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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

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.
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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.
Także władze Gminy Końskowola 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 4-etapowy model prac nad „Strategią Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola na lata 2015-2020”.

określenie
metodologii
opracowanie
narzędzi
badawczych
realizacja badań
ilościowych
i jakosciowych

geneza
idea przewodnia
hasło marki
Katalog Systemu
Identyfikacji
Wizualnej Marki
(SIW)

analiza wyników
i zależności

analiza sytuacji
obecnej
zdefiniowanie
potencjałów
analiza SWOT /
TOWS
pozycjonowanie
marki
idea główna marki
system tożsamości
marki
wyróżniki marki
grupy docelowe

IMPLEMENTACJA STRATEGII

wybór grup
docelowych

STRATEGIA MARKI

Pięcioetapowy model prac nad Strategią Marki Gospodarczej Gminy Końskowola.

LOGOTYP MARKI

BADANIA

Wykres 1.

priorytetowe
działania
matryca czasowa
i finansowa
kanały komunikacji
i narzędzia promocji
monitoring
i ewaluacja strategii

cele strategiczne
i operacyjne

Źródło: opracowanie własne Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR).

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.
5 M. Stefańska, Komunikowanie wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] Komunikowanie się w biznesie, H. Mruk (red.), Wyd. AE,
Poznań, 2002, s. 103.

strona | 8

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020

I etapem i punktem wyjścia do opracowania „Strategii Wizerunkowej Gminy Końskowola na lata
2015-2020” była realizacja badań ilościowych i jakościowych. Badania ilościowe przeprowadzono
łącznie wśród 1739 respondentów za pomocą metody CATI (Computer Assisted Telephone Interview,
czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny). Badano następujące grupy docelowe:



reprezentatywną grupę 680 mieszkańców Gminy Końskowola,



reprezentatywną grupę 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.

Badania te miały na celu diagnozę aktualnego wizerunku Końskowoli wśród grup docelowych
w zakresie m.in.: postrzegania Gminy Końskowola (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.
Natomiast badania jakościowe metodą IDI (Individual In-Depth Interviews – indywidualny wywiad
pogłębiony) przeprowadzono wśród 25 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na
terenie Gminy Końskowola.
Określenie tego jaki faktyczny wizerunek posiada Gmina Końskowola w momencie rozpoczęcia prac
(lipiec 2014 roku) było wiedzą kluczową z punktu widzenia dalszych faz działania. Wynika to z faktu,
że każda jednostka samorządu terytorialnego 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
samorządowych). Dla każdego wizerunku cząstkowego należy w dalszym etapie określić kluczowe
atrybuty, z którymi dana jednostka 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
Końskowola.

6

K. Majchrzak, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, www.valuecomesfirst.pl/kreowanie-wizerunku-przedsiebiorstwa.
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Kolejnym etapem było przeprowadzenie rozbudowanych, zaawansowanych i wielopłaszczyznowych
analiz potencjałów rozwojowych Gmin Końskowola. 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 Końskowola.



Część II. Obecny wizerunek Gminy Końskowola.



Część III. Analiza SWOT.



Część IV. Analiza SWOT / TOWS.

Rozdział pierwszy stanowi analizę potencjału gospodarczo-społecznego Gminy Końskowola
w oparciu 12 kluczowych czynników wypływających na gospodarcze potencjały rozwojowe, a więc:
1. Położenie
7. Zasoby pracy

2. Demografia

8. Infrastruktura gospodarcza

3. Stabilność finansowa

9. Infrastruktura społeczna

4. Dostępność komunikacyjna

10. Przedsiębiorczość

5. Zachęty inwestycyjne

11. Alternatywne źródła energii

6. Chłonność rynku

12. Turystyka

Diagnoza potencjału turystycznego Gminy Końskowola 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 Końskowola” to próba usystematyzowania obecnego
wizerunku Końskowoli w oparciu o następujące elementy:



postrzeganie Końskowoli przez poszczególne grupy odbiorców,



semantyczne skojarzenia z Gminą,
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działania promocyjne Gminy Końskowola: ich ocena i analiza budżetu,



elementy systemu identyfikacyjnego Gminy Końskowola: symbole miejskie, nagrody
i wyróżnienia oraz analiza kluczowych narzędzi polityki informacyjnej.

Podsumowaniem prac analityczno-diagnostycznych było określenie właściwego modelu strategii
kreacji i rozwoju marki gospodarczej dla Końskowoli na podstawie przeprowadzonej analizy
SWOT/TOWS.
Właściwa część prac koncepcyjnych nad nową marką to Część II „Strategia marki gospodarczej”,
która zawiera 4 rozdziały:



Rozdział I. System tożsamości marki.



Rozdział II. Pozycjonowanie marki



Rozdział III. Grupy docelowe.



Rozdział IV. Misja, cele strategiczne i operacyjne.

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 marki gospodarczej Gminy Końskowola 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 marki
gospodarczej”, 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 35 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 Marki Gospodarczej Gminy Końskowola 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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Gmina Końskowola jest gminą wiejską położoną w północno-zachodniej części województwa
lubelskiego i jest jedną z 11 gmin należących do powiatu puławskiego. Zrzeszona jest
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” oraz w Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. Gmina należy także do Związku Gmin Lubelszczyzny.
Całkowita powierzchnia gminy wynosi 89,9 km2. Gmina Końskowola oddalona jest od centrum
miasta stołecznego Warszawy o ok. 130 km, od stolicy województwa – miasta Lublin, o ok. 40 km
i znajduje się w niewielkiej odległości od stolicy powiatu – miasta Puławy (ok. 5 km), a zatem leży
w bliskiej strefie oddziaływania społeczno-gospodarczego stolicy powiatu oraz województwa.
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Mapa 1.

Położenie Gminy Końskowola na mapie administracyjnej Polski.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POLSKA_woj_pow_gminy.png.
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Mapa 2.

Położenie Gminy Końskowola na mapie administracyjnej województwa lubelskiego.

Źródło: opracowanie własne na podstawiehttp://www.lubelskie.pl/img/userfiles/images/O%20regionie/mapa2009newA3-krzywe.jpg.
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W latach 1975-1998 Gmina Końskowola położona była w starym województwie lubelskim. Po
reformie administracyjnej pozostała w nowym, większym województwie lubelskim. Pod względem
powierzchni jest jedną z największych gmin powiatu puławskiego (4 miejsce w klasyfikacji, ok. 9,6%
powierzchni powiatu).

Mapa 3.

Położenia Gminy Końskowola na mapie administracyjnej powiatu puławskiego.

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

Ośrodkiem administracji samorządowej jest osada Końskowola, spełniające funkcję centrum życia
społeczno-gospodarczego. Gmina Końskowola składa się z 16 sołectw. Są to:

Chrząchów,

Pulki,

Nowy Pożóg,



Chrząchówek,



Rudy,



Stok,



Końskowola,



Sielce,



Witowice,



Las Stocki,



Skowieszyn,



Wronów.



Młynki,



Stara Wieś,



Opoka,



Stary Pożóg,
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Gmina Końskowola graniczy z gminą miejską Puławy, gminą miejsko-wiejską Kazimierz Dolny oraz
gminami wiejskimi: Kurów, Puławy, Żyrzyn i Wąwolnica. Znajduje się także w obszarze Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy8.

Mapa 4.

Położenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego gminy miejskiej Puławy
w województwie lubelskim i powiecie puławskim.

Źródło: Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020. Materiał do konsultacji.

8

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020. Materiał do konsultacji.
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Gminę Końskowola zamieszkuje 9 016 osób, co stanowi 7,75% ludności powiatu puławskiego
(4 miejsce w powiecie) i 0,42% województwa lubelskiego (52 miejsce w województwie)9. Gęstość
zaludnienia wynosi 100 osób na km2 i jest największa wśród wszystkich gmin wiejskich powiatu
puławskiego. Analizując dane dotyczące liczby ludności faktycznie zamieszkałej w Gminie
Końskowola należy zauważyć, że liczba ta podlega okresowym wahaniom. Jednakże występujące
zmiany w ujęciu rocznym są stosunkowo niewielkie, a różnica pomiędzy najmniejszą (9 010 osób
w 2004 roku) a największą (9 069 osób w 2010 roku) wartością wynosi zaledwie 59 osób. Liczba
mieszkańców gminy zwiększała się w latach 2004-2007 oraz 2009-2010. Od 2010 widoczny jest
spadek ludności faktycznie zamieszkałej w gminie. W porównaniu z 2002 r., ilość mieszkańców
w Gminie Końskowola zmalała o 37 osób (z 9 053 do 9 016 osób), czyli o 0,41%. W stosunku do roku
2011 spadek ten wynosi 0,34%.

Wykres 3.

Liczba ludności w Gminie Końskowola w latach 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Na wskazaną powyżej sytuację zmniejszania się liczby ludności bezpośrednio wpływa ujemny
przyrost naturalny. Wskaźnik przyrostu naturalnego w perspektywie rocznej przyjmuje zmienne,
wahające się wartości, jednak od 2002 roku (z wyjątkiem roku 2003 i 2007) pozostają one ujemne.
9

Dane wg BDL GUS na dzień 31 grudnia 2013 roku.
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Jedyną dodatnią wartości (1,2) odnotowano w 2003 roku. Pozytywnym zjawiskiem jest rosnący od
2010 wskaźnik dotyczący przyrostu naturalnego. W 2013 roku osiągnął on wartość -2,6. Trendy
w ruchu naturalnym, w ujęciu liczbowym na 1000 mieszkańców, przedstawiają poniższe dane.

Tabela 1.

Ruch naturalny w Gminie Końskowola w latach 2002-2013.

Rok

Liczba małżeństw

Liczba urodzeń żywych

Liczba zgonów

2002

5,3

8,3

10,8

2003

6,9

10,6

9,4

2004

4,2

7,9

10,7

2005

5,1

9,2

11,4

2006

6

8,7

9

2007

6,6

11,4

11,4

2008

5

9,7

11

2009

7,2

11,5

12,5

2010

7,3

10,2

12,8

2011

4,3

9,6

11,6

2012

6,4

10,1

11,4

2013

4,4

9,9

12,44

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Wykres 4.
1,5

Przyrost naturalny w Gminie Końskowola w latach 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Kolejnym czynnikiem, który wpływa na liczbę ludności w gminie jest różnica między napływem
a odpływem mieszkańców w danym roku. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że saldo migracji
wewnętrznych w latach 2002-2010, z wyjątkiem w 2010, notuje dodatnie wskaźniki. Powodem do
niepokoju jest bardzo wyraźny spadek w latach 2011 i 2012 w stosunku do roku 2010. W ostatnim
analizowanym roku wartość tego wskaźnika osiągnęła wartość -5 więc tendencja ujemnego salda
migracji utrzymuje się. Powyższe dane wskazują, że Gmina Końskowola jest obszarem nieznacznie
zmniejszającej się liczby ludności.

Wykres 5.

Saldo migracji w Gminie Końskowola w latach 2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Ważna dla przyszłej kondycji demograficznej jest struktura wiekowa mieszkańców gminy. Duża liczba
osób w wieku przedprodukcyjnym będzie gwarancją rozwoju gminy w przyszłości. W badanym
okresie zauważalny jest niemal stały wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym oraz nieznaczny
wzrost ilości osób w wieku poprodukcyjnym. Niezwykle niepokojącym zjawiskiem jest stale
i wyraźnie zmniejszający się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym. Od 2010 roku liczba
osób w wieku przedprodukcyjnym jest mniejsza niż w wieku poprodukcyjnym. Zjawisko to może
mieć bardzo negatywne skutki w przyszłości. W 2012 roku różnica pomiędzy tymi dwoma grupami
wyniosła około 1,4 punktu procentowego. Na stan ten w głównej mierze wpływa ujemny przyrost
naturalny i ujemne saldo migracji w gminie.
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Wykres 6.

Struktura wiekowa ludności w Gminie Końskowola w latach 2002-2012 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 2012 roku różnica pomiędzy grupą ludności w wieku
poprodukcyjnym a przedprodukcyjnym wyniosła 131 osób, przy różnicy wynoszącej 86 osób w roku 2011.

Wykres 7.
6 000

Struktura wiekowa ludności w Gminie Końskowola w latach 2002-2012 w ujęciu
liczbowym.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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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)



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 Końskowola należy stwierdzić, iż posiada on tendencję wzrostową, zaś
pomiędzy rokiem 2002 a 2013 został on podwojony.
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Wykres 8.

Dochody Gminy Końskowola w latach 2002-2013.

30 000 000
25 965 179
23 933 515

25 000 000

24 546 009
20 382 652
20 000 000

20 221 181
21 103 796

20 543 134
15 280 376

15 000 000

12 971 756
11 731 789

13 582 657

12 405 454
10 000 000

5 000 000

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

dochody ogółem
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 w 2009 roku i do 2011 podlegał nieznacznym wahaniom.
W 2013 roku osiągnął największą wartość od 2002 roku i po raz pierwszy w historii przekroczył 10 mln
zł– 10 847 321 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 Końskowola ma
zauważalną tendencję wzrostową.
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Wykres 9.

Dochody własne Gminy Końskowola 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 Końskowola 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, od
nieruchomości (z wyjątkiem spadku w 2011 roku) oraz z podatku rolnego. Wysokie wpływy z PIT
świadczą o zamożności mieszkańców Gminy i dobrej kondycji firm zarejestrowanych w Centralnej
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Nieco niższe są wpływy do budżetu pochodzące od
osób prawnych (CIT), ale jest to związane generalnie z niewielką ilością tych podmiotów, jak również
może świadczyć o skłonności tych podmiotów do inwestowania wypracowanego dochodu.
W latach 2002-2013 (z wyjątkiem okresowych wahań w 2007 i 2012 roku), podobnie jak wysokość
dochodów, zwiększała się również wysokość wydatków gminy. W opisywanym okresie
utrzymywano korzystną relację między dochodami a wydatkami budżetowymi, nie niosąc
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zagrożenia nadmiernego zadłużenia budżetu gminy. Warty odnotowania jest spadek wysokości
wydatków budżetowych w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego, ale nie była to tendencja
trwała, bowiem w 2013 roku wydatki osiągnęły najwyższą w historii Gminy wartość – 26 577 021 zł..
Analiza wydatków jednostki samorządu terytorialnego może przynieść wiele informacji nt. rozwoju
danego obszaru. Polityka finansowa 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 Końskowola 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 nieznacznego
deficytu budżetowego. Konieczność zachowania stabilności finansowej nabiera szczególnego
znaczenia podczas aplikowania o środki zewnętrzne. Jednakże, dzięki posiadaniu odpowiednich
zasobów finansowych, zabezpieczenie środków na wkład własny przy realizacji zadań inwestycyjnych
nie powinno stanowić dla Końskowoli dużego problemu.
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Tabela 2.

Zestawienie dochodów i wydatków Gminy Końskowola w latach 2007-2013.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dochody
gminy

20 382 652,24

20 543 133,72

20 221 180,85

21 103 796,43

23 933 514,97

24 546 008,64

25 965 179,02

156 695 465,87

Wydatki
gminy

21 466 935,57

17 987 821,49

20 445 415,82

22 179 054,51

25 166 509,91

24 190 540,08

26 577 020,93

158 013 298,31

-1 075 258,08

-1 232 994,94

Saldo

-1 084 283,33

2 555 312,23

-224 234,97

355 468,56

razem

-611 841,91

-1 317 832,44

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

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 6,6% wszystkich wydatków gminy). Najwyższa wartość została osiągnięta
w roku 2007 – ponad 6,6 mln PLN. W latach 2009-2012 poziom wydatków inwestycyjnych osiągał
wartość powyżej 2,4 mln PLN, natomiast w 2013 roku, po raz pierwszy od 5 lat spadł poniżej 2 mln.
W roku 2013, po raz kolejny w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano spadek wysokości
wydatków inwestycyjnych o ponad 30%. W 2013 roku w stosunku do roku 2011 zanotowano spadek
wydatków inwestycyjnych o ponad 54%

Wykres 12.

Wysokość wydatków inwestycyjnych w Gminie Końskowola w latach 2002-2013.

8 000 000
7 000 000

6 667 089

6 000 000
5 000 000
3 869 745

4 000 000
3 226 747
3 000 000

3 083 502

2 456 397

2 308 022

2 000 000

2 678 260
2 632 354

1 957 888

1 764 876
1 269 276

1 000 000

1 010 928
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

wydatki inwestycyjne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Wykres 13.

Wysokość wydatków inwestycyjnych w ujęciu procentowym w Gminie Końskowola
w latach 2002-2013.

35%
31,1%
30%
25,9%
25%

23,0%

20%

17,7%
15,4%

15%

13,1%

12,0%

11,9%

11,1%

9,5%

10%

6,6%
5%

5,6%

0%
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

% udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Dostępność komunikacyjna określa możliwość dojazdu do terenu będącego celem podróży, jak
i możliwość poruszania się po nim. Im większa dostępność tym lepsze potencjalne warunki rozwoju
gospodarczego, demograficznego i turystycznego. Analizując dostępność komunikacyjną należy
skupić się przede wszystkim na transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym.

Na aktualny układ drogowy gminy składa się sieć krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych dróg. W rejonie wsi Chrząchówek–Sielce zlokalizowano węzeł dróg ekspresowych: S17
(łączącą Lublin z Warszawą) z S12 (obwodnica miasta Puławy, biegnąca w kierunku Radom – Piotrków
Trybunalski). Drogi krajowe to droga nr 17 (odcinek łączący Warszawę z Lublinem i przejściem
granicznym z Ukrainą w Hrebennem) oraz droga nr 12 (droga biegnąca równoleżnikowo przez
terytorium Polski od granicy z Niemcami do granicy z Ukrainy w Dorohusku).
Droga nr 12 zostanie przebudowana do parametrów drogi ekspresowej S12, jednak nowym śladem
będącym częściowo obwodnicą miasta Puławy10. Prace przy budowie drogi S12 potrwają do końca
2016 lub początku 2017 roku.
Drogowa dostępność komunikacyjna Gminy Końskowola 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 Lublin-Rzeszów
Końskowola uzyska połączenie ze wszystkim kontynentalnymi stolicami europejskimi
w standardzie dróg ekspresowych i autostrad.

10 27.09.2013 roku ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”. 21.10.2014 roku otwarto oferty na
budowę połączenia węzła Kurów Zachód na S17 z mostem przez Wisłę w Puławach.
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Mapa 5.

Końskowola na mapie docelowego układu godowego w Polsce.

Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Docelowy_uklad_drog.svg.
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Mapa 6.

Położenie Końskowoli w układzie sieci dróg szybkiego ruchu w Europie.

Źródło: http://mapa.targeo.pl/Ko%C5%84skowola.

Gmina Końskowola, obok Gminy Piaski i Miasta Lublin będzie jedyną gminą w województwie
lubelskim leżącą na połączeniu dwóch dróg ekspresowych. W Lublinie łączą się pokrywające się S17
i S12 oraz S19, natomiast w Piaskach łączy się – podobnie jak w Końskowoli – S12 i S17. Natomiast
przewaga Końskowoli nad Gminą Piaski wynika z położenia geograficznego, a więc bliższej odległości
do Warszawy i Strykowa.
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Zdjęcie 2.

Mapa stanu budowy dróg szybkiego ruchu w województwie lubelskim
(stan: 31.10.2014).

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_lubelskie.
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Ważnymi osiami komunikacyjnymi w Gminie Końskowola są także:



droga wojewódzka nr 824 relacji: Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol;



drogi powiatowe (nr 2501L, nr 2505L, nr 2507L, nr 2508L, nr 2509L, nr 2530L, nr 2532L)11.

Zdjęcie 3.

Mapa dróg w powiecie puławskim.

Źródło: http://www.pzd.pulawy.pl/images/mapa.jpg.

11

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020. Materiał do konsultacji.
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Drogi gminne na obszarze Końskowoli w 2011 roku miały łączną długość ponad 40 km, z czego 30 km
było utwardzone (ok. 7% długości wszystkich dróg w powiecie puławskim)12.
Dojazd z miejscowości Końskowola do Puław lub Lublina możliwy będzie poprzez wjazd na drogę
krajową nr 12.

Zdjęcie 4.

Mapa orientacyjna przebiegu drogi S12.

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/s12-obwodnica-pulaw-ii-etap_8060/pulawy_orientacja.jpg.

12

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Końskowola. Załącznik nr 1 Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego.
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Infrastrukturę komunikacyjną w Gminie Końskowola tworzy także linia kolejowa. Przez obszar gminy
w strefie centralnej przebiega linia kolejowa relacji Lublin-Warszawa ze stacją kolejową
w miejscowości Pożóg. Podróż do stacji Puławy Miasto zajmuje ok. 7 minut. Centralne położenie
linii kolejowej wzdłuż obszaru otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego stwarza dogodne
warunki powiązań gminy z regionem, uaktywniające nowe tereny inwestycyjne pod różne funkcje
przedsiębiorczości w rejonie przystanku kolejowego w południowej części ośrodka gminnego
Końskowola.

Zdjęcie 5.

Mapa połączeń kolejowych w otoczeniu Gminy Końskowola.

Źródło: http://rozklad-pkp.pl/bin/query.exe/pn?ld=s28&OK#focus.
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Zdjęcie 6.

Położenie Gminy Końskowola względem linii kolejowych.

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

Najbliższym lotniskiem cywilnym jest znajdujący się oddalony o około 55 km Port Lotniczy LublinŚwidnik i 130 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 7.

Trasa pomiędzy Gminą Końskowola a Portem Lotniczym Lublin-Świdnik i Lotniskiem
Chopina w Warszawie (czasy dotarcia w dniu 31.10.2014).

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

Po oddaniu do użytkowania całej drogi ekspresowej S17 pomiędzy Kurowem a Piaskami, czas dotarcia
z Końskowoli do lotniska w Świdniku skrócił się z blisko 1 godziny do 40 minut. Czas dojazdu do Lublin
– stolicy województwa – zajmuje niecałe 30 minut. Przed wybudowaniem drogi ekspresowej 17 czas
dotarcia z centrum Lublina do Końskowoli w godzinach szczytu dochodził nawet do 1h 30 min. Czasy
dotarcia do lotnisk w Świdniku i Warszawie na początku opracowywania niniejszej Strategii (lipiec
2014 roku) prezentuje mapa nr 8. Można zaobserwować jak po oddaniu do użytkowania drogi
ekspresowej S17 zwiększyła się dostępność komunikacyjna Końskowoli. Po wybudowaniu całej drogi
ekspresowej S17 Lublin-Warszawa i S2 na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska” czas
dotarcia z Końskowoli do Warszawy skróci się o ponad połowę do ok. 1 godziny, a do Lotniska Chopina
w Warszawie do ok. 1h 10 min.
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Mapa 8.

Trasa pomiędzy Gminą Końskowola a Portem Lotniczym Lublin-Świdnik i Lotniskiem
Chopina w Warszawie (czasy dotarcia w lipcu 2014 roku).

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

Dodatkowo, 30 km od puławskiego obszaru funkcjonalnego 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 Świdniku13.

13

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020. Materiał do konsultacji.
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Obszaru Gminy Końskowola nie obejmuje żadna specjalna strefa ekonomiczna. Gmina prowadzi
działania zmierzające do pozyskiwania nowych inwestorów poprzez stosowanie systemu zachęt
w postaci zwolnień podatkowych dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Uchwała
nr XLIX/231/10 Rady Gminy Końskowola z dn. 26 maja 2010 r. wprowadziła zwolnienia z podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców wprowadzających nowe inwestycje i tworzących w związku z tym
nowe miejsca pracy. Wysokość i okres zwolnienia uzależniony jest od liczby nowych miejsc pracy14.

Tabela 3.

Zasady zwolnienia z podatku w Gminie Końskowola.

Liczba nowych miejsc
pracy

Okres zwolnienia
(w miesiącach)

5-19

Wysokość zwolnienia w poszczególnych latach (w %)
I

II

III

12

100%

0%

0%

20-49

24

100%

50%

0%

50 i więcej

36

100%

50%

50%

Źródło: Dane Urzędu Gminy Końskowola [za:] „Studium rozwoju obszarów inwestycyjnych na obszarze funkcjonalnym na potrzeby
diagnozy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”

Na obszarze gminy są także tereny inwestycyjne dostępne dla potencjalnych przedsiębiorców. Są to
tereny należące do osób prywatnych.

Tabela 4.
Położenie
Działki przy
dr gminnej
i powiatowej

Tereny inwestycyjne w Gminie Końskowola w 2014 roku.
Obszar

Rodzaj

Miejscowość

Forma
własności

Przeznaczenie

Stan
zabudowania

Uzbrojenie

Teren obiektów
produkcyjnych
składów
i magazynów

Częściowo
zabudowana
wiata do
rozbiórki

Sieć
wodociągowa
i energetyczna

Przemysł bazy
składy

Niezabudowana

-

0,65ha

Nieużytek

Sielce

Własność
prywatna

1,10ha

Rolniczy

Sielce

Własność
prywatna

Końskowola
– Sielce
Działki od
drogi
krajowej
nr 17 w m.
Sielce

14

Na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy Końskowola

strona | 40

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020

Położenie

Obszar

Rodzaj

Działki
wzdłuż rzeki
Kurówki

90 ha

Łąki

1,95 ha

Częściowo
użytkowany
rolniczo

Witowice –
Chrząchów
Działki w m.
Witowice

Miejscowość

Forma
własności

Przeznaczenie

Stan
zabudowania

Uzbrojenie

Własność
prywatna

Wody otwarte

Niezabudowana

Sieć
energetyczna

Własność
prywatna

Usług
turystyczne

Niezabudowana

-

Witowice
Chrząchów

Witowice

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy Końskowola.

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

Tabela 5.

Wysokość stawek podatków w 2013 i 2014 roku w Gminie Końskowola.
Wysokość podatku
Rodzaj podatku
2013

2014

Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą

0,84 zł/m2

0,84 zł/m2

Od gruntów pod jeziorami

4,51 zł/m2

4,56 zł/m2

Od pozostałych gruntów

0,38 zł/m2

0,38 zł/m2

Od budynków mieszkalnych

0,60 zł/m2

0,60 zł/m2

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej

20,00 zł/m2

20,00 zł/m2

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

10,65 zł/m2

10,75 zł/m2

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

4,63 zł/m2

4,68 zł/m2

Od pozostałych budynków

5,30 zł/m2

5,30 zł/m2

2%

2%

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw
rolnych

150,00 zł

150,00 zł

Podatek rolny od 1 ha gruntów dla pozostałych gruntów

300,00 zł

300,00 zł

41.0124 zł/ha

37.6310 zł/ha

Od nieruchomości

Od budowli
Podatek rolny

Podatek leśny
Podatek leśny

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Gminy Końskowola.
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W przypadku Gminy Końskowola w chwili obecnej chłonność rynku należy rozpatrywać w skali
powiatu. Obszar miasta Puławy oraz jego okolice w sposób naturalny przyciągają mieszkańców
z okolicznych gmin. Gmina Końskowola, 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 Końskowola [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 puławski plasuje się na bardzo wysokim, 3 miejscu wśród wszystkich lubelskich powiatów.
Ponad 116 tys. mieszkańców stanowi bardzo atrakcyjny obszar z punktu widzenia chłonności rynku,
jednak znacząca część ludność zamieszkuje obszary miejskie powiatu (miasto Puławy wraz
z otaczającą go gminą Puławy). Średnie wynagrodzenie na obszarze powiatu puławskiego
w 2012 roku wynosiło 3 662,83 zł, co stanowi 97,8% w relacji do średniej krajowej
(3 miejsce w województwie).
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Tabela 6.

Liczba osób zamieszkujących powiaty województwa lubelskiego w 2012 roku.

miejsce

powiat

liczba mieszkańców

1

Powiat m. Lublin

347 678

2

Powiat lubelski

148 483

3

POWIAT PUŁAWSKI

116 526

4

Powiat bialski

113 672

5

Powiat łukowski

109 555

6

Powiat zamojski

109 522

7

Powiat biłgorajski

103 569

8

Powiat kraśnicki

99 137

9

Powiat lubartowski

90 240

10

Powiat tomaszowski

87 479

11

Powiat chełmski

79 786

12

Powiat świdnicki

73 047

13

Powiat hrubieszowski

67 662

14

Powiat krasnostawski

66 896

15

Powiat m. Chełm

65 897

16

Powiat m. Zamość

65 612

17

Powiat opolski

62 244

18

Powiat radzyński

61 195

19

Powiat rycki

58 324

20

Powiat m. Biała Podlaska

57 990

21

Powiat łęczyński

57 736

22

Powiat janowski

47 500

23

Powiat włodawski

39 754

24

Powiat parczewski

36 147

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Tabela 7.

miejsce

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w powiatach województwa lubelskiego
w 2012 roku.

Powiat

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenia brutto

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

zł

%

1

Powiat łęczyński

4 942,31

132,0

2

Powiat m. Lublin

3 710,80

99,1

3

POWIAT PUŁAWSKI

3 662,83

97,8

4

Powiat świdnicki

3 491,18

93,2

5

Powiat m. Biała Podlaska

3 370,69

90,0

6

Powiat m. Zamość

3 267,28

87,3

7

Powiat hrubieszowski

3 109,48

83,0

8

Powiat m. Chełm

3 099,95

82,8

9

Powiat krasnostawski

3 060,62

81,7

10

Powiat włodawski

3 032,38

81,0

11

Powiat biłgorajski

3 009,52

80,4

12

Powiat parczewski

2 994,80

80,0

13

Powiat opolski

2 991,25

79,9

14

Powiat janowski

2 972,10

79,4

15

Powiat radzyński

2 966,60

79,2

16

Powiat lubelski

2 946,90

78,7

17

Powiat chełmski

2 940,49

78,5

18

Powiat rycki

2 912,71

77,8

19

Powiat lubartowski

2 888,47

77,1

20

Powiat kraśnicki

2 871,55

76,7

21

Powiat bialski

2 862,82

76,5

22

Powiat tomaszowski

2 860,83

76,4

23

Powiat zamojski

2 778,35

74,2

24

Powiat łukowski

2 764,56

73,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Liczba osób pracujących w Gminie Końskowola na przestrzeni lat 2002-2012 podlegała nieznacznym
wahaniom. Największą różnicę odnotowano na przełomie lat 2007 i 2008 (spadek aż o 33,2%), jednak
już w 2008 widoczna była wyraźna poprawa w kwestii ilości osób pracujących (wzrost o 22,2%). Od
2010 roku liczba pracujących stale rośnie. W 2012 roku osiągnęła wartość 824 osób pracujących
(wzrost w stosunku do roku 2011 o 9,2%).

Wykres 14.

Liczba osób pracujących w Gminie Końskowola w latach 2002-2012.
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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 2008-2012 (z wyjątkiem
niewielkiego spadku w roku 2011) odnotowuje się stały wzrost liczby osób bezrobotnych. Liczba ta
zwiększyła się w tym okresie o 31,3%. Powodem do niepokoju jest także wzrost liczby osób
pozostających bez pracy w ujęciu rocznym – odsetek bezrobotnych w 2012 roku zwiększył się
o 8,4% w stosunku do roku 2011.
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Wykres 15.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Końskowola w latach 20032012.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

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.
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Wykres 16.

Porównanie liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych i liczby osób pracujących
w Gminie Końskowola w latach 2003-2012.
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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 ponad 5 punktów procentowych, jednak od roku 2008 nabrał
tendencji wzrostowej – do 2011 roku wzrósł do poziomu 7,3%. Negatywnym zjawiskiem jest także
wzrost tego wskaźnika na koniec 2012 roku do poziomu 7,7%. Generalnie w okresie 2003-2012 udział
osób zarejestrowanych jako bezrobotne w liczbie ludności w wieku produkcyjnym zmniejszył się
o nieco ponad 31%.
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Wykres 17.
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Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym w Gminie Końskowola w latach 2003-2012.
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Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Gmina Końskowola skutecznie radzi sobie z problemami na rynku pracy. Pod względem liczby
bezrobotnych przypadających na 1000 mieszkańców zajmuje 2 miejsce w powiecie puławskim,
w udziale bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym również
2 pozycję, a pod kątem liczby osób bezrobotnych przypadających na 1 osobę pracującą 3 miejsce.
Natomiast pod względem zmiany liczby osób pracujących rok do roku (2012 w stosunku do 2011)
Końskowola zajęła 2 miejsce w powiecie puławskim.
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Dane dotyczące źródeł utrzymania mieszkańców Gminy Końskowola zostały zaczerpnięte
z Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002 roku.
Najważniejszym źródłem utrzymania ludności w Gminie Końskowola 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
1 668 osób). Z pracy w rolnictwie pracowało 790 osób (25,4%). Znacznie mniejsza część
społeczeństwa (178 osób, czyli 5,7% ludności) jako główne źródło utrzymania podało pracę poza
rolnictwem, na rachunek własny lub z najmu. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że niezarobkowe
źródła (emerytury, renty i pozostałe) były podstawą utrzymania zaledwie dla 15,2% mieszkańców.

Wykres 18.

Źródła utrzymania ludności w Gminie Końskowola w 2002 roku w ujęciu liczbowym.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Wykres 19.

Źródła utrzymania ludności w Gminie Końskowola w 2002 roku w ujęciu
procentowym.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

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.
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Wykres 20.

Procent mieszkańców korzystających z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej
i gazowej w Gminie Końskowola w latach 2003-2012.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W 2012 roku do instalacji wodociągowej podłączonych było 57,1% mieszańców Gminy Końskowola.
W tym samym roku do instalacji kanalizacyjnej podłączone było 37,6% ludności i 67,4%
mieszkańców korzystało z gazu z sieci. Dostęp mieszkańców Gminy Końskowola do infrastruktury
wodociągowej jest 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 85,6% gospodarstw domowych miało
dostęp do sieci wodociągowej. Czynnie natomiast korzysta z tej możliwości tylko 67% mieszkań,
które ma taką sposobność.
Gmina nie posiada własnej oczyszczalni ścieków, a istniejący i projektowany system kanalizacji
sanitarnej oparty jest o oczyszczalnię ścieków dla Miasta Puławy. Oczyszczalnie ścieków na koniec
2012 roku były w stanie obsłużyć 5130 mieszkańców Gminy Końskowola – 56,8% ogółu mieszkańców.
Korzystało z tej możliwości jednak tylko 37,6% osób.
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Wykres 21.

Ludność w Gminie Końskowola obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Budowa wodociągu i kanalizacji, będąc częścią spójnego planu rozwoju gminy, ma nie tylko być
częścią powstającej infrastruktury technicznej, ale przede wszystkim przyczynkiem do dalszego
rozwoju regionu. Gmina Końskowola realizuje w partnerstwie projekt międzygminnego systemu
wodno-ściekowego w ramach Aglomeracji Puławy.

Gmina Końskowola jest dobrze wyposażona w sieć elektroenergetyczną. Przez obszar przebiegają
napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia:



400 kV



220 kV



110 kV

W miejscowości Rudy znajduje się Rozdzielczy Punkt Zasilania. Infrastruktura energetyczna pozwala
na pokrycie potrzeb wynikających z oświetlenia dróg i ulic, jednakże wymaga modernizacji oraz
rozbudowy, ze względów na zwiększający się popyt na ten typ energii. Na terenie Gminy Końskowola
planowane są inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii – biogazownie i farmy
fotowoltaiczne.
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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 22.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Według danych GUS na terenie Gminy Końskowola w 2012 roku funkcjonowały 2 zakłady opieki
zdrowotnej oraz 2 apteki ogólnodostępne. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Gminnym Ośrodku Zdrowia w Końskowoli mieszkańcy mają dostęp do podstawowej
opieki zdrowotnej (medycyna rodzinna i pediatria), poradni stomatologicznej, gabinetu
zabiegowego, gabinetu pielęgniarki i położnej środowiskowej oraz do gabinetu medycyny szkolnej.
Ze specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcy korzystają poza terenem gminy – w Puławach,
Rykach i w Lublinie.

strona | 53

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020

Według danych GUS w 2013 roku, na terenie Gminy Końskowola funkcjonowało 2 przedszkola oraz
3 oddziały wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych. Na obszarze gminy
funkcjonuje również 3 publiczne szkoły podstawowe i 1 niepubliczna oraz 1 gimnazjum:



Zespół Szkół w Końskowoli im. Henryka Sienkiewicza



Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Chrząchowie



Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Kochanowskiego w Starym Pożogu



Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skowieszynie (o uprawnieniach szkoły publicznej)



Gimnazjum przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

W każdej szkole podstawowej istnieje sala sportowa. W 2012 roku w Końskowoli wybudowano
kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”.
Problemem placówek oświatowych w Gminie Końskowola 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 23.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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W Gminie Końskowola działalność z zakresu kultury i sztuki prowadzi Gminny Ośrodek Kultury,
mieszczący się przy ulicy Lubelskiej 93. Jego podstawowym zadaniem jest edukacja kulturalna
i wychowanie poprzez sztukę oraz zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnych form spędzania wolnego
czasu. Od początku istnienia w ośrodku mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, która w 1997 r.
została połączona z GOK-iem w jedną instytucję.

Nad bezpieczeństwem na terenie Gminy Końskowola czuwa Komendy Powiatowej Policji
w Puławach, do której należą dzielnicowi odpowiadający za obszar gminy.
O sprawnie działający system ratowniczo-gaśniczy dba 11 Ochotniczych Straż Pożarnych
w: Chrząchowie, Chrząchówku, Końskowoli, Młynkach, Opoce, Pożogu, Rudach, Sielcach,
Skowieszynie, Stoku i Witowicach. Instytucje te zajmują się także propagowaniem kultury
i działaniami na rzecz ochrony środowiska.

