersja z dnia: 19 grudnia 2014, Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, s. 55.
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20. Opracowanie kompleksowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla
terenów inwestycyjnych w Rykach w celu poszerzenie podstrefy
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Ryki” (PSSE)

Tym samym powierzchnia PSSE wzrosłaby o ok. 82ha. Powyższe działki usytuowane są przy
planowanej drodze S17 (lokalizacja w pobliżu inwestycji transportowej), powierzchnia każdego
z nich jest większa niż 10 ha, a łącznie stanowią obszar przewyższający 40 ha (wymogi takie
były stawiane w konkursach Ministerstwa Gospodarki w ramach PO Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, poddziałanie 6.2.2. „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach
przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych”). Zwiększa to szansę na
uzyskanie dofinansowania na uzbrojenie i promocję tych terenów.
Jednakże, gdyby analiza kosztowa wykazała, że poszerzenie obszaru PSSE o ponad 80 ha,
przekracza możliwości budżetowe Gminy, wówczas rekomenduje się aby poszerzona podstrefa
obejmowała tereny 56 ha, sąsiadujące z S17 w okolicach ul. Królewskiej. Teren zlokalizowany
przy MOP przy ul. Myśliwskiej potencjalnie będzie się cieszył zainteresowaniem inwestorów,
nawet jeżeli na jego obszarze nie będzie SSE.
MAPA 32.

POTENCJALNE TERENY POSZERZONEJ PSSE „RYKI”.

priorytetowy obszar dla
poszerzenia PSSE „Ryki”

PSSE Ryki
ok. 82 ha +
4,46 ha

20 ha
36 ha

S17

S17
Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie http://bip.ryki.pl/upload/pliki/plan-studium-miasto.pdf.
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w celu poszerzenia obszaru PSEE
Art. 5 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746, z 2009 r. Nr 18, poz. 97.) określa, że:
1. Strefa może być ustanowiona, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wyłącznie na gruntach stanowiących
własność zarządzającego, Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, związku
komunalnego lub będących w użytkowaniu wie-czystym zarządzającego.
2. Strefa może być ustanowiona także, jeżeli nabycie przez zarządzającego lub jednostkę
samorządu terytorialnego prawa do gruntów, o którym mowa w ust. 1, wynika z umowy
zobowiązującej, która przewiduje ustanowienie strefy jako je-dyny warunek nabycia.
3. Część strefy może obejmować grunty stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste
podmiotów innych niż wymienione w ust. 1, za ich zgodą, w przypadku gdy:
1) w ramach inwestycji prowadzonej na terenie strefy zostanie utworzona określona liczba
nowych miejsc pracy lub zostaną poniesione nakłady inwestycyjne o określonej wartości
lub
2) w wyniku inwestycji będzie prowadzona działalność polegająca na uruchomieniu
wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, lub
3) inwestycja będzie dotyczyła usług:
a) badawczo-rozwojowych,
b) informatycznych,
c) rachunkowości i kontroli ksiąg,
d) w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych,
e) centrów telefonicznych lub
4) realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie
więcej niż 2 ha.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria dotyczące warunków
wymienionych w ust. 3, uwzględniając konieczność zróżnicowania kryteriów określonych
w ust. 3 pkt 1 w zależności od stopy bezrobocia w powiecie właściwym ze względu na położenie
strefy, a także biorąc pod uwagę Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług.

Wprawdzie Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych dopuszcza możliwość lokalizacji (po
spełnieniu określonych wymogów) podstref na terenach prywatnych, ale z punktu widzenia
efektywności działań i poszukiwania potencjalnych inwestorów optymalnym rozwiązaniem jest
wykup terenów od prywatnych właścicieli i skupienia ich w rękach samorządu. Realizacja
projektów finansowanych ze środków UE w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych będzie
możliwa pod warunkiem posiadania prawa do dysponowania nieruchomością.
Ponieważ proces wykupu działań z rąk prywatnych będzie niewątpliwie działaniem trudnym
należy rozpocząć go z odpowiednim wyprzedzeniem.
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21. Zakup gruntów w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje

TABELA 59.

HIPOTETYCZNE, WARIANTOWE SZACUNKI WYKUPU DZIAŁEK OD WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH POD POSZERZENIE PSSE.

teren inwestycyjny

teren przy
ul. Królewskiej
przy stacji paliw
teren na
południe od
drogi
ekspresowej S17
(sąsiaduje
z drogą
ekspresową)
teren przy MOP
przy
ul. Myśliwskiej

powierzchnia
(w ha)

powierzchnia
(w metrach2)

średnia
cena
metra2
wariant
optymalny

średnia cena
metra2
wariant
umiarkowany

średnia
cena metra2
wariant
maksymalny

cena wykupu
działek
wariant
optymalnej
ceny

cena wykupu
działek
wariant
umiarkowanej
ceny

cena wykupu
działek
wariant
maksymalnej
ceny

36

360 000

10,00 zł

18,00 zł

25,00 zł

3 600 000 zł

6 480 000 zł

9 000 000 zł

20

200 000

10,00 zł

18,00 zł

25,00 zł

2 000 000 zł

3 600 000 zł

5 000 000 zł

26

260 000

10,00 zł

18,00 zł

25,00 zł

2 600 000 zł

4 680 000 zł

6 500 000 zł

8 200 000 zł

14 760 000 zł

20 500 000 zł

razem:

82

820 000

Źródło: opracowanie własne PARR.

22. Zgłoszenie do Ministerstwa Gospodarki wniosku o poszerzenie podstrefy
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN”
w Rykach
Zgodę ustanowienie i powiększenie obszaru podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydaje
Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki.
Minister właściwy do spraw gospodarki przedstawia wniosek o ustanowienie/ poszerzenie SSE,
po uzyskaniu opinii zarządu województwa oraz zgody rady gminy właściwej ze względu na
położenie strefy (art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).
Cała procedura w praktyce trwa ok. 2 lat, w związku z tym należy odpowiednio wcześniej
podjąć rozmowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie – instytucją zarządzającą TSSE
EURO-PARK WISŁOSAN – w zakresie możliwości poszerzenie podstrefy w Rykach. Nastepnie
wskazany jest lobbing wśród władz centralnych.

23. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych PSSE „Ryki”
Po wykupie terenów inwestycyjnych od prywatnych właścicieli konieczne będzie ich uzbrojenie.
W ramach tego działania przewiduje się:



przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowo-budowlanej
związanej z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych,



przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko naturalne,



kompleksowe uzbrojenie terenów pod działalność gospodarczą, obejmujące drogi oraz
sieci: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe.
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24. Ustawienie tablic informacyjnych przy terenach inwestycyjnych
Zlokalizowanie przy każdym z terenów inwestycyjnych tablicy (bilbordu) informującego
o szczegółach danego terenu. Na bilbordzie znajdowałoby się w szczególności zdjęcie lotnicze
z zaznaczonym terenem inwestycyjnym, główne walory – dostępność komunikacyjna
(zaznaczone drogi, kolej, lotnisko), powierzchnia terenu oraz logo gospodarczej Marki Ryki
i dane kontaktowe.
ZDJĘCIE 39.

PRZYKŁADOWE WIZUALIZACJE TABLIC INWESTYCYJNYCH ORAZ TERENÓW INWESTYCYJNYCH.
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Nastepnie należy przygotować informację o utworzonym terenie inwestycyjnym zgodnie
z formatką PAIiIZ, zamieścić ją na portalu www.invest.ryki.pl oraz promować wśród grup
docelowych.
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Źródło: www.portalplock.pl/news_foto/19832.jpg, www.rybnik.eu/__files/promocja_terenow_mapa_big.jpg,
www.technopark.kielce.pl/img/teren_1_1.jpg, zawiercie.eu/zdjecia1/inwestorzy%20w%20SAG%20A.jpg,
http://img21.olx.pl/images_tablicapl/140079479_1_644x461_atrakcyjny-teren-przy-glownej-drodze-pod-inwestycje-piekaryslaskie_rev005.jpg, http://magazyny.pl/media/gallery/photo/75497474/a498a822aac7/dfe40807db47/tablice.jpg,
www.ozarowice.pl/file_store/obrazy/2014/tereny%20inwestycyjne%20na%20mapce%20-www.JPG,
http://czeladz.org.pl/zdjecia/newsy/2084.jpg.
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Profesjonalna i życzliwa obsługa inwestorów, ale także lokalnych przedsiębiorców, jest
absolutnie kluczowym działaniem z punktu widzenia budowy wiarygodności gospodarczej Marki
Ryki.
Działania Biura Obsługi Inwestora w Rykach to:



udostępnianie informacji i danych potrzebnych inwestorowi,



organizacja wizyt w mieście oraz spotkań z urzędnikami biorących udział w wydawaniu
decyzji niezbędnych w procesie inwestycyjnym,



pośrednictwo w nawiązaniu kontaktów z firmami rekrutacyjnymi, agencjami
nieruchomości, uczelniami, deweloperami itp.

Ważne, aby pamiętać, że BOI powinno obsługiwać także lokalne firmy, które będą
zainteresowane nowymi inwestycjami w Rykach.

26. Nawiązanie współpracy z zagranicznymi izbami handlowymi, ambasadami
oraz Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad (WPHI)
Kontakt z zrzeszeniami zagranicznych firm oraz pośrednikami, którzy mogą pomóc nawiązać
współpracę z potencjalnymi zagranicznymi inwestorami jest kluczowy w kontekście promocji
oraz budowania rozpoznawalności gospodarczej Marki Ryki. Jednocześnie zastosowanie
bezpośredniego kontaktu może przełożyć się na wzmocnione zainteresowania potencjalnych
inwestorów. Formuła, w której odbiorcy na bieżąco uzyskują pożądane informacje (stają się
partnerami dialogu), w połączeniu z dążeniem do zrealizowania ich aktualnej potrzeby, stanowi
znakomite podstawy do kreowania sprofilowanych promocyjnych komunikatów.

27. Stała współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych
(PAIiIZ) i lubelskim Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pomaga inwestorom wejść na polski rynek
oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów
przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie
realizacji projektu. Oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia
gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz
dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiIZ jest również kreowanie pozytywnego
wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.
W celu jak najlepszej obsługi inwestorów stworzyliśmy sieć Regionalnych Centrów Obsługi
Inwestora - COI w całej Polsce, które mają na celu poprawienie jakości usług regionów dla
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25. Utworzenie Biura Obsługi Inwestora (BOI) przy Urzędzie Miejskim
w Rykach

inwestorów, a także zapewnienie dostępu do informacji takich jak najnowsze oferty
inwestycyjne i regionalne dane mikroekonomiczne.
Dlatego stała współpraca z PAIiIZ i COIE w zakresie promocji terenów inwestycyjnych
i poszukiwania inwestorów jest ważnym działaniem.

28. Stworzenie interaktywnej mapy Gminy i Miasta Ryki z terenami
inwestycyjnymi
Stworzenie darmowej, ogólnodostępnej internetowej mapy działek inwestycyjnych.
W znaczący sposób ułatwi to chętnym możliwość inwestowania w Rykach. Atrakcyjność formy
i interaktywność narzędzia ICT wpłynie na jego konkurencyjność i zwiększy zapamiętywalność
wśród odbiorców. Działki inwestycyjne powinny posiadać także zdjęcia panoramiczne 360⁰,
które będą dołączone do internetowych „wizytówek” poszczególnych działek.

29. Wizyty biznesowe
Organizacja wizyt biznesowych („study tours”) w Rykach, na które zaproszeni będą potencjalni
inwestorzy, przedstawiciele izb gospodarczych, szefowie działów odpowiedzialnych za
ekspansję koncernów i firm itp. Podczas spotkań odwiedzający zapoznani zostaną
z potencjałem i walorami Ryk i obszaru.