W miejscowości Końskowola znajduje się Urząd Gminy Końskowola oraz Ośrodek Pomocy
Społecznej. Na terenie Gminy Końskowola funkcjonuje także Lubelski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego oraz placówka Poczty Polskiej.
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Gmina Końskowola jest gminą wiejską o charakterze rolniczym, a zatem ilość występujących
podmiotów gospodarczych jest niższa w porównaniu z gminami miejskimi i miejsko-wiejskimi.
Istotnym faktem jest systematyczny wzrost liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie
gminy. W okresie 2002-2013 ilość podmiotów gospodarczych wzrosła o ponad 23% i w 2013 roku
wyniosła 601. Świadczy to o rosnącej przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy oraz o tym, że
podmioty te są w stanie utrzymać się na lokalnym rynku, bez konieczności zamykania działalności
gospodarczej.

Wykres 24.

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie Końskowola w latach
2002-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Stale rosnąca liczba podmiotów gospodarczych wpływa na dobrą pozycję Gminy Końskowola
wśród gmin powiatu puławskiego pod względem wysokości wskaźnika przedsiębiorczości oraz
liczby prywatnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W zestawieniu
liczby przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców (66,7) oraz wskaźnika przedsiębiorczości (107,7) Gmina
Końskowola plasuje się w połowie klasyfikacji wszystkich gmin powiatu puławskiego oraz w ścisłej
czołówce gmin wiejskich w powiecie. Dla porównania średnia w powiecie puławskim w 2012 roku to
83,5 prywatnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oraz wskaźnik
przedsiębiorczości o wartości 136,1. Rozbieżności te wynikają z ulokowania dużej liczby
podmiotów gospodarczych w obrębie stolicy powiatu, gminy miejskiej Puławy oraz gmin miejskowiejskich – Kazimierza Dolnego i Nałęczowa, które znacznie zawyżają średnią.
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Analizując podmioty gospodarcze z terenu Gminy Końskowola według sekcji PKD 2007 należy
stwierdzić, że podstawową dziedziną działalności przedsiębiorstw jest handel. Istotną rolę
odgrywają także firmy związane z budownictwem, rolnictwem (w tym leśnictwem rybactwem
i łowiectwem), przetwórstwem przemysłowym oraz transportem i gospodarką magazynową.
Znaczny odsetek dotyczy także podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością
profesjonalną i naukową i techniczną. Pomimo dużych walorów przyrodniczych gminy oraz wielu
ciekawych atrakcji, 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 2009-2012 można
zaobserwować pewną dynamikę zmian. W analizowanym przedziale czasowym widać wzrost liczby
podmiotów zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, związanych
z rolnictwem i leśnictwem, budownictwem oraz przetwórstwem przemysłowym. Na wykresie
zaznaczono sekcje charakteryzujące się największą dynamiką zmian (pozytywną i negatywną):

Wykres 25.
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Usługi administrowania i działalność wspierająca

Edukacja
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Budownictwo

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo

Transport i gospodarka magazynowa
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Wykres 26.

Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Końskowola w roku 2012 wg klasyfikacji
PKD 2007.
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Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe

53

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów…

3

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

4

Sekcja F - Budownictwo

73

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

181

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

39

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

12

Sekcja J - Informacja i komunikacja

5

Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

18

Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

9

Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

29

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca

9

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

13

Sekcja P - Edukacja

12

Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

25

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

7

Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe…
Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne

80

39
0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Ważnymi przedsiębiorstwami z obszaru Gmina Końskowola (w kolejności alfabetycznej) są15:



Allia / CMI S.A. – z siedzibą w Końskowoli przy ul. Pożowskiej 13. Zajmuje się
projektowaniem oraz realizacją instalacji technologicznych i przemysłowych. Oferta firmy
dotyczy głównie: montażu i serwisu urządzeń przemysłowych, rurociągów przemysłowych,
procesowych i jednostkowych, instalacji w kotłowniach, magazynowanie i dystrybucji cieczy
przemysłowych, a także prac energetycznych w elektrowniach, wykonania zbiorników
magazynowych na gaz czy oleje. Prace wykonywane są dla różnych sektorów przemysłu:
kosmetycznego, farmaceutycznego, chemicznego, petrochemicznego czy rolniczego.
Firma posiada certyfikaty UDT na wytwarzanie i modernizację kotłów, rurociągów oraz
zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych16.



AUTO DAN-MOT – z siedzibą w Młynkach 121. Zakład zajmuje się mechaniką pojazdową,
blacharstwem, lakiernictwem, naprawą (w tym powypadkową), serwisowaniem
i konserwacją pojazdów mechanicznych17.



B.P. Transport Sp. J. – z siedzibą w Witowicach 44C. Spółka działa nieprzerwanie od roku
1991 roku, w którym rozpoczęła działalność w transporcie krajowym, a od 2009 roku
zaistniała na rynku międzynarodowym. Firma posiada kilkadziesiąt zestawów ciągników
siodłowych marki Daf, Mercedes-Benz, Scania oraz MAN. Samochody spełniają normy
przewidziane dla taboru zgodne z przepisami UE. Ponadto, firma posiada naczepy typu:
chłodnia, izoterma, plandeki, firany oraz naczepy do przewozu kontenerów morskich18.



IZOLPIAN S.C. – z siedzibą przy ul. Rudzkiej 18 w Końskowoli. Firma wykonuje: ocieplenia,
docieplenia, termoizolacje, hydroizolacje pianką poliuretanową oraz ochronne powłoki
poliuretanowe LINE-X, stosując technologie opartą na ich hydrodynamicznej aplikacji na
zadane powierzchnie. Realizuje zlecenia na terenie całej Polski i Europy. Izolacje pianką
i wykonanie powłoki LINE-X firma stosuje w budownictwie, motoryzacji, rolnictwie
i przemyśle chemicznym19.



PINI BEEF Sp. z o.o. – z siedzibą przy ul. Żyrzyńskiej 44 w Końskowoli. Jest to zakład
produkcji wołowiny, należący do włoskiego inwestora. Zakład ma docelowo zatrudniać
400 pracowników oraz zamierza być czołowym producentem wołowiny w kraju
i współpracować z europejskimi sieciami handlowymi i największymi dystrybutorami
wołowiny.

15

Lista firm dostarczona przez Urząd Gminy Końskowola.
Na podstawie: www.pkt.pl/allia-sp-z-o-o-projektowanie-realizacja-instalacji-technologicznych-i-przemys%C5%82owych/
1357038/5-1/.
17 Na podstawie: http://www.firma.egospodarka.pl/firmy/konskowola/Auto-Dan-Mot-Danuta-Sobich,12815821.html.
18 http://www.beta.bptransport.com.pl/.
19 http://izolpian.pl/.
16
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Końskowolskie przedsiębiorstwa odznaczają się niewielką aktywnością w pozyskiwaniu środków
z Unii Europejskiej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Lubelską Agencję Wspierania
Przedsiębiorczości w Lublinie w perspektywie finansowej 2007-2013 tylko 3 przedsiębiorstwa
uzyskały dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego 2007-2013.

Tabela 8.

Wykaz środków z UE pozyskanych przez firmy z Końskowoli z RPO WL 2007-2013.

Nazwa i adres
Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Wartość
projektu w
PLN

Wartość
dofinansowania
UE w PLN

Numer
działania

PKD
projektu

Data
podpisania
umowy

Pro Family Med dr n.
med. Iwona Pytlak,
24-130 Końskowola,
Nowe Osiedle 13

„Utworzenie
specjalistycznej
przychodni lekarskostomatologicznej „Pro
Family Med” szansą na
wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwa”

2 306 313,53

849 115,52

RPLU.01.02.00

86.22.Z

2013-01-14

"PULANNA"
SP. Z O.O.,
24-130 Końskowola,
Lubelska 157

"Preparat kosmetyczny
do opalania zawierający
filtry UV pochodzenia
naturalnego"

1 899 120,00

905 165,00

RPLU.01.06.01

72.19.Z

2013-05-21

"PULANNA"
SP. Z O.O.,
24-130 Końskowola,
Lubelska 157

"Wzrost
konkurencyjności firmy
poprzez udział
w międzynarodowych
targach jako wystawca”

61 646,24

34 932,11

RPLU.02.04.01

20.42.Z

2013-05-21

razem:

4 501 979,74

4 501 979,74

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP).

Władze Gminy Końskowola powinny podjąć wzmożony wysiłek zmierzający do 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.

W Końskowoli działają w zdecydowanie większości mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób
– stanowiły one na koniec 2013 roku 96% wszystkich firm. Nie funkcjonuje na terenie gminy żadna
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firma zatrudniająca powyżej 1000 pracowników, natomiast działa 1 duże przedsiębiorstwo
zatrudniające 250-999 pracowników. Struktura Podmiotów gospodarczych w Końskowoli według
kryterium liczby pracowników nie odbiera od uwarunkowań ogólnopolskich i wojewódzkich.

Wykres 27.

Podmioty gospodarcze w Gminie Końskowola klasyfikowane w 2013 roku według
kryterium liczby pracujących.

50 - 249
0,33%

250 - 999
0,17%
1000 i więcej
0,00%
10 - 49
3,5%

0-9

10 - 49

50 - 249

250 - 999
0-9
96,0%

1000 i więcej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Wśród form prawnych końskowolskich firm zdecydowanie dominują podstawowe w postaci
jednoosobowych działalności gospodarczych – 79% ogółu wszystkich podmiotów z Końskowoli
w rejestrze REGON. Spółek cywilnych jest 6%, natomiast spółek handlowych 4% – w Końskowoli
w 2013 roku działały 23 spółki handlowe, z czego 4 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
oraz 1 spółka akcyjna. Spółdzielnie, fundacje oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne stanowiły
6% wszystkich podmiotów gospodarczych.
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Wykres 28.

Podmioty gospodarcze w Gminie Końskowola w 2013 roku wg sektorów
własnościowych.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Pozytywną tendencją w ostatnich 5 latach jest to, że każdego roku powstawało więcej podmiotów
niż upadało. Jedynie w 2011 roku wartości te były zbliżone, ale cały czas liczba podmiotów
gospodarczych przyrasta. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej ich ilość jest niesatysfakcjonująca.
Porównanie podstawowych wskaźników obrazujących liczbę podmiotów gospodarczych
w Końskowoli powiecie puławskim i woj. lubelskim z średnią dla Polski w 2013 roku ukazuje, słaby
stan rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Końskowola. Jedyną wartością in plus jest to, że rynek
końskowolskich firmy jest bardziej stabilny i liczba podmiotów upadających jest niższa niż w Polsce,
województwie i powiecie. Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców i uświadomienie im
opłacalności prowadzenia działalności gospodarczej będzie ważnym działaniem i wyzwaniem
stojącym przed władzami Gminy.
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Wykres 29.
80

Porównanie jednostek nowo zarejestrowanych i wykreślonych z rejestru REGON na
10 tys. ludności w latach 2009-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Wykres 30.

Porównanie stopnia odchyleń podstawowych wskaźników obrazujących liczbę
podmiotów gospodarczych w Gminie Końskowola, powiecie puławskim i woj.
lubelskim z średnią dla Polski w 2013 roku (Polska = 100).
Polska (=100)
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powiat puławski

GMINA KOŃSKOWOLA
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REGON na 10 tys. ludności
100,0
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w wieku produkcyjnym
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jednostki nowo zarejestrowane
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ludności

20,0
0,0
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na 10 tys. ludności w wieku
produkcyjnym

jednostki wykreślone z rejestru
REGON na 10 tys. ludności

osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na 100
osób w wieku produkcyjnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Analizując strukturę sektorów biznesowych w Gminie Końskowola można zaobserwować rosnącą
liczbę podmiotów obsługujących sektor rolniczy. W porównaniu do struktury sektorów biznesowych
w Polsce, województwie lubelskim i powiecie puławskim to właśnie znacznie firm sektora rolnego
jest dużo wyższe w Gminie Końskowola – 7,9% w 2012 roku w Końskowoli w porównaniu
z 2,3% w Polsce i 2,0% w powiecie puławskim. Sytuacja ta jest związana z tradycjami szkółkarskimi
oraz faktem funkcjonowania w Końskowoli Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Wykres 31.

Sektory biznesowe w Gminie Końskowola – dynamika zmian w latach 2009-2013.
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Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie danych z BDL GUS.
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Wykres 32.

Porównanie sektorów biznesowych w Gminie Końskowola, powiecie puławskim i woj.
lubelskim ze strukturą ogólnopolską w 2012 roku.
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Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie danych z BDL GUS.

Wykres 33.

Porównanie stopnia odchyleń sektorów biznesowych w Gminie Końskowola, powiecie
puławskim 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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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 niniejszej Strategii określono, iż wskaźnik LQ jest miarą koncentracji działalności
gospodarczej (liczby firm) na obszarze Gminy Końskowola – wskaźnik gęstości firm – w odniesieniu
do obszaru referencyjnego, który stanowią powiat puławski, województwo lubelskie i Polska.
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 Końskowola jest największy, a także
zaobserwowanie różnic w dynamice rozwoju poszczególnych branż lokalnej gospodarki.
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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 Końskowola

liczba firm w sektorze
powiat
)
całkowita liczba firm województwo

Wartość wskaźnika LQ należy interpretować następująco :



LQ<1 oznacza, że na obszarze Gminy Końskowola koncentracja firm jest mniejsza niż
w obszarze referencyjnym – obszarze, z którym dokonywane jest porównanie co do struktury
podmiotów gospodarczych (w tym wypadku powiat puławski, 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 Końskowola jest bardzo zbliżony względem rozkładu tej zmiennej w obszarze;



LQ>1 oznacza, że na obszarze Gminy Końskowola 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 Końskowola;



Wartość wskaźnika LQ>1,25 świadczy o lokalnej specjalizacji Gminy Końskowola w danej
branży, bowiem istnieje wyraźnie większe skupisko podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w danej sekcji, 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 kilak podmiotów i z punktu widzenia skali całej gminy nie odgrywają one
w danym momencie istotnego znaczenia.
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Analizie wskaźnikiem LQ opartym na gęstości firm poddano 20 sekcji PKD 2007 oraz 17 branż:
drzewno-meblarska
logistyczna
finansowoubezpieczeniowa
rolno-spożywcza
turystyczna
budowlana
wodnokanalizacyjna
technologii
informacyjnych
i komunikacyjnych
(ICT)

Tabela 9.

odzieżowa
(tekstylna)

chemicznofarmaceutyczna

produkcji maszyn
i środków
transportu

badawcza

medyczna

wydobywczogórnicza.

metalowa

kreatywna
energetyczna

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
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Źródło: opracowanie własne PARR.
∆

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.

Celem klasyfikacji poszczególnych branż w Gminie Końskowola dokonano ich rozbicia na cztery
obszary, które przedstawia poniższy rysunek. Schemat klasyfikowania działalności został
przeprowadzony ze względu na wartość i dynamikę wskaźnika lokalizacji.

Tabela 10.

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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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.

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.

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.

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.
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Na podstawie analizy Gminy Końskowola 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 Końskowola, rośnie liczba i znaczenie branż o wysokim nasyceniu ( LQ > 3),
(2) powoli słabną 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 o wysokiej wartości dodanej opartej na innowacyjności. Branże te
(innowacyjne) są jednak w dalszym ciągu słabe, jednak jeżeli lokalne władze będą wspierały
powstawianie i sieciowanie firm w tych obszarach za kilka lat mogą zacząć odgrywać istotny wpływ
na lokalna gospodarkę i strukturę zatrudnienia poprzez co ulegnie istotnemu przeobrażeniu model
gospodarczy Gminy Końskowola przechodząc w kierunku systemu opartego na konkurencyjności
i B+R.

Tabela 11.

Wskaźnik gęstości firm dla branż w Gminie Końskowola (referencja ogólnopolska).
obszar referencyjny dla Gminy Końskowola: POLSKA
[perspektywa branż]

Wskaźnik LQ >1,25 w 2009 roku dla
branż

Wskaźnik LQ >1,25 w 2013 roku dla
branż

Dodatnia dynamika wskaźnika LQ dla
branż

chemiczno-farmaceutyczna

3,00

wydobywczo-górnicza

3,08

produkcja maszyn i środków
transportu

0,34

drzewno-meblarska

2,49

drzewno-meblarska

2,78

rolno-spożywcza

0,23

rolno-spożywcza

2,17

rolno-spożywcza

2,68

technologie informacyjne
i komunikacyjne (ICT)

0,22

wodno-kanalizacyjna

1,88

energetyczna

2,60

finansowo-ubezpieczeniowa

0,16

chemiczno-farmaceutyczna

2,34

drzewno-meblarska

0,12

wodno-kanalizacyjna

1,49

kreatywna

0,07

metalowa

0,05

logistyczna

0,05

turystyczna

0,03

budowlana

0,02

badawcza

0,00

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Tabela 12.

Wskaźnik gęstości firm dla branż w Gminie Końskowola (referencja wojewódzka).
obszar referencyjny dla Gminy Końskowola: LUBELSKIE
[perspektywa branż]

Wskaźnik LQ >1,25 w 2009 roku dla
branż

Wskaźnik LQ >1,25 w 2013 roku dla
branż

Dodatnia dynamika wskaźnika LQ dla
branż

chemiczno-farmaceutyczna

4,20

chemiczno-farmaceutyczna

2,81

produkcja maszyn i środków
transportu

0,28

drzewno-meblarska

2,12

energetyczna

2,60

finansowo-ubezpieczeniowa

0,21

rolno-spożywcza

1,89

wydobywczo-górnicza

2,48

technologie informacyjne
i komunikacyjne (ICT)

0,19

wodno-kanalizacyjna

1,48

drzewno-meblarska

2,37

rolno-spożywcza

0,18

rolno-spożywcza

2,24

drzewno-meblarska

0,11

kreatywna

0,11

badawcza

0,02

turystyczna

0,01

Źródło: opracowanie własne PARR.

Tabela 13.

Wskaźnik gęstości firm dla branż w Gminie Końskowola (referencja powiatowa).
obszar referencyjny dla Gminy Końskowola: POWIAT PUŁAWSKI
[perspektywa branż]

Wskaźnik LQ >1,25 w 2009 roku dla
branż

Wskaźnik LQ >1,25 w 2013 roku dla
branż

Dodatnia dynamika wskaźnika LQ dla
branż

chemiczno-farmaceutyczna

2,66

energetyczna

5,46

produkcja maszyn i środków
transportu

0,30

drzewno-meblarska

2,59

drzewno-meblarska

3,01

finansowo-ubezpieczeniowa

0,22

rolno-spożywcza

2,41

rolno-spożywcza

2,63

technologie informacyjne
i komunikacyjne (ICT)

0,18

wodno-kanalizacyjna

1,33

wydobywczo-górnicza

2,18

drzewno-meblarska

0,16

chemiczno-farmaceutyczna

1,56

kreatywna

0,13

rolno-spożywcza

0,09

logistyczna

0,05

turystyczna

0,04

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Tabela 14.

Branże w o wysokiej specjalizacji w 2013 roku.
Branża

Ilość występowań w obszarach referencyjnych

chemiczno-farmaceutyczna

3

drzewno-meblarska

3

energetyczna

3

rolno-spożywcza

3

wydobywczo-górnicza

3

wodno-kanalizacyjna

1

Źródło: opracowanie własne PARR.

Tabela 15.

Branże o dodatniej dynamice zmian w Gminie Końskowola w okresie 2009-2013.
Branża

Ilość występowań w obszarach referencyjnych

drzewno-meblarska

3

finansowo-ubezpieczeniowa

3

kreatywna

3

produkcja maszyn i środków transportu

3

rolno-spożywcza

3

technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)

3

turystyczna

3

badawcza

2

logistyczna

2

budowlana

1

metalowa

1

Źródło: opracowanie własne PARR.

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



produkcja maszyn i środków transportu



finansowo-ubezpieczeniowa



technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT)



drzewno-meblarska



rolno-spożywcza



kreatywna
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Z zestawienia wskaźnika gęstości firm i jego dynamicznej analizy zmian w latach 2009-2013 można
zaobserwować, że stabilne jest znaczenie branży rolno-spożywczej (uwidacznia się nawet niewielki
przyrost znaczenia). Struktura specjalizacji branżowej w 2013 roku, a także ∆LQ pozwalają
zaobserwować ciekawe nowe perspektywy jawiące się przez Gminą Końskowola, w szczególności
w związku ze wzrostem znaczenia firm w takich sektorach jak: kreatywny, badawczy oraz technologie
informacyjne i komunikacyjne (ICT).

strona | 74

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020
Wykres 34.

Wskaźnik lokalizacji w 2013 roku oraz dynamika rozwoju wg sekcji PKD 2007 dla Gminy Końskowola w okresie 2009-2013 (referencja
ogólnopolska).
obszar referencyjny: POLSKA
wartość LQ
WYSOKA SPECJALIZACJA

NISKA SPECJALIZACJA
0,8

[∆LQ]
S, T

N
DODATNIA

E
K

J
0,3

A

I

C
H

[LQ]
F

U

0,0

M

L
UJEMNA

dynamika ∆LQ 2009-2013

0,5

D

B
O

G

Q
PR

-0,3

-0,5
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

B: Górnictwo i wydobywanie

C: Przetwórstwo przemysłowe

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

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

F: Budownictwo

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

H: Transport i gospodarka magazynowa

I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

J: Informacja i komunikacja

K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

L: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

N: Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

O: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

P: Edukacja

Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

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

U: Organizacje i zespoły eksterytorialne

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Wykres 35.

Wskaźnik lokalizacji w 2013 roku oraz dynamika rozwoju wg sekcji PKD 2007 dla Gminy Końskowola w okresie 2009-2013 (referencja
wojewódzka).
obszar referencyjny: LUBELSKIE
wartość LQ

NISKA SPECJALIZACJA
0,8

DODATNIA

N

S, T

0,5

E

K
J
0,3

I

A

C

[LQ]

H

U

0,0

P

-0,3

B
F
G

M
Q

L
UJEMNA

dynamika ∆LQ 2009-2013

WYSOKA SPECJALIZACJA

[∆LQ]

D

O

R

-0,5
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

B: Górnictwo i wydobywanie

C: Przetwórstwo przemysłowe

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

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

F: Budownictwo

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

H: Transport i gospodarka magazynowa

I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

J: Informacja i komunikacja

K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

L: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

N: Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

O: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

P: Edukacja

Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

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

U: Organizacje i zespoły eksterytorialne

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Wykres 36.

Wskaźnik lokalizacji w 2013 roku oraz dynamika rozwoju wg sekcji PKD 2007 dla Gminy Końskowola w okresie 2009-2013 (referencja
powiatowa).
obszar referencyjny: POWIAT PUŁAWSKI
wartość LQ
NISKA SPECJALIZACJA

WYSOKA SPECJALIZACJA

DODATNIA

[∆LQ]

N
0,5

S, T

K

J
I
H
0,0

U
L

UJEMNA

dynamika ∆LQ 2009-2013

1,0

A

C

B

E

F

M

G

Q

[LQ]
D

O

P
R
-0,5
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

B: Górnictwo i wydobywanie

C: Przetwórstwo przemysłowe

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

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

F: Budownictwo

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

H: Transport i gospodarka magazynowa

I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

J: Informacja i komunikacja

K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

L: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

N: Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

O: Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

P: Edukacja

Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Wykres 37.

Wskaźnik lokalizacji w 2013 roku oraz dynamika rozwoju wg branż dla Gminy Końskowola w okresie 2009-2013 (referencja ogólnopolska).
obszar referencyjny: POLSKA

DODATNIA

dynamika ∆LQ 2009-2013

wartość LQ

NISKA SPECJALIZACJA

0,5

WYSOKA SPECJALIZACJA

[∆LQ]

produkcja maszyn
i środków transportu

0,3

rolnospożywcza

ICT
finansowoubezpieczeniowa

kreatywna

drzewnomeblarska

[LQ]

metalowa

0,0

logistyczna
turystyczna

UJEMNA

badawcza

budowlana

odzieżowa
(tekstylna)

energetyczna

wydobywczogórnicza

medyczna
wodnokanalizacyjna

chemicznofarmaceutyczna

-0,3
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Wykres 38.

Wskaźnik lokalizacji w 2013 roku oraz dynamika rozwoju wg branż dla Gminy Końskowola w okresie 2009-2013 (referencja wojewódzka).
obszar referencyjny: LUBELSKIE
wartość LQ
NISKA SPECJALIZACJA

WYSOKA SPECJALIZACJA

DODATNIA

[∆LQ]

finansowoubezpieczeniowa

0,3

produkcja maszyn
i środków transportu
ICT

rolnospożywcza

kreatywna

drzewnomeblarska

turystyczna
badawcza

0,0

metalowa

[LQ]

logistyczna
wydobywczogórnicza

budowlana

odzieżowa
medyczna (tekstylna)

UJEMNA

dynamika ∆LQ 2009-2013

0,5

energetyczna

wodnokanalizacyjna

-0,3

chemicznofarmaceutyczna

-0,5
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Wykres 39.

Wskaźnik lokalizacji w 2013 roku oraz dynamika rozwoju wg branż dla Gminy Końskowola w okresie 2009-2013 (referencja powiatowa).
obszar referencyjny: POWIAT PUŁAWSKI
wartość LQ
WYSOKA SPECJALIZACJA

NISKA SPECJALIZACJA

0,5

[∆LQ]

DODATNIA

0,3

finansowoubezpieczeniowa

ICT

drzewnomeblarska

logistyczna
turystyczna

kreatywna

[LQ]

rolnospożywcza

metalowa

0,0
badawcza

budowlana
odzieżowa
(tekstylna)

UJEMNA

dynamika ∆LQ 2009-2013

produkcja maszyn
i środków transportu

energetyczna

wydobywczogórnicza

medyczna

-0,3

wodnokanalizacyjna

chemicznofarmaceutyczna

-0,5
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Gmina Końskowola jest ważnym ogólnopolskim centrum produkcji ogrodniczej. Na jej terenie
znajduje się wiele gospodarstw specjalizujących się w produkcji owocowo-warzywniczej
i szkółkarskiej. Głównym kierunkiem w produkcji szkółkarskiej na terenie Gminy jest produkcja
sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz róż. Końskowola to najważniejszy ośrodek w Polsce
w zakresie produkcji róż. Szacuje się, że corocznie produkowanych jest tutaj około 6 milionów
sztuk sadzonek róż oraz kilka milionów drzew i krzewów – tak owocowych jak i ozdobnych.
Szereg gospodarstw ogrodniczych należy do wiodących w kraju, produkując również na eksport na
rynek międzynarodowy. Do głównych firm z branży szkółkarskiej należą m.in.:



Gospodarstwo Szkółkarskie Lucjan i Grzegorz Kurowscy



Bracia Dębscy



Centrum Zaopatrzenia Ogrodnictwa "Szkółkarz" w Pożogu Krzysztof Kozak



DLA SZKÓŁEK I SADÓW Mirosław Jończyk



Florpak Sp. z o.o. Filia w Młynkach



FLOX S.C.



Handel Roślinami GREEN HURT



HURTOWNIA SZKÓŁKARSKA J.Z.W.CUR



Janczar Jan, Sławomir Czarnecki



KRZEWY OZDOBNE Wojciech Koter



Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe RosPak Elżbieta Kozak



Szkółka Roślin Wrzosowatych, M. M. Majewscy20.

Głównymi firmami zajmującymi się szkółkarstwem są znane, również na rynku międzynarodowym:
SZKÓŁKI KUROWSCY i BRACIA DĘBSCY.
Szkółki Kurowscy:

20



oferują drzewa i krzewy liściaste i iglaste, w pojemnikach i w gruncie, formy szczepione,
formy pienne, pnącza,



rocznie ponad 1 000 000 roślin gotowych do sprzedaży,



asortyment ponad 500 gatunków i odmian w ciągłej sprzedaży,



ponad 50 lat tradycji i doświadczenia,



38 ha upraw, w tym 19 ha upraw pojemnikowych, 6 ha gruntowych,

Lista firm dostarczona przez Urząd Gminy Końskowola.
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60% produkcji eksportowane do: Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi,
Kazachstanu, Mołdawii, Finlandii, Szwecji, Słowacji, Węgier, Holandii, Rumunii, Francji,
Uzbekistanu czy Kirgistanu,



szkółka zatrudnia 50 osób, a dodatkowe 30 przychodzi na czas sadzonek21.

Bracia Dębscy:



szkółka drzew, krzewów, roślin ozdobnych, produkcja bylin



produkcja bylin (2 miliony sztuk),



produkcja drzew i krzewów iglastych oraz liściastych w kontenerach (1,5 miliona sztuk) oraz
w gruncie (0,5 miliona sztuk),



klienci to centra i hurtownie ogrodnicze, firmy zajmujące się obsadzaniem terenów
zielonych, jak również odbiorcy detaliczni,



40-60% produkcji eksportuje na rynki Europy: Szwecja, Norwegia, Niemcy, Wielka Brytania
Rosja, Ukraina i itd.22.

Szacuje się, że corocznie produkowanych jest tutaj około 6 milionów sztuk sadzonek róż oraz kilka
milionów drzew i krzewów – tak owocowych jak i ozdobnych. Szereg gospodarstw ogrodniczych
należy do wiodących w kraju, produkując również na eksport. Wielu właścicieli gruntów
koncentruje się na uprawach warzywniczych, sadowniczych lub szkółkarskich, które są tradycyjnymi
kierunkami produkcji na tych obszarach.

21
22

http://kurowski.pl/pl/o-firmie/kurowscy.
http://www.braciadebscy.com.pl/.
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Mapa 9.

Producenci drzew, krzewów i bylin, a także roślin owocowych w Polsce należący do
Związku Szkółkarzy Polskich.

Źródło: http://www.zszp.pl/?id=201&lang=1.

strona | 83

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020
Mapa 10.

Mapa szkółek drzewek i krzewów owocowych z serwisu szkółkarskiego
szkolkarstwoagro.pl.

Źródło: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z8_LzGr4mgSw.kei-8AuVUnKo&hl=pl&ie=UTF8&t=m&vpsrc=6&msa=0&output=nl.
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Mapa 11.

Lokalizacja szkółek w Polsce na podstawie Katalogu Szkółek Związku Szkółkarzy
Polskich

Źródło: Związek Szkółkarzy Polskich, Katalog Szkółek, Warszawa 2014, s. 23.

Szkółki działające na terenie Gminy Końskowola, wymienione w Katalogu Szkółek Związku
Szkółkarzy Polskich:



Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne Agnieszka i Piotr Dębscy,



Gospodarstwo Szkółkarskie Jolanta i Andrzej Dębscy,
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Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie Krzysztof Dębski,



Szkółki Kurowscy,



Szkółka Roślin Wrzosowatych Magdalena i Marek Majewscy,



Gospodarstwo Szkółkarskie Joanna i Bogdan Piech.

Reprezentatywne badania przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy Końskowola i mieszkańców
subregionu puławskiego potwierdzają, że Końskowola jest najbardziej kojarzona
z przedsiębiorstwami szkółkarskimi.
Wśród przedsiębiorstw charakterystycznych dla Gminy Końskowola, które spontanicznie („z głowy”)
wymieniali mieszkańcy Gminy dominują firmy zajmujące się szkółkarstwem. Firmy, które zdaniem
mieszkańców kojarzą się z Końskowolą to: Gospodarstwo Szkółkarskie Lucjan i Grzegorz
Kurowscy, które za reprezentatywne dla Końskowoli uznaje co 5-ty mieszkanie, Pini Beef, a więc
dawne Zakłady Mięsne Końskowola oraz Gospodarstwo Szkółkarskie Bracia Dębscy, które za
charakterystyczne dla Końskowoli uznaje co 10-ta osoba. Natomiast mieszkańcy subregionu
puławskiego Końskowolę kojarzą przede wszystkim z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa
Rozlicznego oraz firmami szkółkarskimi – w szczególności Gospodarstwem Szkółkarskim
L. i G. Kurowscy. Spontaniczne wskazania tych przedsiębiorstw w skali całego subregionu wynoszą
ok 2%, co należy uznać za dobry wynik.

Wykres 40.

Przedsiębiorstwo, które mieszkańcy gminy i subregionu puławskiego uważają za
najbardziej kojarzące się/ charakterystyczne dla Gminy Końskowola.
mieszkańcy Gminy Końskowola

mieszkańcy subregionu puławskiego
wymienienie
przedsiębiorstwa
7,0%
nie wiem
13,5%

nie wiem
43,5%
wymienienie
przedsiębiorstwa
56,5%

wymienienie przedsiębiorstwa
nie wiem

nie znam Gminy
Końskowola
79,5%

wymienienie przedsiębiorstwa
nie wiem
nie znam Gminy Końskowola

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola
i 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.
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Tabela 16.

L.p.

Przedsiębiorstwo, które mieszkańcy uważają za najbardziej kojarzące się/
charakterystyczne dla Gminy Końskowola (wskazania spontaniczne).
przedsiębiorstwo

%
odpowiedzi

% odpowiedzi w całości
badanej grupy (n=680)

Liczba
odpowiedzi

29,2%

20,0%

136

2.

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE
L. I G. KUROWSCY
PINI BEEF

17,2%

11,8%

80

3.

GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE BRACIA DĘBSCY

17,0%

11,6%

79

4.

PRZEDSIĘBIORSTWA SZKÓŁKARSKIE

12,0%

8,2%

56

5.

OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

8,4%

5,7%

39

inne odpowiedzi

16,3%

11,2%

76

1.

razem:

100,0%

68,5%

466

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola.

Tabela 17.

Przedsiębiorstwo, które mieszkańcy uważają za najbardziej kojarzące się/
charakterystyczne dla Gminy Końskowola (wskazania spontaniczne).
%
% odpowiedzi w subregionie
odpowiedzi
puławskim (n=1059)

Liczba
odpowiedzi

L.p.

przedsiębiorstwo

1.

LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

29,5%

2,2%

23

2.

SZKÓŁKARSTWO KUROWSKICH

24,4%

1,8%

19

3.

PRODUCENCI SZKÓŁKARSCY

23,1%

1,7%

18

4.

PINI BEEF

9,0%

0,7%

7

inne odpowiedzi

14,1%

1,0%

11

100,0%

7,4%

78

razem:

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.

Jak wskazują badania na pytanie o charakterystyczne dla Końskowoli przedsiębiorstwo wiele osób
udzielało odpowiedzi „przedsiębiorstwa szkółkarskie”. Skala wiedzy na temat firm działających
w Końskowoli – na spontaniczne pytanie o przedsiębiorstwo kojarzące się z Końskowolą odpowiedzi
potrafi udzielić 56% mieszkańców Gminy i 34% mieszkańców subregionu, znających Gminę
Końskowola – oraz profilowane odpowiedzi skupiające się na branży szkółkarskiej są silnym
argumentem świadczącym za tym aby markę gospodarczą budować wokół tej gałęzi biznesu.
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„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 Końskowola 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 Krasnystaw23.
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 lubelskim24.

23

Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Program Rozwoju Energetyki dla Województwa Lubelskiego. Diagnoza stanu
istniejącego, Lublin 2009, s. 28.
24 Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa
Lubelskiego, Lublin 2006, s. 56-57.
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Mapa 12.

Zasoby energii geotermalnej w Polsce.

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 Końskowola została wskazana jako obszar:



perspektywiczny dla rozwoju energetyki geotermalnej,



predestynowany do uprawy roślin energetyczny o wysokich wymaganiach glebowych,



preferowany do rozwoju energetyki z biomasy,



o istotnych zasobach energetycznych wiatru.



możliwy do rozwoju energetyki wodnej.
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Mapa 13.

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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Mapa 14.

Kierunki rozwoju energetyki geotermalnej w województwie lubelskim.

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

strona | 91

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020
Mapa 15.

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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Mapa 16.

Uwarunkowania rozwoju biomasy w województwie lubelskim.

Źródło: Odnawialne Źródła Energii na Lubelszczyźnie, Mapa 3.5.5 Biomasa – uwarunkowania rozwoju,
http://www.oze.bpp.lublin.pl/dokumenty/rap_II/Mapa_3.5.5.pdf.
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Mapa 17.

Uwarunkowania i kierunki rozwoju energetyki z biomasy w województwie lubelskim.

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa
Lubelskiego, Lublin 2006.
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Mapa 18.

Uwarunkowania i kierunki rozwoju energii wiatrowej w województwie lubelskim.

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

Uwarunkowania i kierunki rozwoju energii wodnej (hydroenergetyki)
w województwie lubelskim.

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa
Lubelskiego, Lublin 2006.
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Gmina Końskowola jest położona w pobliżu niezwykle atrakcyjnego turystycznie obszaru –
tzw. „Trójkąta Turystycznego” Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy. Plan Marketingu Turystyki
w Województwie Lubelskim na lata 2007-2013 określa, że jest to ośrodek o znaczeniu
międzynarodowym i pierwszorzędnym w kraju dla obsługi ruchu turystycznego25.
Dlatego podjęto próbę dokonania analizy potencjału turystycznego Gminy Końskowola aby uzyskać
odpowiedzi na 3 pytania: (1) jakie są realne możliwości wykorzystania faktu położenia w pobliżu
najbardziej atrakcyjnego turystycznie obszaru w województw lubelskim, (2) czy Gmina Końskowola
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.

Mapa 20.

Położenie Gminy Końskowola na obszarze „Trójkąta Turystycznego”
województwa lubelskiego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Plan Marketingu Turystyki w Województwie Lubelskim na lata 2007-2013, Lublin 2007.

25

Biura Planowania Przestrzennego, Plan Marketingu Turystyki w Województwie Lubelskim na lata 2007-2013, Lublin
wrzesień 2007, s. 13.

strona | 98

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020

Gmina Końskowola ma specyficzne warunki w skali regionu. Na obszarze gminy stykają się dwa
subregiony: Płaskowyż Nałęczowski i Małe Mazowsze. Ma to decydujące znaczenia dla stosunków
przyrodniczych. Jest to przyczyną odmienności niemal wszystkich elementów środowiska
przyrodniczego, krajobrazu, przyrody żywej i nieożywionej. Generalną zasadą jest jednak to, że
południowa część gminy, na Płaskowyżu Nałęczowskim, ma zdecydowanie większe walory i zasoby
środowiskowe oraz mniejszy stopień przekształcenia przyrody niż północny fragment (na Małym
Mazowszu). Południowa część leży w obrębie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy
ochronnej. Teren Gminy rozciąga się w dorzeczu rzeki Kurówki.
Gmina Końskowola26 znajduje się w obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Park ten
w całości jest położony na obszarze Krainy Lessowych Wąwozów. Odznacza się ponadprzeciętnymi
walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Znajduje się tam unikalna w skali Europy gęsta sieć
wąwozów i głębocznic lessowych27.
W granicach Gminy Końskowola znajdują się następujące obszary (lub ich fragmenty) objęte ochroną
na podstawie ustawy z dani 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:



Kazimierski Park Krajobrazowy



Specjalny obszar ochrony Natura 2000 „Płaskowyż Nałęczowski” (PLH 060015)



Użytki ekologiczne

Część terytorium gminy znajduje się w otulinie Kazimierskiego Parku z najdłuższymi w Europie
wąwozami lessowymi. Dzięki unikalnemu krajobrazowi – malowniczym wąwozom lessowym – jest to
bardzo dobre miejsce na czynny wypoczynek, sprzyjające rozwojowi agroturystyki.
Obszar Natura 2000 – „Płaskowyż Nałęczowski”, tylko w niewielkim fragmencie (w części
południowej) przebiega przez obszar gminy. W całości położony jest on w granicach Kazimierskiego
Parku Krajobrazowego.

26 Na podstawie: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Końskowola. Załącznik nr 1
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego.
27 Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020. Materiał do konsultacji.
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Najniższą formą ochron przyrody są użytki ekologiczne – zaliczone do nich zostały leżące na terenie
Gminy Końskowola trzy obszary stanowiące własności Skarbu Państwa, pozostające w zarządzie
Nadleśnictwa Puławy. Są to obszary torfowisk i łąk we wsi Młynki i Las Stocki.

Zdjęcie 7.

Położenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

Źródło: http://kazimierskiparkk.files.wordpress.com/2010/05/mapa-parku.jpg?w=376&h=256.

Gmina w całości położona jest w zlewni Wisły, odwadniana jest przez jej prawobrzeżny dopływ
Kurówkę, która tworzy zlewnię II rzędu. Kurówka płynie przez centralną część gminy, zaś w rejonie
Puław rzeka uchodzi do Wisły. Gmina pozbawiona jest naturalnych zbiorników wodnych – jezior.
Licznie występują sztuczne zbiorniki wodne – stawy (głównie hodowlane) przy rzece Kurówce. Na
rzece tej został zaprojektowany i zawarty w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Lubelskiego retencyjny zbiornik wodny „Witowice” – w miejscowości Witowice na 13,1 km rzeki.
W północno-zachodniej części gminy rozwinęło się ogrodnictwo. Funkcjonuje tu dużo
firm, które zajmują się obrotem materiałem szkółkarskim, przede wszystkim krzewami
róż, drzewami i krzewami ozdobnymi oraz owocowymi. Na północ od miejscowości
Końskowola zlokalizowane są sady drzew owocowych.
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Zdjęcie 8.

Centrum miejscowości Końskowola.

Źródło: http://www.konskowola.eu/rynek/konskowola-03.jpg.

Zdjęcie 9.

Miejscowość Końskowola.

Źródło: http://media.radio.lublin.pl/images/news/206000/00000000205614001.jpg.
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Pierwszą wzmianką o Końskowoli jest zapis Jana Długosza, dotyczący Piotra Wysza – spowiednika królowej
Jadwigi, który w 1389 roku ufundował tu kościół oraz szkołę. Założycielem Końskowoli (zwanej też początkowo
Witowem od pierwotnego nazwiska rodziny założycieli) był Dziersław z Konina, upamiętniony przez Długosza
jako rycerz, który przed bitwą pod Grunwaldem jako drugi przyniósł królowi Jagielle wiadomość o zbliżających
się wojskach krzyżackich. Po jego śmierci (po 1431 roku) wsie: Pożóg, Witowice, Chrząchów, Osiny i Sielce
dziedziczą młodsi synowie. Końskowolę dziedziczy jego najstarszy syn – Jan. Jego synowi, ożenionemu z Anną
Tęczyńską Janowi, udało się skupić wszystkie te wsie w swoim ręku. Po jego śmierci około 1490 roku jego dobra
stały się własnością Tęczyńskich. W Końskowoli osiadł Gabriel Tęczyński. Stąd ruszył na wyprawę króla Jana
Olbrachta do Mołdawii, w czasie której poległ (27 X 1497 r., w bitwie pod Koźminem). Pozostawił po sobie
cztery córki oraz synów: Jana, późniejszego wojewodę sandomierskiego, Stanisława, późniejszego podkomorzego
sandomierskiego oraz Andrzeja. Ten ostatni po uzyskaniu pełnoletności stał się jej właścicielem. Jako jeden
z największych możnowładców w Koronie, był bowiem wojewodą lubelskim, a później kasztelanem krakowskim,
a więc pierwszym senatorem, zadbał o rozwój swojej siedziby i 8 czerwca 1532 roku uzyskał z rąk Zygmunta
Starego przyrzeczenie nadania praw miejskich dla Końskowoli. Miasto zostało urządzone na kształt włoski.
Prostokątny rynek zamykał kościół, nowo konsekrowany w 1545 roku, pod rozszerzonym wezwaniem
Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Apostoła. Rozbudował także pozostawiony przez ojca rodzinny dwór,
nazywany w źródłach zamkiem.
Po śmierci w 1561 roku Andrzej Tęczyński został pochowany w Końskowoli, w ufundowanym przez siebie
kościele. Właścicielem rodzinnego miasta został jego syn Andrzej, wojewoda bełski, a później jego syn, wojewoda
lubelski Gabriel. Za jego życia konsekrowano (1613 r.) nowo wymurowany kościół szpitalny pod wezwaniem
św. Anny, wybudowany w stylu lubelskim staraniem proboszcza, ks. Lisowskiego przez mieszczanina Piotra
Durie. Po śmierci Gabriela w 1617 roku Końskowola przeszła na krótko w ręce księcia Krzysztofa Zbaraskiego,
który osiadł w zamku Tęczyńskich. Powiększył on bibliotekę oraz ściągnął znane osobistości życia kulturalnego
kraju, m.in. znanego pamiętnikarza Samuela Twardowskiego. Właśnie z Końskowoli Zbaraski wyruszył na
słynne poselstwo do Konstantynopola w celu zatwierdzenia układu zawartego z Turcją pod Chocimiem. Z osobą
księcia wiąże się także odbudowa kościoła parafialnego zniszczonego przez pożar. Konsekracji nowej świątyni
pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła dokonano w 1627 r. W tym samym roku
w zamku końskowolskim książę zmarł. Miasto zostało wykupione przez Jana Tęczyńskiego, a po jego śmierci
przeszło na Daniłłowiczów i później Opalińskich, by w końcu stać się własnością Lubomirskich. Książe
Stanisław Herakliusz Lubomirski, marszałek wielki koronny, ustanowił w Końskowoli siedzibę administracji
swoich dóbr nadwiślańskich. Miasto szczególnie upodobała sobie jego żona, Zofia z Opalińskich. Dzięki jej
staraniom, Tylman z Gameren, który dla jej męża budował pałac w Puławach, zajął się przebudową kościoła
parafialnego. Niestety w czasie trwania prac księżna zmarła, a pamiątką po przeprowadzanej przebudowie jest jej
nagrobek, autorstwa Tylmana z Gameren, przedstawiający portretowo postać zmarłej. Po śmierci Lubomirskiego
miasto przeszło na Sieniawskich. Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska dokończyła zaczętą przez matkę
przebudowę kościoła. W latach trzydziestych XVIII wieku uzyskał on ostateczny kształt, w którym przetrwał do
dzisiaj.

strona | 102

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020

Nowy etap rozwoju Końskowoli i okolicznych wsi rozpoczął się z chwilą, gdy jej właścicielem stał się August
Aleksander Czartoryski. Jego rezydencją, tak jak Lubomirskich, był pałac w Puławach, natomiast Końskowola
stała się "stolicą" jego dóbr w okolicy. Odbudował zamek, podupadły za czasów Sieniawskich, w którym umieścił
centrum administracji tzw. "klucza końskowolskiego". Dążąc do rozwoju ekonomicznego Końskowoli sprowadził
tu 300 rzemieślników z Saksonii, przede wszystkim tkaczy. Dało to początek rozwoju przemysłu włókienniczego
w Końskowoli, który rozwijał się dynamicznie do wybuchu I wojny światowej, podczas której (1915 r.) większość
fabryk została zniszczona przez Rosjan. Do dziś można oglądać pozostałości po cmentarzu ewangelickoaugsburskim, gdzie do XX wieku grzebano potomków rzemieślników niemieckich, którzy się tutaj osiedlili.
Rozwijały się także pobliskie miejscowości, takie jak Młynki, Rudy, Witowice. Początek XIX w. to także
rozwój na obszarze Końskowoli szkółkarstwa i produkcji ogrodniczej. W miejscowości Pożóg
powstał z inicjatywy Izabeli Czartoryskiej ogród zaprojektowany w stylu angielskim o powierzchni
ok. 9 ha. Na jego miejscu w XX wieku powstał Zakład Hodowli Drzew i Krzewów Owocowych
mający za zadanie nie tylko uprawę, ale także szkolenie przyszłych pracowników 28. Dzięki
Czartoryskim wybrukowano pierwszy na terenie Lubelszczyzny odcinek drogi łączący Puławy z Końskowolą.
Wokół Końskowoli, stanowiącej centrum, wykształcona została lokalna sieć drożna łącząca koncentrycznie
rozlokowane poszczególne folwarki, która przetrwała w niezmienionym układzie do dnia dzisiejszego. Dzięki
Czartoryskim do Końskowoli zjechało wiele znanych osobistości. Tu w 1807 zmarł i został pochowany poeta
Franciszek Dyonizy Kniaźnin, autor wierszy religijnych i patriotycznych, przedstawiciel sentymentalizmu.
W Końskowoli ostatnich dni dożywał przyjaciel Czartoryskich, generał Józef Orłowski, absolwent Szkoły
Rycerskiej, w Powstaniu Kościuszkowskim komendant Warszawy. Obu upamiętniają poświęcone im
klasycystyczne pomniki przed kościołem parafialnym. W kościele znajduje się także tablica upamiętniająca
założyciela szpitala w Puławach, Karola Khittla, zmarłego w 1817 roku. Najważniejszą postacią, związaną w
tym czasie z Końskowolą był Franciszek Zabłocki. Ten wybitny komediopisarz polskiego oświecenia, autor
głośnych pamfletów politycznych w dobie Sejmu Wielkiego, protokolista Komisji Edukacji Narodowej, sekretarz
Towarzystwa Ksiąg Elementarnych po rozbiorach przyjął święcenia kapłańskie i w 1800 roku został proboszczem
w Końskowoli. Osobiście opiekował się Kniaźninem, którego psychiką zachwiała tragedia rozbiorów. Dzięki
niemu wzbogacona została biblioteka kościelna oraz rozwinęła się szkoła. Franciszek Zabłocki zmarł
w 1821 roku, a pochowany został w krypcie pod ołtarzem kościoła parafialnego.
Dynamiczny rozwój Końskowoli, a zwłaszcza manufaktur produkujących tekstylia na rynek rosyjski załamał się
po upadku powstania listopadowego. Jednak to upadek powstania styczniowego spowodował większe straty dla
miasta. W 1869 roku, Końskowoli oraz wielu innym polskim miastom za poparcie dla powstania poprzez reformę
administracyjną odebrano prawa miejskie. Koniec XIX wieku to ponownie okres rozwoju gospodarczego, przede
wszystkim dzięki eksportowi produktów włókienniczych do Rosji. Między 1897 a 1914 rokiem ludność
Końskowoli powiększyła się z około 3200 do 5675 osób. Niestety, w 1915 roku wycofujące się oddziały rosyjskie
wywiozły maszyny i spaliły część miasta. Oznaczało to upadek dla miejscowości. W następnym roku liczba
mieszkańców była niemal dwukrotnie niższa niż przed wojną. W czasie II Wojny Światowej liczba ludności
spadła o połowę w związku z wywiezieniem ludności żydowskiej do obozów koncentracyjnych. Hitlerowcy
urządzili tu obóz przejściowy, z którego w 1942 roku wywieziono ponad 4 tysiące Żydów na zagładę do Sobiboru
i Treblinki. W latach 1940-1943 istniał też obóz pracy, więźniowie którego byli zatrudnieni przy budowie dróg.

28

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Końskowola. Załącznik nr 1 Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego.
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Wielu z nich, w większości radzieckich żołnierzy, zmarło na skutek warunków pracy. 25 VII 1944 roku
połączone oddziały AL, AK i BCh opanowały Końskowolę, kładąc kres okupacji.
W latach 60-tych XX wieku na terenie Końskowoli zaczyna dominować szkółkarstwo róż. Ta
dziedzina upraw rozwinęła się w regionie na dużą skalę i prowadzona jest także współcześnie.
Obecnie dotyczy nie tylko róż, ale także szkółek drzew, krzewów owocowych, ozdobnych oraz
iglaków29.

Gmina Końskowola, podobnie jak wiele innych miejscowości, posiada swoje legendy, dzięki którym
budowana jest wspólnota mieszkańców i poczucie odrębności na tle innych gmin i miast30.
Wszystko zależało od woli koni
Parny i duszny sierpniowy dzień, zmęczony całodzienną pracą chylił się ku zachodowi. Raz po raz spływały krótkie
i przelotne deszcze, ożywiając roślinny świat. Słońce wychyliło się zza chmur oddając ostatni pokłon. Nadchodziła
noc.
Czarna kobieta aksamitnym płaszczem okryła świat. Tego wieczoru, od strony Puław, jechała kareta ciągnięta
przez cztery konie. Drewniane koła pojazdu głęboko wrzynały się w błoto. Konie, smagane ostrym deszczem,
zmniejszały szybkość. W karecie dziedzic okrywał zmarzniętą, młodą i piękną jak róża żonę, przywołując do
porządku woźnicę, który stracił panowanie nad końmi i zjechał na stary, zapomniany przez ludzi cmentarz.

29

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Końskowola. Załącznik nr 1 Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego.
30 Legendy na podstawie: http://bib.pulawy.powiat.pl/legendy/legendy-o-konskowoli.
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Konie, szalejąc, ciągnęły karetę za sobą. Wreszcie stanęły jak wryte… Woźnica smagał je, batem daremnie usiłując
zmusić do dalszej jazdy. Wystraszone rumaki stawały dęba, rżały cofając się w panice. Wokół szalała
burza…Ziemię nawiedził silny grzmot. Zdawało się, iż opadną obłoki i cały świat runie.
Tu i ówdzie w pobliskie drzewa trafiały pioruny rozłupując je na drzazgi. Po godzinnym piekle, jakie sprawiła
natura, powoli nastawała cisza. Ucichła burza i noc przybrała inną szatę. Na niebie ukazały się nieco przymglone
gwiazdy.
Konie, które teraz poganiał dziedzic, raptownie szarpnęły i kareta obróciła się wokół własnej osi – konie chciały
zawracać. Wówczas dreszcze lęku ogarnęły podróżnych – przypisując to mocy Bożej lub szatańskiej. Wiosną
1380 roku na tym cudownym miejscu stanęła kaplica a jej fundatorem był dziedzic Jan Koniński z Witowic.
Tu powstała wieś przyjmując nazwę Konińska Wola – od końskiej woli. Inna legenda, zaś głosi, że wieś przybrała
nazwę od końskich targów, które odbywały się dwa razy do roku i trwały cały tydzień.
/Franciszek Ochim, Końskowola, 1975/
Podanie ludowe głosi, iż przed wiekami, po groźnej i ulewnej burzy, zabłądził w puszczy możny pan – jeden
z zaufanych doradców króla Bolesława Śmiałego. Kiedy na próżno usiłował znaleźć leśny dukt, zdał się na instynkt
swojego wierzchowca.
Przestał nim kierować, jedynie klepnął zwierzę po karku i zagadał doń pieszczotliwie. Koń kluczył wśród zarośli,
aż wreszcie zatrzymał się, zwiesił głowę, począł skubać trawę. Jeździec w żaden sposób nie mógł go zachęcić do
dalszej drogi. I oto nagle ukazali się smolarze, którzy podprowadzili jeźdźca do leśnego traktu.
Wówczas jeździec zrozumiał, że uparta wola konia sprawiła, iż szczęśliwie odnalazł drogę w dzikiej kniei. A kiedy
później opowiadał na królewskim dworze swoją przygodę, ten i ów żartując zaczął to miejsce nazywać końską
wolą…
/Maria Janina Okoń, „Sztandar Ludu”, ok. 1985/

Niech tam sobie mędrcy wywodzą swoją naukową teorię na temat powstania Końskowoli. Twierdzą, że powstała
ze starej osady o nazwie Wola Witowska i od nazwiska właścicieli okolicznych dóbr. Ale stara legenda głosi inaczej.
Przed wiekami przez miejscowość położoną nad rzeką Kurówką prowadził znaczny szlak handlowy. Podobno była
to droga łącząca Ruś Kijowską z Rzymem. Trakt jak trakt. W jednym miejscu droga była dobrze ubita, w innym
błotnista. W dolinie Kurówki, w miejscu gdzie gościniec prawie dotykał rzeki, bagnisko było rozległe. I nawet
latem, jeśli deszcze popadały, trudno było przejechać.
Błoto przelewało się przez koła, a koniom sięgało po brzuchy. Konie się buntowały i stawały dęba. Nawet batożenie
nie pomagało. Ani nawet popychanie wozów przez unurzanych w szarej mazi pachołków. Cały tabor stał w
miejscu. Miejsce to rychło stało się znane wszystkim przewoźnikom. Mówili, że jest to miejsce gdzie od końskiej
woli zależy czy się pojedzie czy nie.
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Na tym nie koniec. Pewnego razu taborem, z Ziemi Świętej, wieziono relikwie – kawałek drzewa z Krzyża
Świętego. Konie stanęły. I choć tym razem błota było nawet mniej niż innymi razy, nie chciały ruszyć. Domyślano
się, że przez konie przemawia Wyższa Siła.
Uszczknięto więc skrawek relikwii i pozostawiono, a miejscowa ludność postanowiła wybudować na tym miejscu
kościół. Konie ruszyły od razu, jakby wcale nie były zmęczone. Stąd Końskowola, a w niej Kościół pod wezwaniem
Znalezienia Krzyż Świętego.
/Aleksandra Borowiec, czerwiec 2005/

Tabela 18.

Lista produktów regionalnych i lokalnych.

Nazwa

Charakterystyka






Konfitura różana
z Końskowoli

Wygląd: utarta masa z płatków róż, cukru oraz soku z cytryny.
Konsystencja: gęsta masa.
Smak i zapach: intensywny różany.
Barwa (zewnętrzna i na przekroju): intensywna, ciemnobordowa, amarantowa.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:
Historia wytwarzania konfitury z płatków róży związana jest z Końskowolą, której to
mieszkańcy od wielu pokoleń uprawiają róże zarówno dekoracyjne, jak i smakowe.
Najczęściej na tych terenach uprawiana jest róża pomarszczona (Rosa rugosa) o kwiatach
różowych i mocno pachnących. Ponadto, jedna z opowieści głosi, że na obrazie Świętej
Anny z Najświętszą Maryją Panną i Dzieciątkiem Jezus, który znajduje się w kościele św.
Anny w Końskowoli, trzymany przez Maryję kwiat to właśnie róża stulistna Rosa centifolia L,
uprawiana na plantacjach w Gminie Końskowola. Niektórzy mieszkańcy uważają, że w taki
symboliczny sposób zainicjowana została hodowla róż w tym regionie, a Matka Boża otacza
tutejszych producentów szczególną opieką. Róża pomarszczona ze względu na wysoką
zawartość witamin: C, A, E, K, P oraz witamin z grupy B, znalazła szerokie zastosowanie
w przemyśle spożywczym. Kwiaty i owoce służą do wyrobu konfitur, przecierów, nalewek.
Jak wynika z przeprowadzonych badań etnograficznych, trudno jest jednoznacznie ustalić
dokładną datę powstania konfitury z płatków róży. Jak wynika z historii regionu,
prawdopodobnie nastąpiło to około 200 lat temu, a receptura przekazywana była ustnie
z pokolenia na pokolenie. Przepis na konfiturę był często chroniony z powodu wyjątkowości
smaku tego produktu, a nawet przekazywany w postaci posagu. Konfitura różana
z Końskowoli przygotowywana jest z dużej ilości płatków róży z dodatkiem cukru oraz soku
z cytryny. Dzięki właściwościom róży konfitura jest bardzo aromatyczna. Proces jej
przygotowania jest bardzo pracochłonny z uwagi na ręczny zbiór płatków różanych oraz
ręczne ich ucieranie. Konfitura różana jest wykorzystywana do nadziewania pączków,
rogalików i innych ciast, a także może być dodatkiem do marmolady, mielonych orzechów,
herbaty31.

31 http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.lubelskie/Konfitura-rozana-z-Konskowoli.
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Konfitura
z owoców róży

Wygląd: gęsta masa koloru pomarańczowo-czerwonego.
Konsystencja: gęsta masa.
Smak i zapach: słodki z lekko kwaśnym posmakiem.
Barwa (zewnętrzna i na przekroju): intensywna, pomarańczowo-czerwona.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:
Gmina Końskowola w województwie lubelskim, zwana zagłębiem szkółkarskim, słynie
z produkcji róż, przez co nazywana jest też Różaną Krainą. Początki szkółkarskiej
działalności przypisuje się księżnej Izabeli Czartoryskiej, która na początku XIX wieku
w miejscowości Pożóg, założyła ogród w stylu angielskim o powierzchni ok. 9 hektarów.
Przez lata zmieniała się technologia i metody produkcji róż, ale zainteresowanie uprawą tej
rośliny nie malało. W 1998 roku Wójt Gminy Końskowola ustanowił Święto Róż, podczas
którego każdy plantator ma możliwość zaprezentowania swoich kwiatów. Mimo że
w regionie róże kojarzą się przede wszystkim ze sprzedażą krzewów różanych, nie jest to
jedyne zastosowanie tych przepięknych roślin. Wielowiekowa tradycja uprawy
zaowocowała wieloma metodami wykorzystania zarówno płatków róż, jak i ich owoców.
Konfitura z owoców róży to gęsta masa o charakterystycznym intensywnym
pomarańczowo-czerwonym kolorze; słodkość z lekko kwaśnym posmakiem, bez dodatku
konserwantów i sztucznych barwników. Konfiturę wytwarza się z wyjątkowo cennych dla
zdrowia owoców róży pomarszczonej R. rugosy. Do przygotowania konfitury z owoców
róży, jędrne, dojrzałe, dobrze wybarwione owoce róż zbierane są ręcznie. „Każdemu
owockowi trzeba odciąć ogonek, wyciągnąć szypułkę, przeciąć go wzdłuż i wyciągnąć
nasiona razem z włoskami pokrywającymi wnętrze owocu” (Wywiad etnograficzny
z mieszkańcami Końskowoli). Następnie „przygotowujemy gęsty syrop, biorąc – jak zawsze
– „kilo na kilo”, czyli na 1 kg owoców wydrylowanych – 1 kg cukru i ok. pół szklanki wody.
Na gorący syrop ciągnący się wkładamy owoce. Doprowadzamy do wrzenia i zestawiamy
z ognia. Następnego dnia znowu smażymy i gdy konfitury nabiorą przeźroczystości, owoce
są dobrze usmażone i jakby szkliste wkładamy je gorące do gorących słoików, od razu je
zamykając” (I. Gumowska, „Owoce z lasów i pól”). Konfitura z róż odznacza się głębokim,
zachęcającym do degustacji aromatem oraz wyrafinowanym smakiem. Jest piękną
dekoracją tortów i deserów, ale wyśmienicie też smakuje np. z białym serem 32.

32 http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.lubelskie/Konfitura-z-owocow-rozy.
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Nalewka
z płatków róży

Wygląd: aromatyczna ciecz z płatków róży.
Konsystencja: płynna.
Smak i zapach: intensywny różany.
Barwa (zewnętrzna i na przekroju): brązowo-bordowy.
Inne dodatkowe informacje: zawartość alkoholu 30-35%.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:
Gmina Końskowola jest tzw. „zagłębiem szkółkarskim” słynącym z uprawy drzew i krzewów
owocowych oraz ozdobnych. Kwiatowe pola róż, zarówno tych dekoracyjnych, jak
i smakowych zajmują wiele hektarów. Historia szkółkarstwa i produkcji ogrodniczej
w Gminie Końskowola sięga początków XIX wieku, kiedy to Izabela Czartoryska w Pożogu,
należącym do tzw. „klucza końskowolskiego”, założyła ogród w stylu angielskim oraz
pierwszą szkółkę drzew i krzewów. Wielowiekowa tradycja uprawy zaowocowała różnymi
metodami wykorzystania zarówno płatków róż, jak i ich owoców. Przetwory z róży
stanowią cenne źródło witaminy C, a kwiaty służą do wyrobu konfitur, przecierów oraz
nalewek. Nalewka z płatków róży popularna jest na terenie Końskowoli od wielu lat.
Przygotowywana jest ze świeżo zebranych płatków róż z dodatkiem cukru, soku z cytryny
oraz spirytusu. Nalewka pełnię swego smaku i aromatu uzyskuje po 4-6 miesiącach
leżakowania w ciemnym pomieszczeniu. „Nalewka z płatków róż zdecydowanie wpisuje się
w dziedzictwo kulturowe w aspekcie kulinarnym Końskowoli i jej okolic, ponieważ róże to
znak rozpoznawczy naszej gminy. Wszędzie widać piękne plantacje tych kwiatów. Przy
wielu domach można podziwiać różane ogródki. Grzechem byłoby nie wykorzystać takiego
dobra, które daje nam natura i nie spróbować doskonałej nalewki z płatków róży” (Wywiad
przeprowadzony z mieszkańcami Końskowoli)33.

33 http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.lubelskie/Nalewka-z-platkow-rozy.
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Rogaliki
półfrancuskie
śmietanowe
z masą orzechową
i różą

Wygląd: Kruchy rogalik z nadzieniem orzechowo-różanym.
Konsystencja: krucha, delikatna z nadzieniem.
Smak i zapach: słodki z wyczuwalnym nadzieniem orzechowo-różanym.
Barwa (zewnętrzna i na przekroju): jasnozłota z białym cukrem pudrem na zewnątrz.
W przekroju jasna z ciemnoróżowym nadzieniem.
Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:
Róża jest kwiatem bardzo plennym, szybko się rozrasta i można ją spotkać wśród pól
i polnych dróg w stanie dzikim. Jesienią jej czerwone owoce są wyjątkowo cenne dla
zdrowia. Od wieków znane są zdrowotne i smakowe właściwości dzikiej róży, którą
wykorzystuje się do przetwarzania zarówno kwiatów jak i owoców. W Końskowoli bardzo
popularne były rogaliki półfrancuskie śmietanowe z masą orzechową i różą. Przygotowuje
się je z ciasta półfrancuskiego. Ciasto to jest lekkie i kruche, sporządza się je bez dodatku
cukru, natomiast tuż po upieczeniu, jeszcze gorące, posypuje się cukrem. Po zarobieniu
ciasto półfrancuskie śmietanowe powinno fermentować w chłodzie przez 10-12 godzin.
Technika zarabiania tego ciasta jest taka sama jak ciast kruchych. W celu uzyskania
właściwej struktury ciasta istotne jest przesianie mąki i po dodaniu reszty sypkich
składników wymieszanie ich ze schłodzonym tłuszczem poprzez siekanie nożem.
Przygotowane ciasto należy rozwałkować na grubość ok. 3 mm, pokroić w pasy,
a następnie w trójkąty. Na środek każdego trójkąta nakładać łyżeczką masę różanoorzechową, zawijać ciasto i formować rogaliki. Gotowe rogaliki piecze się w piekarniku,
nagrzanym wcześniej do ok. 200-220°C, przez okres 15-30 minut. Ważną rolę odgrywa
temperatura pieczenia ciasta, ponieważ pieczenie w niższej temperaturze wydłuża czas
pieczenia i powoduje wytapianie się tłuszczu z ciasta, co wpływa na pogorszenie jego
jakości. Te smakowite ciasteczka, posypane na wierzchu cukrem pudrem, nadal
przygotowywane są według niezmienionej receptury w Końskowoli jak i okolicy, dzięki
czemu cieszą się nieustającym zainteresowaniem wśród mieszkańców jak i przybywających
gości. „Rogaliki półfrancuskie śmietanowe z masą orzechową i różą to doskonałe maleńkie,
eleganckie ciasteczka do kawy, herbaty, winka. To takie dyżurne ciastko dla
niespodziewanych gości. Zamknięte w pięknej puszce nie traci nic ze swojego smaku
i może być przechowywane nawet miesiąc” (Wywiad z mieszkańcami Końskowoli)34.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Listaproduktow-tradycyjnych/woj.-lubelskie.

Bez wątpienia produktem regionalnym obecnie najbardziej rozsławiającym Gminę
Końskowola jest róża.

34 http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.lubelskie/Rogaliki-polfrancuskie-smietanowe-z-masa-orzechowa-i-roza.
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Tabela 19.

Wykaz zabytków i atrakcji turystycznych w Gminie Końskowola.

L.p.

Zabytek / atrakcja turystyczna

1.

Kościół parafialny
w Końskowoli pod
rozszerzonym wezwaniem
Znalezienia Krzyża Św.
i Św. Andrzeja Apostoła

Zdjęcie

35

2.

Kościół pw. Św. Anny

36

3.

Dwór Tęczyńskich

37

35

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Kosciol_pw._Znalezienia_Krzyza_Sw._i_sw._Andrzeja_w_Konskowoli.JPG.
Źródło: http://www.konskowola.eu/anna/index.html.
37 Źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/pictures/original/33380.jpg.
36
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L.p.

Zabytek / atrakcja turystyczna

4.

Szpital

Zdjęcie

38

5.

Folwark

39

6.

Ratusz

40

7.

Cmentarz ewangelickoaugsburski

41

38

Źródło: http://polskaprowincja.pl/upload/DSC_5440%20f.JPG.
http://www.kraina.org.pl/bibgraf/atrakcje/f2c57262a2_konskowola9.jpg.
40 Źródło: http://polskaprowincja.pl/upload/DSC_5156%20f.JPG.
41 Źródło: http://www.konskowola.eu/ewangelicki/IMG_7307.JPG.
39

strona | 111

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020

W Gminie Końskowola działalność z zakresu kultury i sztuki prowadzi Gminny Ośrodek Kultury,
mieszczący się przy ulicy Lubelskiej 93. Jego podstawowym zadaniem jest edukacja kulturalna
i wychowanie poprzez sztukę oraz zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnych form spędzania wolnego
czasu.
Znaczącą rolę w krzewieniu kultury odegrały m.in.: Zespół Pieśni i Tańca „Powiśle” (który pracował
w Końskowoli do 1984 r.), kabaret „Onufry” (od 1995 r.), zespół „Śpiewający Seniorzy” (od 1999 r.),
Orkiestra Dęta Gminy Końskowola (której historia powstania przy kościele parafialnym w Końskowoli
sięga pierwszej połowy XVII wieku), teatrzyk „Siedmiokropek” oraz liczne wokalne i taneczne zespoły
dziecięce i młodzieżowe (m.in. „Kapela Ludowa”, Kapela Podwórkowa „Końskowolskie Chopaki”,
zespół wokalny „Uśmiech”, chór „Pokolenie”, „Śpiewający Seniorzy” czy też grupa kabaretowa
„Frugo”). Tu też chętni znajdują możliwość realizacji swoich zainteresowań w kółku plastycznym
i ognisku muzycznym42.

42

Na podstawie: www.gok.konskowola.pl
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Zdjęcie 10.

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli.

Źródło: http://www.gok.konskowola.pl/cms/index.php/o-nas.

Od początku istnienia w ośrodku mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, która w 1997 r. została
połączona z GOK-iem w jedną instytucję. W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe
z dostępem do Internetu. W budynku GOK-u swoje siedziby mają: Końskowolskie Towarzystwo
Społeczno-Regionalne, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP oraz
Szkoła Języka Angielskiego PROGRESS.
W 1994 r. z inicjatywy gminnego ośrodka zaczęto wydawać lokalne pismo „Echo Końskowoli”.
Biblioteka szkolna funkcjonuje także w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli.
W Końskowoli działalność prowadzi także Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara
Końskowolska”, związane ze staraniami o remont i konserwację zabytkowej fary oraz zajmujące się
promocją miejscowości i renowacją jej dziedzictwa kulturowego. Działa tu także Końskowolskie
Towarzystwo Społeczno-Regionalne. Jest to stowarzyszenie, którego celem jest między innymi
wzrost zainteresowania społeczności lokalnych problemami społecznymi i kulturalnymi oraz
kształtowanie tożsamości regionu opartej na dziedzictwie regionalno-kulturowym.
Dopełnieniem życia kulturalnego w Końskowoli są imprezy kulturalne o charakterze cyklicznym
i okolicznościowym, promujące gminę oraz angażujące lokalną społeczność:


Święto Róży – wyróżnione w Planie Rozwoju Turystyki dla subregionu trójkąta turystycznego
Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy na lata 2012-2020 jako mające jeden z największych
potencjałów przyciągania turystów unikatowe wydarzenie kulturalne. Odbywające się od
1998 w każdą 3 niedzielę lipca cykliczne, coroczne święto organizowane przez Urząd Gminy
Końskowola, Gminny Ośrodek Kultury, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Zrzeszenie
Producentów Materiału Szkółkarskiego Końskowola. Elementami obchodów Święta Róż są:
msza św. w intencji ogrodników i rolników, korowód ulicami Końskowoli, koncert Orkiestry
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Dętej Gminy Końskowola, wystawa kwiatów, rajd rowerowy i pieszy szlakiem „różanym”
(nazywany „Różanym Rajdem Rowerowym”), koncerty i występy różnych zespołów czy
wybór najpiękniejszej posesji Gminy Końskowola. Święto Róży to regularne spotkania
plantatorów i turystów;
W Planie Rozwoju Turystyki dla subregionu trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów
– Puławy na lata 2012-2020 przedstawione zostały propozycje wzbogacenia oferty:






43

wybory Miss Róży,
regionalny, a później ogólnopolski konkurs dla samorządów z najpiękniejszymi
rabatami kwiatowymi (zdjęcia, filmy, projekty),
targi kwiatów i sadzonek róż w sezonie jesienno-wiosennym,
tragi/wystawy narzędzi i materiałów ogrodniczych towarzyszące targom materiału
szkółkarskiego (w rym róż),



kursy ogrodnicze: uprawa i zastosowanie róż w ogrodzie; kursy florystyczne
„kompozycje różane” ; kursy rękodzielnicze: haft, koronkarstwo, de coupage z różą,




plenery malarskie, fotograficzne, poetyckie z motywem Róży,



cykliczne wystawy w ośrodku wystawienniczym, w sklepach, kawiarenkach,
gospodarstwach agroturystycznych itp. – Kolekcje florystyczne, wystawy poplenerowe
malarskie i fotograficzne, pamiątki,



ogólnopolski konkurs internetowy dla kobiet o imieniu Róża – głosowanie w Internecie
na najciekawsze zdjęcie Róży z różą (o patronat można poprosić Różę Thun, znaną
europosłankę z Krakowa) finał 6 marca albo 23 sierpnia w imieniny Róży (spotkania Róż
w Końskowoli),




wprowadzenie wątku różanego do lokalnej gastronomi – konfitury z róży itd.,



produkty lokalne na bazie róży (dżemy, nalewki, pamiątki z motywem róży itp.)43.

kierunkowo stworzenie „Eko muzeum Róży”, a następnie utworzenie „Różanej wioski”,
jako kompozycji usług, atrakcji i infrastruktury z różą w roli głównej,

wyroby z różą – rogaliki i pączki serwowane podczas wydarzeń różanych oraz dostępne
w lokalnych sklepach,



Dni Końskowoli – kilkudniowa, cykliczna impreza odbywająca się w miesiącu czerwiec,
w programie której znajdują się m.in.: konkurs wiedzy o Końskowoli, turniej wędkarski, piłki
siatkowej i tenisa stołowego, msza święta, korowód, występy zespołów i koncerty;



Dzień Otwartych Drzwi w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli –
cykliczna impreza, podczas której odbywa się m.in.: prezentacja osiągnięć najlepszych firm
i rolników z Lubelszczyzny, występy zespołów, pokazy ras trzody chlewnej, koni i drobnego
inwentarza czy też wystawa maszyn rolniczych. Można obejrzeć także obiekty dydaktyczne,
pole, sad, pasieki hodowlane oraz ogród dydaktyczny i ozdobno-rekreacyjny;

Plan Rozwoju Turystyki dla subregionu trójkąta turystycznego Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy na lata 2012-2020.
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Rajd Rowerowy „3-cio Majowy” – rajd rowerowy organizowany z okazji Święta Konstytucji
3 Maja. Trasa rajdu przebiega przez miejscowości położone na terenie Gminy Końskowola;



Kabaretowe Pożegnanie Lata – cykliczna impreza, odbywająca się w wrześniu, podczas
której prezentowane są zabawne programy artystyczne mieszkańców i uczniów oraz
gościnnych formacji kabaretowych;



Organizowanie finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;



Ferie z Kulturą – zajęcia dla dzieci i młodzieży w GOK w czasie ferii zimowych;



Organizacja wernisaży, wystaw, spotkań i konkursów;



W 2013 roku w Końskowoli odbyły się Dożynki Powiatowe powiatu puławskiego;



Również w 2013 r. odbył się I Festyn Rodzinny w Sielcach;



Koncert Pieśni Patriotycznych w Kościele Parafialnym w Końskowoli;



Rajd Pieszy „Mikołajkowy” na trasie Skowieszyn – Piasecznica – Końskowola (ok.14 km)44.