30. Organizacja bezpośrednich spotkań biznesowych (business meeting)
Stałe i cykliczne spotkania władz Gminy Ryki z przedstawicielami biznesu, szczególnie
zainteresowanymi inwestorami sprzyjają budowaniu pozytywnych relacji między administracją
samorządową a przedsiębiorcami, sprawnemu reagowaniu na pojawiające się potrzeby
i problemy. To także podstawa rozwoju Gminy.
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Cel operacyjny II.1. Wykreowanie i rozwój silnej lokalnej przedsiębiorczości
poprzez działania informacyjno-edukacyjno-wspierające.

Działania:

31. Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców w zakresie zakładania i rozwoju
mikro-przedsiębiorczości
Organizacja cyklicznych spotkań szkoleniowo-warsztatowych dla mieszkańców w zakresie
zakładania i rozwoju mikro-przedsiębiorczości. Szkolenia te prowadzone byłyby przez
praktyków biznesu. Działanie to skierowane jest przede wszystkim do młodych ludzi, aby
zachęcić ich do pozostania w Gminy Ryki, a także pokazać, że mogą odnieść sukces zawodowy
prowadząc własnych biznes.

32. Współpraca naukowa z uniwersytetami i szkołami wyższymi
Nawiązanie współpracy z uniwersytetami i szkołami wyższymi z województwa lubelskiego
w zakresie praktyk studenckich, porad ekspertów, badań, doświadczeń etc. Współpraca ze
środowiskami nauki będzie także bardzo cenna dla ryckiego biznesu (sieciowanie) pod katem
realizacji projektów B+R i B+R+I.

33. Wojewódzka/ogólnopolska konferencja nt. rozwoju przedsiębiorczości
w Polsce
Organizacja corocznej wojewódzkiej bądź ogólnopolskiej konferencji naukowej i eksperckiej
nt. rozwoju sektora MSP, współpracy na linii samorząd-nauka-biznes etc. Działanie to ma na
celu ukazanie, że Gmina Ryki rozwija przedsiębiorczość także na polu naukowym oraz
zbudowanie prestiżu i pozycji także w środowisku akademickim.

34. Podjęcie działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości
Organizacja lekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych, podczas których
zapoznane zostaną z podstawami przedsiębiorczości – również w wymiarze praktycznym.
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Cel strategiczny II. Stworzenie i wzmocnienie warunków do powstawania
i rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Ryki będącej otwartym i silnym
partnerem biznesowym.

35. Wysyłanie listów gratulacyjnych (okolicznościowych)
Wysyłanie listów gratulacyjnych (okolicznościowych) do:



osób, które założyły firmę w Rykach,



nowych mieszkańców Ryk (zachęcenie do kontaktu z RCWP, w zakresie założenia
firmy),



mieszkańców Ryk osiągających pełnoletniość,



wstępujących w związki małżeńskie,



rodziców nowo narodzonych dzieci.

Budowanie pozytywnych relacji na linii mieszkańcy – administracja samorządowa. Podprogowe
oddziaływanie na kreowanie postaw probiznesowych.

Cel operacyjny II.2. Budowa wizerunku silnego i konkurencyjnego ośrodka
przedsiębiorczości działającego w oparciu o dialog i współpracę.

Działania:

36. Powołanie przy Burmistrzu Ryckiego Forum Gospodarczego
Ryckie Forum Gospodarcze pełniłoby funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych
z rozwojem przedsiębiorczości w Rykach. Dokonywałoby konsultacji przedsięwzięć w zakresie
prowadzonej przez władze gminy działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Stały kontakt
z biznesem, uwzględniające głos przedsiębiorców w kontekście rozwoju Ryk, jest koniecznym
działaniem prowadzącym do dalszej poprawy wizerunku gminy w oczach przedsiębiorców.

37. Rycka Gala Biznesu
Stworzenie i rozwój wydarzenia Rycka Gala Biznesu – organizacja corocznego wydarzenia
o szczególnie prestiżowym charakterze, albowiem uczestniczyć w nim będą wyłącznie
zaproszone osoby. Podczas tego wydarzenia przyznawane będą – przez specjalnie powołaną
Kapitułę – statuetki w 3 kategoriach: „Firma Roku”, „Sponsor Roku” oraz „Pracodawca Roku”.
Nagrodą dla zwycięzcy w pierwszej kategorii może być m.in. zwolnienie z opłaty podatku od
nieruchomości przez 1 rok. Gala ta będzie stanowiła doskonałą okazja do docenienia wkładu
osób i podmiotów gospodarczych w promocję Gminy Ryki. Rycka Gala Biznesu to wydarzenie
o prestiżowym i oficjalnym charakterze.

38. Certyfikacja gospodarcza firm
Przyznawanie certyfikatów (specjalnych odznaczeń) przedsiębiorstwom, które cechują się
odpowiednią jakością obsługi klienta, promują region oraz wdrażają założenia Strategii
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39. Stworzenie Ryckiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (RCWP)
Ryckie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości będzie składało się z II filarów: I filar to Rycki
Inkubator Rozwoju Przedsiębiorczości i Nowoczesnych Technologii (RIRPiNT), a II filar to Punkt
Informacji Biznesowej w Rykach (PIB).
ZDJĘCIE 40.

KONCEPCJA IDEOWA RYCKIEGO CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Punkt Informacji
Biznesowej w
Rykach

Ryckie Centrum
Wspierania
Przedsiębiorczości

Rycki Inkubator
Rozwoju
Przedsiębiorczości
i Nowoczesnych
Technologii

Źródło: opracowanie własne PARR.

Inkubator Rozwoju Przedsiębiorczości i Nowoczesnych Technologii będzie służył tworzeniu
odpowiednich, korzystnych warunków do powstania i rozwoju nowych przedsiębiorstw,
w szczególności z branży do których kierowana jest Marka Ryki.
Funkcjonowanie Punktu Informacji Biznesowej w Rykach będzie obejmowało darmowe porady
i informacje dla przedsiębiorców prowadzone w Urzędzie Miejskim w Rykach w zakresie:



pozyskiwania funduszy unijnych,



sporządzania dokumentów aplikacyjnych,



pozyskania kredytu inwestycyjnego,



bieżącego prowadzenia działalności gospodarczej,



kojarzenia partnerów gospodarczych.
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promocji gospodarczej Marki Ryki. Certyfikowana firma otrzymywałby m.in. podświetlane,
wyróżniające i nadające prestiżu tablice.

Punkt Informacji Biznesowej w Rykach ma na celu zwiększenie absorbcji środków z UE przez
ryckich przedsiębiorców. Może to stanowić również ważny argument dla inwestorów chcących
ulokować w Rykach swój kapitał. Porady prowadzone będą przez zewnętrznego eksperta
specjalizującego się w tematyce dotacji dla firm.

40. Stworzenie aplikacji mobilnej „Biznes Navigator” (lokalizacja ryckich
podmiotów gospodarczych)
Opracowanie innowacyjnej aplikacji ICT na urządzenia mobilne (telefon, smartfon, tablet),
która lokalizując osobę po współrzędnych GPS przekazywałaby dane i informacje o bliskich
podmiotach gospodarczych, obiektach użyteczności publicznej itp. Z aplikacją połączony
będzie kalendarz wydarzeń gospodarczych i publicznych w Rykach (możliwość szybkiego
sprawdzenia „co? gdzie? kiedy?), a także system SMS/e-mail do informowania o tych
wydarzeniach (np. lokalnych promocjach).

41. Udział władz i przedstawicieli Gminy w misjach gospodarczych
Organizacja i uczestnictwo w misjach gospodarczych wspiera budowanie warunków dla
współpracy Gminy Ryki z partnerami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi, nawiązywanie
i poszerzanie kontaktów gospodarczych. W konsekwencji udział w misjach może prowadzić do
skutecznego pozyskiwania inwestorów. Znakomitym uzupełnieniem w tym wypadku będą
materiały promocyjne w postaci np.: raportów, a także publikacji syntetycznie zebranych
informacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych (infografiki) prezentujące możliwości
inwestycyjne na terenie Gminy.
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Wojewódzka/ogólnopolska
konferencja nt. rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce

Zakup gruntów w celu stworzenia i
uzbrojenia terenów pod inwestycje
w celu poszerzenia obszaru PSEE

Opracowanie i wdrożenie Systemu
Informacji Gospodarczej (SIG)

Ustawienie witaczy na obszarze
miejskim i wiejskim Gminy Ryki

działanie 2

działanie 3

Certyfikacja gospodarcza firm

Rycka Gala Biznesu

Powołanie przy Burmistrzu Ryckiego
Forum Gospodarczego

Cel operacyjny II.2.
Budowa wizerunku silnego
i konkurencyjnego ośrodka
przedsiębiorczości działającego
w oparciu o dialog i współpracę
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Współpraca naukowa
z uniwersytetami i szkołami
wyższymi

Opracowanie kompleksowej
koncepcji funkcjonalnoprzestrzennej dla terenów
inwestycyjnych w Rykach w celu
poszerzenie podstrefy Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „Ryki” (PSSE)

Szkolenia i warsztaty dla
mieszkańców w zakresie zakładania
i rozwoju mikro-przedsiębiorczości

Cel operacyjny II.1.
Wykreowanie i rozwój silnej lokalnej
przedsiębiorczości poprzez działania
informacyjno-edukacyjnowspierające

Stworzenie i konsekwentne
wdrażanie Systemu Identyfikacji
Wizualnej (SIW)

Cel operacyjny I.2.
Wypracowanie oraz rozwój
wyróżniającej i kompleksowej oferty
skierowanej do
inwestorów krajowych
i zagranicznych
Skatalogowanie i opisanie terenów
inwestycyjnych w Gminie Ryki wg
standardu Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych S.A.
(PAIiIZ)

Stworzenie i wzmocnienie warunków do powstawania i rozwoju
przedsiębiorczości w Gminie Ryki będącej otwartym i silnym partnerem
biznesowym

Wykreowanie wiarygodnej i rozpoznawalnej gospodarczej Marki Ryki,
w wymiarze krajowym i międzynarodowym, opartej na atrakcyjnej
i konkurencyjnej ofercie inwestycyjnej

Cel operacyjny I.1.
Stworzenie atrakcyjnych
i konkurencyjnych warunków do
inwestowania poprzez realizację
kompleksowych działań
dostosowawczych oraz promocyjnych

Cel strategiczny II.

Cel strategiczny I.

RYKI – PRZESTRZEŃ DO INWESTYCJI

działanie 1

cel operacyjny

cel strategiczny

hasło misji

W celu urzeczywistnienia przyjętej misji i osiągnięcia założonych celów opracowano katalog 41 działań.
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Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
PSSE „Ryki”

Ustawienie tablic informacyjnych
przy terenach inwestycyjnych
Utworzenie Biura Obsługi Inwestora
(BOI) przy Urzędzie Miejskim
w Rykach
Nawiązanie współpracy
z zagranicznymi izbami handlowymi,
ambasadami oraz Wydziałami
Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasad (WPHI)
Stała współpraca z Polską Agencją
Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Wielojęzyczny internetowy portal
gospodarczy Gminy Ryki

Wielojęzyczny film promujący
walory gospodarcze Gminy Ryki

Zakup tele-adresowej i mailingowej
bazy danych międzynarodowych
firm powiązanych z kluczowymi
obszarami rozwoju Ryk

Promocja Gminy Ryki na LCD
Promotional Video Card

Opracowanie i wykonanie folderu
inwestycyjnego Gminy Ryki

Opracowanie wizualizacji i realizacja
ogólnopolskiej gospodarczej
kampanii promocyjnej Ryk

działanie 4

działanie 5

działanie 6

działanie 7

działanie 8

działanie 9

Wysyłanie listów gratulacyjnych
(okolicznościowych)

Podjęcie działań edukacyjnych
w zakresie przedsiębiorczości

Cel operacyjny II.1.
Wykreowanie i rozwój silnej lokalnej
przedsiębiorczości poprzez działania
informacyjno-edukacyjnowspierające

Udział władz i przedstawicieli Gminy
w misjach gospodarczych

Stworzenie aplikacji mobilnej
„Biznes Navigator” (lokalizacja
ryckich podmiotów gospodarczych)

Stworzenie Ryckiego Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości
(RCWP)

Cel operacyjny II.2.
Budowa wizerunku silnego
i konkurencyjnego ośrodka
przedsiębiorczości działającego
w oparciu o dialog i współpracę

Stworzenie i wzmocnienie warunków do powstawania i rozwoju
przedsiębiorczości w Gminie Ryki będącej otwartym i silnym partnerem
biznesowym

Wykreowanie wiarygodnej i rozpoznawalnej gospodarczej Marki Ryki,
w wymiarze krajowym i międzynarodowym, opartej na atrakcyjnej
i konkurencyjnej ofercie inwestycyjnej
Cel operacyjny I.2.
Wypracowanie oraz rozwój
wyróżniającej i kompleksowej oferty
skierowanej do
inwestorów krajowych
i zagranicznych
Zgłoszenie do Ministerstwa
Gospodarki wniosku o poszerzenie
podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK
WISŁOSAN” w Rykach

Cel strategiczny II.