Potwierdzają to badania mieszkańców Gminy i subregionu puławskiego. Najbardziej
charakterystycznymi imprezami dla Gminy Końskowola są Święto Róż, Dni Otwartych Drzwi
w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz Dni Końskowoli. Święto Róży – jako imprezę
kojarzącą się z Gminą Końskowola – wymieniło spontanicznie 56% mieszkańców Końskowoli
i 58% subregionu puławskiego znających Końskowolę, tj. 7,5% w skali całego obszaru.
Imprezy i wydarzenia – w szczególności tematyczne (profilowane) – mogą być dodatkowym, istotnym
nośnikiem informacji o kreowanej marce. Jeżeli są dobrze „wkomponowane” w tworzony wizerunek,
uwiarygadniają go i tworzą bardziej autentycznym

44

Na podstawie: www.gok.konskowola.pl
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Wykres 41.

Impreza, którą mieszkańcy Końskowoli i subregionu puławskiego uważają za
najbardziej kojarzącą się/ charakterystyczną dla Gminy Końskowola.

mieszkańcy Gminy Końskowola

mieszkańcy subregionu puławskiego

nie wiem
6,3%

wymienienie imprezy
11,8%
nie wiem
8,7%

nie znam Gminy Końskowola
79,5%

wymienienie
imprezy
93,7%

wymienienie imprezy

wymienienie imprezy

nie wiem

nie wiem

nie znam Gminy Końskowola

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola
i 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.

Tabela 20.

Impreza, którą mieszkańcy Końskowoli uważają za najbardziej kojarzącą się/
charakterystyczną dla Gminy Końskowola (wskazania spontaniczne).

L.p.

impreza

% odpowiedzi

Liczba odpowiedzi

1.

ŚWIĘTO RÓŻ

56,2%

485

2.

DNI KOŃSKOWOLI

22,4%

193

3.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W LODR

19,5%

168

inne odpowiedzi

2,0%

17

100,0%

863

razem:

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola.

Tabela 21.

Impreza, którą mieszkańcy subregionu puławskiego uważają za najbardziej kojarzącą
się/ charakterystyczną dla Gminy Końskowola (wskazania spontaniczne).

L.p.

impreza

% odpowiedzi

1.

ŚWIĘTO RÓŻ

57,7%

% odpowiedzi w subregionie
puławskim (n=1059)
7,5%

2.

DNI OTWARTYCH DRZWI LODR

29,9%

3,9%

41

3.

DNI KOŃSKOWOLI

8,0%

1,0%

11

4,4%

0,6%

inne odpowiedzi
razem:

100,0%

Liczba odpowiedzi
79

6
12,9%

137

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.
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Tabela 22.

Znane postaci związane z Gminą Końskowola.
Związany z Gminą Końskowola

1.

Męcin z Konina

wojewoda grodzki lwowski, pierwszy historyczny właściciel miejscowości
Witowska Wola (później Konińska Wola)

2.

Andrzej Tęczyński, syn
Gabriela Tęczyńskiego
i Anny z Konińskiej Woli

hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, wojewoda
lubelski i kasztelan krakowski. Właściciel Końskowoli, dla której
8 czerwca 1532 roku uzyskał z rąk Zygmunta Starego promesę nadania praw
miejskich

3.

Stanisław Tarło

biskup przemyski, dworzanin i sekretarz króla Zygmunta Starego, proboszcz
(posesor) parafii w Końskowoli

4.

Andrzej Tęczyński, syn
Andrzeja kasztelana
krakowskiego

wojewoda krakowski, kasztelan bełski, wojewoda bełski. W czasie bezkrólewia
po ucieczce z Polski Henryka Walezego był jednym z kandydatów obozu
szlacheckiego do korony, ale odmówił kandydowania

5.

Jan Tęczyński

kasztelan wojnicki, podkomorzy nadworny. Jako jedyny z panów polskich
został powiadomiony (listownie) przez Henryka Walezego o decyzji
opuszczenia Polski. Jan Tęczyński dogonił króla przy granicy i próbował
namówić go do powrotu

6.

Gabriel Tęczyński

wojewoda lubelski do 1608 roku

7.

Andrzej Schoneus (Schön)

rektor Akademii Krakowskiej, proboszcz farny w Końskowoli

8.

Książę Krzysztof Zbaraski

Po śmierci Gabriela hrabi Tęczyńskiego, Zbaraski przejął posiadanie miasta
Końskowola. Z dworu końskowolskiego Zbaraski wyruszył na słynne poselstwo
do Konstantynopola, celem zatwierdzenia układu pokojowego między Turcją
a Rzeczpospolitą, zawartego po bitwie pod Chocimiem

9.

Stanisław Herakliusz
Lubomirski

Marszałek Wielki Koronny, książę Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu
Niemieckiego

10.

Tylman z Gameren

Architekt Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, autor projektów m.in.
przebudowy kościoła farnego w Końskowoli

August Aleksander Książę
Czartoryski

Wojewoda ruski, twórca potęgi rodowej "Familii", od 1731 r. właściciel
Końskowoli. W tutejszym folwarku, znacznie przez niego rozbudowanym,
umieścił administrację swoich dóbr nadwiślańskich. Dbając o rozwój
miejscowości, sprowadził tu rzemieślników z Niemiec, głównie tkaczy. Z jego
fundacji powstał m.in. Ratusz, jatki miejskie, dzwonnica przy kościele
parafialnym.

Izabela Czartoryska

Polska księżna i pisarka okresu oświecenia, organizatorka życia kulturalnego.
Współtwórczyni po 1800 w Puławach jednego z głównych ośrodków
kulturalnych w Polsce (m.in. organizatorka pierwszego w Polsce muzeum
w tzw. Świątyni Sybilli). Z jej inicjatywy, w miejscowości Pożóg powstał ogród
zaprojektowany w stylu angielskim, co przyczyniło się rozwoju szkółkarstwa na
tych terenach.

11.

12.
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Związany z Gminą Końskowola

13.

Eliasz i Henryk Hoffmann

Pochodzący z Czech rzeźbiarze. Eliasz był twórcą rzeźb dla pałacu
w Wilanowie, Łubnicach i Przybysławicach, ołtarza w krakowskim kościele na
Bielanach oraz Opolu Lubelskim. Na zlecenie Czartoryskiego wykonał wraz
z bratem ołtarz dla fary Końskowolskiej oraz rzeźbę Matki Boskiej
Niepokalanego Poczęcia na fronton świątyni.

14.

Grzegorz Piramowicz

Członek Komisji Edukacji Narodowej, Sekretarz Towarzystwa dla Ksiąg
Elementarnych, od 1785 r. do 1797 r. proboszcz końskowolski

15.

Józef Koblański

Kanonik. Następca Piramowicza po jego rezygnacji z probostwa w Końskowoli
(1797). Poeta i publicysta, członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych,
organu wykonawczego Komisji Edukacji Narodowej. Szczególnie aktywny
w czasie Sejmu Wielkiego, po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja był członkiem
Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

16.

Franciszek Zabłocki

Od 1774 urzędnik w Komisji Edukacji Narodowej, znany komediopisarz („Fircyk
w zalotach”, „Sarmatyzm”, „Zabobonnik”), od 1800 do śmierci w 1821 r.
proboszcz w Końskowoli.

17.

Franciszek Dionizy
Kniaźnin

Poeta i dramatopisarz, przedstawiciel sentymentalizmu. Autor poezji
patriotycznych. W 1764 r. wstąpił do zakonu jezuitów, po kasacie zakonu wrócił
do stanu świeckiego i został sekretarzem Adama Kazimierza księcia
Czartoryskiego

Władysław Oleszczyński

Urodzony w Końskowoli w 1806 r., najwybitniejszy rzeźbiarz polskiego
romantyzmu, m.in. autor nagrobków rodaków zmarłych we Francji: Maurycego
Mochnackiego, Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, Juliusza Słowackiego
oraz wspólnego pomnika Juliana Ursyna Niemcewicza i Karola Kniaziewicza
w Montmorency pod Paryżem. Autor pomnika Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

19.

Generał Józef Orłowski

Absolwent Szkoły Rycerskiej, przyjaciel Tadeusza Kościuszki. Ostatni polski
komendant Kamieńca Podolskiego, w Powstaniu Kościuszkowskim komendant
garnizonu warszawskiego oraz tzw. Księstwa Mazowieckiego. Zmarł w 1807 r.
Upamiętnia go klasycystyczny pomnik ufundowany przez księcia Adama
Jerzego Czartoryskiego

20.

Karol Khittl

Lekarz księżnej Izabeli Czartoryskiej. Pierwszy szpital w Puławach został
założony z jego inicjatywy. Kierował i koordynował funkcjonowanie szpitali na
obszarze klucza końskowolskiego (m.in. szpitale w Puławach i Końskowoli)

Alfons Faściszewski

Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz ruch oporu, oficer Armii
Krajowej, awansowany pośmiertnie na stopień majora Wojska Polskiego.
Kierownik szkoły w Końskowoli. Od 1940 r. organizator konspiracji w powiecie
puławskim. Po utworzeniu Kedywu został zastępcą dowódcy tej organizacji
w województwie lubelskim

22.

Franciszek Sadurski

Urodzony w Końskowoli, polski prawnik, żołnierz Batalionów Chłopskich,
komendant obwodu Puławy Okręgu Lublin tej organizacji, major,
poseł ZSL na Sejm PRL IV, V, VII i VIII kadencji.

23.

Małgorzata Sadurska

Posłanka na Sejm RP V, VI i VII kadencji

18.

21.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.konskowola.eu/zwiazani.html.
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Analizując stan świadomości mieszkańców Gminy Końskowola i subregionu puławskiego należy
stwierdzić, że mieszkańcy subregionu mają generalnie problem ze wskazaniem osoby
charakterystycznej dla Gminy Końskowola. Łącznie 2,6% mieszkańców w skali całego subregionu
potrafi „z głowy” wymienić przynajmniej 1 osobę. Wśród tych, które zostały wskazane w badaniu,
36% spontanicznych odpowiedzi to wójt Stanisław Gołębiowski.
Natomiast wśród mieszkańców gminy 42,5% potrafi wymienić „z głowy” charakterystyczną dla
Gminy Końskowola postać/osobę. Wśród tych, którzy udzielili odpowiedzi blisko 60% uważa, że jest
to obecny wójt Stanisław Gołębiowski (26% w skali mieszkańców całej Gminy). 8,4% mieszkańców
spontanicznie wymieniło, że charakterystyczną dla Końskowoli postacią jest literacki Zagłoba
z „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, który miał powiedzieć:

„Bardzo też liche piwsko w tej Końskowoli! - zauważył pan Zagłoba”.
/Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem/

Wykres 42.

Znajomość postaci lub osoby, które kojarzą się z Gminą Końskowola lub są dla niego
charakterystyczne (spontaniczne wskazania mieszkańców Gminy i subregionu
puławskiego).
mieszkańcy Gminy Końskowola

mieszkańcy subregionu puławskiego
wymienienie postaci, osoby
2,7%
nie wiem
17,8%

wymienienie postaci,
osoby
42,5%
nie wiem
57,5%

nie znam Gminy
Końskowola
79,5%

wymienienie postaci, osoby
wymienienie postaci, osoby

nie wiem

nie wiem

nie znam Gminy Końskowola

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola
i 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.
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Tabela 23.

Postacie i osoby, które kojarzą się mieszkańcom z Gminą Końskowola lub są dla
niego charakterystyczne (wskazania spontaniczne).

L.p.

postać lub osoba

% odpowiedzi

% odpowiedzi w całości
badanej grupy (n=680)

Liczba
odpowiedzi

1.

WÓJT STANISŁAW GOŁĘBIOWSKI

59,7%

26,2%

178

2.

ZAGŁOBA

8,4%

3,7%

25

3.

POSEŁ MAŁGORZATA SADURSKA

4,7%

1,9%

13

4.

ZUZANNA SPASÓWKA

4,7%

1,9%

13

5.

GRZEGORZ PIRAMOWICZ

3,0%

1,3%

9

6.

LUCJAN KUROWSKI

3,0%

1,3%

9

7.

GRZEGORZ KUROWSKI

2,0%

0,9%

6

8.

ANDRZEJ DĘBSKI

1,3%

0,6%

4

inne odpowiedzi

13,8%

6,0%

41

razem:

100,00%

43,83%

298

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola.

Tabela 24.

Postacie i osoby, które kojarzą się mieszkańcom subregionu puławskiego
z Gminą Końskowola lub są dla niego charakterystyczne (wskazania spontaniczne).

L.p.

postać lub osoba

% odpowiedzi

% odpowiedzi w subregionie
puławskim (n=1059)

Liczba odpowiedzi

1.

WÓJT STANISŁAW GOŁĘBIOWSKI

35,7%

0,9%

10

CZARTORYSCY

17,9%

0,5%

5

inne odpowiedzi

46,4%

1,2%

13

2.

razem:

100,0%

2,6%

28

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.
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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
Końskowola prezentuje poniższa tabela.

Tabela 25.

Baza noclegowa w Gminie Końskowola.

Lp.

Nazwa obiektu

Rodzaj obiektu

Adres

1

Centrum Innowacyjno-Szkoleniowe Lubelskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Hotel
(50 miejsc noclegowych)

ul. Pożowska 8,
Końskowola

2

Dworek Różany Alina i Jan Kowalczyk

Agroturystyka

Stok-Zażuk 112

3

Gospodarstwo agroturystyczne Anna Kordek

Agroturystyka

Opoka 60A

4

Gospodarstwo agroturystyczne Tomasz Kowalczyk

Agroturystyka

Stok 112

5

Gospodarstwo agroturystyczne Grzegorz Gadzina

Agroturystyka

Stara Wieś 73

6

Gospodarstwo agroturystyczne Grażyna Lewtak

Agroturystyka

Sielce 74

7

Gospodarstwo agroturystyczne Teresa Sykut

Agroturystyka

Młynki 8a

8

Gospodarstwo agroturystyczne Zbigniew Chabros

Agroturystyka

Stary Pożóg 106

9

Gospodarstwo agroturystyczne Katarzyna Jońska

Agroturystyka

Chrząchów 151

10

Gospodarstwo agroturystyczne Abramek Barbara

Agroturystyka

Chrząchówek 33

11

Gospodarstwo agroturystyczne Jolanta Mazurkiewicz

Agroturystyka

Stara Wieś 163

12

Gospodarstwo agroturystyczne Grzegorz Tomczyk

Agroturystyka

Młynki 129B

13

Gospodarstwo agroturystyczne Maria Tuźnik

Agroturystyka

Stok 110B

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.kraina.org.pl/noclegi_id_1714.html?slowo=%&cena_max=&gmina=524&data_od=&
dni=2&ilos=2&zwierzeta=%&niesprawni=%&wyzyw_calodz=%&parking=%&sala_konf=%&internet=%&jezyk=&wszukaj=szukaj&page=2&s
ugar=34878cad81 oraz danych z Urzędu Gminy Końskowola.
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Mapa 21.

Mapa poglądowa rozlokowania obiektów noclegowych w Gminie Końskowola.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.scribblemaps.com.
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Wykres 43.

Liczba całorocznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w gminach powiatu
puławskiego w 2013 roku.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Wykres 44.

Liczba miejsc noclegowych w całorocznych obiektach zbiorowego zakwaterowania
w gminach powiatu puławskiego w 2013 roku.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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Wykres 45.

Korzystający z noclegów ogółem oraz korzystający z noclegów turyści zagraniczni
w gminach powiatu puławskiego w 2013 roku.
korzystający z noclegów ogółem

korzystający z noclegów turyści zagraniczni

80 000

2 500

2 282

67 284

70 000

2 000
60 000

40 000

1 493

46 428

50 000

1 500
1 153

35 933
1 000

30 000
20 000
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1 092
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0
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0
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0
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0

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Wykres 46.

Udzielone noclegi w gminach powiatu puławskiego w 2013 roku.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Powyższe dane ukazują, że Gminie Końskowola dominują noclegi 1- i 2-dniowe.
Najprawdopodobniej zatem turyści, którzy korzystają z noclegu w Końskowoli przyjeżdżają
w interesach i po „załatwieniu” sprawy wracają. Nie są to zatem turyści, których do Końskowoli
przyciąga chęć zwiedzania, wypoczynku czy tez rekreacji. Takich funkcji dla zdecydowanej większości
osób korzystających z noclegu Końskowola nie pełni. Natomiast motywacje 1-dniowych turystów
przedstawiają badania opinii publicznej [patrz: tutaj]
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Wykres 47.

Porównanie dynamiki zmian liczby miejsc noclegowych, liczby udzielonych noclegów
i liczby korzystających z noclegów turystycznych obiektach noclegowych w Gminie
Końskowola w latach 2004-2013.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Odnotowania wymaga jednak fakt, że w 2012 roku w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
przeprowadzany był remont, stąd w danych GUS wartość zerowa w liczbie turystycznych obiegów
noclegowych.
W chwili obecnej baza noclegowa w Gminie Końskowola wydaje się być wystarczająca z punktu
widzenia możliwości turystycznych, ale w żadnym stopniu 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
Przeprowadzone badania mieszkańców subregionu puławskiego ukazują, że w ostatnich 2 latach
blisko 12% osób z tego obszaru odwiedziło Końskowolę. Wśród osób, które znają Gminę
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Końskowola stanowiło to 58%. Co istotne blisko 60% spośród osób, które odwiedziły Końskowolę
uczyniło to 3 razy i więcej, a 17,6% więcej niż 10 razy.

Wykres 48.

Czy w czasie ostatnich 2 lat odwiedził/a Pan/Pani Gminę Końskowola?

nie
42,4%

tak

nie

tak
57,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.

Wykres 49.

Ile razy w czasie ostatnich 2 lat odwiedził/a Pan/Pani Gminę Końskowola?

35,0
28,8

30,0
25,0

22,4

20,0

17,6
16,0

15,0

12,8

10,0
5,0

2,4

0,0
1

2

3-5

6-10

powyżej 10

nie pamiętam

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.
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Najczęstszym powodem odwiedzin Gminy Końskowola były: zakupy (31,2%), zwiedzanie oraz
rozrywka (po 19,2%) i wizyta u rodziny (18,4%). Cele takie jak: rekreacja, wizyta u znajomych lub
przyjaciół oraz biznesowy uzyskały ok. 15%. Najrzadziej wybieranym powodem była sprawa
urzędowa (0,8% wskazań).

Wykres 50.

Jaki był cel tych wizyt?
0,0

5,0

10,0

wypoczynek

15,0

30,0

35,0

19,2

rekreacja

15,2

rozrywka

19,2

wizyta u rodziny

18,4

wizyta u znajomych lub
przyjaciół

15,2
0,8

biznesowy

14,4

zakupy

31,2

zawodowy (pracuję w
Gminie Końskowola)

6,4

religijny
inny

25,0

9,6

zwiedzanie

sprawa urzędowa

20,0

5,6
1,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.
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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 26.

Baza gastronomiczna w Gminie Końskowola.

L.p.

Obiekt

Adres

1.

Gospoda Pod Różą

ul. Pożowska 2, Końskowola

2.

Bar „Na Dołku”

ul. Skłodowskiej-Curie 7, Końskowola

3.

Bar „Rusałka”

Ul. Żyrzyńska 18, Końskowola

4.

Bar Gastronomiczny

ul. Lubelska 89, Końskowola

5.

Bar Młynki

Młynki 134a

Źródło: lista dostarczona przez Urząd Gminy w Końskowoli.
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Zarządzeniem Wójta Gminy w roku 2008 została powołana Rada Sportu, składająca się
z przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących na terenie gminy zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu. Rada stanowi zespół o charakterze opiniodawczo – doradczym. Członkowie Rady
powoływani są przez Wójta Gminy na czteroletnią kadencję i wykonują swoje funkcje społecznie45.
W każdej szkole podstawowej istnieje sala sportowa. W 2012 roku w Końskowoli wybudowano
kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”. W Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Miasta Puławy ujęte zostało działanie budowy lodowiska i kortów tenisowych przy
kompleksie „Orlik”46. W Końskowoli istnieje także stadion wyposażony w 150 miejsc siedzących, na
którym mecze rozgrywa IV-ligowy klub piłkarski KS Powiślak Końskowola. Ponadto, na terenie Gminy
Końskowola funkcjonuje Stadnina Koni Gidran, która oferuje ujeżdżanie i rekreacyjną jazdę konną.
Działający przy Zespole Szkół Uczniowski Klub Sportowy "Olimp" organizuje zajęcia w zakresie
siatkówki i koszykówki dla dzieci i młodzieży, zaś Uczniowski Klub Sportowy „Pożóg” ma na celu
organizowanie czasu wolnego, popularyzację kultury fizycznej w środowisku wiejskim, rozwój
umiejętności sportowych i popularyzację piłki nożnej w gminie.

Bazę kulturalno-rozrywkową tworzy w głównej mierze Gminny Ośrodek Kultury, który połączony jest
z Gminną Biblioteką Publiczną.
Działalność instytucji i organizacji kulturalnych została opisana w dziale Życie kulturalne.

W Gminie możliwy jest aktywny wypoczynek, zarówno poprzez szlaki piesze, jak i rowerowe,
a także szlak wodny, przeznaczony dla spływów kajakowych. Przez jej teren przebiegają dwa szlaki
rowerowe, które zaczynają się w Puławach i posiadają różne poziomy trudności. Trzecią trasą
rowerową jest wytyczony w całości na terenie Gminy Końskowola „szlak różany” o długości 20 km,
którego nazwa wiąże się z licznymi plantacjami róż, obok których ten szlak przebiega. W przypadku
szlaków pieszych, przez teren gminy przebiega „szlak niepodległościowy”. Jest to szlak zielony na
trasie Bochotnica – Końskowola – Baranów o długości ponad 50 km.
45
46

Strategia Rozwoju Gminy Końskowola na lata 2009-2020.
Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020. Materiał do konsultacji, s. 126.
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Mapa 22.

Mapa szlaków pieszych w Gminie Końskowola.

Źródło: http://old.kraina.org.pl/upload/Szlak%20gmin7.jpg.

Tabela 27.

Szlaki rowerowe w Gminie Końskowola.

Szlak

Przebieg

Długość

Czerwony

Puławy – Końskowola – Skowieszyn – Zbędowice –
Parchatka Włostowice – Puławy

29 km – wysoki stopień
trudności

Żółty

Puławy – Osiny – Sielce – Końskowola – Młynki – Puławy

28 km – średni stopień
trudności

Niebieski („Różany”)

Końskowola – Stary Pożóg – Zażuk – Las Stocki – Stok –
Celejów – Kolonia Celejów – Okręglica – Skowieszyn –
Końskowola. (Z Końskowoli do Lasu Stockiego szlak ma
szansę być przystosowany dla niepełnosprawnych).

20 km – średnio-trudny stopień
trudności

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.kraina.org.pl.
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Czerwony szlak rowerowy charakteryzuje się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Prowadząc
przez obszar Kazimierskiego Parku Krajobrazowego przebiega przez najsilniej urzeźbiony teren
lessowy w Europie, w tym niezwykle urokliwe wąwozy. W swej drugiej części wiedzie przez
najbardziej malowniczy odcinek Małopolskiego Przełomu Wisły. Trasa szlaku prowadzi w dużej
mierze drogami gruntowymi i lessowymi, a nawet leśnymi ścieżkami obfitującymi licznymi
podjazdami i zjazdami47. Wśród ciekawych miejsc na trasie szlaku w Gminie Końskowola są m.in.:
kościół parafialny z 1624 r., szpitalny kościół św. Anny z 1613 r., ratusz z 1775 r., zespół folwarczny
z XIX w. oraz plantacje róż i krzewów ozdobnych.
Żółty szlak biegnie głównie przez pola i lasy z dala od większych skupisk ludzkich. Ponad połowa
szlaku leży nad rzeką Kurówką. Trasa tego szlaku pozbawiona jest większych wzniesień. Wśród
ciekawych miejsc związanych z Gminą Końskowola są podobne obiekty, jak w przypadku czerwonego
szlaku48.

Mapa 23.

Mapa szlaków rowerowych w Gminie Końskowola.

Źródło: http://www.krainarowerowa.pl/index.php?page=news&id_news=29&action=routes_map.

47
48

Na podstawie: www.kraina.org.pl
Na podstawie: www.kraina.org.pl
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Zdjęcie 11.

Wąwóz lessowy we wsi Skowieszyn w Gminie Końskowola.

Źródło: http://www.pulawy.powiat.pl/strona/images/thumbnails/images-stories-strona-gminy-konskowola-wawoz_skowieszyn-135x203.jpg.

Jedną z atrakcji okolic Końskowoli jest spływ kajakowy Kurówką. Długość spływu to ok. 16 km, a sam
spływ określany jest jako łatwy i odbywa się na trasie Szumów-Opoka i Opoka-Ośrodek ZDUNG.
Jednym z organizatorów spływu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach.

Zdjęcie 12.

Koryto rzeki Kurówka w Gminie Końskowola.

Źródło: http://www.pulawy.powiat.pl/strona/images/thumbnails/images-stories-strona-gminy-konskowola-korowka-180x119.jpg.
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Możliwość relaksu i wypoczynku jest zapewniona także w miejscowości Stara Wieś, gdzie znajduje się
oświetlony Bulwar, który prowadzi wokół zagospodarowanych zbiorników wodnych i urządzonych
terenów zielonych. Na dydaktyczną ścieżkę promującą ochronę środowiska (Ekotrasa) zaprasza
także Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Gmina Końskowola jest także partnerem w międzygminnym projekcie „Tworzenie i promocja sieci
parków Nordic Walking w gminach: Nałęczów, Końskowola, Puławy, Janowiec oraz Kazimierz
Dolny". W gminie wyznaczone są 3 trasy Nordic Walking:



Trasa Zielona – o długości 6,8 km. Trasa łatwa, rekreacyjno-turystyczna. Szlak ma przebieg
miejski, prowadzi głównie ulicami asfaltowymi. Miejsce startu znajduje się w Końskowoli
u zbiegu ulic Lubelskiej i Różanej. W okolicy znajdują się zabytki: Kościół parafialny pw.
Znalezienia Krzyża Św. i św. Andrzeja Apostoła, dawny cmentarz przykościelny, Kościół pw.
św. Anny z 1613 r., klasycystyczny ratusz miejski z 1775 r. Prowadzi obok Lubelskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego ze stacją doświadczalną roślin oraz wiedzie urokliwą ulicą
Starowiejską. Na szlaku mija się bulwar spacerowy nad malowniczymi stawami
w miejscowości Stara Wieś.



Trasa Żółta – o długości 9,2 km. Wędrówkę rozpoczyna się za torami kolejowymi
w Końskowoli. Trasa prowadzi przez miejscowości Skowieszyn i Stary Pożóg oraz Las
Stocki. Walorem trasy jest przebieg szerokimi drogami, pośród malowniczych pól
różanych oraz wzdłuż lasu. Maszerując przemierza się urokliwe jary i małe wąwozy, można
obserwować gospodarstwa szkółkarskie oraz sady. Na odcinku, w którym szlak przebiega
razem z trasą czerwoną, w miejscowości Stary Pożóg znajdują się pozostałości niemieckiego
bunkra. Trasa krzyżuje się z zielonym i czerwonym szlakiem rowerowym.



Trasa Czerwona – o długości 14 km. Start jest taki, jak w przypadku trasy żółtej. Szlak
prowadzi przez miejscowości Skowieszyn i Stary Pożóg oraz Las Stocki. Trasa została
poprowadzona zarówno drogami asfaltowymi, jak i polnymi. Długi odcinek biegnie przez
wąwozy, pośród malowniczych pól różanych oraz wzdłuż lasu. Jednocześnie szlak w dużej
części może być trasą treningową Nordic Walking. W połowie pętli znajduje się miejsce na
odpoczynek – zadaszona wiata ze stołami i ławkami oraz z paleniskiem. Na skraju lasu
znajduje się pomnik ku pamięci żołnierzy antykomunistycznego podziemia poległych
w Bitwie w Lesie Stockim, która miała miejsce 24 maja 1945 r.49.

Dzięki realizacji projektu dotyczącego tworzenia i promocji sieci parków Nordic Walking, trasy zostały
wyposażone w tablice informacyjne, tablice ćwiczeń i pomiaru tętna oraz w wybranych lokalizacjach
ławki i stoły50.

49
50

Na podstawie: www.kraina.org.pl.
Tamże.
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Mapa 24.

Mapa tras Nordic Walking w Gminie Końskowola.

Źródło: http://www.kraina.org.pl/bibgraf/nordic/mapakonskowolanordicwalking.jpg.

„Plan Marketingu Turystyki w Województwie Lubelskim na lata 2007-2013” wskazuje Końskowolę
jako element turystycznego produktu liniowego w oparciu o szlaki turystyczne:



Szlak Renesansu Lubelskiego – produkt markowy typowo krajoznawczy, zbudowany na
bazie charakterystycznych walorów i detali architektonicznych stylu reprezentatywnego dla
miejscowych budowli sakralnych w: Lublinie, Bełżycach, Bobrownikach, Bychawie,
Czemiernikach, Czerniejowie, Dąbrownicy, Dysie, Gardzienicach, Gołębiu, Janowcu,
Kazimierzu Dolnym, Końskowoli, Łęcznej, Zamościu i Uchaniach – produkt przeznaczony
przede wszystkim na rynek krajowy51.

Natomiast „Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji. Cele i główne
kierunki rozwoju sektora turystyki i rekreacji w województwie lubelskim” ukazuje na terenie Gminy
Końskowola następujące perspektywy i potrzeby rozwoju turystyki

51 Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Plan Marketingu Turystyki w Województwie Lubelskim na lata 2007-2013,
Lublin wrzesień 2007 (aktualizacja maj 2009), s. 28.
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budowa zbiornika wodnego – zalewu rekreacyjnego na gruntach wsi Witowice oraz
Opoka (gm. Końskowola)52,



wzrost zainteresowania pobytami agroturystycznymi w okresie zimowym (w Lesie
Stockim - gm. Końskowola) z możliwością korzystania ze stoku narciarskiego w Rąblowie53.

W Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy54 znalazł się również zapis
o budowie term „Geotermia Pulki”. Na obszarze województwa lubelskiego nie funkcjonują żadne
termy, zatem termy końskowolskie byłyby unikalne w skali regionu, co podniosłoby znaczenie MOF
w obszarze turystyki leczniczej i rekreacyjnej. Ponadto, wody ze źródeł geotermalnych zostaną
wykorzystane do celów grzewczych, co wpłynie na upowszechnienie wykorzystania energii ze źródeł
niekonwencjonalnych.
Innym działaniem wymienionym w Strategii Rozwoju MOF Miasta Puławy55, dotyczącym Gminy
Końskowola, jest budowa parku sensorycznego w Brzezinkach. Związane jest to z tradycjami
szkółkarskimi gminy, zaś park, jako miejsce o roli turystyczno-rekreacyjnej i edukacyjnej, będzie
uwieńczeniem tych tradycji. Park Sensoryczny o obszarze ponad 4 ha będzie miejscem relaksu,
odpoczynku, dydaktyki oraz działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Park ma zostać podzielony
na strefy oddziaływujące na wszystkie zmysły: powonienia, słuchu, wzroku, dotyku, smaku oraz na
największa atrakcję – strefę rozarium56.

52 Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju turystyki i rekreacji. Cele
i główne kierunki rozwoju sektora turystyki i rekreacji w województwie lubelskim, Lublin sierpień 2008, s. 48.
53 Tamże, s. 49.
54 Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020. Materiał do konsultacji, s. 125.
55 Tamże.
56 Na podstawie: www.kompasinwestycji.pl/park-sensoryczny-w-m-konskowola-brzezinki-20417
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Aby w skuteczny sposób definiować ofertę turystyczną kluczową wiedzą jest określenie tego jaki typ
turystów dominuje na danym obszarze. Poniżej dokonano analizy preferencji turystycznych
w subregionie puławskim w oparciu o metodologię Polskiej Organizacji Turystycznej użytą w badaniu
potencjału turystycznego Polski Wschodniej.

Na podstawie głównej potrzeby (lub połączenia kilku potrzeb), do której zaspokojenia dąży się
w czasie wyjazdu wakacyjnego wyodrębniono różne typy turystów57:
1. Modny imprezowicz
4. Aktywny

2. Towarzyski

5. Wczasowicz

3. Poszukiwacz inności

6. Rodzinny

Ad. 1. Modny imprezowicz
Charakterystyka: Najważniejsze dla osób prezentujących typ Modnego imprezowicza jest dobrze się bawić na wakacjach
i spędzić czas ze znajomymi. Istotne są też dla nich niezapomniane wrażenia, które wynikają ze sposobu spędzania czasu
i sytuacji społecznych, a nie z walorów odwiedzanego miejsca. Jeżdżą w dużych grupach. Mimo że w małym stopniu
korzystają z atrakcji, które oferuje dana miejscowość (w małym stopniu chcą poznawać okolice, oglądać atrakcje i zwiedzać)
nie jest im obojętne, gdzie jadą – miejsce stanowi ważny kontekst ich zabawy. Na wakacje i krótsze wyjazdy wybierają
aktualnie modne i popularne miejscowości – takie miejsca zapewniają obecność wielu osób (a Modnemu imprezowiczowi
bardzo zależy na towarzystwie). Dodatkowo wyjazdy do modnych miejsc dają im poczucie bycia „trendy” i możliwość
wpisania się w kanon obowiązujący w grupie znajomych.
Najważniejsze kryteria funkcjonalne: Cenią przede wszystkim miejsca, w których można znaleźć bogatą ofertę życia nocnego
oraz atrakcji kulturalnych głównie związanych z zabawą i muzyką (np. koncert, festiwal). Ta grupa przywiązuje dużą wagę do
wygody – lubią mieć wszystko „pod ręką”. Wybierając miejsce noclegu biorą przede wszystkim pod uwagę jego lokalizację –
blisko centrum, „w sercu” wydarzeń, tam gdzie coś się dzieje. Jeśli ich sytuacja finansowa im na to pozwala, wybierają wyższy
standard noclegu.

57

Opis na podstawie: Potencjał Turystyczny Polski Wschodniej – badanie poprzedzające tworzenie kampanii reklamowej.
Raport z badania jakościowego, Raport przygotowany przez Dom Badawczy Maison dla Polskiej Organizacji Turystycznej,
Warszawa kwiecień 2009, s. 7-14
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Ad. 2. Towarzyski
Charakterystyka: Tak samo jak Modni imprezowicze osoby z typu Towarzyskiego wyjeżdżają w grupach i ich główną potrzebą
w kontekście wyjazdu jest dobra zabawa w gronie znajomych i przyjaciół. Jednak w przeciwieństwie do Modnych
imprezowiczów dla tej grupy miejsce wyjazdu nie ma większego znaczenia (mogą wyjechać wszędzie byle razem). Wybierają
różne miejsca, nie mają swoich ulubionych miejscowości wakacyjnych. Decyzje o wyjeździe są często bardzo spontaniczne,
podjęte pod wpływem impulsu. Osoby te dość aktywnie spędzają czas na wyjazdach – nie przesiadują w jednym miejscu.
Zwiedzanie jest dla nich przede wszystkim formą spędzania czasu w grupie, a nie zdobywaniem wiedzy i doświadczeń.
Najważniejsze kryteria funkcjonalne: Mają ogólnie bardzo niskie wymagania dotyczące funkcjonalnych aspektów podróży –
ważniejszy jest dla nich czas spędzony z przyjaciółmi niż warunki lokalowe czy dojazd. Biorą jednak pod uwagę koszty wakacji
– ważna jest dla nich przystępność cenowa.