Cel strategiczny I.

RYKI – PRZESTRZEŃ DO INWESTYCJI

Cel operacyjny I.1.
Stworzenie atrakcyjnych
i konkurencyjnych warunków do
inwestowania poprzez realizację
kompleksowych działań
dostosowawczych oraz promocyjnych

cel operacyjny

cel strategiczny

hasło misji

Stworzenie interaktywnej mapy
Gminy i Miasta Ryki z terenami
inwestycyjnymi
Wizyty biznesowe

Organizacja bezpośrednich spotkań
biznesowych (business meeting)

Regionalna internetowo-radiowo
kampania promocyjna

Obecność w mediach
społecznościowych

Stworzenie ekskluzywnego zestawu
promocyjnego (Gift-Pack)

Opracowanie i realizacja
międzynarodowej internetowej
gospodarczej kampanii promocyjnej
Ryk

Kalendarz inwestorów

Opracowanie projektu i wykonanie
stoiska promocyjnego Gminy Ryki

działanie 10

działanie 11

działanie 12

działanie 13

działanie 14

działanie 15

cel operacyjny

Cel operacyjny II.2.
Budowa wizerunku silnego
i konkurencyjnego ośrodka
przedsiębiorczości działającego
w oparciu o dialog i współpracę
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Cel operacyjny II.1.
Wykreowanie i rozwój silnej lokalnej
przedsiębiorczości poprzez działania
informacyjno-edukacyjnowspierające

Stworzenie i wzmocnienie warunków do powstawania i rozwoju
przedsiębiorczości w Gminie Ryki będącej otwartym i silnym partnerem
biznesowym

Wykreowanie wiarygodnej i rozpoznawalnej gospodarczej Marki Ryki,
w wymiarze krajowym i międzynarodowym, opartej na atrakcyjnej
i konkurencyjnej ofercie inwestycyjnej
Cel operacyjny I.2.
Wypracowanie oraz rozwój
wyróżniającej i kompleksowej oferty
skierowanej do
inwestorów krajowych
i zagranicznych
(PAIiIZ) i lubelskim Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów (COIE)

Cel strategiczny II.

Cel strategiczny I.

RYKI – PRZESTRZEŃ DO INWESTYCJI

Cel operacyjny I.1.
Stworzenie atrakcyjnych
i konkurencyjnych warunków do
inwestowania poprzez realizację
kompleksowych działań
dostosowawczych oraz promocyjnych
(TV, prasa, radio i internet, outdoor,
ambient media itd.)

cel strategiczny

hasło misji
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Pozycjonowanie w wyszukiwarkach
internetowych

Promocja walorów inwestycyjnych
wśród deweloperów i branży
hotelarskiej

działanie 18

Cel operacyjny I.2.
Wypracowanie oraz rozwój
wyróżniającej i kompleksowej oferty
skierowanej do
inwestorów krajowych
i zagranicznych
Cel operacyjny II.1.
Wykreowanie i rozwój silnej lokalnej
przedsiębiorczości poprzez działania
informacyjno-edukacyjnowspierające

Cel operacyjny II.2.
Budowa wizerunku silnego
i konkurencyjnego ośrodka
przedsiębiorczości działającego
w oparciu o dialog i współpracę

Stworzenie i wzmocnienie warunków do powstawania i rozwoju
przedsiębiorczości w Gminie Ryki będącej otwartym i silnym partnerem
biznesowym

Wykreowanie wiarygodnej i rozpoznawalnej gospodarczej Marki Ryki,
w wymiarze krajowym i międzynarodowym, opartej na atrakcyjnej
i konkurencyjnej ofercie inwestycyjnej

Cel operacyjny I.1.
Stworzenie atrakcyjnych
i konkurencyjnych warunków do
inwestowania poprzez realizację
kompleksowych działań
dostosowawczych oraz promocyjnych
Realizacja kampanii promocyjnej
promującej tereny inwestycyjne
w Rykach

Cel strategiczny II.

RYKI – PRZESTRZEŃ DO INWESTYCJI
Cel strategiczny I.

działanie 17

działanie 16

cel operacyjny

cel strategiczny

hasło misji

cel operacyjny

I.1. Stworzenie
atrakcyjnych
i konkurencyjnych
warunków do
inwestowania
poprzez realizację
kompleksowych
działań
dostosowawczych
oraz promocyjnych

cel
strategiczny
suma wydatków:

90 000
130 000

5 000

75 000

225 000

30 000

Wielojęzyczny film promujący walory gospodarcze
Gminy Ryki

Zakup tele-adresowej i mailingowej bazy danych
międzynarodowych firm powiązanych z kluczowymi
obszarami rozwoju Ryk

Promocja Gminy Ryki na LCD Promotional Video
Card

Opracowanie wizualizacji i realizacja ogólnopolskiej
gospodarczej kampanii promocyjnej Ryk (TV, prasa,
radio i internet, outdoor, ambient media itd.)

Opracowanie i wykonanie folderu inwestycyjnego
Gminy Ryki

5.

6.

7.

8.

9.

35 000

3 000

3 000

5 000

4 665 000

2017

3 000

20 000

5 000

6 335 000

2018

rok realizacji

30 000

25 000

50 000

3 000

20 000

6 375 000

2019

3 000

5 000

6 985 000

2020
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225 000

50 000

5 000

80 000

75 000

35 000

50 000

70 000

25 000

3 300 000

687 000
10 000

2016

2015

70 000

28 347 000

razem

Wielojęzyczny internetowy portal gospodarczy
Gminy Ryki

Ustawienie witaczy na obszarze miejskim i wiejskim
Gminy Ryki

Stworzenie i konsekwentne wdrażanie Systemu
Identyfikacji Wizualnej (SIW)
Opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji
Gospodarczej (SIG)

działanie

4.

3.

2.

1.

L.p.

Harmonogram zadaniowo-finansowy realizacji działań

Cel strategiczny I.
Wykreowanie wiarygodnej i rozpoznawalnej gospodarczej Marki Ryki,
w wymiarze krajowym i międzynarodowym, opartej na atrakcyjnej i
konkurencyjnej ofercie inwestycyjnej

1.

Rozdział II. Matryca czasowo-finansowa
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cel
strategiczny

I.2. Wypracowanie
oraz rozwój
wyróżniającej
i kompleksowej
oferty skierowanej
do inwestorów
krajowych
i zagranicznych

cel operacyjny

30 000
30 000

100 000

40 000
300 000
25 000
30 000

Obecność w mediach społecznościowych

Stworzenie ekskluzywnego zestawu promocyjnego
(Gift-Pack)

Opracowanie i realizacja międzynarodowej
internetowej gospodarczej kampanii promocyjnej
Ryk

Kalendarz inwestorów

Opracowanie projektu i wykonanie stoiska
promocyjnego Gminy Ryki

Realizacja kampanii promocyjnej promującej tereny
inwestycyjne w Rykach

Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

Promocja walorów inwestycyjnych wśród
deweloperów i branży hotelarskiej

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

10 000 000

Zakup gruntów w celu stworzenia i uzbrojenia
terenów pod inwestycje w celu poszerzenia
obszaru PSEE

Zgłoszenie do Ministerstwa Gospodarki wniosku
o poszerzenie podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN”
w Rykach

6.

7.

8.

0

200 000

Opracowanie kompleksowej koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej dla terenów
inwestycyjnych w Rykach w celu poszerzenie
podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Ryki”
(PSSE)

5.

0

Skatalogowanie i opisanie terenów inwestycyjnych
w Gminie Ryki wg standardu Polskiej Agencji
Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ)

0

30 000

razem

10.

działanie

Regionalna internetowo-radiowo kampania
promocyjna

L.p.

20 000

x

50 000

5 000

2015

3 000 000

180 000

x

5 000

x

10 000

5 000

10 000

2016

4 500 000

x

5 000

x

5 000

2017

x

2 500 000

x

30 000

5 000

40 000

x

25 000

10 000

5 000

5 000

2018

rok realizacji

x

x

5 000

x

25 000

5 000

15 000

2019

x

5 000

300 000

x

10 000

5 000

2020

Cel strategiczny II.
Stworzenie i wzmocnienie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Ryki
będącej otwartym i silnym partnerem biznesowym

cel
strategiczny

II.2. Budowa
wizerunku silnego
i konkurencyjnego
ośrodka
przedsiębiorczości
działającego
w oparciu o dialog
i współpracę

II.1. Wykreowanie
i rozwój silnej
lokalnej
przedsiębiorczości
poprzez działania
informacyjnoedukacyjnowspierające

cel operacyjny

90 000
180 000

0

0

45 000
50 000
25 000
30 000
0
60 000
30 000
6 000

Ustawienie tablic informacyjnych przy terenach
inwestycyjnych

Utworzenie Biura Obsługi Inwestora (BOI) przy
Urzędzie Miejskim w Rykach

Nawiązanie współpracy z zagranicznymi izbami
handlowymi, ambasadami oraz Wydziałami
Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad (WPHI)

Stała współpraca z Polską Agencją Informacji
i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) i lubelskim
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

Stworzenie interaktywnej mapy Gminy i Miasta Ryki
z terenami inwestycyjnymi

Wizyty biznesowe

Organizacja bezpośrednich spotkań biznesowych
(business meeting)

Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców w zakresie
zakładania i rozwoju mikro-przedsiębiorczości

Współpraca naukowa z uniwersytetami i szkołami
wyższymi

Wojewódzka/ogólnopolska konferencja nt. rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce

Podjęcie działań edukacyjnych w zakresie
przedsiębiorczości

Wysyłanie listów gratulacyjnych
(okolicznościowych)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 000

5 000

5 000

35 000

x

2015

1 000

5 000

x

5 000

5 000

10 000

x

x

2016

1 000

5 000

15 000

x

5 000

5 000

10 000

x

x

45 000

2017

1 000

5 000

15 000

x

5 000

5 000

10 000

x

x

45 000

40 000

2 000 000

2018

rok realizacji

1 000

5 000

15 000

x

5 000

5 000

10 000

x

x

45 000

50 000

4 000 000

2019

1 000

5 000

15 000

x

5 000

5 000

10 000

10 000

x

x

45 000

6 000 000

2020
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12 000 000

razem

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych PSSE „Ryki”

działanie

1.

L.p.
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2.

Prognoza finansowania działań

Głównymi źródłami finansowania Strategii będą:

środki własne – budżet gminy,



zewnętrzne środki publiczne – dostępne przede wszystkim w ramach programów
finansowanych z Unii Europejskiej,



środki z sektora prywatnego, np. w ramach projektów partnerstwa publicznoprywatnego lub też sponsoringu wydarzeń gospodarczych.

Główny ciężar w zakresie finansowania Marki Ryki będzie spoczywał na samorządzie gminnym.
Rzeczą oczywistą jest, że kluczowe z punktu widzenia rozwoju gospodarczego będą projekty
inwestycyjne i kampanie promocyjne, stanowiące bardzo silne obciążenie dla budżetu Gminy.
Finansowanie tych projektów i ich akceleracja będą zależały przede wszystkim od skuteczności
w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania na ich realizację. Ważne jest przede wszystkim
racjonalne wydatkowanie środków na samą budowę i rozwój marki oraz konsekwentne
i świadome wykorzystywanie logo Marki Ryki. Istotne jest także aby Gmina nie zrezygnowała
z dotychczasowych działań promocyjnych i w szczególności kontynuowała imprezy i wydarzenia,
które na stałe zapisały się w kalendarzu Gminy Ryki.
Realizacja katalogu zaplanowanych działań będzie niemożliwa, bez wsparcia zewnętrznego.
Dlatego niezbędne jest podjęcie szerokiej aktywności (także podmiotów prywatnych)
w aplikowaniu o środki zewnętrzne aby zwiększyć wydolność promocyjną marki gospodarczej
i efektowniej zrealizować zaplanowane działania. Przykładowe źródła zewnętrznego
finansowania wybranych aspektów kreacji i rozwoju marki:



Regionalny Program Operacyjny,



Program Operacyjny Polska Wschodnia,



krajowe programy operacyjne,



programy transgraniczne,



Norweski Mechanizm Finansowy,



Szwajcarski Instrument Finansowy,



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,



fundacje i grantodawcy.

Aby zweryfikować realność zaplanowanego budżetu realizacji działań dokonano projekcji
wydatków ogółem, dochodów ogółem i dochodów własnych Gminy Ryki w latach 2002-2013.
Wyliczono procentową zamianę w stosunku do roku poprzedniego dla każdej z kategorii
wydatków/dochodów. Okazało się, że najbardziej stabilny uśredniony trend zmiany rok do roku
występuje w przypadku dochodów własnych Gminy Ryki – średni wzrost o 7,4% rocznie.
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

trend (liniowy) dochody ogółem wraz z prognozą 2020

2006

trend (liniowy) wydatki ogółem wraz z prognozą 2020

2005

dochody ogółem

2004

wydatki ogółem

2003

Źródło opracowanie własne PARR na podstawie danych BDL GUS.

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

2017
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2020

trend (liniowy) dochody własne wraz z prognozą 2020

dochody własne

2016
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WYKRES 70. WIZUALIZACJI % ZMIANY W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO W WYDATKACH, DOCHODACH I DOCHODACH WŁASNYCH BUDŻETU GMINY RYKI
WRAZ Z ANALIZĄ TRENDÓW.
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16,78%

7,99%

938 958

12 692 088

2005

8,16%

2 248 625

29 808 337

2005

6,36%

1 744 101

29 172 077

2005

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie danych BDL GUS.

1,63%

% zmiany
w stosunku do roku
poprzedniego

11 753 130

10 064 353

1 688 777

2004

9,30%

2003

161 140

9 903 213

2002

różnica w stosunku
do roku
poprzedniego

dochody własne

rok

1,99%

% zmiany
w stosunku do roku
poprzedniego

27 559 712

25 215 222

2 344 490

2004

8,22%

2003

491 134

24 724 088

2002

różnica w stosunku
do roku
poprzedniego

dochody ogółem

rok

8,23%

% zmiany
w stosunku do roku
poprzedniego

2 083 421

27 427 976

25 344 555

1 927 697

2004

2003

różnica w stosunku
do roku
poprzedniego

23 416 858

2002

6,12%

776 445

13 468 533

2006

13,13%

3 912 719

33 721 056

2006

18,68%

5 449 179

34 621 256

2006

13,31%

1 792 892

15 261 425

2007

8,34%

2 813 682

36 534 738

2007

8,13%

2 815 093

37 436 349

2007

9,05%

1 380 495

16 641 920

2008

9,21%

3 363 258

39 897 995

2008

6,88%

2 575 876

40 012 225

2008

-4,01%

-666 875

15 975 046

2009

8,80%

3 513 012

43 411 008

2009

13,98%

5 594 856

45 607 081

2009

ANALIZA ZMIAN WYDATKÓW, DOCHODÓW I DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY RYKI W LATACH 2002-2013 .

wydatki ogółem

rok

TABELA 60.

6,99%

1 117 113

17 092 159

2010

10,34%

4 488 658

47 899 665

2010

32,70%

14 911 883

60 518 964

2010

10,38%

1 774 245

18 866 404

2011

-1,67%

-801 550

47 098 116

2011

-18,99%

-11 495 277

49 023 687

2011

3,12%

589 138

19 455 541

2012

2,99%

1 407 616

48 505 731

2012

-1,09%

-536 483

48 487 204

2012

9,90%

1 925 268

21 380 810

2013

4,99%

2 422 443

50 928 175

2013

2,00%

970 911

49 458 115

2013

7,39%

1 043 418

średnia

6,87%

2 382 190

średnia

7,74%

2 367 387

średnia

Ponieważ dochody własne odznaczały się najbardziej stabilną tendencją zmiany,
a prognozowany trend, również pokazuje, że ich dynamika nie będzie cechowała się dużymi
wahaniami, do projekcji wydatków w zakresie kreacji gospodarczej Marki Ryki przyjęto ten
właśnie wskaźnik. Metodologia polegała na wyliczeniu średniego % zmiany dochodów własnych
z lat 2002-2013 (średni wzrost = 7,4%), a następnie dokonaniu prognozy dochodów własnych
w latach 2014-2020 poprzez wyliczanie 7% trendu wzrostu (zaniżenie wartości ze względu na
przyjęcie umiarkowanie optymistycznego scenariusza). Kolejnym krokiem było obliczenie jaką
wartość stanowi 2% udziału w prognozowanych dochodach własnych w latach 2015-2020 –
uzyskana kwota stanowi minimalne wydatki na efektywne wdrażanie gospodarczej Marki Ryki.
Otrzymane wartości ukazują duży deficyt realizacji działań z zakresu kreacji Marki Ryki.
Wynika on z faktu realizacji bardzo dużych projektów, które de facto są projektami
o charakterze strategicznym z punktu widzenia rozwoju całej Gminy Ryki, a nie tylko kreacji
marki gospodarczej. Gospodarcza Marka Ryki została bowiem zaplanowana w ten sposób aby
wymiernie przekładać się na korzyści finansowe dla Gminy: wpływy z PIT-u, CIT-u, podatku od
nieruchomości, wzrost zatrudnienia mieszkańców, powodujący obniżenie wydatków na pomoc
społeczną itd. Tym samym Marka Ryki jest bardzo silnie powiązana z kierunkiem rozwoju
gospodarczo-społecznego Ryk.

Przyjęta konstrukcja planowania wydatków na Markę Ryki (2% dochodów własnych) pozwoli na
bezproblemową realizację wszystkich działań, z wyjątkiem 3 dużych projektów inwestycyjnych:
wykup działek, uzbrojenie terenów inwestycyjnych i uruchomienie Ryckiego Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości. Wartość tych 3 projektów wynosi ok. 26 000 000 zł, natomiast
wartość wszystkich pozostałych projektów to ok. 2 350 000 zł. Szacowany budżet na promocję
Marki Ryki (2% dochodów własnych) w latach 2015-2020 wynosi ok. 3 500 000 zł. Kluczowe
zatem dla efektywnej realizacji gospodarczej Marki Ryki będzie pozyskanie dofinansowania
na duże projekty inwestycyjne związane z poszerzeniem podstrefy SSE „Ryki”.
TABELA 61.

PROJEKCJA UDZIAŁU WYDATKÓW NA KREACJĘ MARKI W DOCHODACH OGÓŁEM GMINY RYKI W LATACH 2015-2020.
rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

prognoza dochodów
własnych
(rok poprzedni * 7%)

24 478 888,91

26 192 411,13

28 025 879,91

29 987 691,51

32 086 829,91

34 332 908,01

szacowany budżet na
promocję marki
(2% dochodów
własnych)

489 577,78

523 848,22

560 517,60

599 753,83

641 736,60

686 658,16

wydatki na wdrażanie
gospodarczej Marki
Ryki

687 000,00

3 300 000,00

4 665 000,00

6 335 000,00

6 375 000,00

6 985 000,00

Źródło opracowanie własne PARR.
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Rozdział III.
Kanały komunikacji
i narzędzia promocji
1.

Komunikacja marketingowa i kanały
komunikacji

Komunikacja marketingowa to proces przekazywania informacji innym podmiotom rynku
i wymaga występowania następujących elementów: przekazu, nadawcy, kanału komunikacji,
odbiorcy oraz procesu kodowania i dekodowania65. Nadawcę stanowi podmiot, który ma do
przekazania jakąś informację – np. Urząd Miejski w Rykach. Komunikatem, będzie informacja
wychodząca z Urzędu (np. informacja o ternach inwestycyjnych lub pozyskaniu inwestora),
która będzie przekazywana przez kanały komunikacji (np. telewizję, radio lub internet).
Odbiorcą będzie osoba, do której dotrze komunikat.
TABELA 62.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA.

Źródło: Komunikacja marketingowa, dormark.strefa.pl/images/komunikacjam.jpg.

65

T. Goban-Klass, Media i komunikowanie masowe.
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Docieranie z przekazem do odbiorców odbywa się za pomocą kanałów komunikacji
marketingowej66. Dzieli się je na:



osobiste,



bezosobowe.

Efektywność osobistych kanałów komunikacji wynika z indywidualnego zaprezentowania oferty
odbiorcy oraz uzyskania komunikatu zwrotnego. Osobiste kanały komunikacji to:



kanały zwolenników,



kanały ekspertów,



kanały społeczne (zwane też towarzyskimi).

Wśród społecznych kanałów komunikacji na znaczeniu zyskuje marketing szeptany (ang. Word of
Mouth Marketing, WOM) – na informacjach przekazywanych ustnie opiera się główny przekaz takich
firm jak Starbucks i Body Shop67.
Nieosobowe kanały komunikacji dzieli się na:



imprezy,



nastrój,



media.

Imprezy to wydarzenia kierowane do konkretnej grupy docelowej niosące ze sobą przekaz
marketingowy – z organizacji cieszących się popularnością imprez słynie np. marka Red Bull.
Nastrój to środowisko, które wzmacnia skłonność klienta do zakupu, np. wystrój wnętrz
budynków. Do mediów zalicza się m.in.:



telewizję,



radio,



prasę,



reklamę zewnętrzną (ang. outdoor),



internet,



ambient media.

Kanał komunikacji to zatem sposób prezentacji komunikatu/treści i może przybrać formę ustną
(werbalną), pisemną, wizualną (schematy, wykresy, fotografie, video) lub multimedialną
(łączącą wszystkie te formy). Wybór kanału komunikacyjnego jest warunkowany wynikami
analizy wskazującymi, w jaki sposób i w jakiej formie przekazać informację, aby dotarła ona
do odbiorcy niezniekształcona i aby została właściwie odczytana68.