Ad. 3. Poszukiwacz inności
Charakterystyka: Dla typu Poszukiwacz inności najważniejsze jest, aby jeździć w miejsca, w które mało osób jeździ, są mniej
popularne. Osoby z tej grupy często mają sprecyzowane zainteresowania i pasje (zarówno związane z kulturą jak i przyrodą) –
wybierając miejsce wakacji kierują się swoim hobby. Lubią zwiedzać miejsca związane ze swoimi zainteresowaniami. Ważne
są dla nich niezapomniane wrażenia, przede wszystkim związane z samym miejscem (to co zobaczą, zwiedzą) oraz poznaniem
życia lokalnego. Poszukują miejsc autentycznych, prawdziwych – mało skomercjalizowanych i zglobalizowanych, dzięki czemu
będą mogli poczuć prawdziwi klimat miejsca. Wybierają różne miejsca wakacji, ale czasami wracają też do „starych” miejsc,
aby jeszcze bardziej je poznać i zgłębić. Na wakacje jeżdżą w małych, dość zamkniętych grupach – pozwala im to spędzić czas
z przyjaciółmi lub rodziną i dzielić z nimi doświadczenia, a jednocześnie mogą się wyciszyć w czasie takiego wyjazdu
i odpocząć od tłumów.
Najważniejsze kryteria funkcjonalne: Dla Poszukiwaczy inności szczególnie ważna jest duża ilość miejsc do zwiedzania,
zobaczenia (głównie związana z ich zainteresowaniami) – mogą to być zarówno zabytki architektoniczne, zabytki przyrody jak
i inne miejsca, które dają możliwość doświadczenia czegoś nowego, przeżycia czegoś. Cenią także ciekawą przyrodę. Dosyć
ważne są też dla nich przystępne ceny. Wybierają miejsce noclegu, które pozwoli być im najbliżej miejsca, w którym są,
pomoże poczuć atmosferę tego miejsca (schronisko w górach, pokoik u babci na wsi).

Ad. 4. Aktywny
Charakterystyka: Najważniejsze dla aktywnych turystów jest czynne spędzanie czasu na wakacjach – zarówno poprzez
uprawianie sportów jak i inne zajęcia na świeżym powietrzu (spacery, grzybobranie, wędkarstwo). Ważne jest dla nich
spędzanie czasu blisko natury, zwiedzają „przy okazji” i wybierają przede wszystkim ruiny, zamki, skanseny, a w mniejszym
stopniu muzea. Przywiązują niezbyt dużą uwagę do miejsca wyjazdu – wszędzie są w stanie zorganizować sobie czas wolny,
ale chcą mieć poczucie, że można tam coś robić. Lubią niepowtarzalne atrakcje turystyczne, takie których nigdzie indziej nie
można zobaczyć, jedyne w swoim rodzaju np. dom do góry nogami. Przyciągają ich też atrakcje typu „naj” np. najdłuższa,
najstarsza, największa. Osoby z tej grupy często jadą tam, gdzie ktoś im polecił – jest to dość otwarta grupa, która chętnie
sprawdza nowe (ale raczej zarekomendowane) miejsca.
Najważniejsze kryteria funkcjonalne: Ważnym kryterium branym pod uwagę jest spora ilość atrakcji umożliwiających aktywne
spędzanie czasu np. spływy kajakowe, trasy rowerowe, boisko. W przypadku rodzin z dziećmi ważne są także atrakcje dla
dziećmi np. plac zabaw, park tematyczny, tor przeszkód. W związku ze stylem spędzania wakacji (ciągle „na powietrzu”) cenią
różnorodną i ciekawą przyrodą. Nocleg nie jest bardzo istotnym elementem wyjazdu dla osób z tej grupy – osoby bez dzieci
najczęściej śpią pod namiotem lub wynajmują pokoje w tanich kwaterach prywatnych, natomiast osoby z dziećmi często
korzystają z ofert agroturystyki.
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Ad. 5. Wczasowicz
Charakterystyka: Najważniejsze dla osób z tej grupy jest, aby na wyjeździe odpocząć i zrelaksować się, co w praktyce często
oznacza bierne spędzanie czasu np. leżenie na plaży/nad jeziorem, siedzenie przy grillu oraz niezbyt dużą aktywność np.
spacer po deptaku. To jest grupa, która prawie w ogóle nie ma potrzeby poznania okolicy. W związku ze stylem spędzania
czasu na wakacjach, grupa ta przywiązuje dużą wagę do pogody, dlatego najczęściej wyjeżdżają na urlopy w sezonie.
Wczasowicze często jeżdżą w to samo miejsce – sprawdzone i bezpieczne. Dzięki temu unikają ryzyka związanego z tym, że
nowe miejsce może nie spełnić oczekiwań (urlop będzie wtedy nieudany). Wybierają ośrodki wczasowe lub pensjonaty, które
oferują pełny pakiet (nocleg plus wyżywienie).
Najważniejsze kryteria funkcjonalne: Jest to grupa, która ceni wygodę, dlatego ważny jest dla nich wysoki standard noclegu
(łazienka w pokoju, estetyczne meble, wysoki standard wykończenia wnętrz) oraz dobry dojazd – podróż szybka, bez
niedogodności związanych np. z przesiadkami. Mimo, że często nie korzystają z atrakcji oferowanych przez daną miejscowość,
istotne dla nich jest, aby mieli taką możliwość (np. pójście na basen lub do kina). Jest to dla nich forma zabezpieczenia przede
wszystkim na wypadek brzydkiej pogody. Osoby te często samodzielnie nie organizują czasu wolnego dzieciom, dlatego zależy
im, aby miejsce, do którego jadą zapewniało dużo atrakcji dla dzieci – najlepiej takich, które nie angażują rodziców.
W związku z tym, osoby te jadąc z dziećmi często wybierają miejscowość nadmorskie – morze i plaża same w sobie stanowią
dużą atrakcję dla mniejszych dzieci.

Ad. 6. Rodzinny
Charakterystyka: Dla tej grupy osób najważniejszy na wakacjach jest czas spędzony z rodziną. Ważne jest dla nich znalezienie
równowagi między relaksem a aktywnością – trochę czasu przeznaczają na bierny odpoczynek (leżak, plaża), a część na
spacery, rowery, zwiedzanie, zabawę z dziećmi. Jeżdżą na wakacje w gronie najbliższej rodziny. Wybierają miejsca mało
turystyczne, które pozwolą spędzić czas z rodziną w ciszy i spokoju, ale też dadzą możliwość wspólnego wypoczynku.
Najbardziej ze wszystkich grup nastawieni są na potrzeby dzieci – często wybierają miejsca pod kątem atrakcyjności dla dzieci,
a nie dla siebie. Ważne dla nich jest połączenie zabawy z edukacją – chcą, aby dziecko się dobrze bawiło, a jednocześnie
zobaczyło coś nowego, nauczyło się czegoś. Często osoby te mają poczucie, że w ciągu roku poświęcają zbyt mało czasu
swoim dzieciom, w związku z tym traktują wyjazd jako dobry moment na „nadrobienie zaległości”. Chcą mieć poczucie
bezpieczeństwa, dlatego często wybierają miejscowości sprawdzone przez nich lub przez znajomych.
Najważniejsze kryteria funkcjonalne: Ze względu na rodzinny charakter wyjazdów ważny jest pewien standard noclegu,
dojazdu i wyżywienia (ale nie mają wygórowanych wymagań). Komfort w miejscu noclegu jest dla nich ważny, ponieważ
spędzają tam czas także w trakcie dnia. Tak jak osoby z typu Aktywnego często wybierają noclegi w agroturystyce, ale traktują
to gospodarstwo jako miejsce gdzie spędza się czas, a nie tylko jako bazę wypadową (jak to robią aktywni turyści). Dlatego też
cenią dodatkowe atrakcje jakie może zaoferować agroturystyka, np. oglądanie i karmienie zwierzątek. Zależy im także na
podstawowym zapleczu dla dzieci (boisko, plac zabaw, itp.). Ciekawa przyroda nie jest dla nich podstawowym kryterium
wyboru, nie oczekują także dużego zróżnicowania okolicy.
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Typ uprawianej turystyki w subregionie puławskim – samoidentyfikacja turystów.

TURYŚCI RODZINNI

Podczas wyjazdu najważniejsze jest dla mnie
spędzanie czasu z moją rodziną. Zależy mi
też na zachowaniu równowagi pomiędzy
relaksem i aktywnością - część czasu
przeznaczam zazwyczaj na bierny
odpoczynek, a część spędzam aktywnie.
Wolę jeździć w miejsca mniej popularne,
w których mogę skupi się na mojej rodzinie.

44,2

Podczas wyjazdu zależy mi przede
wszystkim na wypoczynku i relaksie – lubię
leniuchować, „nic nie robić”, ewentualnie
spacerować. Lubię jeździć w miejsca
w których już byłem. Dobrze jest, gdy hotel
czy pensjonat, w którym mieszkam podczas
wyjazdu, oferuje również wyżywienie.

Podczas wyjazdów lubię być aktywny/a –
uprawiać sport i spędzać czas na świeżym
powietrzu. Mogę jechać w prawie każde
miejsce, pod warunkiem, że można tam robić
coś, co lubię. Standard zakwaterowania nie
jest dla mnie tak ważny, jak możliwość
aktywnego spędzania czasu.

TURYŚCI
WCZASOWICZE

10,6

TURYŚCI
AKTYWNI

7,8

POSZUKIWACZE
INNOŚCI

7,4

TURYŚCI
TOWARZYSCY

6,9

MODNI
IMPREZOWICZE

5,1

18,0

Najchętniej jeżdżę w miejsca mało popularne,
a wybierając miejsce wyjazdu kieruję się
swoimi pasjami i zainteresowaniami. Lubię
jeździć w nowe miejsca, w których mogę
doświadczyć czegoś nowego, choć zdarza mi
się wracać do szczególnie interesujących
miejsc w których już byłem by jeszcze lepiej
je poznać.

Najczęściej wyjeżdżam z grupą znajomych.
Jeżdżę w różne miejsca. Nie ma dla mnie
znaczenia, czy odwiedzane miejsce jest
w danym momencie modne, a warunki
lokalowe nie są dla mnie tak ważne jak dobra
zabawa w gronie znajomych i przyjaciół.

Najważniejsze dla mnie jest dobrze bawić się
podczas wyjazdu i spędzić czas ze
znajomymi. Na wyjazdy staram się wybierać
modne miejscowości oferujące bogate życie
nocne i/lub atrakcje typu koncert czy festiwal.

Trudno powiedzieć, żaden z powyższych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR w oparciu o metodologię Polskiej Organizacji Turystycznej.
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Badanie wskazało, że wśród mieszkańców subregionu puławskiego znających Gminę Końskowola
dominuje rodzinny typ turysty (44,2%), przy czym 18% nie jest w stanie wskazać pasującego opisu.
10,6% osób wybrało typ „turyści wczasowicze”, 7,8% „turyści aktywni”, a 7,4% „poszukiwacze
inności”. „Turyści towarzyscy” to typ charakterystyczny dla 6,9% badanych mieszkańców subregionu
puławskiego, zaś „modni imprezowicze” – dla 5,1% osób.

Tabela 28.

Typy turystów wraz z kluczowymi informacjami o ich preferencjach.
Z kim
wyjeżdża?

Co jest dla niego ważne?

Gdzie wyjeżdża?

Potencjał dla
Gminy
Końskowola

Rodzinny

Z najbliższą
rodziną

Spędzenie czasu
z rodziną,
zrównoważony
wypoczynek

W miejsca standardowe,
pod wpływem rekomendacji
w mniej standardowe
miejsca lub do swoich
sprawdzonych miejscowości
(nawet z dzieciństwa)

duży

Wczasowicz

Z najbliższą
rodziną, rzadziej
z małą grupą
znajomych

Leniuchowanie, święty
spokój, wypoczynek
poprzez „nic nie robienie”

W swoje sprawdzone
miejscowości wypoczynkowe
(miejsca standardowe)

średni

Aktywny

Z małą grupą
znajomych lub z
rodziną (także
dalszą)

Aktywny wypoczynek:
sporty, zwiedzanie na
świeżym powietrzu

Wszędzie, gdzie
„może być fajnie”

umiarkowany

Poszukiwacz
inności

Z bliskimi
przyjaciółmi,
sam, rzadziej
z najbliższą
rodziną

W niestandardowe
miejsca, mało
uczęszczane, mniej
dotknięte cywilizacją,
z zachowaną kulturą
lokalną

Wrażenia i przeżycia
związanych z jego
zainteresowaniami, chce
poznać lokalne życie, lubi
kontakt z dziką naturą

umiarkowany

Towarzyski

Ze średniej
wielkości grupą
znajomych

Dobra zabawy w gronie
swoich znajomych

Wszędzie (tam, gdzie ktoś
„rzuci pomysł”)

niewielki

Modny
imprezowicz

Z dużą grupą
znajomych

Dobra zabawy w dużym
gronie osób (znajomych i
nowo poznanych ludzi)

Do aktualnie modnych
miejscowości (np. latem Hel,
Sopot, zimą Zakopane)

niewielki

Typ

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR w oparciu o metodologię Polskiej Organizacji Turystycznej.
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Preferencje dotyczące spędzania czasu podczas prywatnych wyjazdów.
Zdecydowanie się zgadzam (ocena: 5)

Raczej się zgadzam (4)

Średnio (ani tak, ani nie) (3)

Raczej się nie zgadzam (2)

Zdecydowanie się nie zgadzam (1)

Nie wiem (nie mam zdania)

0%

20%

40%

Lubię odwiedzać nowe miejsca, w których wcześniej
jeszcze nie byłem/am ani ja, ani nie byli moi znajomi

60%

55,3

Przy wyborze miejsca wypoczynku zwracam uwagę
na to, by miejsce to było również atrakcyjne dla
moich dzieci

55,3

24,4

18,0

41,5

26,7

Gdy wyjeżdżam, zdecydowanie wolę aktywny
sposób spędzania czasu

42,4

26,3

Lubię jeździć w miejsca, które dobrze znam i wiem,
czego można się tam spodziewać

34,6

Warunki zakwaterowania podczas wyjazdu nie są
dla mnie tak ważne, jak możliwość poczucia
atmosfery miejsca

31,8

Lubię jeździć w miejsca mało popularne - gdzie jest
mało turystów

32,7

Przed wyjazdem w nowe miejsce zawsze staram
zasięgnąć rad od osób, które były tam wcześniej

Zwracam uwagę na dostosowanie miejsca mojego
wakacyjnego zakwaterowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Moi znajomi często korzystają z moich porad, gdzie
mogliby wyjechać na urlop/wakacje
Gdy wyjeżdżam, zdecydowanie wolę mniej aktywny
sposób spędzania czasu - plaża, kąpiel w
morzu/jeziorze/rzece, książka, gazeta
Bliskość natury nie jest dla mnie bardzo ważna
podczas wyboru miejsca wyjazdu

10,6

16,1

28,1

19,4

23,5

9,7

28,6

6,5 1,8 10,1

4,12

6,0 1,8 9,7

3,98

2,8
0,9 11,1

3,96

11,5 1,8 8,3

3,87

6,9 2,8 10,1

3,78

12,4

3,2 11,1

12,4

15,7

4,39

4,13

19,4

18,0

27,2

13,8

4,60,9 8,3

12,4

12,0

22,6

21,2

14,7

6,5 4,12,3

23,5

28,6

12,9

4,42

27,2

30,4

17,1

8,8 2,8
0,9 7,8

18,4

29,5

27,2

4,52

12,9

26,3

16,6

9,2 1,4
0,0 8,8

18,0

29,5

26,3

100%

21,2

Miejsce wyjazdu staram się dobierać tak, żeby być
jak najbliżej natury

Przywiązuję bardzo dużą uwagę do standardu i
komfortu miejsca zakwaterowania

80%

59,4

Podczas wyjazdów zawsze staram się jak najwięcej
zobaczyć i zwiedzić

średnia

6,9

8,8

18,4

12,0

3,48

3,46

3,29

14,3

3,16

15,2

2,84

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań PARR w oparciu o metodologię Polskiej Organizacji Turystycznej.
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Analiza funkcji turystycznej Gminy Końskowola 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 Końskowola
i powiatu puławskiego na tle innych gmin i powiatów województwa lubelskiego. Poniżej
zaprezentowano opisy wskaźników funkcji turystycznej58.

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 29.

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.
58

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 )
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.

WS =

korzystających z noclegów
liczba stałych mieszkańców

*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 km2.

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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Mapa 25.

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg. Baretje’a-Deferta w powiatach
woj. lubelskiego w 2013 roku.
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Mapa 26.

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg. Baretje’a-Deferta w gminach
woj. lubelskiego w 2013 roku.
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Mapa 27.

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg. Schneidera w powiatach
woj. lubelskiego w 2013 roku.
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Mapa 28.

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg. Schneidera w gminach
woj. lubelskiego w 2013 roku
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Mapa 29.

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg. Charvata w powiatach
woj. lubelskiego w 2013 roku
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Mapa 30.

Wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wg. Charvata w gminach
woj. lubelskiego w 2013 roku.
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Mapa 31.

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej w powiatach woj. lubelskiego
w 2013 roku.
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Mapa 32.

Wskaźnik wykorzystania pojemności noclegowej w gminach woj. lubelskiego
w 2013 roku.
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Mapa 33.

Syntetyczny logistyczny wskaźnik funkcji turystycznej wg A. Szromka w gminach
woj. lubelskiego w 2013 roku.
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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 30.

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

50

4.

wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych

50%

5 000

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 31.

Analiza funkcji turystycznej Gminy Końskowola w oparciu o wybrane wskaźniki.

L.p.

Wybrane wskaźniki

Kryterium definiowania
obszaru turystycznego

Wartość dla Gminy
Końskowola

Opis funkcji turystycznej
Gminy Końskowola

1.

wskaźnik Baretje’a-Deferta

50

0,6

Aktywność turystyczna
praktycznie nie istnieje

2.

wskaźnik Schneidera

500

12

Mały ruch turystyczny

3.

wskaźnik Charvata

5 000

23

Aktywność turystyczna
praktycznie nie istnieje

4.

wskaźnik wykorzystania
miejsc noclegowych

50%

11,2%

Aktywność turystyczna
praktycznie nie istnieje

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Szromek, Przegląd wskaźników funkcji turystycznej…, s .12.
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Wartość dla Gminy Końskowola syntetycznego logistycznego wskaźnika funkcji turystycznej
A. Szromka WLβ wynosi zaledwie 0,00005 (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.
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.
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W wyniku przeprowadzonej analizy zdefiniowano następujące 4 kluczowe potencjały rozwojowe
w zakresie gospodarczym:

Gmina Końskowola jest ważnym ogólnopolskim centrum produkcji ogrodniczej. Na jej terenie
znajduje się wiele gospodarstw specjalizujących się w produkcji owocowo-warzywniczej
i szkółkarskiej. Głównym kierunkiem w produkcji szkółkarskiej na terenie gminy jest produkcja
sadzonek drzew i krzewów ozdobnych oraz róż. Końskowola to najważniejszy ośrodek w Polsce
w zakresie produkcji róż. Potencjał w tym zakresie jest dodatkowo wzmacniany doświadczeniami
historycznymi, kojarzeniem firm branży szkółkarskiej jako charakterystycznych dla Końskowoli,
powiązaniem imprez i wydarzeń w Końskowoli z tą branżą, czy wreszcie spontanicznymi
skojarzeniami jednoznacznie związanymi z różami i szkółkarstwem.

Gmina Końskowola, obok Gminy Piaski i Miasta Lublin będzie jedyną gminą w województwie
lubelskim leżącą na połączeniu dwóch dróg ekspresowych – S12 i S17. Fakt położenia na „styku”
dwóch dróg ekspresowych, biegnących w odmiennych kierunkach – S17 do Warszawy a S12
do Piotrkowa Trybunalskiego – jest bardzo istotną przewagą konkurencyjną Gminy Końskowola.
Dostępność komunikacyjna w takim wymiarze stwarza duże szanse na „przyciąganie” inwestorów
i pobudzenie lokalnego rynku pracy. Stworzenie terenów inwestycyjnych przy węźle Sielce
spowodowałoby pojawienie się na mapie Lubelszczyzny niezwykle atrakcyjnego obszaru do
lokowania kapitału. Dodatkowo ten potencjału wzmacniają zasoby lokalnego rynku pracy, bliskość
Lublina i Puław (wysoka chłonność rynku) oraz pozytywne nastawienie władz i mieszkańców.
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Środowisko naturalne i walory przyrodnicze sprawiają, że teren Gminy Końskowola jest szczególnie
atrakcyjny dla inwestycji rekreacyjnych oraz do wypoczynku dla mieszkańców powiatu puławskiego,
w szczególności jako „zaplecze” dla Miasta Puławy. Planowane inwestycje: zalew w Witowicach, park
sensoryczny w Brzezinkach czy termy „Geotermia Pulki” mają realną szansę zwiększyć atrakcyjność
Końskowoli w tym obszarze i przełożyć się na wzrost gospodarczy.

W „Wojewódzkim Programie Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa
Lubelskiego” z 2006 roku Gmina Końskowola została wskazana jako obszar:
» perspektywiczny dla rozwoju energetyki geotermalnej,
»

predestynowany do uprawy roślin energetyczny o wysokich wymaganiach glebowych,

»

preferowany do rozwoju energetyki z biomasy,

»

istotnych zasobach energetycznych wiatru,

»

możliwy do rozwoju energetyki wodnej.

Końskowola posiada zatem potencjał we wszystkich obszarach OZE, co jest bardzo rzadko spotykaną
sytuacją.

Poniżej zdefiniowano najważniejsze ryzyka i potencjalne zagrożenia związane z wyborem danego
potencjału, wokół którego może być budowana nowa marka gospodarcza Gminy Końskowola.
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Tabela 32.

Ryzyka dla kluczowych potencjałów rozwojowych, związanych z potencjalna marką
gospodarczą.

potencjał rozwojowy

kluczowe ryzyko/zagrożenie
Końskowola jest kojarzona przede wszystkim z różami jako symbolem całej branży Sama
róża natomiast nie jest symbolem gospodarczym, bowiem jest konotacje są dotyczą sfery
społecznej.
Podczas realizacji badań pogłębionych (IDI – Individual In-Depth Interviews,
indywidualnych wywiadów pogłębionych) wśród 25 lokalnych przedsiębiorców, na pytanie
„czy promocja ta powinna się skupić przede wszystkim na różach jako symbolu całej branży,
czy też traktować szkółkarstwo znacznie szerzej” wszyscy przedsiębiorcy zgodnie
stwierdzili, że tego typu promocja powinna skupiać się na całej branży, a nie tylko na róży
jako jednym z jej elementów:
„Tak, powinno się traktować szkółkarstwo znacznie szerzej. Róże to tylko symbol. Przyszłość jest
w szkółkarstwie.” /IDI 1/

SZKÓŁKARSTWO

„Powinno się traktować szerzej. Asortyment jest bardzo szeroki, jak drzewka owocowe, ozdobne i róże.”
/IDI 9/
„Powinno się traktować znacznie szerzej. Końskowolskie szkółkarstwo to także w dużej mierze drzewka
owocowe i ozdobne, więc uważam, że róża nie może być symbolem całej branży.” /IDI 10/
„Powinno się traktować znaczenie szerzej, ponieważ róże to tylko 30% produkcji ozdobnej.” /IDI 11/
„Znacznie szerzej. Jest dużo szkółkarstwa. Bardziej kojarzy się z krzewami niż różami.” /IDI 15/
„Zdecydowanie szerzej, jest mnóstwo szkółek, które mają potencjał.” /IDI 18/

Ryzykiem – a jednocześnie dużym wyzwaniem – jest to jak w postaci logotypu marki
wyrazić całą branże, nie używając symbolu róży, przy zachowaniu czytelności
i jednoznaczności przekazu.

TERENY
INWESTYCYJNE

Prace przy budowie drogi S12 potrwają do końca 2016 lub początku 2017 roku, bowiem
21.10.2014 roku otwarto oferty na budowę połączenia węzła Kurów Zachód na S17
z mostem przez Wisłę w Puławach. Zatem realne wytyczenie terenów inwestycyjnych i ich
uzbrojenie jest wiec perspektywą co najmniej 3-letnią. Biorąc pod uwagę fakt, że Gmina
Końskowola uzyskała dofinansowanie na realizację międzynarodowej kampanii
gospodarczej, promowanie terenów inwestycyjnych, które są w planach może być
działaniem, które przyniesie odwrotny efekt do zamierzonego.
Dodatkowo należy zdefiniować ryzyko związane z pozyskaniem terenów inwestycyjnych,
bowiem działki, na których planowane jest wytyczenie 40ha terenów inwestycyjnych
należą do blisko 200 mieszkańców. Istnieje zatem konieczność ich wykupu, a przeszkodą
w tym wypadku może być cena lub sama chęć odsprzedaży.
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potencjał rozwojowy

POTENCJAŁ
REKREACYJNOWYPOCZYNKOWY

kluczowe ryzyko/zagrożenie
Rozwój funkcji rekreacyjno-wypoczynkowy jest związany z koniecznością realizacji
kosztownych inwestycji. Same odwierty geotermalne to koszt co najmniej kilkunastu
milionów złotych. Średni koszt 1 km odwiertu geotermalnego to 0k. 5-5,5 mln59, więc jeżeli
w Końskowoli hipotetycznie wody geotermalne byłby położone 4 km pod powierzchnią
Ziemi wówczas koszt odwiertu wyniósłby ok. 20 mln. Koszt inwestycji jest bardzo duży i do
końca nie wiadomo, jaki byłby efekt wykonania odwiertu. Jest to więc dla gminy duże
ryzyko finansowe. Bez pozyskania zewnętrznych źródeł finasowania wykonanie odwiertu
będzie dla Gminy obciążeniem finansowym, któremu nie będzie w stanie sprostać. Sama
budowa term realna jest jedynie w partnerstwie publiczno-prywatnym (konieczność
pozyskania inwestora). W perspektywie czasowej niniejszej strategii – do 2020 roku –
w zakresie realizacji inwestycji „Geotermia Pulki” samo wykonanie odwiertu będzie
sukcesem, natomiast budowy term najwcześniej zakończyć się może ok. 2025 roku,
chociaż termin ten jest bardzo hipotetyczny.
W przypadku Zalewu w Witowicach problemem jest sprawa własności gruntów, które
należą do ponad 200 prywatnych właścicieli i należy je wykupić. Zbyt wygórowana
oczekiwania finansowe właścicieli lub niechęć sprzedaży działek mogą być dużym
utrudnieniem w realizacji inwestycji. Trudno jest również przewidzieć kiedy zalew zostanie
sfinalizowany, bowiem bez wsparcia zewnętrznego Gminie trudno będzie zrealizować to
przedsięwzięcie.
W chwili obecnej walory naturalne, zasoby kulturowe oraz stan środowiska przyrodniczego
nie są potencjałem, który w sposób trwały i zintegrowany jest wykorzystywany w celu
wzrostu gospodarczego Gminy. Końskowola nie ma żadnej oferty wypoczynkoworekreacyjnej dla mieszkańców aglomeracji puławskiej i regionów sąsiednich. Wobec tego
„w okresie przejściowym” – od chwili obecnej do czasu ukończenia inwestycji rekreacyjnowypoczynkowych – trudno będzie zbudować atrakcyjną ofertę dla marki bazującej na tym
potencjale.
Oparcie marki gospodarczej na OZE jest ryzykowne ze względu na potencjalne protesty
i opory społeczne. Marka powinna budzić szeroki consensus społeczny i stanowić
płaszczyznę do szerokiej identyfikacji, więc w tym względzie ten potencjał rozwojowy jest
ryzykowny.

ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII

W 2013 roku po protestach społecznych w sprawie budowy w wiatraków Rada Gminy
przyjęła uchwałę, która określa, że odległość elektrowni wiatrowych od zabudowań musi
być nie mniejsza niż 3 kilometry. Ostatecznie przekreśla to szanse na postawienie farm
wiatrowych w Gminie Końskowola. Zatem istnieje uzasadnione ryzyko, że w przypadku
kolejnych inwestycji OZE mogłoby dojść do następnych oporów społecznych.

Źródło: opracowanie własne PARR.

59

Budowa w latach 2012/2013 odwiertu geotermalnego w miejscowości Bańska Niżna (pow. nowotarski) o głębokości 3,5 km
kosztowała 20 mln zł (www.gazetakrakowska.pl/artykul/708579,nowy-targ-nowy-odwiert-geotermalny-za-20-mlnzl,id,t.html), a w Gminie Kleszczów wykonanie odwiertu na głębokość niewiele ponad 1,6 km kosztowało około 8 mln zł
(www.epiotrkow.pl/news/Czy-postawia-na-zrodla-geotermalne-w-Piotrkowie,13486). Średni koszt 1 km odwiertu wynosi
zatem ok. 5-5,5 mln.
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Powyższą analizę (przeprowadzoną przede wszystkim metodę desk research) potwierdzają wyniki
przeprowadzonych reprezentatywnych badań. Mieszkańcy Gminy w przeważającej większości
uważają, że największym potencjałem Końskowoli jest szkółkarstwo – średnia 4,6 w skali ocen
0-5, gdzie „5” oznaczało „bardzo duży potencjał”, a „0” to „zupełny brak potencjału”. Natomiast
najmniejszy potencjał zdaniem mieszkańców to odnawialne źródła energii – średnia ocena 2,6 – co
potwierdza brak społecznej zgody na ten kierunek rozwoju. Tereny inwestycyjne uzyskały średnią
cenę 3,5 (3 miejsce), a obszar wypoczynku dla powiatu puławskiego 3,2.

Wykres 53.

Ocena potencjałów Gminy Końskowola przez jej mieszańców.
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

szkółkarstwo

4,6

mieszkalnictwo (atrakcyjny teren do zamieszkania)

3,9

tereny inwestycyjne

3,5

rolnictwo ekologiczne

3,4

turystyka

3,3

obszar wypoczynku dla mieszkańców powiatu
puławskiego
odnawialne źródła energii

5,00

3,2

2,6

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 680 mieszkańców Gminy Końskowola.

Słabą w chwili obecnej dostępność terenów rekreacyjnych, ofert aktywnego wypoczynku i możliwości
ciekawego spędzania wolnego czasu potwierdzają mieszkańcy w ocenie 20 czynników
wypływających na jakość życia mieszkańców. Powyższe czynniki zajmują końcowe miejsca i zostały
kolejno średnio ocenione w skali 1-5, gdzie „5” to „zdecydowanie dobrze”, a „1” to „zdecydowanie
źle”, na 3,14 i 3,03 i 2,96.
Natomiast, pomimo takiej oceny obecnej rekreacyjnej atrakcyjności Gminy, mieszkańcy wyrażają
duża aprobatę dla pomysłu realizacji inwestycji w tym zakresie: budowa zalewu rekreacyjnego
Witowice-Chrząchów (średnia ocena w skali 0-5 – 4,4), budowa term „Geotermia Pulki” – ośrodka
rekreacyjno-zdrowotnego w oparciu o źródła geotermalne (średnia ocena 4,3), urządzenie parku
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sensorycznego „Brzezinki” w Końskowoli (oddziaływanie na wszystkie zmysły: wzrok, słuch, smak,
węch i dotyk) (średnia ocena 4,2). Podobnie atrakcyjność pomysłów w/w inwestycji oceniają
mieszkańcy subregionu puławskiego, przy czym największym zainteresowaniem wśród tej grupy
cieszy się pomysł budowy term „Geotermia Pulki” – ośrodka rekreacyjno-zdrowotnego w oparciu
o źródła geotermalne. Generalnie można zaobserwować, że wszystkie badane inwestycje cieszą się
dużym zainteresowaniem i akceptacją, zarówno ze strony rodzimych mieszkańców, jak i osób
z subregionu puławskiego.

Wykres 54.

Ocena przez mieszkańców wybranych czynników wpływających na jakość życia
w Gminie Końskowola?
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

położenie geograficzne

4,21

dostępność usług komunalnych
(woda, gaz, kanalizacja)
obiekty przeznaczone dla dzieci
(przedszkola, żłobki, place zabaw)

4,17
3,99

komunikacja z miastem Puławy

3,97

czystość i estetyka gminy

3,90

poziom (jakość) nauczania w szkołach
podstawowych i ponadgimnazjalnych

3,80

stan środowiska naturalnego

3,78

atrakcyjność oferty imprez kulturalnych
i rozrywkowych

3,66

poziom bezpieczeństwa

3,65

dostępność gruntów pod budownictwo mieszkaniowe

3,57

stan dróg gminnych

3,49

komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami

3,39

ścieżki i trasy rowerowe

3,38

aktywność społeczna mieszkańców

3,37

stan i jakość chodników

3,25

opieka zdrowotna (dostępność lekarzy)

3,17

tereny rekreacyjne

3,14

dostępność ofert aktywnego wypoczynku

3,03

możliwość ciekawego spędzenia wolnego czasu
rynek pracy – dostępność miejsc pracy

5,0

2,96
2,47

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 680 mieszkańców Gminy Końskowola.
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Wykres 55.

Średnia ocena przez mieszkańców Końskowoli ważność dla rozwoju gospodarczego
Gminy Końskowola planowanych inwestycji i działań.
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Końskowoli na cele kultury
oraz przywrócenie Rynkowi znaczenia centrum miejscowości

5,00

4,5

budowa zalewu rekreacyjnego Witowice-Chrząchów

4,4

budowa centrum targowego w Końskowoli, służącego promocji
produkcji szkółkarskiej

4,4

informatyzacja Gminy Końskowola

4,3

budowa term „Geotermia Pulki” - ośrodka rekreacyjnozdrowotnego w oparciu o źródła geotermalne

4,3

urządzenie parku sensorycznego „Brzezinki” w Końskowoli
(oddziaływanie na wszystkie zmysły: wzrok, słuch, smak, węch i
dotyk)

4,2

stworzenie terenów inwestycyjnych przy węźle komunikacyjnym
Sielce

4,1

Do oceny użyto skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza „zupełnie się nieważne”, a 5 „bardzo ważne”
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola.

Wykres 56.

Średnia ocena przez mieszkańców Końskowoli atrakcyjność inwestycji i działań,
które planują władze Gminy Końskowola.
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Końskowoli na cele kultury
oraz przywrócenie Rynkowi znaczenia centrum miejscowości

4,4

budowa centrum targowego w Końskowoli, służącego promocji
produkcji szkółkarskiej

4,4

budowa term „Geotermia Pulki” - ośrodka rekreacyjnozdrowotnego w oparciu o źródła geotermalne

4,4

budowa zalewu rekreacyjnego Witowice-Chrząchów

4,4

urządzenie parku sensorycznego „Brzezinki” w Końskowoli
(oddziaływanie na wszystkie zmysły: wzrok, słuch, smak, węch i
dotyk)

4,3

stworzenie terenów inwestycyjnych przy węźle komunikacyjnym
Sielce

4,2

Do oceny użyto skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza „całkowicie nieatrakcyjne”, a 5 „bardzo atrakcyjne”.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola.
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Wykres 57.

Średnia ocena stopnia zainteresowania mieszkańców subregionu puławskiego
odwiedzeniem następujących miejsc w Gminie Końskowola:
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

termy „Geotermia Pulki” - ośrodek rekreacyjno-zdrowotny w
oparciu o źródła geotermalne

4,2

Rynek w Końskowoli wraz z zabytkowym Ratuszem

4,1

zalew rekreacyjny Witowice-Chrząchów

4,1

park sensoryczny „Brzezinki” w Końskowoli

3,9

Do oceny użyto skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza „zupełny brak zainteresowania ”, a 5 „bardzo duże zainteresowanie”
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.

Potencjał Końskowoli jako dobrego miejsca do życia, prowadzenia działalności gospodarczej
i inwestowania także potwierdzają wyniki badań – najwyżej została oceniona atrakcyjność
mieszkaniowa Końskowoli. Średnie uzyskanych ocen są na wysokim poziomie – w szczególności
wśród mieszkańców, co należy ocenić bardzo pozytywnie, bo bardzo często w badaniach uzyskuje się
wyniki, w których mieszkańcy są bardzo krytyczni w stosunku do swojej atrakcyjności, a osoby
„z zewnątrz” doceniają ją w dużo większym stopniu. W Końskowoli jest odwrotnie co świadczy
o pozytywnym klimacie społecznym w Gminie.

Wykres 58.

Ocena atrakcyjności Gminy Końskowola przez mieszkańców Gminy i subregionu.
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

atrakcyjność mieszkaniowa (do
zamieszkania w gminie)

4,43

atrakcyjność mieszkaniowa (do
zamieszkania w gminie)

4,01

atrakcyjność do życia

4,37

atrakcyjność do życia

4,01

atrakcyjność do prowadzenia
działalności gospodarczej

4,35

atrakcyjność turystyczna

3,59

atrakcyjność do inwestowania

4,35

atrakcyjność do inwestowania

3,55

atrakcyjność turystyczna

4,34

atrakcyjność do prowadzenia
działalności gospodarczej

3,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola
i 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.
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Także ocena stopnia rozwoju Gminy Końskowola w porównaniu z innymi gminami województwa
lubelskiego wypada bardzo korzystnie. Zarówno ponad połowa mieszkańców Końskowoli, jak
i mieszkańców subregionu puławskiego, uważa, że Gmina Końskowola rozwija się szybciej lub
zdecydowanie szybciej niż inne lubelskie gminy, a mieszkańcom żyje się lepiej lub zdecydowanie
lepiej. Skala tak pozytywnych ocen jest rzadko spotykania – w szczególności na ścianie wschodniej.
Mieszkańcy doceniają także starania władz gminy w zakresie działań prorozwojowych, bowiem ponad
połowa z nich uważa, że działania lokalnej władzy wspierają rozwój gospodarczy Gminy.

Wykres 59.

Ocena przez mieszkańców Gminy i subregionu puławskiego stopnia rozwoju Gminy
Końskowola w porównaniu z innymi gminami województwa lubelskiego i aktywności
władz w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego.