66

Opis na podstawie: Kanały komunikacji marketingowej, www.komunikacja-online.pl/3,kanaly-komunikacji-marketingowej.
Ph. Kotler, Marketing. Wydanie 11, Rebis, Poznań 2005.
68 M. Masłowski, Dobór kanałów komunikacji, e-lekcje.org/pomoce-naukowe/dobor-kanalow-komunikacji.html.
67
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Zatem pierwszym działaniem, jakie należy wykonać planując działania marketingowe, jest
rozpoznanie grupy docelowej, do której kierowany będzie dany przekaz. Należy sprawdzić,
jak się ona komunikuje, z jakich mediów korzysta, co jest dla niej atrakcyjne. Trzeba wiedzieć,
jakim rodzajem języka posługuje się dana grupa, tak by konstruowany przekaz był zrozumiały.
Często bowiem nawet bardzo atrakcyjny przekaz pozostaje niezauważony z powodu
niezrozumienia lub braku punktów wspólnych z kulturą danej grupy69.
Istotne jest to, by planować działania komunikacyjne maksymalnie szeroko, to znaczy –
wykorzystywać wszystkie możliwości, bowiem w związku z wielością informacji „krążących”
w eterze ludzie selekcjonują źródła: jedni czytają, inni oglądają, a jeszcze inni klikają. Z tego
powodu kanały komunikacji marketingowej on-line i off-line (kampanie „tradycyjne” – bilbordy,
tv, radio, prasa itd. – „nieużywające” aktywnego połączenia z siecią) powinny być ze sobą
zintegrowane. Jedynie synergia działań w zakresie obu obszarów zapewnia tworzenie trwałej
przewagi konkurencyjnej.

W przypadku Gminy Ryki rekomenduje się
w procesie kreacji i wprowadzania na rynek
nowej Marki Ryki (okres pierwszych 5-lat)
wykorzystywanie bezosobowych kanałów komunikacji,
szczególnie mediów.
Główną osią będą jednak spotkania biznesowe,
misje gospodarcze oraz intensywne kontakty
z podmiotami zrzeszającymi przedsiębiorców
i działającymi na rzecz przedsiębiorców
(m.in.: izbami, konfederacjami, związkami).

 Ważne

Osobiste kanały
Udział w spotkaniach biznesowych, misjach gospodarczych oraz intensywne kontakty
z podmiotami zrzeszającymi przedsiębiorców i działającymi na rzecz przedsiębiorców (m.in.:
izbami, konfederacjami, związkami) jest kluczowy w kontekście promocji oraz budowania
rozpoznawalności marki gospodarczej. Przedsiębiorcy stanowią główną grupę docelową,
dlatego też przekaz winien być silnie stargetowany. Jednocześnie zastosowanie wyróżniającej
formy przekazu może przełożyć się na wzmacnianie zainteresowania potencjalnych
inwestorów. Formuła, w której odbiorcy na bieżąco uzyskują pożądane informacje (stają się
partnerami dialogu), w połączeniu z dążeniem do zrealizowania ich aktualnej potrzeby, stanowi
znakomite podstawy do kreowania sprofilowanych promocyjnych komunikatów.

69

Ibidem.
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Bezpośrednie spotkania biznesowe
Stałe i cykliczne spotkania władz Gminy Ryki z przedstawicielami biznesu, szczególnie
zainteresowanymi inwestorami sprzyjają budowaniu pozytywnych relacji między administracją
samorządową a przedsiębiorcami, sprawnemu reagowaniu na pojawiające się potrzeby
i problemy. To także podstawa rozwoju Gminy.
Misje gospodarcze
Organizacja i uczestnictwo w misjach gospodarczych wspiera budowanie warunków dla
współpracy Gminy Ryki z partnerami zewnętrznymi, w tym zagranicznymi, nawiązywanie
i poszerzanie kontaktów gospodarczych. W konsekwencji udział w misjach może prowadzić do
skutecznego pozyskiwania inwestorów. Znakomitym uzupełnieniem w tym wypadku będą
materiały promocyjne w postaci np.: raportów, a także publikacji syntetycznie zebranych
informacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych (infografiki) prezentujące możliwości
inwestycyjne na terenie Gminy.

Kanały komunikacji mediów70
Telewizja
Telewizja, jako środek masowego przekazu, jest niezmiennie od lat najpopularniejszym
medium reklamowym w Polsce. Na polskim rynku telewizyjnym, oprócz dużych stacji (TVP1,
TVP2, oddziały regionalne Telewizji Polskiej, Polsat, TVN) istnieje wiele kanałów
tematycznych. W porównaniu do dużych stacji, przyciągają one widzów o konkretnych
zainteresowaniach, wobec tego reklamy emitowane w nich mogą być lepiej dopasowane do
pożądanej grupy docelowej (szczególnie dotyczy to kanałów informacyjnych oraz biznesowych,
np. TVN24, TVN24 Biznes i Świat, Polsat News).
Główne zalety reklamy w telewizji:



szybkie i masowe zwiększenie świadomości marki dzięki dużemu zasięgowi – w Polsce
dostęp do telewizji ma aż 38 mln mieszkańców (nie ma jedynie 1 mln),



reklamy wokół programów informacyjnych podnoszą wiarygodność przekazu –
telewizja uznawana jest za opiniotwórczą,



relatywnie niskie koszty dotarcia do masowej widowni – mimo wysokich cen emisji
kampanii, wysoki zasięg obniża koszt dotarcia do poszczególnych odbiorców71.


Główne wady reklamy w telewizji:

70
71



targetowanie jest nieprecyzyjne – niska skuteczność w dotarciu do wąskich grup
docelowych,



wysokie koszty przygotowania klipu reklamowego,

Na podstawie: Komunikacja marketingowa on-line, www.komunikacja-online.pl.
M. Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1991.

259

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I KANAŁY KOMUNIKACJI

STRATEGIA GOSPODARCZEJ MARKI RYKI NA LATA 2015-2020 |
Część III. Implementacja Strategii i promocja gospodarczej Marki Ryki |
Rozdział III. Kanały komunikacji i narzędzia promocji |



słabe dotarcie do aktywnych grup docelowych, które nie mają czasu na oglądanie
telewizji72.

Poza reklamą na antenie można zaistnieć poprzez udział ekspertów tematycznych
w programach telewizyjnych (np. specjalistów ds. inwestycji, rynku nieruchomości).
Radio
W stacjach ogólnopolskich kampanie radiowe są zwykle uzupełnieniem kampanii telewizyjnych,
wzmacniających przekaz w czasie pobytu poza domem. Podmiot ogłaszający się w radio ma
okazję dotrzeć do grona bardzo aktywnych zawodowo odbiorców, którzy które deklarują brak
czasu na oglądanie telewizji.
Główne zalety reklamy radiowej:



niższe koszty dotarcia do konsumenta niż w telewizji,



możliwość przeprowadzenia kampanii zarówno lokalnej jak i ogólnopolskiej,



medium łatwiejsze w planowaniu oraz zakupie czasu reklamowego,



ograniczony zapping (zmiana stacji wykonywana w celu unikania reklam) w porównaniu
do telewizji,



słuchacze stacji radiowych są wierniejsi od widzów stacji telewizyjnych73.

Główne wady reklamy radiowej:



przekaz oparty wyłącznie na wrażeniach słuchowych,



konieczność większej liczby powtórzeń (niższa efektywność w porównaniu do reklamy
telewizyjnej),



trudność w budowie skutecznej kampanii opartej jedynie na przekazie w tym
medium74.

Prasa
O ile reklama telewizyjna i radiowa są ograniczone czasowo długością spotu i harmonogramem
emisji, komunikacja marketingowa w prasie daje odbiorcy możliwość zapoznania się
z przekazem w nieograniczonym czasie. Dzięki temu jest cennym uzupełnieniem kampanii
i często pomaga zrozumieć reklamę telewizyjną. Prasa charakteryzuje się wysokim poziomem
akceptowalności reklam i trwałością przekazu.
Główne zalety reklamy prasowej:



możliwość precyzyjnego dotarcia do grupy docelowej (magazyny, pisma branżowe,
możliwość dodania specjalnej „wkładki” do dzienników),



pozytywny stosunek do medium; czytelnik podejmuje starania, aby dostać swój
ulubiony tytuł,

72

Ibidem.
Ibidem.
74 Ibidem.
73
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duże zaufanie do słowa pisanego, prasa jest opiniotwórcza,



przechodniość – zwykle egzemplarz czyta więcej niż jedna osoba: znajomi, rodzina,
współpracownicy,



brak ograniczeń, co do czasu emisji,



możliwość zamieszczenia próbki produktu,



możliwość przeprowadzenia kampanii regionalnej75.

Główne wady reklamy prasowej:



forma mało perswazyjna – komunikat oparty tylko na słowie i wrażeniach wzrokowych,



w dziennikach – słaba jakość papieru, w magazynach długi czas oczekiwania na
dostarczenie egzemplarza do odbiorcy od momentu zakupu powierzchni,



medium o ograniczonym dostępie – należy do niego dotrzeć i najczęściej zapłacić za
egzemplarz76.

Reklama zewnętrzna
W przeciwieństwie do telewizji, reklamy zewnętrzne docierają do osób aktywnych, które
większość czasu spędzają poza domem.
Główne zalety reklamy zewnętrznej:



podobnie do telewizji – możliwy duży zasięg kampanii,



podobnie do prasy – umożliwia pokazanie produktu i jego nazwy,



umożliwia prowadzenie akcji zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich77.

Główne wady reklamy zewnętrznej:



większość nośników reklamy zewnętrznej znajduje się w miastach,



podobnie do prasy – medium oparte tylko o wrażenia wzrokowe,



krótki kontakt z reklamą (np. podczas podróży samochodem),



mała ilość informacji – ekspozycja tylko najważniejszych elementów,



część billboardów jest nieoświetlona, więc spełnia swoją funkcję tylko w czasie dnia,



częste zniszczenia plakatów78.

Ambient marketing
Ambient marketing lub ambient media to synonimy stosowane do określania niestandardowych
form komunikacji marketingowej. Zwykle dotyczą działań jednorazowych łączących formy ATL
i BTL. Ambient jest bardzo precyzyjnie targetowany i charakteryzuje się wysoką dbałością
o kontekst. Niektórzy odbiorcy mogą mieć jednak problem ze zrozumieniem treści, które są
pokazywane.
75

Ibidem.
Ibidem.
77 Ibidem.
78 Ibidem.
76
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Internet (E-marketing)
E-marketing służy osiąganiu celów marketingowych poprzez wykorzystanie środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności internetu i urządzeń mobilnych. Dialog
z klientami/konsumentami z wykorzystaniem Internetu można prowadzić za pomocą:



serwisów www,



portali horyzontalnych i wertykalnych,



media społecznościowe,



blogów i blogosfery,



wyszukiwarek,



poczty elektronicznej.

Serwis WWW
Wykorzystanie własnego serwisu WWW do dialogu z odbiorcami to obok poczty elektronicznej
najczęściej stosowana forma komunikacji on-line. Brak posiadanie własnej strony internetowej
– integralnie związanej z wizerunkiem marki – praktycznie przekreśla racjonalność prowadzenia
działań marketingowych.
Portale horyzontalne i wertykalne
Portal horyzontalny to rozbudowany, wielotematyczny serwis internetowy (np. onet.pl, wp.pl).
Portale wertykalne, czyli tzw. wortale, to rozbudowane serwisy dedykowane tylko jednej
tematyce, wysoce wyspecjalizowane w swojej branży (np. www.pb.pl – portal Pulsu Biznesu ).
Ich przewagą nad portalami horyzontalnymi jest dokładniejsze targetowanie, czyli dotarcie do
konkretnej grupy docelowej. Niezwykle istotne będzie stworzenie nowoczesnej, wielojęzycznej
strony „inwestycyjnej”, na której prezentowane będą treści stricte związane ze szczegółową
ofertą Gminy skierowaną do potencjalnych inwestorów (polskich i zagranicznych).
Media społecznościowe (Social Media)
Dzięki nim użytkownicy mogą dzielić się informacjami, doświadczeniami i przeżyciami z całą
społecznością on-line. To coraz ważniejszy element wirtualnego świata. W ramach social media
można wyróżnić m.in.:

79



serwisy społecznościowe – najczęściej ten typ serwisów kojarzony jest z Facebookiem
oraz Twitterem, a także innymi serwisami, np. Linkedin, GoldenLine, Google+.
Z perspektywy poszukiwania inwestorów dla Gminy Ryki znaczenie może mieć
Facebook, aczkolwiek istotniejszą rolę odegra w kontekście komunikacji wewnątrz
Gminy,



serwisy treściowe – to serwisy przede wszystkim z obrazkami i filmami. Funkcjonują
one w ekosystemie Facebooka (są z nim ściśle zintegrowane), co zapewnia bardzo
łatwe współdzielenie treści; najważniejsze serwisy to Pinterest oraz YouTube79,



blogi (opis poniżej),



mikroblogi – głównie Twitter i Blip,

J. Roszkowski, Rynek mediów społecznościowych w Polsce.
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fora dyskusyjne, w szczególności o tematyce gospodarczej,



serwisy pozwalające udostępniać zdjęcia (np. flickr.com) i nagrania wideo,



serwisy UGC (ang. User Generated Content, np. Wikipedia).