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

w porównaniu z innymi gminami
województwa lubelskiego mieszkańcom
Gminy Końskowola żyje się

w porównaniu z innymi gminami
województwa lubelskiego Gmina
Końskowola rozwija się:

mieszkańcy Gminy Końskowola

nie wiem / nie mam zdania

zdecydowanie nie

raczej nie

średnio (ani tak, ani nie)

raczej tak

zdecydowanie tak

nie wiem / trudno powiedzieć

zdecydowanie wolniej

wolniej

tak samo

szybciej

zdecydowanie szybciej

nie wiem / trudno powiedzieć

zdecydowanie gorzej

gorzej

tak samo

lepiej

zdecydowanie lepiej

0,0

działania prowadzone przez władze
samorządowe Gminy Końskowola wspierają
rozwój gospodarczy

mieszkańcy subregionu puławskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola
i 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.
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Podstawowe atuty gospodarcze Końskowoli: położenie i dostępność komunikacyjną, klimat
społeczny (nastawienie mieszkańców), dobra infrastruktura techniczna oraz sprzyjające warunki do
prowadzania biznesu również potwierdzają wyniki badań. W szczególności położenie i dostępność
komunikacyjna, zarówno w ocenie mieszkańców Gminy [patrz: ocena czynników jakości życia przez
mieszkańców Gminy], jak i subregionu puławskiego [patrz: wykres poniżej] zajmują wysokie pozycje.
Zadaniem mieszkańców subregionu najwyżej zostały ocenione walory przyrodnicze, co przekłada się
na potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy. Jednakże dostępność ofert aktywnego wypoczynku
i infrastruktura gastronomiczno-noclegowa uzyskały jedne z najniższych wyników, co potwierdza
wcześniejszą tezę, że Końskowola nie jest w chwili obecnej przygotowana na dynamiczny rozwój
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. Potwierdza to zdiagnozowana na etapie analizy słabości tego
kierunku rozwoju.

Wykres 60.

Ocena przez mieszkańców subregionu puławskiego czy poniższe cechy są wadą czy
zaletą w przypadku Gminy Końskowola.
zaleta
0%

10%

wada

20%

nie wiem

30%

40%

walory przyrodnicze (krajobraz, fauna i
flora)

80%

0,5

65,7

wartości historyczne i kulturowe (zabytki,
architektura, interesujące miejsca)

56,5

wyrazista i rozpoznawalna promocja

56,5

infrastruktura turystyczna (ścieżki
rowerowe, wytyczone szlaki)

56,0

rozwój firm i dobre warunki do
prowadzenia biznesu
infrastruktura techniczna (wodociągi,
kanalizacja, gaz)
dostępność ofert aktywnego wypoczynku

31,0
40,3

0,5

43,5

5,6

48,6

2,3
3,7

33,8

28,2

37,5

3,2

41,2

30,6

36,6

12,5

44,0

6,5
6,0

16,7

26,9

3,7

45,8

100%

30,6

0,9

58,8

jakość dróg

90%

7,4

62,5

atrakcyjna lokalizacja do osiedlenia się

rynek pracy (możliwość znalezienia
zatrudnienia i wysokość zarobków)

70%

1,9

69,0

dostępność komunikacyjna (łatwość
dotarcia do gminy)

dobra baza noclegowa i gastronomiczna

60%

81,5

przychylne nastawienie mieszkańców

zainteresowanie inwestorów
zewnętrznych

50%

53,7
55,1
59,7
63,4

20,8

50,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.
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W celu określenia jaki rzeczywiście wizerunek posiada Gmina Końskowola wśród mieszkańców Gminy
i mieszkańców subregionu puławskiego zapytano ich o pierwsze skojarzenie przychodzące im
spontanicznie do głowy na myśl o Końskowoli.
Badania wskazały jednoznacznie, że Gmina Końskowola budzi bardzo pozytywne odczucia. Ich
skala jest wręcz niespotykana jak na lubelską gminę. Wśród mieszkańców Gminy 95,6% wskazuje
pierwsze spontaniczne („z głowy”) skojarzenie przychodzące na myśl o Końskowoli jako nacechowane
emocjami pozytywnymi. Pierwsze negatywne odczucia ma zaledwie 2,9% mieszkańców (przy
maksymalnym błędzie statystycznym badania 3,97% i prawdopodobieństwie prawdziwości
uzyskanych wyników na poziomie 97%). Natomiast wśród mieszkańców subregionu puławskiego,
którym znana jest Gmina Końskowola, wyniki są jeszcze bardziej optymistyczne, bowiem ani jedna
osoba nie wskazała pierwszego spontanicznego skojarzenia z Końskowolą, które nacechowane
byłoby zabarwieniem negatywnym, a dla aż 96,6% konotacje z Końskowolą są pozytywne (przy
maksymalnym błędzie statystycznym badania 2,99% i prawdopodobieństwie prawdziwości
uzyskanych wyników 95%).
Poniżej przedstawiono wykresy porównawcze jakie emocje wzbudza Końskowola wśród
mieszkańców Gminy i subregionu puławskiego:
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Wykres 61.

Pierwsze skojarzenia, które mieszkańcom Gminy i subregionu puławskiego
przychodzą na myśl o Gminie Końskowola.
mieszkańcy Gminy Końskowola

mieszkańcy subregionu puławskiego
negatywne
0,0%

negatywne
2,9%

neutralne
3,4%

neutralne
1,5%

pozytywne
95,6%

pozytywne

negatywne

pozytywne
96,6%

neutralne

pozytywne

negatywne

neutralne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola
i 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.

Zastanawiające nieco jest to, że zaledwie 20,5% mieszkańców subregionu puławskiego deklaruje,
że zna Gminę Końskowola. Być może wynika to z faktu rozległości geograficznej subregionu
puławskiego, bowiem odległość od Łukowa do Janowa Lubelskiego (skrajnych miast subregionu)
wynosi aż 170 km i podróż między nimi zajmuje ok. 2:30 godz. (odległość większa niż miedzy Lublinem
a Warszawą). Być może innym z powodów jest także zbyt mała aktywność promocyjna Końskowoli.

Zdjęcie 13.

Znajomość Gminy Końskowola wśród mieszkańców subregionu puławskiego.
znam Gminę
Końskowola
20,5%

znam Gminę
Końskowola
nie znam Gminy Końskowola
79,5%

nie znam Gminy
Końskowola

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.
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Mieszkańcy Gminy Końskowola nie mają problemu ze spontanicznym wskazaniem
charakterystycznych dla Końskowoli: imprez (94% osób mieszkających w Końskowoli potrafi
„z głowy” wymienić imprezę), zabytków/miejsc (84% mieszkańców udziela odpowiedzi w tej sferze)
oraz symbolu (68% mieszkańców potrafi wskazać charakterystyczny dla ich gminy symbol). Nieco
większe problemy mieszkańcy Gminy Końskowola mają ze wskazaniem „z pamięci”
charakterystycznej postaci/osoby oraz przedsiębiorstwa, chociaż należy obiektywnie uznać, że liczba
wskazać w dwóch ostatnich obszarach jest duża, bowiem wynosi odpowiednio 42,5% oraz 56,5%.
Natomiast wśród mieszkańców subregionu puławskiego, którzy znają Gminę Końskowola –
20,5% mieszkańców, największy odsetek potrafi spontanicznie wymienić imprezę, z którą kojarzy
Gminę Końskowola (58% wskazań). Największy problem stanowiło wymienienie przynajmniej jednej
charakterystycznej dla Końskowoli postaci/osoby (tylko 13% mieszkańców subregionu puławskiego
znających Gminę Końskowola udzieliło odpowiedzi w tym zakresie).

Wykres 62.

Symbol, zabytek/miejsce, impreza, postać/osoba i przedsiębiorstwo, które kojarzą się
z Gminą Końskowola lub są dla niego charakterystyczna (% spontanicznych wskazań
mieszkańców Gminy oraz mieszkańców subregionu puławskiego ogółem i znających
Gminę Końskowola).
symbol
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0

przedsiębiorstwo

zabytek lub miejsce

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

postać lub osoba

impreza

mieszkańcy Gminy Końskowola
mieszkańcy subregionu puławskiego znający Gminę Końskowola
mieszkańcy subregionu puławskiego ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola
i 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.
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Zdaniem aż 69% mieszkańców, którzy spontanicznie wskazali symbol charakterystyczny dla
Gminy Końskowola (49% ogółu mieszkańców), na to miano zasługuje róża.

Tabela 33.

Symbole charakterystyczne w opinii mieszkańców dla Końskowoli – spontaniczne
wskazania.

L.p.

symbol

%
odpowiedzi

% odpowiedzi w całości
badanej grupy (n=680)

Liczba
odpowiedzi

1.

RÓŻA

69,2%

48,8%

332

2.

HERB KOŃSKOWOLI (TOPÓR)

13,3%

9,4%

64

3.

SZKÓŁKARSTWO, KRZEWY

5,6%

4,0%

27

4.

KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY

2,1%

1,5%

10

OGRODNICTWO

2,1%

1,5%

10

inne odpowiedzi

7,7%

5,4%

37

5.

razem:

100,0%

70,6%

480

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola.

Wśród 65% mieszkańców subregionu puławskiego, który znają Gminą Końskowola, panuje
identyczna opinia, że symbolem Końskowoli jest róża (w skali całego subregionu różę jako symbol
Końskowoli uznaje 5,4% mieszkańców).

Tabela 34.

Spontaniczne wskazania mieszkańców subregionu puławskiego w zakresie symbolu
Gminy Końskowola.

L.p.

symbol

% odpowiedzi

% odpowiedzi w
subregionie puławskim
(n=1059)

Liczba odpowiedzi

1.

RÓŻA

64,8%

5,4%

57

2.

KOŃ

8,0%

0,7%

7

inne odpowiedzi

27,3%
razem:

100,0%

2,4%

24
8,3%

88

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.

Aż 65% mieszkańców Gminy jest w stanie spontanicznie („z głowy”) wymienić wyróżnik
Końskowoli, który ich zdaniem czyni Gminę unikalną – charakteryzuje ją na tle innych gmin
województwa lubelskiego. Wynik ten należy uznać za bardzo dobry. Natomiast wśród mieszkańców
subregionu puławskiego, którzy znają Gminę Końskowola, 63% potrafi „w pamięci” odnaleźć
unikat dla Końskowoli (w skali całego subregionu jest to 17,8% mieszkańców).
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Wykres 63.

Spontaniczne wymienienie wyróżnika (unikalnej cechy) Końskowoli na tle innych
gmin województwa lubelskiego.
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

mieszkańcy Gminy Końskowola

64,9

35,1

mieszkańcy subregionu puławskiego znający Gminę Końskowola

63,1

36,9

mieszkańcy subregionu puławskiego ogółem

wskazanie wyróżnika Końskowoli

12,9

7,5

79,5

nie wiem / nie mam zdania

nie znam Gminy Końskowola

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola
i 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.

Zdaniem przeważającej liczby mieszkańców najbardziej charakterystyczne wyróżniki Gminy
Końskowola to róże i szkółkarstwo – ponad 50% spontanicznych wskazań.

Tabela 35.

Czym zdaniem mieszkańców Gmina Końskowola wyróżnia się (pod jakim względem
jest unikalna) na tle innych gmin województwa lubelskiego.

L.p.

wyróżnik Końskowoli

%
odpowiedzi

% odpowiedzi w całości badanej
grupy (n=680)

Liczba
odpowiedzi

1.

RÓŻE

25,7%

19,9%

135

2.

SZKÓŁKARSTWO

23,2%

17,9%

122

3.

ROLNICTWO

6,1%

4,7%

32

4.

GMINA CZYSTA, ZADBANA

3,4%

2,6%

18

5.

ZAGŁĘBIE RÓŻANE

3,4%

2,6%

18

6.

OGRODNICTWO

3,2%

2,5%

17

7.

ZABYTKI

3,2%

2,5%

17

8.

DYNAMICZNIE SIĘ ROZWIJA

2,9%

2,2%

15

28,8%

22,2%

inne odpowiedzi
razem:

100,0%

151
77,2%

525

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola.
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Podobne zdanie mają mieszkańcy subregionu puławskiego, dla których wyróżnikami Gminy
Końskowola są: szkółkarstwo (26,5%) i róże (19,6%).

Tabela 36

Czym zdaniem mieszkańców subregionu puławskiego Gmina Końskowola wyróżnia
się (pod jakim względem jest unikalna) na tle innych gmin województwa lubelskiego.

L.p.

wyróżnik Końskowoli

%
odpowiedzi

% odpowiedzi
w subregionie puławskim
(n=1059)

Liczba
odpowiedzi

1.

SZKÓŁKARSTWO

26,5%

4,7%

50

2.

RÓŻE

19,6%

3,5%

37

3.

OGRODNICTWO

5,3%

0,9%

10

4.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA
ROLNICZEGO

4,8%

0,8%

9

5.

GMINA ROLNICZA

4,2%

0,8%

8

6.

SZYBKO SIĘ ROZWIJA

3,2%

0,6%

6

36,5%

6,5%

inne odpowiedzi
razem:

100,0%

69
17,8%

189

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.

Aby określić jaką, w wyobrażeniach mieszkańców Gminy i subregionu puławskiego, specyfikę posiada
Końskowola 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 64.

Określenie najlepiej oddające specyfikę Gminy Końskowola – opinia mieszkańców.
0,0

Gmina biznesu i inwestycji

10,0

2,1

Gmina handlowa

1,9

50,0

60,0

70,0

80,0

0,7

Gmina nowoczesna

2,1

Gmina otwarta na ludzi

2,1

Gmina rozrywek

40,0

3,7

Gmina dynamicznie rozwijająca się

Gmina rodzinna

30,0

0,4

Gmina drobnej przedsiębiorczości

Gmina nauki i edukacji

20,0

3,1
1,5

Gmina spokojna

6,6

Gmina sportu i rekreacji

0,9

Gmina turystyczna

0,4

Gmina wydarzeń kulturalnych

2,4

Gmina zabytków

2,6

Gmina rolnicza

69,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola.

Oceniając specyfikę Gminy Końskowola mieszkańcy uznali, iż najbardziej pasuje do niej określenie
gmina rolnicza (69,6%).
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Wykres 65.

Określenie najlepiej oddające specyfikę Gminy Końskowola – opinia mieszkańców
subregionu puławskiego
0,0

20,0

Gmina biznesu i inwestycji

0,0

Gmina drobnej przedsiębiorczości

0,5

Gmina dynamicznie rozwijająca się
Gmina handlowa
Gmina nauki i edukacji

80,0

100,0

2,8
0,0
2,8

Gmina otwarta na ludzi

2,3

Gmina rodzinna

4,1

Gmina rozrywek

0,5

Gmina spokojna

0,5

Gmina sportu i rekreacji

0,0

Gmina turystyczna

1,8

Gmina wydarzeń kulturalnych

1,8
0,5

Gmina rolnicza
nie wiem

60,0

1,4

Gmina nowoczesna

Gmina zabytków

40,0

77,4
3,7

Analogicznie do mieszkańców Gminy, również mieszkańcy subregionu puławskiego, oceniając
priorytetową specyfikę Końskowoli, uznali, iż najbardziej pasuje do niej określenie gmina rolnicza (77%).
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Nie są zatem zaskakujące, w stosunku do takiego postrzegania Końskowoli, oczekiwania
mieszkańców odnośnie priorytetowych kierunków rozwoju Gminy w najbliższych 10 latach.
Dominuje oczekiwanie w zakresie rozwoju sektora rolniczego, co należy interpretować jako
akceptację dla dalszego wspierania branży szkółkarskiej. Duża jest również aprobata dla drobnej
przedsiębiorczości – blisko 40% mieszkańców oczekuje tego kierunku rozwoju. Ważnym
obszarem jest także edukacja i nauka.
Mieszkańcy zatem oczekują przede wszystkim pobudzenia lokalnego rynku pracy i rozwoju branż,
z których Końskowola słynie i które są dla niej tradycyjne, a więc szkółkarstwa. Interesujące jest to, że
na 5 miejscu w priorytetowych kierunkach rozwoju znalazły się OZE (18% mieszkańców uważa ten
obszar za priorytet rozwoju). Najmniejsza akceptacja społeczna jest dla mieszkalnictwa
i wypoczynku.

Wykres 66.

Jaki powinien być priorytetowy obszar rozwoju Końskowoli w najbliższych 10 latach?
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

rolnictwo

43,2

drobna przedsiębiorczość (mikro i małe przedsiębiorstwa)

39,1

edukacja i nauka

30,6

turystyka

24,3

odnawialne źródła energii

18,1

sport i rekreacja

17,4

biznes (duże i średnie przedsiębiorstwa)

15,9

handel

14,1

kultura

12,9

nowoczesne technologie

11,3

rozrywka

9,0

wypoczynek

8,4

mieszkalnictwo

6,9

nie wiem / nie mam zdania

6,6

inny

50,0

3,7

Badany mógł wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród 680 mieszkańców Gminy Końskowola.
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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 i mieszkańcy
subregionu puławskiego, co najmniej 5% z całości respondentów wymieniło spontanicznie („z głowy”)
dane skojarzenie z Końskowolą, to oznacza, że wywiera ono już pewien wpływ na wizerunek
Końskowoli.
Na pytanie o spontaniczną odpowiedź dotyczącą pierwszego skojarzenia z Gminą Końskowola,
60,3% osób udzieliło takiego wskazania. Natomiast 39,7% mieszkańców nie potrafiło „znaleźć
w głowie” żadnej asocjacji z gminą, w której mieszkają. Jednakże powyższa proporcja ukazuje, że
Gmina Końskowola budzi emocje i skojarzenia wśród mieszkańców.
Wśród mieszkańców subregionu puławskiego, którzy znają Gminę Końskowola aż 82% potrafi
spontanicznie („z głowy”) wymienić skojarzenie z Końskowolą. W skali całego subregionu jest t0
16,8% mieszkańców. Widoczna jest zatem w tym przypadku prosta korelacja – jeżeli mieszkaniec
subregionu puławskiego zna Gminę Końskowola, 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.
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Wykres 67.

Umiejętność wymienienia spontanicznego skojarzenia przychodzącego na myśl
o Gminie Końskowola – perspektywa mieszkańców Gminy i subregionu puławskiego.
0%

10%

20%

mieszkańcy Gminy
Końskowola

30%

50%

60%

70%

80%

60,3

mieszkańcy subregionu
puławskiego znający Gminę
Końskowola

mieszkańcy subregionu
puławskiego ogółem

40%

90%

39,7

82,0

16,8

100%

3,7

18,0

79,5

wskazanie pierwszego skojarzenia z Końskowolą

nie wiem / nie mam zdania

nie znam Gminy Końskowola

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola
i 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.

Wśród mieszkańców Gmina Końskowola posiada silne spontaniczne konotacje skojarzeniowe,
które są skupione w następujących obszarach: róże, atrakcyjność, pozytywny wizerunek
i szkółkarstwo. Te spontaniczne wskazania stanowią prawie 52% wszystkich odpowiedzi
mieszkańców gminy pochodzący z „głowy”, co świadczy o silnych konotacjach i emocjach, które budzi
Końskowola. Budując wizerunek należy zatem priorytetowo skupić się na tych trwałych
skojarzaniach.

Tabela 37.

Pierwsze, spontaniczne skojarzenia przychodzące do głowy mieszkańcom Końskowoli
na myśl o ich gminie.

L.p.

pierwsze skojarzenie przychodzące do głowy na
myśl o Gminie Końskowola

%
odpowiedzi

% odpowiedzi w całości
badanej grupy (n=680)

Liczba
odpowiedzi

1.

RÓŻE, GMINA RÓŻANA

25,1%

16,5%

112

2.

ATRAKCYJNA GMINA

14,3%

9,4%

64

3.

BARDZO POZYTYWNE

6,3%

4,1%

28

4.

SZKÓŁKARSTWO

6,1%

4,0%

27

5.

BAŁAGAN NA POSESJACH

3,8%

2,5%

17

6.

BEZROBOCIE

3,4%

2,2%

15

7.

BOGATA GMINA

3,1%

2,1%

14

8.

BOGACI LUDZIE

2,7%

1,8%

12

inne odpowiedzi

35,2%

23,1%

157

razem:

100,00%

65,60%

446

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola.
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Mieszkańcy subregionu puławskiego kojarzą Gminę Końskowola z różami i szkółkarstwem. Jeżeli
dokona się zsumowania udzielonych spontanicznie wskazań związanych z różami i szkółkarstwem to
wyniosą one ok. 55% wszystkich odpowiedzi „z głowy” – co stanowi ok. 12% dla mieszkańców całego
obszaru subregionu puławskiego. Jest to niezwykle silne spontaniczne skojarzenie. Gmina
Końskowola jest także często kojarzona z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Tabela 38.

L.p.

Pierwsze, spontaniczne skojarzenia przychodzące do głowy mieszkańcom subregionu
puławskiego na myśl o Gminie Końskowola.

pierwsze skojarzenie przychodzące do
głowy na myśl o Gminie Końskowola

%
odpowiedzi

% odpowiedzi w subregionie
puławskim (n=1059)

Liczba
odpowiedzi

1.

RÓŻE

27,3%

5,9%

63

2.

SZKÓŁKARSTWO

19,0%

4,2%

44

3.

LODR

11,3%

2,5%

26

4.

ŚWIĘTO RÓŻY

4,3%

0,9%

10

5.

OGRODNICTWO

3,5%

0,8%

8

6.

ROLNICTWO

3,0%

0,7%

7

7.

ŁADNA GMINA

2,2%

0,5%

5

8.

SADOWNICTWO

2,2%

0,5%

5

9.

ZAGŁĘBIE RÓŻANE

2,2%

0,5%

5

inne odpowiedzi

25,1%

5,5%

58

razem:

100,0%

21,8%

231

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.
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Dotychczasowa promocja Gminy Końskowola została oceniona przez mieszkańców gminy jako
dobra – 44,6% wskazań. Jako średnią (ani dobrą, ani złą) uważa ją 34,4% respondentów, zaś jako
bardzo dobrą – 10%. Żadna z badanych osób nie wskazała odpowiedzi „bardzo źle”.

Wykres 68.

Ocena przez mieszkańców dotychczasowej promocji Gminy Końskowola.
bardzo źle
0,0%

bardzo dobrze
10,0%

źle
1,3%

bardzo dobrze

nie wiem / nie mam zdania
9,7%

dobrze
średnio (ani
dobrze, ani źle)

średnio (ani dobrze, ani źle)
34,4%

źle
dobrze
44,6%

bardzo źle
nie wiem / nie
mam zdania

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 680 mieszkańców Gminy Końskowola.

Jednakże, tylko 27,6% mieszkańców subregionu puławskiego, którzy znają Gminę Końskowola
spotkało się w ciągu ostatnich 12 miesięcy z jakąś opinią na temat Gminy Końskowola. Natomiast
58,1% osób Nie miało styczności z żadną informacją promocyjną, a 14% nie jest w stanie przypomnieć
sobie takiego faktu. Pomimo tego, że na pytanie odpowiadały osoby znające Gminę Końskowola aż
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60% nie miało żadnej styczności z opinią na temat Końskowoli. Wydaje się zatem, że konieczna jest
weryfikacja skuteczności prowadzonych działań promocyjnych.
Korzystne jest jednak to, że badanie wykazało, iż aż 92% osób, które miały styczność w ostatnim roku
z informacją na temat na temat Końskowoli, spotkało się z pozytywną opinią, 5% z opinią neutralną,
zaś żadna z badanych osób nie wskazała na odpowiedź „negatywna”.

Wykres 69.

Styczność mieszkańców subregionu puławskiego z opinią na temat Końskowoli
i ocena tej opinii.

100,00

91,7

90,00
80,00
70,00
58,1

60,00
50,00
40,00
30,00

27,6

20,00

14,3
5,0

10,00

0,0

3,3

0,00
tak

nie

nie pamiętam /
nie wiem

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

pozytywna

negatywna

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

Ocena opinii

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CATI wśród reprezentatywnej grupy 1059 mieszkańców subregionu puławskiego.

Analizując wydatki budżetowe Gminy Końskowola na działania promocyjne w ostatnich 5 latach
można zaobserwować znaczne wahania i ogólną niewielką tendencję spadkową. Największą kwotę
władze Gminy przeznaczyły na marketing w 2010 roku (niemal 100 tys. zł). Problem może stanowić
wysokość udziału wydatków na promocję w dochodach własnych, który tylko raz w badanym okresie
przekroczył wartość 1%.
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Środków z budżetu Gminy Końskowola w zakresie promocji przeznaczanych było na:



wydanie publikacji „Różane Klimaty Końskowoli”,



zakup materiałów promocyjnych,



organizacja Święta Róż oraz Dni Końskowoli,



artykuły w prasie lokalnej dot. zadań inwestycyjnych, zadań współfinansowanych ze
środków zewnętrznych,



opracowanie publikacji „Aktywny wypoczynek w Gminie Końskowola i Gminie Wąwolnica”
(w trakcie realizacji – zakończenie we wrześniu 2014 r.).

Wykres 70.

Wydatki na działania promocyjne Gminy Końskowola w latach 2009-2013.

120 000

99 869,41
100 000

80 000

57 115,30

60 000

39 422,71

51 553,70
40 000

20 000
18 724,48
0
2009

2010

2011

Wydatki na promocję

2012

2013

trend wydatków na promocję

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Końskowola.
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Tabela 39.

Udział wydatków na promocję w dochodach własnych i wydatkach budżetu.

1,4%

1,19%
1,2%

1,0%

0,8%
0,66%
0,6%

0,61%

0,58%
0,61%
0,47%

0,4%

0,36%

0,45%
0,25% 0,25%

0,2%

0,24%

0,23%

0,23%
0,24%

0,23%
0,24%

0,23%

0,15%

0,08%

0,15%

0,07%

0,0%
2009

2010

2011

2012

2013

% wydatków na promocję w wydatkach ogółem

średnia w dochodach ogółem

% wydatków na promocję w dochodach ogółem

średnia w wydatkach ogółem

% wydatków na promocję w dochodach własnych

średnia w dochodach własnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Końskowola i BDL GUS.
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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.
Gmina Końskowola i Gmina Chrzypsko Wielkie są gminami partnerskimi. Gmina Chrzypsko Wielkie
położona jest w powiecie międzychodzkim w województwie wielkopolskim.

Podstawowe symbole Gminy Końskowola zostały ustanowione na mocy uchwały Rady Gminy
w Końskowoli z dnia 14 kwietnia 1995 roku60. Należą do nich:



herb



chorągiew



flaga



sztandar



pieczęć

Herbem Gminy jest srebrny topór ze złotym toporzyskiem, umieszczony na błękitnym polu.
60

Uchwała nr X/58/95 Rady Gminy w Końskowoli z dnia 14 kwietnia 1995 roku w sprawie ustanowienia znaków gminy
Końskowola.
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Zdjęcie 14.

Herb Gminy Końskowola.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:POL_gmina_Ko%C5%84skowola_COA.svg.

Chorągiew Gminy składa się z trzech stref: górnej (srebrnej) i równej jej dolnej (błękitnej) oraz
środkowej (złotej), która równa jest połowie strefy górnej lub dolnej. Flaga jest uroczystą odmianą
chorągwi – na jej środku umieszczony jest herb Gminy. Sztandar Gminy jest także uroczystą odmianą
chorągwi – składa się z dwóch płatów: z prawej strony płat srebrny, z lewej (od drzewca) płat złoty. Po
środku umieszczony jest majuskulny napis GMINA KOŃSKOWOLA. Na sztandarze znajduje się także
herb Rzeczypospolitej Polskiej oraz herb województwa. Płachta sztandaru ozdobiona jest złotymi
frędzlami, a drzewiec zakończony jest herbem Gminy wykonanym w metalu.
Zarówno w herbie, jak i chorągwi, fladze czy sztandarze kolor złoty może być zastąpiony żółtym,
a srebrny białym.
Gmina Końskowola nie posiada hasła promocyjnego.

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:
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Certyfikat uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kwalifikacji kadr urzędów administracji
samorządowej w województwie lubelskim” ( 2010 r.),



II miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury
technicznej zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych ( 2013 r.),



Tytuł Samorządu Przyjaznego Szkole Rozwijającej Uczenie się Uczniów nadany przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej (2014 r.),



Wyróżnienie w konkursie „Lubelskie Dobre Praktyki PROW na lata 2007-2013
w charakterze komplementarnym i innowacyjnym” za projekt „Stara Wieś- bulwar nad
stawami miejscem rekreacji i aktywnego wypoczynku”,



Wyróżnienie w kategorii „Gmina przyjazna inwestorom” Programu Promocji Gmin
Business Excellence 2014/2015,



IV miejsce w Rankingu Wykorzystania Funduszy Unijnych „Europejski Samorząd”
w kategorii gminy wiejskie.

Zdjęcie 15.

Wyróżnienie dla Gminy Końskowola w kategorii „Gmina przyjazna inwestorom”
w Programie Promocji Gmin Business Excellence 2014/2015.

Źródło: http://www.konskowola.info.pl/images/stories/galerie/lkb/dyplom-business_sm.jpg.
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Kolorystyka strony internetowej nie jest związana z kolorami symboli Gminy – dominuje jasny brąz
raz kolor złoto-żółty. Na top-banerze widoczne jest zdjęcie lotnicze centrum miejscowości
Końskowola oraz liczne, kolorowe róże. Na top-banerze widnieje także złoto-żółty napis „Gmina
Końskowola” oraz herb Gminy.

Zdjęcie 16.

Strona internetowa Gminy Końskowola.

Źródło: http://www.konskowola.info.pl/.
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Zdjęcie 17.

Główny element top-banera strony www Gminy Końskowola.

Źródło: http://www.konskowola.info.pl/.
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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 40.

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 otoczenia61.
W celu wiarygodniejszego określenia pozycji strategicznej Gminy Końskowola 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) przypisał
wagę (suma wag czynników w kwartylu wynosi 1,0), która określa jego znaczenie w sensie wpływu na
możliwości rozwoju Gminy Końskowola. 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.

61 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 41.

Analiza SWOT dla Gminy Końskowola w zakresie marki gospodarczej.
SILNE

SŁABE



(1) położenie i dostępność komunikacyjna ->
„węzeł Sielce” – połączenie S17 i S12



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



(2) jeden z najważniejszych ośrodków
szkółkarskich w Polsce





(3) charakterystyczna nazwa budząca silne
i trwałe skojarzenia

(2) mało atrakcyjna strona internetowa i brak
rozwiniętych skutecznych narzędzi
promocyjnych





(4) dobrze rozwinięta infrastruktura
techniczna

(3) prywatna własność gruntów, na których
planowane są ważne inwestycje
gospodarcze



(5) pozytywne nastawienie mieszkańców
i dobry klimat społeczny; consensus
społeczny wokół głównych kierunków
rozwoju



(4) niewystarczająca ilość terenów
inwestycyjnych



(5) niewielka skuteczność firm
w pozyskiwaniu środków z UE



(6) słabe wskaźniki ilościowe dotyczące
rozwoju przedsiębiorczości w Końskowoli



(6) dobre przykłady skutecznych BIZ oraz
wyróżnienia potwierdzające atrakcyjność
inwestycyjną
SZANSE

ZAGROŻENIA



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



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



(2) potencjał wynikający z przynależności do
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Puławy





(3) położenie w pobliżu „trójkąta
turystycznego” Kazimierz Dolny – Nałęczów
– Puławy

(2) ograniczona atrakcyjność inwestycyjna
poprzez brak opracowania koncepcji rozwoju
przestrzennego i gospodarczego gminy
związanego z budową drogi ekspresowej S12



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



(4) opóźnienia w realizacji budowy dróg
S12 i S17



(5) sprzeciw lub niechęć mieszkańców do
sprzedaży działek pod planowane inwestycje
gospodarcze



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



(4) korzystny układ komunikacyjny związany
z budową dróg ekspresowych S12 i S17



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



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

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Tabela 42.

Matryca oceny silnych stron Gminy Końskowola.
MOCNE STRONY
Czynnik

Ocena
[skala szkolna: 1-6]
suma:

Waga
[suma: 1,0]

Ocena ważona
[ocena x waga]

1,00

5,17

(1) położenie i dostępność komunikacyjna ->
„węzeł Sielce” – połączenie S17 i S12

5,5

0,25

1,38

(2) jeden z najważniejszych ośrodków
szkółkarskich w Polsce

5,5

0,25

1,38

(3) charakterystyczna nazwa budząca silne
i trwałe skojarzenia

5,0

0,20

1,00

(4) dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna

4,8

0,10

0,48

(5) pozytywne nastawienie mieszkańców
i dobry klimat społeczny; consensus społeczny
wokół głównych kierunków rozwoju

4,5

0,10

0,45

(6) dobre przykłady skutecznych BIZ oraz
wyróżnienia potwierdzające atrakcyjność
inwestycyjną

4,9

0,10

0,49

Źródło: opracowanie PARR na podstawie przeprowadzonej analizy własnej.

najbardziej znaczące mocne strony
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Tabela 43.

Matryca oceny słabych stron Gminy Końskowola.
SŁABE STRONY
Czynnik

Ocena
[skala szkolna: 1-6]
suma:

Waga
[suma: 1,0]

Ocena ważona
[ocena x waga]

1,00

4,51

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

4,0

0,20

0,80

(2) mało atrakcyjna strona internetowa i brak
rozwiniętych skutecznych narzędzi
promocyjnych

4,0

0,10

0,40

(3) prywatna własność gruntów, na których
planowane są ważne inwestycje gospodarcze

5,0

0,30

1,50

(4) niewystarczająca ilość terenów
inwestycyjnych

4,8

0,20

0,96

(5) niewielka skuteczność firm
w pozyskiwaniu środków z UE

4,0

0,10

0,40

(6) słabe wskaźniki ilościowe dotyczące
rozwoju przedsiębiorczości w Końskowoli

4,5

0,10

0,45

Źródło: opracowanie PARR na podstawie przeprowadzonej analizy własnej.

szczególnie negatywne słabe strony

Podsumowując analizę SWOT w wymiarze wewnętrznym można stwierdzić, że najmocniejszymi
stronami Gminy Końskowola w sferze wizerunku gospodarczego są: (1) położenie i dostępność
komunikacyjna -> „węzeł Sielce” – połączenie S17 i S12, (2) jeden z najważniejszych ośrodków
szkółkarskich w Polsce i (3) charakterystyczna nazwa budząca silne i trwałe skojarzenia. Należy
zwrócić uwagę, że mocne strony w bardzo wyraźny sposób przeważają nad słabościami
Słabe strony to przede wszystkim: (3) prywatna własność gruntów, na których planowane są ważne
inwestycje gospodarcze, (4) niewystarczająca ilość terenów inwestycyjnych i (1) niskie wydatki na
promocję i brak systemowych doświadczeń w tym względzie. Należy więc priorytetowo dążyć do
niwelowania w/w mankamentów.
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Tabela 44.

Matryca oceny szans Gminy Końskowola.
SZANSE
Czynnik

Ocena
[skala szkolna: 1-6]
suma:

Waga
[suma: 1,0]

Ocena ważona
[ocena x waga]

1,00

5,13

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

5,5

0,30

1,65

(2) potencjał wynikający z przynależności do
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Puławy

5,0

0,15

0,75

(3) położenie w pobliżu „trójkąta
turystycznego” Kazimierz Dolny – Nałęczów
– Puławy

4,5

0,10

0,45

(4) korzystny układ komunikacyjny związany
z budową dróg ekspresowych S12 i S17

5,5

0,25

1,38

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

4,5

0,10

0,45

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

4,5

0,10

0,45

Źródło: opracowanie PARR na podstawie przeprowadzonej analizy własnej.

szanse o szczególnie istotnym znaczeniu
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Tabela 45.

Matryca oceny zagrożeń Gminy Końskowola.
ZAGROŻENIA
Czynnik

Ocena
[skala szkolna: 1-6]
suma:

Waga
[suma: 1,0]

Ocena ważona
[ocena x waga]

1,00

4,96

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

5,5

0,30

1,65

(2) ograniczona atrakcyjność inwestycyjna
poprzez brak opracowania koncepcji rozwoju
przestrzennego i gospodarczego gminy
związanego z budową drogi ekspresowej S12

4,5

0,10

0,45

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

4,3

0,10

0,43

(4) opóźnienia w realizacji budowy dróg
S12 i S17

4,8

0,20

0,96

(5) sprzeciw lub niechęć mieszkańców do
sprzedaży działek pod planowane inwestycje
gospodarcze

5,0

0,25

1,25

(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 Końskowola w zakresie kreowania wizerunku gospodarczego są (1) dostępność
środków z UE w latach 2014-2020 na promocję gospodarczą, tereny inwestycyjne i rozwój
przedsiębiorczości, (4) korzystny układ komunikacyjny związany z budową dróg ekspresowych
S12 i S17 i (2) potencjał wynikający z przynależności do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta
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Puławy. Natomiast główne zagrożenia to: (1) niepowodzenia w pozyskiwaniu środków z UE na
realizację projektów progospodarczych, (5) sprzeciw lub niechęć mieszkańców do sprzedaży działek
pod planowane inwestycje gospodarcze i (4) opóźnienia w realizacji budowy dróg S12 i S17.
Szanse w wyraźny sposób dominują nad zagrożeniami.
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Analiza TOWS/SWOT62 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:

62

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

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?

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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Tabela 46.