Każde z tych narzędzi pozwala użytkownikom dzielić się informacjami z innymi, a także
komunikować z innymi osobami na całym świecie.
Marketing w serwisach społecznościowych (ang. Social Media Marketing, SMM) jest najnowszym
trendem w procesach zintegrowanej komunikacji marketingowej. Społeczności internetowe
dają ludziom możliwość budowania prywatnych i biznesowych powiązań. Marketing w mediach
społecznościowych często koncentruje się na współdzieleniu interesujących treści, które
przyciągają uwagę użytkowników i zachęcają ich do dalszego udostępniania treści znajomym.
W ten sposób wiadomości rozchodzą się „z ust do ust”. Dodatkowym atutem SMM jest to, że
użytkownicy sami decydują, którymi markami są zainteresowani. Zwiększa to ich
zaangażowanie podczas dialogu z marką.
ZDJĘCIE 41.

PODZIAŁ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI SERWISAMI.

Źródło: J. Roszkowski, Rynek mediów społecznościowych w Polsce, jarekroszkowski.pl/wp-content/uploads/2013/05/ Mediaspolecznosciowe-w-Polsce-2012.jpg.
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Blogi i blogosfera
Blog to tzw. dziennik sieciowy prowadzony w formie serwisu internetowego. Blogi często mają
charakter osobistych pamiętników, jednak znaczna część blogów to profesjonalne dzienniki
zajmujące się konkretnym zagadnieniem. Ich autorzy opisują aktualne trendy w danej branży,
oceniają produkty i usługi oraz zachęcają swoich czytelników do wyrażania własnych opinii na
dany temat. Blogi jako społeczność zwane są Blogosferą. Pozytywne opinie bloggerów o Rykach
jako miejscu atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym są niezwykle pożądane
z punktu widzenia wizerunku Gminy.
Podmioty pragnące skorzystać z blogów do komunikacji marketingowej z odbiorcami, mogą to
zrobić na kilka sposobów. Jeden ze sposobów to założenie własnego dziennika firmowego,
a drugi sposób to zachęcenie autorów profesjonalnych blogów do opisania produktów lub usług,
które oferuje dany podmiot. W przypadku Gminy Ryki zdecydowanie rekomenduje się drugi
wariant.
Poczta elektroniczna
Poczta elektroniczna jest jedną z najpopularniejszych usług on-line, służy internautom do
wymiany wiadomości. Z punktu widzenia komunikacji marketingowej, poczta elektroniczna jest
jednym z najefektywniejszych narzędzi e-marketingu.
Wyszukiwarki
Kampania w wyszukiwarkach internetowych może i powinna być ważnym elementem
wzmacniającym i utrwalającym kampanię promocyjną „tradycyjną” (np. bilbordy, telewizja,
radio) – kampania off-line. Rekomendacja ta oparta jest na przekonaniu, iż holistyczne
podejście do reklamy i promocji daje najlepsze, długofalowe skutki.
Aby wyjaśnić kwestię integracji kampanii tradycyjnej z kampanią online, należy wyobrazić
sobie drogę do zakupu przeciętnego konsumenta80.

80

Opis na podstawie: A. Czekałowska, Konsument offline i online: po dwóch stronach rzeczywistości,
www.reklamawinternecie.pl/725-konsument-offline-i-online-po-dwoch-stronach-rzeczywistosci.html.
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ZDJĘCIE 42.

Źródło: A. Czekałowska, Konsument offline i online: po dwóch stronach rzeczywistości, www.reklamawinternecie.pl/ 725konsument-offline-i-online-po-dwoch-stronach-rzeczywistosci.html

Etap 1. Konsument jest bombardowany informacjami promocyjnymi81 w różnych środkach
przekazu. Zapamiętywalność przekazów jest niezadowalająca dla reklamodawców, bowiem
obecnie dotarcie do konsumentów staje się coraz trudniejsze. Konsumenci zapamiętują
fragmenty informacji, do których wracają po jakimś czasie.
Etap 2. Konsument usiłuje odtworzyć fragmenty przekazów promocyjnych, które do niego/niej
dotarły. Wykorzystuje do tego wyszukiwarki (Google, Yahoo, Altavista itp.). Konsument łączy
fragmenty zasłyszanych sloganów, nazw produktów z nazwami generycznymi (czyli ogólnymi,
tj. szkółka, rośliny, ogród, krzewy, róże etc.). Każdy z przekazów reklamowych w przestrzeni
off-line przejdzie potencjalnie przez sito wyszukiwania.
Etap 3. Odnalezienie poszukiwanego produktu/usługi/miejsca. Czy konsument z łatwością
odnajdzie w wynikach wyszukiwania produkty, które jakiś czas temu objęte były kampanią
offline? Wszystko zależy od skutecznego wypozycjonowania odpowiednio dobranych fraz w
wyszukiwarkach (np. w przypadku Gminy Ryki: inwestycje, tereny inwestycyjne, itd.) Właśnie
81

Są to informacje przede wszystkim z rynku komercyjnego, ale także coraz częściej samorządowego.
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przy użyciu wyrażeń kluczowych konsument będzie szukał reklamowanego asortymentu lub
usługi. Podczas konstruowania reklamy outdoorowej, telewizyjnej czy radiowej należy
zaplanować również ostatnie ogniwo dotarcia do konsumenta z informacją handlową – czyli
kampanię w wyszukiwarkach internetowych.
Planując kampanię off-line, należy uwzględnić również te przypadki, w których konsument
przypomina sobie informacje promocyjne fragmentarycznie i korzysta z wyszukiwarek, aby
dotrzeć do producenta. To „ostatnie ogniwo” kampanii sprawi, że inwestycja znaczących
środków finansowych będzie miała swoje przełożenie na realną korzyść (zainteresowanie
inwestora, utrwalenie pozytywnego obrazu), ponieważ nie utraci się potencjalnych klientów82
przez to, że trudno odnaleźć jest obszar czy reklamowaną ofertę (tereny inwestycyjne, itp.) na
pierwszej stronie wyszukiwania.
Są to tzw. działania z zakresu SEM czyli Search Engine Marketing (tzw. marketing
wyszukiwarkowy), a więc zespół zadań, na które składają się działania SEO i Pay Per Click
Marketing. Pierwszy z tych elementów to pozycjonowanie danego serwisu w największych
wyszukiwarkach indeksujących Internet. Jego celem jest umieszczenie serwisu jak najwyżej na
liście wyników wyszukiwania danej frazy. Dzięki temu staje się widoczny a potencjalne
zainteresowanie ofertą, którą przedstawia rośnie – zwiększa się szansa na zainteresowanie
ofertą Gminy Ryki. Drugi z elementów polega na wykupywaniu płatnych reklam
w wyszukiwarkach, które będą promować konkretna ofertę Ryk w Internecie. Link do serwisu
wyświetlany jest na samej górze wyników z zaznaczeniem, że to reklama lub z boku listy
z podobną notą83. Niezwykle istotne może okazać się także wykorzystanie formy type-in traffic,
dzięki któremu możliwe jest wyeksponowanie pożądanej strony www po wprowadzeniu przez
użytkownika wyszukiwarki „słowa kluczowego” (keyword, np. po wpisaniu adresu tereny
inwestycyjne województwo lubelskie, inwestycje lubelskie, inwestycje Polska Wschodnia
wyszukiwarka zaproponuje adres www.ryki.pl lub adres portalu gospodarczego Ryk –
www.invest.ryki.pl).

82
83

Przez „klientów” w przypadku Gminy Ryki rozumie się przede wszystkim inwestorów i przedsiębiorców.
SEM, czyli strategia marketingu wyszukiwarkowego, www.mrkt.pl/sem-czyli-strategia-marketingu-wyszukiwarkowego.
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REKOMENDOWANE DLA RYK NARZĘDZIA PROMOCJI W INTERNECIE.

Reklama

graficzna on-line

Social media

Search Engine
Marketing

E-mail
marketing

Inne formy

Banner/Billboard

Facebook

pozycjonowanie

newsletter

RSS

Box

blogi

linki
sponsorowane

Mailing
reklamowy

Mobile
marketing
(aplikacje na
urządzenia
mobilne)

Skyscraper

Twitter

In-stream
VideoAd

YouTube

(reklama
wysyłkowa do
baz
zewnętrznych )

WOM
(Word of Mouth
Marketing)

ePR
Serwisy
branżowe

Scroll

Źródło: opracowanie PARR.

W przypadku kampanii off-line rekomenduje się m.in. następujące narzędzia promocji:



outdoor:
»

bilbordy,

»

city-light’y,

»

telebimy LED,

»

tablice informacyjne (ulokowane przy terenach inwestycyjnych),



spoty promocyjne w telewizji ogólnopolskiej i regionalnej,



spoty w radio ogólnopolskim i regionalnym,



reklamy drukowane w prasie regionalnej,



inserty w gazetach regionalnych,



ambient marketing:
»

LCD Promotional Video Card – LCD VPC z filmem promującym walory gospodarcze
Gminy Ryki oraz prezentacją gospodarczej marki, wysyłane np. do prezesów firm
międzynarodowych,

»

tablice rejestracyjne samochodów.
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ZDJĘCIE 43.

Rozdział IV.
Monitoring i ewaluacja
Strategii
1.

Monitoring

Monitoring to jeden z kluczowych procesów wdrażania Strategii. Jego celem jest wskazanie,
czy podejmowane działania prowadzą do zaplanowanych rezultatów. Opiera się na
systematycznym gromadzeniu danych dotyczących realizacji założeń Strategii i weryfikacji
stanu obecnego z zaplanowanymi wartościami docelowymi oraz innymi założeniami. Rzetelna
i obiektywna analiza służy zatem do oceny skuteczności i efektywności realizowanych zadań
przewidzianych w Strategii. Poprawnie przygotowany i systematycznie prowadzony monitoring
jest szczególnie istotny także w kontekście ewaluacji Strategii, ponieważ działania te są ze
sobą powiązane i wzajemnie się uzupełniają.
Monitorowanie służy także zagwarantowaniu efektywnego wydatkowania środków na realizację
Strategii. Ponadto pełni rolę antycypacyjną, pozwalając na wykrywanie potencjalnych błędów
i w konsekwencji wczesne reagowanie na zaistniałe trudności, a także dostosowywanie zapisów
Strategii do zmieniających się uwarunkowań. Analiza krzywej stanu obecnego i odchyleń od
stanu pożądanego umożliwia formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących niezbędnych
zmian na poziomie celów operacyjnych Strategii lub zaplanowanych w niej zadań.
Na system monitorowania Strategii składają się:



podmioty zaangażowane w proces monitoringu,



sprawozdawczość i zasady monitorowania,



zestaw wskaźników.