SWOT: Czy zidentyfikowane siły, pozwolą wykorzystać szanse, które mogą się pojawić?
MOCNE

SZANSE

(1) położenie
i dostępność
komunikacyjna ->
„węzeł Sielce” –
połączenie S17 i S12

(2) jeden
z najważniejszych
ośrodków
szkółkarskich
w Polsce

(3) charakterystyczna
nazwa budząca silne
i trwałe skojarzenia

(4) dobrze
rozwinięta
infrastruktura
techniczna

(5) pozytywne
nastawienie
mieszkańców
i dobry klimat
społeczny;
consensus
społeczny …

(6) dobre
przykłady
skutecznych BIZ
oraz wyróżnienia
potwierdzające
atrakcyjność
inwestycyjną

Ocena
ważona

Liczba
interakcji

Iloczyn
wag
i interakcji

1

1

1,65

4

6,60

1

0,75

4

3,00

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

1

1

(2) potencjał wynikający z przynależności do Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy

1

1

(3) położenie w pobliżu „trójkąta turystycznego”
Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy

1

0,45

1

0,45

(4) korzystny układ komunikacyjny związany z budową
dróg ekspresowych S12 i S17

1

1,38

1

1,38

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

1

1

0,45

4

1,80

1

1

0,45

4

1,80

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

1
1

1

1

1

Ocena ważona

1,38

1,38

1,00

0,48

0,45

0,49

Liczba interakcji
Iloczyn wag i interakcji

5
6,88

1
1,38

4
4,00

2
0,96

2
0,90

4
1,96

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)
Suma interakcji ważonych

18
31,10

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.
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Tabela 47.

SWOT: Czy zidentyfikowane siły, pozwolą przezwyciężyć zagrożenia, które mogą się pojawić?
MOCNE
(1) położenie
i dostępność
komunikacyjna ->
„węzeł Sielce” –
połączenie S17 i S12

(2) jeden
z najważniejszych
ośrodków
szkółkarskich
w Polsce

(3) charakterystyczna
nazwa budząca silne
i trwałe skojarzenia

(4) dobrze
rozwinięta
infrastruktura
techniczna

(5) pozytywne
nastawienie
mieszkańców
i dobry klimat
społeczny;
consensus
społeczny …

(6) dobre
przykłady
skutecznych BIZ
oraz wyróżnienia
potwierdzające
atrakcyjność
inwestycyjną

ZAGROŻENIA

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

1

1

1

1

Liczba interakcji

1,72

1,25

1

1,25

0,22

5

1,08

0,43
0,96

(5) sprzeciw lub niechęć mieszkańców do sprzedaży
działek pod planowane inwestycje gospodarcze

Iloczyn wag i interakcji

4

0,45

(4) opóźnienia w realizacji budowy dróg S12 i S17

Ocena ważona

Iloczyn
wag
i interakcji

1,65

(2) ograniczona atrakcyjność inwestycyjna poprzez brak
opracowania koncepcji rozwoju przestrzennego i
gospodarczego gminy związanego z budową drogi
ekspresowej S12
(3) migracja młodych, wykształconych mieszkańców
poza granice gminy -> drenaż mózgów, powodujący
obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej

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

Liczba
interakcji

Ocena
ważona

1
1

1

1,38

1,38

1,00

1

1

1

0,48

0,45

0,49

1

2

1

1

3

2

1,38

2,75

1,00

0,48

1,35

0,98

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)
Suma interakcji ważonych

10
11,98

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

strona | 198

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020

Tabela 48.

SWOT: Czy zidentyfikowane słabości, nie pozwolą na wykorzystanie szans, które mogą się pojawić?
SŁABE
(1) niskie wydatki
na promocję i brak
systemowych
doświadczeń w tym
względzie

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

(2) mało atrakcyjna
strona internetowa
i brak rozwiniętych
skutecznych
narzędzi
promocyjnych

1

SZANSE

(2) potencjał wynikający z przynależności do Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy
(3) położenie w pobliżu „trójkąta turystycznego”
Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy

(4)
niewystarczająca
ilość terenów
inwestycyjnych

(5) niewielka
skuteczność
firm
w pozyskiwaniu
środków z UE

(6) słabe
wskaźniki
ilościowe
dotyczące
rozwoju
przedsiębiorczości
w Końskowoli

Ocena
ważona

Liczba
interakcji

Iloczyn
wag
i interakcji

1

1

1

1

1,65

5

8,25

1

1

0,75

2

1,50

0,45

1

0,45

1

1,38

1

1,38

1

0,45

2

0,90

0,45

2

0,90

(3) prywatna
własność gruntów, na
których planowane są
ważne inwestycje
gospodarcze

1

(4) korzystny układ komunikacyjny związany z budową
dróg ekspresowych S12 i S17
(5) poprawa koniunktury gospodarczej i dostępności
komunikacyjnej Lubelszczyzny, zachęcające inwestorów
do lokowania biznesu w Gminie Końskowola

1

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

1

Ocena ważona
Liczba interakcji
Iloczyn wag i interakcji

0,80

0,40

1,50

1
0,96

0,40

0,45

2

4

4

2

1

1,60

6,00

3,84

0,80

0,45

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)
Suma interakcji ważonych

13
26,07

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.
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Tabela 49.

SWOT: Czy zidentyfikowane słabości, wzmocnią siłę oddziaływania zagrożeń, które mogą się pojawić?
SŁABE
(1) niskie wydatki
na promocję i brak
systemowych
doświadczeń w tym
względzie

ZAGROŻENIA

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

(2) mało atrakcyjna
strona internetowa
i brak rozwiniętych
skutecznych
narzędzi
promocyjnych

1

(2) ograniczona atrakcyjność inwestycyjna poprzez brak
opracowania koncepcji rozwoju przestrzennego
i gospodarczego gminy związanego z budową drogi
ekspresowej S12
(3) migracja młodych, wykształconych mieszkańców
poza granice gminy -> drenaż mózgów, powodujący
obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej

(3) prywatna
własność gruntów, na
których planowane są
ważne inwestycje
gospodarcze

(4)
niewystarczająca
ilość terenów
inwestycyjnych

(5) niewielka
skuteczność
firm
w pozyskiwaniu
środków z UE

1

1

1

(6) słabe
wskaźniki
ilościowe
dotyczące
rozwoju
przedsiębiorczości
w Końskowoli

1

1

1

1

(5) sprzeciw lub niechęć mieszkańców do sprzedaży
działek pod planowane inwestycje gospodarcze

1

1

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

1

1

1

1

1,50

0,96

0,40

4

5

3

2

3,20

7,50

2,88

0,80

Liczba interakcji
Iloczyn wag i interakcji

Liczba
interakcji

Iloczyn
wag
i interakcji

1,65

4

6,60

0,45

1

0,45

0,43

3

1,29

1,25

2

2,50

0,22

4

0,86

0,96

(4) opóźnienia w realizacji budowy dróg S12 i S17

Ocena ważona

Ocena
ważona

0,80

0,40

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)
Suma interakcji ważonych

0,45

14
26,08

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.
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Tabela 50.

TOWS: Czy szanse, które mogą się pojawić, spotęgują zidentyfikowane siły (mocne strony)?
SZANSE

MOCNE

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

(2) potencjał
wynikający
z przynależności do
Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Miasta Puławy

(3) położenie
w pobliżu „trójkąta
turystycznego”
Kazimierz Dolny –
Nałęczów – Puławy

(4) korzystny
układ
komunikacyjny
związany
z budową dróg
ekspresowych
S12 i S17

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

1

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

Ocena
ważona

Liczba
interakcji

Iloczyn
wag
i interakcji

1,38

3

4,13

1,38

3

4,13

(1) położenie i dostępność komunikacyjna -> „węzeł
Sielce” – połączenie S17 i S12

1

1

(2) jeden z najważniejszych ośrodków szkółkarskich
w Polsce

1

1

(3) charakterystyczna nazwa budząca silne i trwałe
skojarzenia

1

1,00

1

1,00

(4) dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna

1

0,48

1

0,48

(5) pozytywne nastawienie mieszkańców i dobry klimat
społeczny; consensus społeczny wokół głównych
kierunków rozwoju

1

1

0,45

2

0,90

(6) dobre przykłady skutecznych BIZ oraz wyróżnienia
potwierdzające atrakcyjność inwestycyjną

1

1

0,49

5

2,45

1,65

0,75

Ocena ważona
Liczba interakcji
Iloczyn wag i interakcji

0,45

1

1

1

1

1,38

0,45

0,45

6

1

3

2

3

9,90

0,75

4,13

0,90

1,35

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)
Suma interakcji ważonych

15
30,11

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.
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Tabela 51.

TOWS: Czy zagrożenia, które mogą się pojawić, osłabią zidentyfikowane siły (mocne strony)?
ZAGROŻENIA

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

(1) położenie i dostępność komunikacyjna -> „węzeł
Sielce” – połączenie S17 i S12

MOCNE

(2) jeden z najważniejszych ośrodków szkółkarskich
w Polsce

(2) ograniczona
atrakcyjność
inwestycyjna
poprzez brak
opracowania
koncepcji rozwoju
przestrzennego
i gospodarczego
gminy związanego
z budową drogi
ekspresowej S12

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

1

(4) opóźnienia
w realizacji
budowy dróg
S12 i S17

(5) sprzeciw lub
niechęć
mieszkańców
do sprzedaży
działek pod
planowane
inwestycje
gospodarcze

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

Ocena
ważona

Liczba
interakcji

Iloczyn
wag
i interakcji

1,38

2

2,75

1

1,38

2

2,75

1

1,00

1

1,00

0,45

5

2,25

0,49

5

2,45

1

1

(3) charakterystyczna nazwa budząca silne i trwałe
skojarzenia

0,48

(4) dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna
(5) pozytywne nastawienie mieszkańców i dobry klimat
społeczny; consensus społeczny wokół głównych
kierunków rozwoju

1

1

1

(6) dobre przykłady skutecznych BIZ oraz wyróżnienia
potwierdzające atrakcyjność inwestycyjną

1

1

1

1

1

1,65

0,45

0,43

0,96

1,25

Ocena ważona
Liczba interakcji
Iloczyn wag i interakcji

1

1

0,22

3

3

2

2

2

3

4,95

1,35

0,86

1,92

2,50

0,65

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)
Suma interakcji ważonych

15
23,43

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.
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Tabela 52.

TOWS: Czy szanse, które mogą się pojawić, pozwolą przezwyciężyć istniejące słabości?
SZANSE
(1) dostępność
środków z UE
w latach 2014-2020
na promocję
gospodarczą,
tereny
inwestycyjne
i rozwój
przedsiębiorczości

SŁABE

(1) niskie wydatki na promocję i brak
systemowych doświadczeń w tym względzie
(2) mało atrakcyjna strona internetowa i brak
rozwiniętych skutecznych narzędzi promocyjnych

(2) potencjał
wynikający z
przynależności do
Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Miasta Puławy

Liczba
interakcji

Iloczyn
wag
i interakcji

1

0,80

1

0,80

1

0,40

1

0,40

1

1,50

2

3,00

1

0,96

4

3,84

1

0,40

3

1,20

0,45

5

2,25

1

(4) niewystarczająca ilość terenów
inwestycyjnych

1

1

(5) niewielka skuteczność firm w pozyskiwaniu
środków z UE

1

1

(6) słabe wskaźniki ilościowe dotyczące rozwoju
przedsiębiorczości w Końskowoli

1

Liczba interakcji
Iloczyn wag i interakcji

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

Ocena
ważona

(3) prywatna własność gruntów, na których
planowane są ważne inwestycje gospodarcze

Ocena ważona

(3) położenie w
pobliżu „trójkąta
turystycznego”
Kazimierz Dolny –
Nałęczów – Puławy

(4) korzystny
układ
komunikacyjny
związany
z budową dróg
ekspresowych
S12 i S17

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

1

1

1

1

1

1,65

0,75

0,45

1,38

0,45

0,45

6

2

1

2

3

2

9,90

1,50

0,45

2,75

1,35

0,90

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)
Suma interakcji ważonych

16
28,34

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.
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Tabela 53.

TOWS: Czy zagrożenia, które mogą się pojawić, spotęgują występujące słabości?
ZAGROŻENIA

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

SŁABE

(1) niskie wydatki na promocję i brak systemowych
doświadczeń w tym względzie
(2) mało atrakcyjna strona internetowa i brak
rozwiniętych skutecznych narzędzi promocyjnych

(2) ograniczona
atrakcyjność
inwestycyjna
poprzez brak
opracowania
koncepcji rozwoju
przestrzennego
i gospodarczego
gminy związanego
z budową drogi
ekspresowej S12

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

(4) opóźnienia
w realizacji
budowy dróg
S12 i S17

(5) sprzeciw lub
niechęć
mieszkańców
do sprzedaży
działek pod
planowane
inwestycje
gospodarcze

1

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

Ocena
ważona

Liczba
interakcji

Iloczyn
wag
i interakcji

1

0,80

2

1,60

0,40

1

0,40

1,50

1

1,50

1

0,96

5

4,80

1

0,40

2

0,80

0,45

6

2,70

1

(3) prywatna własność gruntów, na których planowane
są ważne inwestycje gospodarcze

1

(4) niewystarczająca ilość terenów inwestycyjnych

1

(5) niewielka skuteczność firm w pozyskiwaniu środków
z UE

1

(6) słabe wskaźniki ilościowe dotyczące rozwoju
przedsiębiorczości w Końskowoli

1

1

1

1

1

1

1,65

0,45

0,43

0,96

1,25

0,22

5

2

1

2

3

4

8,25

0,90

0,43

1,92

3,75

0,86

Ocena ważona
Liczba interakcji
Iloczyn wag i interakcji

1

1

Liczba interakcji (suma interakcji / 2)
Suma interakcji ważonych

1

17
27,91

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 193.
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Tabela 54.

Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników analizy SWOT/TOWS dla Końskowoli.
SWOT

Suma:
SWOT/TOWS

TOWS

Liczba
interakcji

Suma
ważonych
interakcji

Liczba
interakcji

Suma
ważonych
interakcji

Liczba
interakcji

Suma
ważonych
interakcji

Mocne strony /
szanse

18

31,10

15

30,11

33

61,20

Mocne strony /
zagrożenia

10

11,98

15

23,43

25

35,41

Słabe strony /
szanse

13

26,07

16

28,34

29

54,41

Słabe strony /
zagrożenia

14

26,08

17

27,91

31

53,99

Kombinacja

Źródło: opracowanie własne PARR.

Tabela 55.

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 56.

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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W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT/TOWS stwierdzono, że optymalną strategią normatywną
dla Gminy Końskowola jest strategia agresywna.
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 Końskowola]. Kombinacja czynników, dla których uzyskano największą
w zestawieniu zbiorczym sumę iloczynów, wskazała, która z czterech proponowanych w tym
podejściu strategii normatywnych jest właściwa dla analizowanej gminy. Dla Gmina Końskowola
liczba interakcji i suma ważonych interakcji jest największa dla strategii agresywnej.

Tabela 57.

Macierz normatywnych strategii działania dla Gminy Końskowola w analizie
SWOT/TOWS.

Szanse

Mocne strony

Słabe strony

Strategia dynamiczna (agresywna)

Strategia konkurencyjna

Liczba interakcji: 33

Liczba interakcji: 29

Suma ważonych interakcji: 61,20

Suma ważonych interakcji: 54,41

Strategia konserwatywna
Zagrożenia

Strategia defensywna

Liczba interakcji: 25

Liczba interakcji: 31

Suma ważonych interakcji: 35,41

Suma ważonych interakcji: 53,99

Źródło: opracowanie własne PARR.

Strategia agresywna jest właściwa dla JST, w których przeważają mocne strony nad słabymi,
natomiast w otoczeniu szanse. Polega na wykorzystaniu pojawiających się szans, przy jednoczesnym
wzmacnianiu atutów.
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Przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego badania wizerunkowe Gminy
Końskowola, a także jej cech wyróżnikowych, miały na celu m.in. wskazanie czy w świadomości
badanych grup: mieszkańców gminy i subregionu puławskiego istnieje jakaś grupa emocji, lub
zintegrowany zespół cech i wyobrażeń na temat Końskowoli.
Wyniki badań pokazały, że Końskowola budzi niezwykle pozytywne emocje i posiada trwałe
skojarzenia wizerunkowe. Pozostają one w całkowitej korelacji z głównym potencjałem
rozwojowym, zidentyfikowanym na etapie analizy i diagnozy strategicznej, a więc szkółkarstwem
[patrz: potencjały rozwojowe Gminy Końskowola].
Etap analityczno-diagnostyczny w sposób bardzo wydatny pokazał również jak duży potencjał
posiada Gmina Końskowola w zakresie szkółkarstwa. Aż w 12 obszarach ten potencjał rozwojowy
jest kluczowy:

największy potencjał zdaniem

wyróżnik (róża i szkółkarstwo)
mieszkańców

impreza (Święto Róż)



dominujący charakter Końskowoli
(rolnictwo)



oczekiwany kierunek rozwoju





struktura firm

historia





specjalizacja gospodarcza

najbardziej rozpoznawalne
przedsiębiorstwa



semantyczne skojarzenia



symbol (róża i szkółkarstwo)



tradycja
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Tabela 58.

12 powodów dlaczego szkółkarstwo jest unikalną cechą marki – USP (unique selling
proposition) w przypadku Gminy Końskowola.

największy
potencjał
dominujący
charakter

tradycja

semantyczne
skojarzenia

historia

dlaczego
SZKÓŁKARSTWO
jest unikalną cechą
marki (USP)?

specjalizacja
gospodarcza

najbardziej
rozpoznawalne
przedsiębiorstwa

struktura firm

wiodący symbol

oczekiwany
kierunek
rozwoju

najbardziej
rozpoznawalna
impreza
(Święto Róż)

kluczowy
wyróżnik

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Wybór szkółkarstwa jako USP pozostaje w logicznej spójności, a wręcz wynika wprost z analizy
SWOT/TOWS, przeprowadzonej w Części I, rozdziale VI Strategii. Dokonując analizy SWOT/TOWS
wybrano w efektywny sposób najbardziej właściwy typ strategii dla Gminy Końskowola, a więc
strategię agresywną. Polega na maksymalnym wykorzystaniu efektu synergii występującego
między silnymi stronami gminy i szansami generowanymi przez otoczenie. Jest to strategia silnej
ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju. Natomiast najwyżej ocenioną silną stroną Końskowoli
w zakresie potencjałów gospodarczych był fakt, że Gmina Końskowola to jeden z najważniejszych
ośrodków szkółkarskich w Polsce.

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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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.
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 zmierza
„szkółkarska” Końskowola.

Wykres 71.

Wizerunek marki – schemat.

komunikacja
werbalna
(hasło, słowa
klucze)

idea
marki
SIW

kultura marki

(System
Identyfikacji
Wizualnej)

(obsługa,
zastosowania,
procesy)

Źródło: opracowanie własne PARR.
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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” (mieszkańców, inwestorów, 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 Końskowoli odwołuje się bezpośrednio to głównego motywu marki, czyli
szkółkarstwa. Informuje o niespotykanym potencjale Końskowoli w tym względzie, jako o centrum
polskiego szkółkarstwa. Hasło łatwo daje się przetłumaczyć na wszystkie języki, jest jednoznaczne
i nie budzi wątpliwości semantycznych. Także w każdym jeżyku obcym będzie brzmiało identycznie,
co jest jego duża zaletą.

Zdjęcie 18.

Hasło promocyjne Gminy Końskowola – wersja polska.

Zdjęcie 19.

Hasło promocyjne Gminy Końskowola – wersja angielska.
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System wartości marki gospodarczej Gminy Końskowola tworzy KONCEPCJA HOLISTYCZNEGO
HEPTAGRAMU WARTOŚCI:



Rozkwit



Dostępność



Wzrost



Klimat



Pasja



Wiedza



Sukces

System wartości marki gospodarczej Gminy Końskowola oparty jest o zmodyfikowaną wersję
heptagramu wpływu Godina (The Acute Heptagram of Impact), który stosowany jest do różnego
rodzaju wyzwań. Założeniem holistycznego heptragramu wartości jest wdrożenie i właściwe
funkcjonowanie wszystkich jego powiązanych ze sobą elementów, które tworzą całościowy, spójny
(holistyczny) system.

Główne elementy systemu wartości marki gospodarczej Gminy Końskowola to:

W Końskowoli wszystko kwitnie. Rozkwit posiada swoje odzwierciedlenie zarówno w biznesie, jak
i przyrodzie oraz życiu osobistym mieszkańców. Szkółkarstwo jest symbolem rozkwitu, dojrzewania
i owocnego plonu. Satysfakcjonujące efekty tego procesu kreują motywację do dalszych działań.
Rozkwit w Końskowoli dotyczy także mikro przedsiębiorczości wśród mieszkańców, której rozwój
w najbliższych latach ma stać się jednym z sukcesów gospodarczych gminy.
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Wyjątkowym atutem Końskowoli jest jej dostępność komunikacyjna, którą zawdzięcza systemowi
dróg ekspresowych (istniejących i będących w realizacji) oraz lotnisku w Lublinie i Warszawie.
Końskowola to centrum połączonych dróg S12 i S17. Najważniejszym i centralnie położonym ludzkim
organem jest serce, a zatem dostępność Końskowoli to bezpośrednie i metaforyczne odwołanie do
faktu bycia wiodącym ośrodkiem polskiego szkółkarstwa.

Gmina Końskowola dba o zapewnienie dogodnych warunków dla rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw.
Tak jak szkółkarze pielęgnują swoje rośliny w najtrudniejszym czasie ich wzrostu oraz otaczają je
wymaganą i konieczną opieką, tak władze Gminy poprzez opracowany system zachęt inwestycyjnych
i preferencyjnych warunków dla powstających i rozwijających się przedsiębiorstw będą dbały o rozwój
gospodarczy.

Afirmująca postawa mieszkańców Gminy Końskowola, pozytywne skojarzenia związane z ich
miejscem zamieszkania oraz optymistyczne nastawienie do planowanych i oczekiwanych inwestycji
tworzą doskonały klimat do lokowania kapitału. Dobra atmosfera i przyjazny odbiór to jedne
z najistotniejszych elementów budujących poczucie stabilności i bezpieczeństwa niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorców. Dobry klimat w Końskowoli to także klimat do życia
i rozwoju. Otaczająca przyroda i związana z nią zieleń pozwalają odpocząć po pracy, zrelaksować się
i poświęcić życiu rodzinnemu.
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Szkółkarstwo w Gminie Końskowola uprawia się z pasją, oddaniem i miłością, której odwiecznym
symbolem jest serce. Firmy z Końskowoli to często oparte na tradycjach rodzinnych przedsiębiorstwa,
w których pasja, zaangażowanie i kultura prowadzenia biznesu są niepodważalnymi wartościami.
Pasja w Końskowoli to również fascynacja zabytkami i ich restauracją, znajomością historii, czy
postaciami związanymi z Gminą.

przedstawiciele branży szkółkarskiej z Gminy Końskowola posiadają kwalifikacje i wiedzę niezbędne
do rozwoju swoich firm. Są to cechy cenione przez inwestorów i wpływające na chęć nawiązania
współpracy. System profesjonalnych szkoleń dla lokalnej społeczności wpłynie na rozwój osobisty
oraz wzrost świadomości mieszkańców z zakresu uprawy i pielęgnacji roślin i drzew, a także ekologii
i ochrony środowiska. Wiedza to także świadomość oczekiwań inwestorów i skuteczne wspieranie ich
przez lokalne władze.

Gmina Końskowola to gmina sukcesu – zarówno biznesowego, jak i osobistego. Końskowola jest
przykładem ośrodka, w którym pomyślnie przeprowadzone zostały bezpośrednie inwestycje
zagraniczne (BIZ). Funkcjonujące w Końskowoli przedsiębiorstwa z branży szkółkarskiej zdobyły
uznanie zarówno na rynku ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Ale sukces w Końskowoli to także
zdrowy tryb życia, spokojny wypoczynek na łonie natury oraz zdrowe odżywianie. Te cechy oddziałują
na poziom szczęśliwości i zadowolenia z życia mieszkańców gminy.
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Tabela 59.

System wartości marki gospodarczej Gminy Końskowola – holistyczny heptagram
wartości.

Źródło: opracowanie własne PARR.

Powyższa koncepcja stanowi powiązany ze sobą systemu wartości, które się uzupełniają
i wspierają, tworząc spójny przekaz w oparciu o rzeczywiste potencjały rozwojowe Gminy
Końskowola.

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.
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Inspiracją dla znaku graficznego jest charakterystyczny wygląd gospodarstw szkółkarskich
widzianych z lotu ptaka. Kształt serca jest bezpośrednim nawiązaniem do hasła „serce polskiego
szkółkarstwa”, a także pozytywnych emocji, które panują wśród mieszkańców Końskowoli.
Odcienie brązu i czerwieni stanowią nawiązanie do róż. Odcienie zieleni mówią o innych roślinach
ozdobnych występujących w końskowolskich gospodarstwach szkółkarskich63.

Tabela 60.

Geneza logo marki gospodarczej Gminy Końskowola.

Źródło: System Identyfikacji Wizualnej marki gospodarczej Gminy Końskowola.

63

W celu przedstawienia inspiracji leżącej u podstaw znaku graficznego, na stronie wykorzystano fragment zdjęcia z Google
Maps: www.google.pl/maps/place/Ko%C5%84skowola/@51.4108176,22.0684378,507m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x472
27b2227176e41:0xf3b1d0b87a69da70.
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Zdjęcie 20.

Widok na Końskowolę i gospodarstwa szkółkarskie z lotu ptaka.

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowWgButtonPanel_kraj_ORTO.
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Co istotne, widok gospodarstw szkółkarskich z lotu ptaka jest charakterystyczny i na całym świecie
wygląda podobnie. Krajobraz ten jest doskonale znany firmom, które działają w branży szkółkarskiej,
lub są z nią powiązane. Poniżej zaprezentowano jak z powietrza prezentują się holenderskie szkółki:

Zdjęcie 21.

Widok z lotu ptaka na szkółkarskie Zundert w Holandii.

Źródło: https://www.google.pl/maps/@51.4678281,4.6816954,2046m/data=!3m1!1e3.
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Zdjęcie 22.

Szkółka "Nurseries Lodders bvba" w Meer w Belgii, przy granicy belgijskoholenderskiej.

Źródło: http://www.lodders.be/wp-content/uploads/2014/08/lodders_bvba.jpg.

Źródło: http://www.lodders.be/wp-content/uploads/2011/09/Lodders1.jpg.

Geneza logo zatem odwołuje się do skojarzenia branżowego, więc wizerunek logo – wśród osób
związanych ze szkółkarstwem- będzie przywoływał właściwe asocjacje.
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Zdjęcie 23.

Logo marki gospodarczej Gminy Końskowola – wersja podstawowa.

Zdjęcie 24.

Logo marki gospodarczej Gminy Końskowola – wersja pozioma.
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Zdjęcie 25.

Logo marki gospodarczej Gminy Końskowola – wersja angielska.

Zdjęcie 26.

Logo marki gospodarczej Gminy Końskowola – wersja angielska w poziomie.

Wersja obcojęzyczna stanowi podstawę identyfikacji wizualnej wszędzie tam, gdzie komunikat jest
kierowany do odbiorcy zagranicznego. Możliwe jest tłumaczenie hasła na wiele języków.
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Herbem Gminy jest srebrny topór ze złotym toporzyskiem, umieszczony na błękitnym polu.
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 symboli, rekomenduje się
stosowanie herbu przede wszystkim w oficjalnych dokumentach Wójta i Rady Gminy – w celu
podkreślenia rangi i autorytetu pism, na których występuje.
Pewnego rodzaju ograniczenie stosowania herbu w komunikacji Gminy Końskowola doprowadzi do
zwiększenia jego znaczenia oraz podkreślenia istotności i wagi dokumentów, na których występuje
(nawiązanie to zasady elitarności).
Logo marki Końskowola w żaden sposób nie stanowi konkurencji dla herbu i nie ma za zadanie
zastąpić go. Logo ma być używane w wymiarze wizerunkowym, a herb w oficjalnych, urzędowych
kontaktach.

Aby uniknąć wątpliwości przy stosowaniu tych znaków, obowiązywać powinien czytelny podział.

Tabela 61.

Zasady współistnienia logo i herbu.
herb

logo

symbol

funkcja
symbolu

Oficjalne logo (herb) instytucji samorządowych
Końskowoli i Urzędu Gminy.
Wykorzystywane jest na wszystkich oficjalnych
dokumentach legislacyjnych i administracyjnych.

Znak ten komunikuje główne atrybuty Gminy.
Ma wyróżniać Końskowolę na tle gmin i miast
konkurencyjnych oraz firmować wszystkie materiały
promocyjne i informacyjne w zakresie gospodarczym.
Może być również wykorzystywany w przypadku
pełnienia przez Wójta funkcji organizatora/sponsora
imprez masowych, kulturalnych i sportowych.

strona | 223

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020

herb

logo
Urząd Gminy do firmowania działań informacyjnych,
inwestycyjnych, promocyjnych
(fakultatywnie kulturalnych i sportowych)

kto powinien
stosować?

Wszystkie komórki Urzędu Gminy Końskowola
oraz instytucje mu podległe.

Dom Kultury
organizacje pozarządowe i nieformalne grupy
społeczne
mieszkańcy przy zachowaniu zasad posługiwania się
znakiem
reklamy prasowe promujące Gminę wśród
przedsiębiorców i inwestorów, ulotki, wydawnictwa
promocyjne, katalogi, plakaty, upominki, gadżety
strona internetowa Gminy
gminne portale gospodarcze
stoiska na targach i misjach studyjnych

przykładowe
zastosowanie

Oficjalne dokumenty Urzędu Gminy.

fakultatywnie:
oznaczenia ulic oraz innych tablic informacyjnych
oznaczenia budynków Urzędu Gminy i instytucji mu
podległych
oznaczenia imprez masowych, kulturalnych,
sportowych i rozrywkowych, które organizuje bądź
sponsoruje Urząd Gminy lub, które posiadają
patronat Wójta
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Poniżej przedstawiono przykładowe wizualizacje występowania logo na materiałach promocyjnych.

Zdjęcie 27.

Przykładowe występowanie logo na materiałach promocyjnych.

Zdjęcie 28.

Przykładowe materiały urzędowe.
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Zdjęcie 29.

Przykładowe tabliczki informacyjne w budynkach użyteczności publicznej.

Zdjęcie 30.

Przykładowa wizualizacja witacza.

Powyższe wizualizacje są jedynie przykładowymi projektami i nie oznaczają konkretnych propozycji
działań marketingowych ani założeń kampanii promocyjnych.
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Bezpośrednią konkurencję dla Gminy Końskowola stanowi w chwili obecnej 10 gmin powiatu
puławskiego. Poniżej przedstawiono logo tych gmin powiatu, które je posiadają:

Tabela 62.

Logo miast i gmin konkurencyjnych wobec Gminy Końskowola.
logo

opis znaczenia
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

64

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, radosne64”.

http://www.um.pulawy.pl/artykul/6269_961.html.
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logo

opis znaczenia
Słowo „OWOCNIE”:
»

jest nawiązaniem do promocji związanej z truskawką,

»

jest wskazaniem na wyróżnik - zagłębie truskawkowe, nawiązuje
też do innych uprawianych w gminie owoców – porzeczek, malin,
wiśni czy winogron,

»

wskazuje na pozytywne wartości, gdyż „owocny” to inaczej
korzystny, skuteczny, efektywny, udany, wartościowy,
pożyteczny, zakończony sukcesem,

»

jest słowem brzmiącym przyjaźnie i ciepło, kojarzącym się
„słodko i soczyście”.

Człon „NAD WISŁĄ”:
»

wykorzystuje lokalizację gminy nad Królową Polskich Rzek,
budując wśród odbiorców świadomość istnienia i
nadwiślańskiego położenia gminy,

»

wykorzystuje bardzo silną i szeroko rozpoznawalną markę, jaką
ma Wisła65.

Logo Gminy Puławy

Znak graficzny Kazimierza Dolnego wpisany jest w kwadrat,
symbolicznie odnoszący się do ramy obrazu i tym samym malarskich
tradycji miasta. Nie jest ilustracją, ale syntezą architektonicznych form
charakterystycznych dla miasta. Przedstawia kamienicę, umieszczoną
na osi kompozycji oraz dwie połówki sąsiadujących z nią budynków.
Ten układ znów odsyła do sztuki – średniowiecznych przedstawień
ołtarzowych (tryptyku z otwartymi skrzydłami).

Logo Kazimierza Dolnego

Znak świadomie zawiera nieregularne, swobodne kształty, odnosząc
się w ten sposób do natury miasta, charakteru kazimierskiej
architektury i jej specyfiki, gdzie wszystko jest „malarskie”,
niejednakowe, niepoddające się klasycznym kanonom i schematom66.

W chwili obecnej67 3 gminy z 11 w powiecie puławskim zdecydowało się na kreowania wizerunku
i budowę marek. Kazimierz Dolny i Miasto Puławy podkreślają zupełnie inne potencjały niż marka
gospodarcza Końskowoli. Natomiast pewne podobieństwa z marką Gminy Końskowola można
odnaleźć w koncepcji marki Gminy Puławy, która nawiązuje do zagłębia truskawkowego, jak również
do innych uprawianych w Gminie Puławy owoców – porzeczek, malin, wiśni czy winogron. Jest to więc
budowa głównego przekazu na tym „co pochodzi z ziemi” i na potencjale rolniczym. Jednakże, główny
przekaz marki Gminy Puławy, hasło i kolorystyka odwołują się do zupełnie innego potencjału
rozwojowego niż marka Końskowoli.
Poniżej przedstawiono herby pozostałych gmin powiatu puławskiego:
65

http://www.gminapulawy.pl/promocja-i-kultura/owocnie-nad-wisla.html.
http://www.kazimierz-dolny.pl/tajemnice-kazimierza/logo-kazimierza-symbolika.
67 Stan na: koniec października 2014 roku.
66
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Tabela 63.

Herby gmin konkurencyjnych wobec Gminy Końskowola.
Gmina Baranów

Gmina Janowiec

68

Gmina Kurów

69

Gmina Markuszów

70

Gmina Nałęczów

71

Gmina Wąwolnica

72

73

Gmina Żyrzyn
Gmina Żyrzyn nie posiada herbu ani logo

68

http://pl.wikipedia.org/wiki/Baran%C3%B3w_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_lubelskim)#mediaviewer/File:POL_gmina
_Baran%C3%B3w_(powiat_pu%C5%82awski)_COA.svg
69 http://pl.wikipedia.org/wiki/Janowiec_(gmina)#mediaviewer/File:POL_gmina_Janowiec_COA.svg
70 http://pl.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w_(gmina)#mediaviewer/File:POL_Kur%C3%B3w_COA.svg
71 http://pl.wikipedia.org/wiki/Markusz%C3%B3w_(gmina)#mediaviewer/File:POL_gmina_Markusz%C3%B3w_COA.svg
72 http://pl.wikipedia.org/wiki/Na%C5%82%C4%99cz%C3%B3w_(gmina)#mediaviewer/File:POL_Na%C5%82%C4%99cz%
C3%B3w_COA.svg
73 http://www.wawolnica.pl/
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Definiując jednostki samorządu terytorialnego (JST) konkurencyjne tematycznie szukano gmin,
miast, powiatów i regionów, które odwołują się do szkółkarstwa oraz motywu róży.

Tabela 64.

Logo i herby jednostek samorządu terytorialnego konkurencyjnych tematycznie
wobec Końskowoli.
herb / logo

opis znaczenia
logo konkurencji tematycznej
Wybór logo i hasła promocyjnego związany jest z tradycją hodowli róż
w Kutnie oraz faktem, że Bolesław Wituszyński wyhodował różę Kutno oraz
inne rdzennie kutnowskie odmiany75.
Wizją Kutna to:
Miasto Kutno pragnie być miastem cenionym przez swoich mieszkańców za
to, że oferuje warunki sprzyjające samorealizacji i rozwoju ludzi, którzy
wnoszą dodatnie, trwałe i istotne zmiany w życiu społecznym miasta.

Logo Miasto Kutno74
(Województwo łódzkie)

Nie nawiązuje ona zatem do gospodarczego wykorzystania potencjału
szkółkarstwa róż, jak również sama marka w sobie nie jest marką
gospodarczą, a społeczną.

Trzy róże nawiązują symboliką do herbu powiatu oleskiego – ich spiralny
kształt przedstawia dynamiczny rozwój77.
Symbol róży, związany z powiatem, na konotacje historyczno-religijne, a
nie gospodarcze.
Logo powiatu oleskiego76
(Województwo opolskie)

74

http://www.um.kutno.pl.
http://www.um.kutno.pl/page/27,strategia-marki.html.
76 http://powiatoleski.pl/237/logo-powiatu-oleskiego.html.
77 Tamże.
75
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herb / logo

opis znaczenia
herby konkurencji tematycznej

Godło Powiatu Oleskiego w motywie trzech róż pięciolistnych (Rosa
Mystica – symbol Matki Boskiej) nawiązuje do:

Herb powiatu oleskiego78
(Województwo opolskie)

»

Legendy o pierwszym kościele oleskim pod wezwaniem „Matki
Boskiej pod lipami”

»

Róży pięciolistnej – godła Zakonu Augustynianów (Kanoników
Regularnych), którzy założyli pierwszy klasztor na terenie Olesna
w 1374 r. na bazie zamku książęcego

»

Róży pięciolistnej – godła rodu Przemyślidów, książąt czeskich, którzy
w pewnym okresie byli właścicielami Olesna.

Herb Zagórowa, ukształtowany zapewne w późnym średniowieczu,
przedstawia białą różę o pięciu płatkach na czerwonym polu. Miała być ona
symbolem Najświętszej Marii Panny i wskazywać na związek z klasztorem
Cystersów w Lądzie80.