Monitorowanie Strategii będzie realizowane na trzech poziomach:



zmian sytuacji społeczno-gospodarczej,



realizacji celów operacyjnych na podstawie wskaźników liczbowych,



realizacji zadań (projektów).
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Monitorowanie stanu realizacji Strategii wymaga przekazywania informacji o postępach prac do
wiadomości publicznej, co będzie odbywało się w trakcie posiedzeń Rady Miejskiej. Ocena
realizacji Strategii będzie dokonywana przez Radę Miejską. Rada będzie oceniała postępy
i efekty realizacji Strategii w cyklu rocznym, na podstawie sprawozdań, składanych Radzie
przez Burmistrza. Ponadto Rada będzie dokonywała pod koniec każdego roku oceny procesu
realizacji zadań zdefiniowanych w Strategii, a jednocześnie raz na dwa lata ewentualnych
aktualizacji zapisów Strategii w oparciu o ocenę jej realizacji.
W celu zagwarantowania skutecznego monitorowania Strategii niezbędne jest oparcie tego
procesu na następujących zasadach:



wiarygodności – informacja musi być wiarygodna i musi opierać się na
niepodważalnych danych. Niedokładne dane systemu monitorowania mogą
spowodować podjęcie niewłaściwych działań korygujących i usprawniających.



aktualności – informacje muszą być zbierane, przekazywane i oceniane w sposób
ciągły, który umożliwia podjęcie na czas działań korygujących oraz stosownych korekt
w momencie aktualizacji strategii.

Należy ponadto zwrócić uwagę na istotną rolę lokalnych i branżowych mediów w kontrolowaniu,
a także pobudzaniu aktywności podmiotów odpowiedzialnych za realizację Strategii. W związku
z tym w trakcie realizacji Strategii należy na bieżąco włączać i angażować przedstawicieli
lokalnej prasy i innych mediów, co umożliwi zapewnienie reprezentacji społeczności lokalnej
i jej wpływ na weryfikację wdrażanej Strategii.

2.

Ewaluacja

Ewaluacja jest metodą/procedurą pozwalającą sprawdzić, czy oczekiwania i cele
realizowanego procesu odzwierciedlają rzeczywistość. To obiektywna ocena projektu,
programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i pomiaru
rezultatów dostarczająca rzetelnych i przydatnych informacji. Zgromadzona w procesie
ewaluacji wiedza jest niezwykle istotna w procesie decyzyjnym, nierzadko obejmującym
wartości lub ważność działania, polityki lub programu.
W ramach zarządzania Strategią założono realizację procesu ewaluacji w 3 etapach:
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Za monitorowanie Strategii, jako kluczowy podmiot, odpowiada Urząd Miejski w Rykach,
którego zadaniem będzie dokonywanie bieżącej oceny postępów wdrażania Strategii oraz
efektów jej realizacji przede wszystkim na podstawie ogólnodostępnych źródeł statystycznych,
a w sytuacji braku stosownych danych w wyniku przeprowadzonych badań. Alternatywą jest
zlecenie monitoringu Strategii podmiotowi zewnętrznemu (outsourcing).



Ewaluacja on-going (w trakcie, na bieżąco) na koniec każdego roku kalendarzowego
wdrażania Strategii. Jest to ewaluacja koncentrująca się na ocenie Strategii lub
potrzeby jej znaczącej aktualizacji w oparciu o kryteria: trafności i odpowiedniości
a także wewnętrznej spójności i zgodności wizji i celów.



Ewaluacja mid-term (realizowana mniej więcej w połowie wdrażania Strategii). Jest
to ewaluacja służąca analizie osiągniętych na tym etapie rezultatów i produktów.
Polega na ocenie jakości wdrażania Strategii i założonych na etapie programowania
Strategii celów i wskaźników. Wskazuje tym samym, w jaki sposób przyjęte założenia
są wcielane w działania, a tam gdzie jest to niezbędne prezentuje konieczność
dokonania korekt i modyfikacji. Poprzez zastosowanie porównań pomiędzy stanem
obecnym a wyjściowym uwidacznia zmiany kontekstu gospodarczego i społecznego
Strategii, pozwalając na dokonanie oceny trafności celów Strategii w danym
momencie.



Ewaluacja ex-post (po zakończeniu realizacji Strategii). Jest to ewaluacja prowadzone
w zakresie zbliżonym do ewaluacji mid-term poszerzonym o ocenę (przewidywanych)
efektów długoterminowych związanych z osiągnięciem założonej wizji, misji oraz
celów strategicznych.

Poza wskazanymi powyżej 3 etapami ewaluacji możliwe jest realizowanie dodatkowych
cząstkowych ewaluacji, które będą odnosiły się do konkretnych i węższych zagadnień, na
przykład: poszczególne zasady realizacji strategii, grupy docelowe.
Należy podkreślić, iż rekomenduje się przeprowadzanie wszystkich typów ewaluacji
w kontekście konieczności dokonania oceny skuteczności realizowanych działań oraz
zagwarantowania efektywności i transparentności wydatkowania pieniędzy publicznych.
W kontekście planowania procesu ewaluacji niezbędne jest określenie kryteriów ewaluacji.
Warto wziąć pod uwagę kryteria stosowane przez Komisję Europejską:
1.

Odpowiedniość – adekwatność celów strategii
Strategia miała rozwiązać.

2.

Przygotowanie Strategii – logika i kompletność procesu planowania Strategii oraz
wewnętrzna logika i spójność dokumentu.

3.

Efektywność – koszty, szybkość i efektywność zarządzania, przy wykorzystaniu, których
wkład i działania zostały przekształcone w wyniki.

4.

Skuteczność – ocena wkładu osiągniętego dzięki wynikom w stosunku do osiągnięcia
celów Strategii, oraz tego, jaki wpływ miały założenia na osiągnięcia Strategii.

5.

Wpływ – skutek, jaki wywiera Strategia w szerszym środowisku oraz jej wkład w rozwój
i podniesienie konkurencyjności.

6.

Trwałość – prawdopodobieństwo, że strumień korzyści wynikających ze Strategii będzie
„płyną” nadal, szczególnie kontynuacja działań w ramach Strategii i osiąganie wyników,
ze szczególnym uwzględnieniem czynników rozwojowych wsparcia ze strony polityki,
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W związku z powyższym rekomenduje się przeprowadzanie ewaluacji on-going na zakończenie
każdego roku kalendarzowego.
Realizację ewaluacji mid-term zaleca się przeprowadzić na koniec 2017 roku lub na początku
2018 roku przez podmiot zewnętrzny w postaci badań opinii publicznej, które pozwolą
zdefiniować aktualny poziom rezultatów określonych w punkcie 3 niniejszego rozdziału Strategii
(lub ewentualnych problemów).
Ewaluacja ex-post powinna być przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny na koniec
wdrażania Strategii w na początku 2021 roku w postaci badań opinii publicznej pozwalających
określić w jakim stopniu zostały osiągnięte zaplanowane rezultaty określone w punkcie
3 niniejszego rozdziału Strategii.
Istotne z punktu widzenia wiarygodności i efektywności ewaluacji jest to, aby ewaluację midterm i ex-post przeprowadzały podmioty zewnętrzne.

3.

Planowane rezultaty realizacji Strategii

Podjęcie działań z zakresu kreacji marki gospodarczej jest wielowymiarowym
i wielopłaszczyznowym zadaniem. W tym kontekście nie jest możliwe jednoznaczne
i bezpośrednie zdefiniowanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniami oraz
zaplanowanymi efektami (rezultatami). Uwzględniając zintegrowany system wdrażania marki
nie można bowiem rozpatrywać poszczególnych celów i zadań indywidualnie, gdyż tworzą one
integralną całość. Dlatego też rezultaty służące ocenie skuteczności realizacji Strategii ujęto
holistycznie, co wynika z logiki funkcjonowania całego systemu gospodarczej Marki Ryki.
Realizacja zaplanowanych działań powinna przynieść następujące rezultaty do końca 2020 roku.
TABELA 63.

WYKAZ REZULTATÓW SŁUŻĄCYCH OCENIE SKUTECZNOŚCI REALIZACJI STRATEGII.
wskaźnik

84

L.p.

rezultat

wskaźnik rezultatu

1.

poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej
w kontekście atrakcyjności wśród 6 gmin powiatu
ryckiego

miejsce w rankingu
atrakcyjności wśród 6 gmin
powiatu ryckiego84

wariant
minimalny

wariant
optymalny

1

1

Analiza wg metodologii PARR opisanej w „Raport Otwarcia Marki. Strategiczna analiza i diagnoza wizerunkowa Gminy Ryki”.
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czynników ekonomicznych i finansowych, aspektów społeczno-kulturowych oraz
zdolności instytucjonalnych.

wskaźnik
L.p.

rezultat

wskaźnik rezultatu

2.

poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej
w kontekście potencjału rozwojowego wśród 6 gmin
powiatu ryckiego

3.

wariant
minimalny

wariant
optymalny

miejsce w rankingu
potencjałów rozwojowych
wśród 6 gmin powiatu
ryckiego85

1

1

poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej
w kontekście atrakcyjności wśród 16 stolic powiatów
woj. lubelskiego

miejsce w rankingu
atrakcyjności wśród 16 stolic
powiatów woj. lubelskiego86

11

8

4.

poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej
w kontekście atrakcyjności wśród 16 stolic powiatów
woj. lubelskiego

miejsce w rankingu
potencjałów rozwojowych
wśród 16 stolic powiatów woj.
lubelskiego 87

10

8

5.

opracowanie i realizacja ogólnopolskiej gospodarczej
kampanii promocyjnej Ryk, prezentującej walory
gospodarcze i inwestycyjne Gminy

liczba kampanii

1

2

6.

przygotowanie i realizacja regionalnej internetoworadiowo kampania promocyjna

liczba kampanii

1

3

7.

przygotowanie i realizacja kampanii informacyjnopromocyjnej o charakterze międzynarodowym

liczba artykułów
sponsorowanych w mediach
o zagranicznych

1

2

8.

dystrybucja LCD Promotional Video Card,
zawierających film promocyjny o walorach
gospodarczych w Gminie Ryki

liczba wysłanych do
międzynarodowych firm LCD
Promotional Video Card

200

300

9.

liczba firm funkcjonujących w inkubatorze
przedsiębiorczości

liczba podmiotów
łącznie do 2020 roku

8

15

10.

integracja środowisk biznesowych rozpoznawalność nowej gospodarczej Marki Ryki

średnia ocena w skali
1-6

3,8

4,7

11.

integracja środowisk biznesowych - rozpoznawalność
nowej gospodarczej Marki Ryki

% przedsiębiorców, dla których
Marka jest rozpoznawalna

35

60

12.

budowa rozpoznawalności gospodarczej Marki Ryki
w skali województwa lubelskiego

% osób, dla których Marka jest
rozpoznawalna

5

15

13.

budowa pozytywnego wizerunku gospodarczej Marki
Ryki w skali województwa lubelskiego

średnia ocena w skali
1-6

4,0

5,0

14.

wzrost liczby wspólnych inicjatyw podejmowanych
z uczelniami wyższymi

liczba wspólnych inicjatyw

2

5

15.

projekty przedsiębiorców, które dostały
dofinansowane z UE w perspektywie
2014-2020

liczba projektów

15

30

85

Analiza wg metodologii PARR opisanej w „Raport Otwarcia Marki. Strategiczna analiza i diagnoza wizerunkowa Gminy Ryki”.
Analiza wg metodologii PARR opisanej w „Raport Otwarcia Marki. Strategiczna analiza i diagnoza wizerunkowa Gminy Ryki”.
87 Analiza wg metodologii PARR opisanej w „Raport Otwarcia Marki. Strategiczna analiza i diagnoza wizerunkowa Gminy Ryki”.
86
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L.p.

rezultat

wskaźnik rezultatu

wariant
minimalny

wariant
optymalny

16.

wzrost liczby podmiotów gospodarczych
funkcjonujących na terenie Gminy Ryki
(do 2020 roku)

% wzrostu liczby firm

10

25

17.

powierzchnia terenów inwestycyjnych będących
w posiadaniu Gminy Ryki

ha

36

92

18.

liczba pozyskanych inwestorów

liczba inwestorów

2

5

19.

powierzchnia podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN”
w Rykach

ha

4,46 + 56

4,46 + 82

20.

Ilość wizyt przedstawicieli samorządu ryckiego na
targach i misjach gospodarczych

liczba wizyt

3

6

Źródło: opracowanie własne PARR.
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wskaźnik

ZAKOŃCZENIE
Percepcja marki88 odzwierciedlona jest w skojarzeniach utrzymywanych w pamięci osób,
których konglomerat współtworzy istotny składnik wiedzy danej osoby o marce – a więc o jej
wizerunku89. Wizerunek tworzy się w umysłach osób, bazując w pewnym stopniu na
„podpowiedziach” właściciela marki (w tym wypadku Gminy Ryki) zawartych w nazwie, znaku
graficznym, kolorystyce, produktach, reklamie czy sponsoringu, ale także w oparciu o własne
bezpośrednie doświadczenia z marką oraz relacjach i opiniach innych ludzi.
Znajomość marki rozpatrywana może być w dwóch wymiarach – głębokości oraz szerokości.
Głębokość znajomości marki określa prawdopodobieństwo, że nazwa marki zostanie przywołana
z pamięci oraz łatwość z jaką to się stanie. W przypadku rozpoznawania marki mamy zatem
do czynienia ze świadomością „płytką”, zaś w przypadku przypomnienia sobie marki
z „głęboką”90. Spektrum sytuacji zakupowych91, w których nazwa marki jest przywołana
z pamięci określa się mianem „szerokości” znajomości marki.
Dobra znajomość marki wywołuje szereg pożądanych efektów92:
1.

zwiększa prawdopodobieństwo, że marka stanie się elementem zbioru marek
rozważanych; dodatkowo (jak pokazują badania) przypomnienie sobie jednej marki
znacząco blokuje możliwości przypomnienia sobie innych marek93;

2.

konsumenci w ramach zbioru marek rozważanych sięgają po marki lepiej im znane,
zwłaszcza kiedy nie zauważają specjalnych różnic pomiędzy konkurującymi ofertami;
znajomość marki może też wpływać na postrzeganie jej jakości94;

3.

dobra znajomość marki jest swoistą kotwicą, do której dołączane są inne asocjacje
z marką związane – warunkiem koniecznym dla zbudowania wyrazistego i atrakcyjnego
image marki jest najpierw uświadomienie konsumentowi jej istnienia.

88

Opis na podstawie: J. Kall, Kreowanie kapitału marki przez komunikację marketingową, [w:] Metody i narzędzia komunikacji
marketingowej, Z. Waśkowski (red.), Zeszyty naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium”,
Gniezno 2007, s. 61-72.
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Celem opracowanej „Strategii gospodarczej Marki Ryki na lata 2015-2020” jest kreacja postaw
różnych grup – głównie inwestorów i przedsiębiorców oraz mieszkańców – na nowy wizerunek
gospodarczy Ryk. To jak silne będą to postawy i skojarzenia, jak głęboko i szeroko znajomość
marki będzie zakorzeniona w świadomości ludzi zależy przede wszystkim od konsekwencji
i determinacji Władz Gminy Ryki. To bowiem na samorządzie gminnym będzie spoczywał główny
ciężar wdrażania Strategii – zarówno w wymiarze organizacyjnym, finansowym, jak
i lobbingowym, budującym szeroki consensus społeczno-biznesowy wokół nowej marki. Jednakże,
bez trwałego zaangażowania – także emocjonalnego – i realnej kooperacji wielu podmiotów
gospodarczych i organizacji społecznych, sukces realizacyjny Strategii nie będzie możliwy.
Szeroka kooperacja jest jednak bardzo realna, bowiem Marka Ryki opiera się na podstawowym
potencjale Gminy – dostępności komunikacyjnej i otwartości. To zatem budowanie przekazu
w oparciu o kluczowy potencjał rozwojowy, który jest kojarzony i akceptowalny.
Założony nowy wizerunek gospodarczy Ryk, poprzez osadzenie go w kluczowych szansach
rozwojowych, ma realne szanse na sukces. Powiązanie tego potencjału z dostępnością
komunikacyjną, pozytywnym nastawieniem mieszkańców i ambitnymi planami inwestycyjnymi
może sprawić, że za kilka lat Gmina Ryki stanie się jedną z czołowych lokalizacji inwestycyjnych
w województwie lubelskim.
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ZAŁĄCZNIKI
Formatka PAIiIZ do opisu działki „site check list”

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU
SITE CHECK LIST
Położenie
Location

Nazwa lokalizacji
Site name
Miasto / Gmina
Town / Commune
Powiat
District
Województwo
Province (Voivodship)
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym
Powierzchnia
kawałku) ha
nieruchomości
Area of property Max. area available (as one piece) ha
Kształt działki
The shape of the site

(należy podać zbliżony kształt działki tj.
kwadrat, prostokąt, trójkąt, inne)

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)
Possibility for expansion (short description)

Informacje
dotyczące
nieruchomości
Property
information

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2
włączając 23% VAT
Approx. land price PLN/m2
including 23% VAT
Właściciel / właściciele
Owner(s)

Aktualny plan zagospodarowania
przestrzennego (T/N)
Valid zoning plan (Y/N)
Przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
Zoning
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(w przypadku gdy więcej niż jeden właściciel
prosimy o wpisanie powierzchni jaka
przypada na poszczególnych właścicieli)
(jeżeli plan w przygotowaniu prosimy
o podanie orientacyjnego terminu
uchwalenia)
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Charakterystyka Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha
Soil class with area ha
działki
Land
specification
Różnica poziomów terenu m
Differences in land level m

(dodatkowo prosimy o informację, czy grunt
jest odrolniony / odlesiony)

(prosimy o wpisanie maksymalnej różnicy
pomiędzy najniższym i najwyższym punktem
działki)

Obecne użytkowanie
Present usage

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i gruntowych (T/N)
Soil and underground water
pollution (Y/N)

(w przypadku odpowiedzi pozytywnej
prosimy o krótki opis rodzaju
zanieczyszczenia)

Poziom wód gruntowych m
Underground water level m
Czy były prowadzone badania geologiczne
terenu (T/N)
Were geological research done (Y/N)
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
(T/N)
Risk of flooding or land slide (Y/N)

Połączenia
transportowe
Transport links

Przeszkody podziemne (T/N)
Underground obstacles (Y/N)

(np. gazociągi, podziemne linie energetyczne
itp.)

Przeszkody występujące na powierzchni terenu
(T/N)
Ground and overhead obstacles (Y/N)

(np. linie energetyczne, drogi przechodzące
przez teren, zbiorniki i cieki wodne, kanały,
obiekty pod ochroną itp.)

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)
Ecological restrictions (Y/N)

(jeżeli występują, prosimy o krótki opis)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)
Buildings / other constructions on site (Y/N)

(jeżeli występują, prosimy o załączenie
krótkiego opisu)

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi
i jej szerokość)
Access road to the plot (type and width of
access road)
Autostrada / droga krajowa km
Nearest motorway / national road km
Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km
Sea and river ports located up to 200 km

Kolej km
Railway line km

(prosimy o podanie miejscowości w której
znajduje się port i odległości w km; interesują
nas wszystkie porty znajdujące się
w promieniu 200 km)
(prosimy o podanie miejscowości w której
znajduje się najbliższa stacja kolejowa
i odległości w km)
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Istniejąca
infrastruktura
Existing
infrastructure

Bocznica kolejowa km
Railway siding km

(prosimy o podanie miejscowości
i odległości w km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe km
Nearest international airport km

(prosimy o podanie miejscowości i odległości
w km; dodatkowo interesują nas wszystkie
lotniska znajdujące się w promieniu 100 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie km
Nearest province capital km

(prosimy o podanie miejscowości
i odległości w km)

Elektryczność na terenie (T/N)
Electricity (Y/N)






Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) m
Napięcie
Voltage kV

(w przypadku braku elektryczności prosimy
o podanie odległości przyłącza od granicy
terenu)

Dostępna moc
Available capacity MW

Gaz na terenie (T/N)

Gas (Y/N)




Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from
boundary) m
Wartość kaloryczna
Calorific value MJ/Nm3



Średnica rury
Pipe diameter mm



Dostępna objętość
Available capacity Nm3/h

Woda na terenie (T/N)
Water supply (Y/N)





Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) m
Dostępna objętość
Available capacity m3/24h

(w przypadku braku gazu prosimy o podanie
odległości przyłącza od granicy terenu)

(prosimy o zaznaczenie, czy podana
informacja dotyczy wody dla celów
socjalnych czy przemysłowych. Jeżeli
występują oba rodzaje wody prosimy
o podanie informacji dla każdego z nich
z osobna)
(w przypadku braku wody prosimy o podanie
odległości przyłącza od granicy terenu)

Kanalizacja na terenie (T/N)
Sewage discharge (Y/N)
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Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) m
Dostępna objętość
Available capacity m3/24h

(w przypadku braku kanalizacji prosimy
o podanie odległości przyłącza od granicy
terenu)

STRATEGIA GOSPODARCZEJ MARKI RYKI NA LATA 2015-2020 |

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie
Treatment plant (Y/N)
Telefony (T/N)
Telephone (Y/N)


Odległość przyłącza od granicy terenu
Connection point (distance from
boundary) m

(w przypadku braku prosimy o podanie
odległości przyłącza od granicy terenu)

Uwagi
Comments

Osoba
przygotowująca
ofertę
Offer
prepared by
Osoby do
kontaktu
Contact person

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

Wymagane załączniki:
Required enclosures:




Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);
Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);
5-10 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;
5-10 high-quality photographs giving full view of plot;
Zdjęcia lotnicze (o ile są);
Aerial photographs (if available).
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Formatka PAIiIZ do opisu hal

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL DATA
1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej
2. Location / Lokalizacja
Province (Voivodship) / Województwo

Town / Street
Miasto / Ulica

Special Economic Zone / Specjalna Strefa Ekonomiczna

Technology / Industrial Park
Park Technologiczny / Przemysłowy

Website / Strona internetowa

3. Owner / Właściciel obiektu
3. 1 Contact person / Osoba do kontaktu
Name, surname
Imię, nazwisko
Tel:

e-mail:

4. Basic data for production hall / Podstawowe dane dotyczące hali produkcyjnej
4.1 Usable space (except: social and office space) / Powierzchnia użytkowa (nie dotyczy: powierzchni socjalnych i
biurowych)
Area
Powierzchnia

sq.m.
m2

Number of storeys
Liczba kondygnacji

Height
Wysokość

m

Year of construction
Rok budowy

Floor carrying capacity
Nacisk na posadzkę

kg / sq.m.
kg / m 2

Year of modernization
Rok modernizacji
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Excellent / Doskonały



Standard / Średni



Good / Dobry



Poor / Słaby

4.3 Total area of land
Całkowita powierzchnia
terenu

FORMATKA PAIIIZ DO OPISU HAL

4.2 Present technical condition / Obecny stan techniczny

sq.m.
m2

5. Transport link / Połączenia transportowe


Nearest motorway / National road
Najbliższa droga szybkiego ruchu / krajowa km

prosimy o podanie numeru drogi
i odległość w km



Nearest voivodship city
Najbliższe miasto wojewódzkie km

prosimy o podanie nazwy miasta
i odległość w km



Nearest international airport
Najbliższe lotnisko międzynarodowe km

nazwa miasta i odległość w km

6. Infrastructure / Infrastruktura


Power / Elektryczność



Sewage system / Kanalizacja



Water / Woda



Access road for trucks / Dojazd dla ciężarówek



Gas / Gaz



Overhead cranes / Suwnice



Heating / Ogrzewanie



Railway siding / Bocznica

7. Terms of acquisition / Warunki nabycia


Ownership / Własność



Perpetual usufruct / Użytkowanie wieczyste



Lease / Wynajem

7.1 Price in PLN, including hall and land

PLN

Cena w pln, hali i działki

8. Additional information / Dodatkowe informacje

Date of the offer
Data przygotowania oferty
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