Herb Gminy Zagórów79
(Województwo wielkopolskie)

Herb Gminy Stara Błotnica powstał w oparciu o herb rodowy Doliwów –
pierwszych odnotowanych w źródłach właścicieli Błotnicy. Doliwici byli
w XIII lub XIV w. fundatorami pierwszego drewnianego kościoła pw.
św. Piotra i Pawła. W obecnej neobarokowej świątyni pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny zawieszone są trzy dzwony z XVI w. Na jednym
z nich widoczny jest nieco zatarty, ale wciąż czytelny, herb Doliwa z pasem
w skos, na którym widnieją trzy róże82.
Herb Gminy Stara Błotnica81
(Województwo mazowieckie)

78 http://bip.powiatoleski.pl/152/herb-i-flaga.html.
79 http://www.slupca.pl/wp-content/uploads/2009/04/herb-miasta-i-gminy-zagaraw-150.jpg.
80 http://www.zagorow.pl/z/index.html?page=3.
81 http://starablotnica.pl/index.php/herb-gminy/articles/herb-gminy-stara-blotnica-2013-05-10.html.
82 Tamże.
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herb / logo

opis znaczenia

Użyte w herbie trzy róże odwołują się do podskarbiego Stanisława Włoszka,
sponsora kościoła parafialnego w Juchnowcu84.

Herb Gminy Juchnowiec Kościelny83
(Województwo podlaskie)

Róża symboliczna (Rosa Mistica) to często spotykany w średniowiecznej
heraldyce symbol Najświętszej Maryi Panny. Był umieszczany w herbach
miasta, które posiadało kościół pod takim wezwaniem i uznawało
Najświętszą Maryję Pannę za swoją patronkę. W przypadku herbu
Dobrodzienia jest to połowa róży sześciopłatkowej srebrnej (białej)
uwidocznionej w polu czerwonym w postaci dwóch płatków i dwóch
połówek wraz z zielonymi wypustkami86.
Herb Gminy Dobrodzień85 (Województwo
opolskie)

Godło miasta w motywie róży pięciolistnej (symbol maryjny) wyraża
samorząd miasta, w którego murach istniał już w średniowieczu klasztor
Augustianów, którego patronką była w tym czasie Najświętsza Maria
Panna88.

Herb Gminy Olesno87
(Województwo opolskie)

83

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130422/AGLOMERACJABIALOSTOCKA/130419462.
Tamże.
85 http://www.dobrodzien.pl/24/7420/herb-i-flaga.html.
86 Tamże.
87 http://www.olesno.pl/miasto-i-gmina/insygnia-miasta.html.
88 Tamże.
84
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herb / logo

opis znaczenia

Dwie czerwone róże nawiązują do sekretnej pieczęci Jana Bażyńskiego –
najsłynniejszej postaci tej ziemi, od 1454 roku gubernatora Prus
Królewskich90.

Herb Gminy Ostróda89
(Województwo warmińsko-mazurskie)

Herbem miasta jest róża, symbol Św. Wojciecha, umieszczona na jednej
z pierwszych pieczęci miasta z 1578 roku. Miarodajnie przyjmuje się, że jest
to sześciolistna czerwona róża na białym polu w srebrnych otokach. Inne
źródła twierdzą, że herbem była pięciolistna rozeta, względnie sześciolistna
na srebrnym polu92.

Herb Gminy Barcin91
(Województwo kujawsko-pomorskie)

Analiza logo promocyjnych miast konkurencyjnych wykazała, że żadne z nich nie buduje swojego
wizerunku w oparciu o potencjał szkółkarski. Wprawdzie motyw róży pojawia się w wielu herbach,
ale posługiwanie się samym herbem w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej nie jest
wystarczającym czynnikiem aby uznać, że w ten sposób dana jednostka samorządu terytorialnego
buduje w profesjonalny sposób własną markę. Poza tym róża w herbach odnosi się do
uwarunkowań historyczno-religijnych, a nie do potencjału wynikającego np. z hodowli róż przez
mieszkańców.
Jedyne miasto, które można zakwalifikować jako konkurenta tematycznego to Kutno, które
posługuje się hasłem „Kutno – miasto róż”. Posiada ono swoją Strategię Marki i System Identyfikacji
89

http://www.gminaostroda.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=465.

90 Tamże.
91 http://www.barcin.pl/strona-45-herb.html.
92

Tamże.
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Wizualnej. Róża jednak z marce Kutna nie odwołuje się do potencjału szkółkarskiego, jest ona
traktowana w sposób społeczny, a nie gospodarczy. Poza tym w „Strategii Rozwoju Miasta Kutna na
lata 2014-2020” słowo „róża” (odmienione przez wszystkie przypadki) występuje zaledwie 14 razy,
łącznie z wszystkim powróżeniami zadań, w których „róża” się znalazła:
»

»

Atutem miasta jest silna identyfikacja mieszkańców z marką Kutna „Kutno - miasto róż”, co rozpoczyna proces kształtowania postaw
sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości i przynależności lokalnej. /s. 70/
Na pytanie, co powoduje, iż mieszkańcy Kutna decydują się pozostać w „mieście róż”, badani odpowiadali: praca, którą tu wykonują;
dzieci, które chodzą tu do szkoły... /s. 72/
Mieszkańcy domagają się ponadto większej ilości róż w „mieście róż”. /s. 74/

»
»

Kontynuowanie organizacji Święta Róży w takiej formule, w jakiej jest organizowane od kilku lat, czyli obejmującej swoim obszarem
prawie całe centrum... /s. 75/
»
»

13. Rozwinięta baza oraz szeroka oferta kulturalna, w tym unikalne Święto Róży
»

»

Mocne strony Kutna:

14. Wypracowana marka miasta – Kutno – miasto róż./s. 80/

Poprawy estetyki miasta (…) zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz nasadzeń róż, zwiększenie ilości ławek… /s. 93/

»

Planuje się kontynuację działań zmierzających do pełnego wdrożenia przedsięwzięć identyfikujących markę „Kutno – miasto róż”
w postaci systemu informacji miejskiej. /s. 96/

»

Najważniejsze z nich to rewaloryzacja Parku im. Wiosny Ludów oraz modernizacja Parku Traugutta wraz z utworzeniem w nim
rozarium. /s. 97/
»

4.10. Kontynuacja wdrażania przedsięwzięć identyfikujących markę „Kutno – miasto róż”. /s.99/
Zdjęcie 13. Jarmark Różany każdego roku gromadzi tysiące gości. /s. 105/

»
»

Ponadto planuje się kompleksowe wdrożenie marki miasta „Kutno - miasto róż”, głównie poprzez instalację Systemu Informacji
Miejskiej. /s. 105/
»

9.2. Kompleksowe wdrożenie marki miasta: Kutno - miasto róż. /s. 107/
»

7.3. Modernizacja Parku Traugutta i utworzenie rozarium. /s. 117/

Dla porównania w niniejszej Strategii słowo „szkółkarstwo” (odmieniane przez przypadki) występuje
212 razy. Zastawienie to pokazuje, że marka Kutna nie stanowi żadnego potencjalnego zagrożenia
gospodarczego dla Końskowoli. Nie mniej jednak w sferze semantycznej rywalizacja będzie
następowała, wobec tego Końskowola powinna się pozycjonować wobec Kutna i monitorować
kierunki rozwoju tej marki.

Poniżej zaprezentowano jak logo marki Gminy Końskowola pozycjonuje się na tle logo marek
konkurencji terytorialnej (powiat puławski) i tematycznej:
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Zdjęcie 31.

Logo marki Końskowola na tle logo jednostek konkurencyjnych.
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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 miejsca93.
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 Gminy Końskowola należy kierować do 3 głównych grup odbiorców:



inwestorzy



mieszkańcy



przedsiębiorcy

93

Na podstawie: J. Górski, Marka miejsca – kapitał dobrego wizerunku, Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc,
festiwalpromocji.pl/fileadmin/user_upload/WIZERUNE_MEJSCA.pdf.
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Potencjał Gminy Końskowola w zakresie szkółkarstwa stwarza realne szanse na „przyciągnięcie”
inwestorów z zewnątrz. Aby stało się to faktem Gmina Końskowola powinna stosować właściwą
komunikację biznesową, która będzie:



uwzględniać oczekiwania inwestorów,



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 Końskowola, powinni odnajdywać
ważne dla siebie argumenty i otrzymywać informacje, że właśnie w Końskowoli 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 Końskowoli…”

»

„… w Końskowoli 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.;

94

Opis na podstawie: P. Kolas, Program Partner COI dla województwa lubelskiego, prezentacja z 2008 roku.
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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.;
Koszt rozpoczęcia biznesu – koszty do poniesienia przy rozpoczęciu działalności w danym
miejscu;
Aktywność marketingowa władz lokalnych – działania podejmowane przez samorząd;
Sukcesy transformacji gospodarczej – firmy odnoszące sukcesy, dobre prywatyzacje,
obecność BIZ, udane projekty gospodarcze itp.
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.
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Wykres 72.

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.

W komunikatach biznesowych Końskowola powinna skupiać się na swoich atutach, a więc
podkreślać:

Tabela 65.

Argumenty „twarde” i „miękkie” używane w komunikacji biznesowej Gminy
Końskowola.
argumenty „twarde”

»

dostępność komunikacyjna: S17 i S12

»

położenie geograficzne (bliskość zachodniego
i wschodniego rynku)

»

bliskość przejść granicznych

»

wysokie zasoby rynku pracy, w tym fachowa siła
robocza

»

dostęp do dużego rynku zbytu (Lublin, Puławy)

»

doświadczenia i osiągnięcia obecnych
przedsiębiorstw (przykłady FDI – foreign direct
investment)

»

tańsze grunty niż w Mieście Puław, ale połączenie
z miastem bardzo dobre (dojazd w 3 minuty)

argumenty „miękkie”
»

przychylne nastawienie władz do inwestowania

»

klimat społeczny (rozwój dużych i średnich firm jest
najbardziej oczekiwanym kierunkiem rozwoju;
pozytywne nastroje wśród ludzi)

»

funkcjonowanie systemu zachęt podatkowych

»

bliskość „Trójkąta Turystycznego” – możliwości
interesującego spędzenia wolnego czasu

»

rozwinięta infrastruktura techniczna
(wodociągowo-kanalizacyjna)

»

otrzymane nagrody i certyfikaty potwierdzające
wiarygodność inwestycyjną
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ogrodnictwo,



szklarnie i cieplarnie (a także techniki chłodzenia),



leśnictwo,



firmy oferujące środki produkcji,



produkcja środków chemicznych,



systemy nawadniania, w tym posiadające specjalne systemy z dodatkami odżywczymi
oraz nawozami dodawanymi do wody,



produkcja maszyn rolniczych,



produkcja opakowań,



logistyka: pakowanie towaru, etykietowanie, transport (spedycja),



doradztwo i inżynieria rolnicza,



ochrona środowiska,



ochrona roślin,



meble ogrodowe, narzędzia ogrodowe, materiały budowlane do ogrodu (mała
architektura), podłoża,



odzież i obuwie do pracy w ogrodzie.

Kto może być zainteresowany współpracą?


sklepy i centra ogrodnicze, kwiaciarnie, supermarkety,



deweloperzy (tereny zieleni na osiedlach/nowych osiedlach, place zabaw,



instytucje zarządzające zielenią, architekci krajobrazu, projektanci ogrodów,



uczelnie wyższe – kierunki rolnicze,



szkoły zawodowe – kierunki w o profilu rolniczym (zespoły szkół rolniczych).

Gdzie szukać inwestorów i partnerów do współpracy?


krajowe targi wystawiennicze (m.in.: „Zieleń to życie” – EXPO Warszawa, „Gardenia”
w Poznaniu, Targi Roślin Ozdobnych i Architektury Ogrodów FLOWERTARG w Katowicach,
Targi Ogrodnicze i Działkowe OGRÓD i TY w Kielcach, Wiosenna Wystawa Ogrodnictwa
w Krakowie, GARDENexpo – Jesienna Wystawa Kwiatów i Ogrodów w Chorzowie, EDEN –
Targi Ogrodnicze w Lublinie, KWO – Krajowa Wystawa ogrodnictwa w Poznaniu, OGRÓD –
Giełda Ogrodnicza i Pszczelarska w Szczecinie, Targi Ogrodnicze HORTICO w Bełchatowie),



międzynarodowe targi wystawiennicze: holenderskie targi „Plantarium”, Targi FLOWERS
(Cwiety) w Moskwie, Międzynarodowe Targi Ogrodniczo-Kwiatowe Horti Fair
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w Amsterdamie, Międzynarodowe Targi SPOGA + GAFA w Niemczech (Kolonia),
Międzynarodowe Targi Roślin IPM ESSEN (Essen, Niemcy), Międzynarodowe Targi GLEE
w Birmingham itd.,



Związek Szkółkarzy Polskich, Polski Związek Działkowców, Polskie Stowarzyszenie
Centrów Ogrodniczych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów,

Inwestorzy z jakich branż mogą być potencjalnie zainteresowani lokowaniem swojego
kapitału w Końskowoli, z nastawieniem sprzedaży produktów branży szkółkarskiej
i ogrodniczej:


TECHNIKA I TECHNOLOGIE, WSPARCIE SPRZEDAŻY
podłoża i substraty, nawozy i środki ochrony roślin, środki do produkcji szkółkarskiej, maszyny
i urządzenia, narzędzia i sprzęt ogrodniczy, opakowania i etykiety do roślin, szklarnie i tunele,
oświetlenie, doniczki i pojemniki do produkcji ogrodniczej, systemy automatycznego
nawadniania, systemu wentylujące i wymiany powietrza, komputery i oprogramowanie
sterujące, akcesoria do podlewania – technologie dla szkółkarstwa i architektury krajobrazu,
usługi, handel, transport, finanse,



WYPOSAŻENIE TERENÓW ZIELENI, OGRODÓW, TARASÓW I BALKONÓW
artykuły dekoracyjne, pojemniki, donice, meble ogrodowe, materiały do budowy nawierzchni
i małej architektury, oczka wodne, materiały do ich budowy, akcesoria, oświetlenie do ogrodu
i terenów zieleni, grille i kominki ogrodowe, technologie do ogrodów na dachach i zimowych,
trawniki, wyposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych, rzeźba ogrodowa,



CHEMIA OGRODOWA
nawozy stałe, płynne oraz komposty, środki ochrony roślin, preparaty, pestycydy, środki do
pielęgnacji



ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
usługi projektowe, urządzanie i pielęgnacja ogrodów i terenów zieleni,



WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE
z zakresu ogrodnictwa, szkółkarstwa, architektury krajobrazu,

W komunikacji z inwestorami zagranicznymi Gmina Końskowola powinna posługiwać się logo marki
z hasłem „Hearth of Polish Nursery”.
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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 marki gospodarczej Gminy Końskowola. 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 Gminy oraz subregionu puławskiego Gmina
Końskowola budzi u zdecydowanie przeważającej większości pozytywne uczucia i emocje: 95,6%
pozytywnych wskazań wśród zamieszkujących gminę oraz 96,6% badanych pochodzących
z subregionu puławskiego. Podczas realizacji działań w zakresie kreacji marki należy utrzymać obecny
poziom pozytywnych odczuć i wykorzystać ten znaczący potencjał, rozszerzając zakres promocji
przez skierowanie go do mieszkańców innych regionów.
Ze względu na fakt, iż mieszkańcy Gminy Końskowola w zdecydowanie przeważającej większości
posiadają pozytywne skojarzenia związane ze swoim miejsce zamieszkania, a ponadto wysoko
oceniają planowane działania dla rozwoju gospodarczego gminy, należy podkreślać społeczny
entuzjazm i włączyć zaangażowanie mieszkańców w proces promocji marki i działań związanych
z realizacją Strategii.

Jak wskazują badania PARR, ponad 40% mieszkańców subregionu puławskiego nie wie jaka jest
atrakcyjność inwestycyjna oraz do prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Końskowola,
przy czym najniżej ocenia je mniej niż 1% badanych.
W obliczu powyższych danych niezwykle ważne jest promowanie funkcjonowania sprzyjającego
„klimatu” w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz kreowanie pozytywnych relacji na linii biznesadministracja. Wśród potencjalnych działań, które mogłyby mieć wpływ na wzrost atrakcyjności
gospodarczej Gminy Końskowola 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,
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organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje, wiedzę i świadomość miejscowej ludności
oraz współpraca ze szkołami wyższymi,



obecność na wydarzeniach targowo-wystawienniczych z branży ogrodniczej,



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

Te działania zatem w pierwszej kolejności powinny podejmować i komunikować władze Gminy
Końskowola, aby poprawić biznesowy wizerunek i zyskać przychylność przedsiębiorców. Częste
spotkania z przedsiębiorcami, wspieranie powstawiania klastrów, zrzeszeń biznesowych oraz
tworzenie stałych ciał konsultacyjno-doradczych przy Wójcie Gminy w celu wymiany informacji
i wzajemnych oczekiwań są działaniami, które w pierwszej kolejności należy podjąć.
Na podstawie przeprowadzonych badań IDI wśród końskowolskich przedsiębiorców należy
stwierdzić, że do głównych barier w prowadzeniu biznesu w Gminie Końskowola należą:



ubogie społeczeństwo,



wysokie podatki miejskie,



duże rozdrobnienie.

Istotne jest wytworzenie wśród mieszkańców zainteresowanych założeniem firmy przekonania, że
w Końskowoli 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 Końskowola. Znacząca
liczba branż związanych ze szkółkarstwem i jego obsługą stanowi ułatwienie do wyboru potencjalnej
inwestycji. Funkcjonującym obecnie firmom należy pomóc i ułatwić zdobywanie nowych rynków
zbytu, w tym także zagranicznych (internacjonalizacja).
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Wizja marki przedstawia docelowy wizerunek gminy z określeniem celów i zasad rozwoju w perspektywie
kilku, kilkunastu lat. Wizja marki gospodarczej Końskowoli odzwierciedlona jest w jej idei.

Wizją marki jest uwidocznienie Gminy Końskowola jako wiodącego centrum polskiego szkółkarstwa,
miejsca atrakcyjnego gospodarczo oraz przyjaznego mieszkańcom.
Końskowola to przede wszystkim silny ośrodek szkółkarstwa. Szkółkarstwo jest symbolem rozkwitu,
dojrzewania i owocnego plonu. W Gminie Końskowola posiada wieloletnią tradycję.
Przedsiębiorstwa z Końskowoli to często oparte na tradycjach rodzinnych firmy,
w których pasja, zaangażowanie i kultura prowadzenia biznesu są niepodważalnymi wartościami,
a ich pięknym symbolem jest serce.
Gmina Końskowola wypełniona jest pozytywnym klimatem – do życia i rozwoju.
Tutaj wszystko kwitnie, gdyż panujące warunki i atmosfera wpływają nie tylko na rozwój gospodarczy,
ale także rozkwit w przyrodzie i życiu osobistym mieszkańców.
Gmina charakteryzuje 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.

strona | 244

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020

Misja marki gminy to powód jej istnienia, wyróżniający go na tle innych gmin i miast95. 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.

Misja marki Końskowola wyrażona jest przez hasło promocyjne:

Misja marki gospodarczej Końskowoli 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.

95

G. Morgan, Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
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Aby założona misja Końskowoli okazała się realna, konieczne jest zdefiniowanie celów strategicznych
i operacyjnych służących jej realizacji.

Wykres 73.

Konstrukcja celów strategicznych i operacyjnych rozwoju marki gospodarczej
Gminy Końskowola.

Cel operacyjny I.1
Zbudowanie i wzrost poziomu
rozpoznawalności marki Gminy
Końskowola poprzez realizację
kompleksowych działań promocyjnych
w wymiarze regionalnym
i międzynarodowym

Cel operacyjny I.2
Stworzenie atrakcyjnych warunków do
inwestowania i współpracy z lokalnym
biznesem w Gminie Końskowola

Cel operacyjny II.1
Zapewnienie konkurencyjnych
warunków dla rozwijania
i wspierania lokalnej przedsiębiorczości
w Gminie Końskowola

Cel operacyjny II.2
Wykreowanie wizerunku Gminy
Końskowola jako gminy przyjaznej
mieszkańcom z wyróżniającą ofertą
edukacyjną i rekreacyjną

Źródło: opracowanie własne PARR.

strona | 246

Strategia Marki Gospodarczej
Gminy Końskowola 2014-2020

Cel operacyjny I.1. Zbudowanie i wzrost poziomu rozpoznawalności marki Gminy
Końskowola poprzez realizację kompleksowych działań promocyjnych w wymiarze
regionalnym i międzynarodowym.

Działania:

SIW jest załącznikiem do niniejszej Strategii i określa techniczne zasady kreacji
tożsamości nowej marki. Konsekwentnie stosowana i wdrażana identyfikacja wizualna służy
kreowaniu i utrwalaniu wyobrażenia o Gminie Końskowola 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 itd. Niezwykle istotne jest przestrzeganie
przyjętych zasad i reguł SIW oraz przyjęcie długoterminowej perspektywy w kontekście jego
wdrażania.
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Witacze to instalacje informacyjno-reklamowo-promocyjne przy drogach wjazdowych
i wyjazdowych. Wygląd witaczy powinien nawiązywać do nowego wizerunku Gminy
Końskowola.

Opracowanie wielojęzycznego (polski, angielski, niemiecki, francuski, niderlandzki, rosyjski,
włoski) internetowego portalu gospodarczego (inwestycyjnego) Gminy Końskowola. 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 Końskowola. Niezwykle istotną częścią portalu będą testemoniale
przedsiębiorców i inwestorów działających na terenie Końskowoli na temat warunków
prowadzenia biznesu w Gminie (nagrania video lub/i listy referencyjne). Ważnym elementem
będzie również baza końskowolskich 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.

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

Opracowanie i wysyłka prezentacji do (minimalnie) 100 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 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
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otrzymuje informacje, które w zamiarze mają do niego dotrzeć – w przypadku Gminy
Końskowola będzie to film promujący walory gospodarcze i inwestycyjne w gminie.

Zdjęcie 32.

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.

Opracowanie i realizacja regionalnej internetowo-radiowej kampanii promocyjnej
prezentującej walory gospodarcze Gminy Końskowola. Kampania ma na celu poinformowanie
mieszkańców województwa lubelskiego o fakcie istnienia marki gospodarczej Gminy
Końskowola i zachęcenie ich do odwiedzenia Gminy podczas Święta Róż oraz pozostałych
wydarzeń organizowanych w gminie (efekt wzmocnienia działań promocyjnych poprzez
bezpośrednie uczestnictwo w imprezie).

Jest to nie tyle wyróżniki, co konieczność. Bez tego kreacja wizerunku na szeroką skalę jest
praktycznie niemożliwa. Gmina Końskowola powinna mieć swoje serwisy co najmniej na:
Facebook, YouTube, Twitter i Google+. Wizualna strona profili musi być dostosowana do SIW.

Gift-pack byłby wręczany przez Wójta Gminy Końskowola przy różnego rodzaju spotkaniach
ze specjalnymi odbiorcami. 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. tradycyjne produkty regionalne
(szczególnie z róży), małe drzewko w zgrabnej doniczce (typu bonsai), nano podkładka
w kształcie logo marki, zwijana ekotorba typu flip&tumble, drewniany napis z logo marki
gospodarczej itd.
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Umieszczenie w przestrzeni publicznej symboli i elementów nawiązujących do szkółkarstwa,
np. roślinnego motywu logo na budynku Urzędu Gminy, wyznaczenie alejek, roślinne (różane)
dekoracje budynków gminnych oraz zachęcanie do dekorowania budynków przez
mieszkańców (co ma służyć uatrakcyjnieniu wizualnym miejscowości poprzez ujednolicenie
obiektów, czego przykładem jest m.in. Bawaria).

Ekspozycja w centrum Końskowoli (oraz w innych miejscowościach) złożona z małych drzewek
świątecznych, stosownie przystrojonych. Luminacja nawiązywałby kolorystyką do barw
opisanych w Systemie Identyfikacji Wizualnej.

Promocja walorów inwestycyjnych i klimatu szkółkarskiego w Gminie Końskowola wśród
odbiorców związanych z branżą szkółkarską, ogrodniczą i branżami współpracującymi oraz
pokrewnymi.

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach branżowych
(szkółkarskich i ogrodniczych). Coroczna kampania w mediach branżowych – prasie i internecie
– ukazująca szkółkarski potencjał Gminy Końskowola. Gmina ma być destynacją inwestorów
z branży ogrodniczej i szkółkarskiej z całej Polski. Kampanie targetowane ze względu na
znajomość odbiorcy i jego profilu. Szczególnie promowana powinna być inwestycyjna strona
internetowa Gminy Końskowola.

Przygotowanie i emisja reklamy (także na zasadzie product placement – lokowanie produktu)
promującej walory szkółkarskie w Gminie Końskowola w telewizyjnych kanałach tematycznych
(DOMO+, programy branżowe w serwisie vod.tvp.pl (np. „Rok w Ogrodzie”), TVN Meteo).

Stworzenie i umieszczenie w przestrzeni logo marki gospodarczej Gminy Końskowola w formie
landartu.
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Zdjęcie 33.

Przykłady landart’ów.

http://www.lucypringle.co.uk/photos/2005/uk2005co.jpg.

http://www.fgk.org/wp-content/uploads/2011/04/land-art-1.jpg

http://www.jardineria.pro/wp-content/uploads/2012/11/Que-es-Land-Art400x202.jpg
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Cel operacyjny I.2. Stworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania
i współpracy z lokalnym biznesem w Gminie Końskowola.
Działania:

Opracowanie nowoczesnej strony internetowej dla branży szkółkarskiej prezentująca
zestawienie róż, krzewów, drzew itp. pod kątem stałych, zdefiniowanych cech –
porównywarka, wyszukiwanie po nazwie/cesze, jednolity formularz oznaczania roślin, kontakty
do dostawców itp.

Stworzenie kalendarza z datami targów i wystaw o tematyce rolniczej i szkółkarskiej
(ogrodniczej) oraz roczny plan udziału w najważniejszych branżowych imprezach.

Organizacja wyjazdów studyjnych do miast i regionów szkółkarskich (np. Zundert w Holandii)
w celu poznania zaawansowanych mechanizmów promocji i efektów rozwoju tego typu
terenów. Wyjazdy te będą znakomitą okazją do pokazania przedsiębiorcom, że warto
inwestować w szkółkarstwo oraz jakie korzyści to przynosi.

Klaster szkółkarzy będzie integrowałby szkółkarzy i przedsiębiorców z branż pokrewnych
i współpracujących – produkcja roślin, nawozów, maszyn i narzędzi rolniczych, pakowania
i transportu, sprzedaży detalicznej itd. Stworzyłoby realne szanse na pozyskanie funduszy UE
w latach 2014-2020 na rozwój szkółkarstwa w Końskowoli.

Promocja walorów inwestycyjnych Gminy Końskowola wśród inwestorów zewnętrznych.

Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w zakresie badań, doświadczeń,
porad ekspertów, praktyk studenckich etc.
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Akademia Szkółkarzy co roku organizowałaby ogólnopolską (lub międzynarodową)
konferencję naukową nt. szkółkarstwa oraz jego przyszłości, zagospodarowania terenów
zieleni i rekreacyjnych w miastach i gminach etc. Działanie to ma na celu ukazanie, że Gmina
Końskowola rozwija szkółkarstwo także na polu naukowym oraz zbudowanie prestiżu i pozycji
także w środowisku akademickim.

Wykreowanie i rozwój wydarzenia Ogólnopolski Dzień Szkółkarza, podczas którego odbywałby
się targi (wystawy) ogrodniczo-szkółkarskie. Impreza ta odbywałaby się na rozpoczęcie sezonu
szkółkarskiego i miałby służyć promocji najnowszych trendów oraz technologicznych nowinek
z branży ogrodniczej i szkółkarskiej.

Cel operacyjny II.1. Zapewnienie konkurencyjnych warunków dla
rozwijania i wspierania lokalnej przedsiębiorczości w Gminie Końskowola.
Działania:

Przyznawanie certyfikatów (specjalnych odznaczeń) przedsiębiorstwom, które cechują się
odpowiednią jakością obsługi klienta, promują region oraz wdrażają założenia Strategii
promocji marki gospodarczej Gminy Końskowola. Certyfikowana firma otrzymywałby m.in.
podświetlane, wyróżniające i nadające prestiżu tablice.

Wiwarium to specjalne pomieszczenie dostosowane do hodowli, opieki w okresie rozwoju oraz
obserwacji roślin i niedużych zwierząt w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do
naturalnych. Inkubator „Wiwarium” będzie służył „opiece w okresie wzrostu” nad nowymi
przedsiębiorstwami, w szczególności z branży szkółkarskiej, ogrodniczej czy rolniczej.

Darmowe porady dla przedsiębiorców prowadzone w Urzędzie Gminy Końskowola w zakresie:
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»

doradztwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych,

»

pomocy przy samodzielnym sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych,

»

doradztwa w pozyskaniu kredytu inwestycyjnego,

»

doradztwa w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej,

»

doradztwa w kojarzeniu partnerów gospodarczych.

Okienko Przedsiębiorczości ma na celu zwiększenie absorbcji środków z UE przez
końskowolskich przedsiębiorców. Może to stanowić również ważny argument dla inwestorów
chcących ulokować w Końskowoli swój kapitał. Porady prowadzone będą przez zewnętrznego
eksperta specjalizującego się w tematyce dotacji dla firm.

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 Końskowoli, a także pokazać, że mogą odnieść sukces zawodowy
prowadząc własnych biznes.

Forum Rozwoju Gospodarczego pełniłoby funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach
związanych z rozwojem przedsiębiorczości w Końskowoli. Dokonywałoby konsultacji
przedsięwzięć w zakresie prowadzonej przez władze gminy działalności gospodarczej
i inwestycyjnej. Stały kontakt z biznesem, uwzględniające głos przedsiębiorców w kontekście
rozwoju Końskowoli, jest koniecznym działaniem prowadzącym do dalszej poprawy wizerunku
gminy w oczach przedsiębiorców.

Stworzenie i rozwój wydarzenia Końskowolska 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 Końskowola.
Końskowolska Gala Biznesu to wydarzenie o prestiżowym i oficjalnym charakterze.
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Aplikacja przekazywałaby dane i informacje w zakresie np.: gminnych aktualności
gospodarczych, dostępnych terenów inwestycyjnych wraz z dokładnym zaznaczaniem ich na
mapie, funkcjonujących na terenie gminy przedsiębiorstwach, systemie zachęt inwestycyjnych
itd. Z aplikacją połączony byłby kalendarz wydarzeń w Końskowoli

Cel operacyjny II.2. Wykreowanie wizerunku Gminy Końskowola jako gminy
przyjaznej mieszkańcom z wyróżniającą ofertą edukacyjną i rekreacyjną.
Działania:

Organizacja lekcji dla dzieci i młodzieży ze szkół gminnych (np. w LODR) – w tym pokazy
z zakresu m.in. działania maszyn rolniczych czy też pielęgnacji i strzyżenia roślin. Lekcje
służyłby m.in. wyjaśnieniu procesów zachodzących w naturze, istotności ekologii w życiu
człowieka itp.

Stworzenie instytucji mającej na celu poszerzać wiedzę w zakresie uprawy i pielęgnacji roślin,
krzewów i bylin, a także ekologii i ochrony środowiska. Ponadto w Akademii organizowane
byłyby kursy i pokazy prezentujące wpływ i znaczenie roślin (wytwarzanie tlenu, jedzenia,
leków, materiałów itd.) oraz prowadzone byłyby szkolenia i warsztaty dla zainteresowanych,
obejmujące swym zakresem np. to jak rozmnażać i dbać o rośliny, udekorować ogród,
o zdrowej żywności etc.

Przeprowadzenie cyklicznego konkursu na najładniejszy ogród w gminie oraz powiecie oraz
organizacja ogólnopolskiego konkursu na najlepszy projekt ogrodu.

Stworzenie obiektu Ogrody Księżnej Izabeli (na wzór Eden Project w Kornwalii96, Mitchell Park
Horticultural Conservatory, Earthpark) – jednym z jego elementów byłyby odtworzone Ogrody
Księżnej Izabeli Czartoryskiej. Kolejnym elementem byłoby żywe muzeum. W Ogrodach
znajdowałby się zebrane z całego świata gatunki roślin, motylarnia, w jednym z pomieszczeń

96
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możliwe byłoby przyrządzenie soku z różnego rodzaju owoców oraz spróbowania lokalnych
produktów (w szczególności z róży), warsztaty uzyskiwania z roślin substancji dobroczynnych
dla człowieka. Wśród atrakcji dla dzieci byłby labirynt (vide: http://park-labiryntow.pl/) czy też
możliwość zwiedzania obiektu w małych, elektrycznych traktorkach. W miejscach relaksu
i chill-out’u w tle odgrywane byłby odgłosy natury. Zasilanie Ogrodów byłoby oparte o OZE

Zdjęcie 34.

Eden Project w Kornwalii.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Eden_Project_geodesic_domes_panorama.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Eden_project_tropical_biome.jpg

Fot. Pracownia Sztuki Ogrodowej , http://www.swiatrezydencji.pl/ogrody/architektura-ogrodowa/eden-project-jeden-dzien-w-raju/image
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Zdjęcie 35.

Mitchell Park Horticultural Conservatory.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Mitchell_Park_Horticultural_Conservatory.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Milwaukee_domes_night.jpg
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Zdjęcie 36.

Earth Park project Iowa USA.

http://dc152.4shared.com/doc/guYufV-J/preview.html

Zdjęcie 37. Park Labiryntów w Rąblowie

park-labiryntow.pl/files/2014/08/140830-DSCN6610-890x667.jpg
890x667.jpg

park-labiryntow.pl/files/2014/08/140830-DSCN6575-
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W Muzeum Szkółkarstwa prezentowana byłaby historia szkółkarstwa i odtworzone zostałby
ogrody księżnej Izabeli Czartoryskiej. Ponadto wśród muzealnych ekspozycji mogłyby się
znaleźć dawne formy uprawy, zaś interaktywność obiektu (żywe muzeum) występowałaby
w postaci możliwości skorzystania z programu do samodzielnego zaprojektowania ogrodu,
programu komputerowego do łączenia różnych odmian roślin, który symulowałby wygląd
nowego gatunku czy też samodzielnego przycinania drzewka typu bonsai. W muzeum
zaprezentowane byłby też przykłady z różnych epok wszelkiej twórczości zainspirowanej
naturą.

Szlak będzie ukazywał szkółkarski klimat Gminy Końskowola. Ścieżka łączyłaby plantacje róż
oraz szkółki drzew i innych roślin z terenu całej Gminy. Rozbudowa polegać będzie także na
zamieszczeniu stałych tablic edukacyjno-informacyjnych nt. róż, szkółek, tradycji szkółkarskiej
w Końskowoli, roli roślin w życiu człowieka, produktach roślinnych itp.
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W celu urzeczywistnienia przyjętej misji i osiągnięcia założonych celów opracowano katalog 35 działań.
KOŃSKOWOLA – SERCE POLSKIEGO SZKÓŁKARSTWA

hasło misji

cel strategiczny

Cel strategiczny I.
Wykreowanie wizerunku Gminy Końskowola jako wiodącego centrum
polskiego szkółkarstwa

Cel strategiczny II.
Wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z Gminą Końskowola jako silnym
ośrodkiem rozwoju przedsiębiorczości

Cel operacyjny I.1.
Zbudowanie i wzrost poziomu
rozpoznawalności marki Gminy
Końskowola poprzez realizację
kompleksowych działań promocyjnych
w wymiarze regionalnym
i międzynarodowym

Cel operacyjny I.2.
Stworzenie atrakcyjnych warunków do
inwestowania i współpracy z lokalnym
biznesem w Gminie Końskowola

Cel operacyjny II.1.
Zapewnienie konkurencyjnych warunków
dla rozwijania i wspierania lokalnej
przedsiębiorczości w Gminie Końskowola

Cel operacyjny II.2.
Wykreowanie wizerunku Gminy
Końskowola jako gminy przyjaznej
mieszkańcom z wyróżniającą ofertą
edukacyjną i rekreacyjną

działanie 1

Stworzenie i konsekwentne
wdrażanie Systemu Identyfikacji
Wizualnej (SIW)

Nowoczesna strona internetowa dla
branży szkółkarskiej

Certyfikacja gospodarcza firm

Podjęcie działań z zakresu edukacji

działanie 2

Ustawienie witaczy w Końskowoli

Kalendarz szkółkarski

Stworzenie inkubatora „Wiwarium”

Powołanie Akademii Szkółkarzy

cel operacyjny
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działanie 3

Wielojęzyczny internetowy portal
gospodarczy Gminy Końskowola

Wyjazdy studyjne do miast i regionów
szkółkarskich

Utworzenie i rozwój Okienka
Przedsiębiorczości

Konkurs na najładniejszy ogród.

działanie 4

Wielojęzyczny film promujący walory
gospodarcze Gminy Końskowola

Powołanie klastra szkółkarzy,

Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców
w zakresie zakładania i rozwoju mikroprzedsiębiorczości

Ogrody Księżnej Izabeli

działanie 5

Promocja Gminy Końskowola
na LCD Promotional Video Card

Międzynarodowa promocja
inwestycyjna „Key to success”

Powołanie przy Wójcie Końskowolskiego
Forum Rozwoju Gospodarczego

Stworzenie Muzeum Szkółkarstwa

działanie 6

Regionalna internetowo-radiowa
kampania promocyjna

Współpraca naukowa
z Uniwersytetem Przyrodniczym
w Lublinie

Końskowolska Gala Biznesu

Rozbudowanie tematycznego „Szlaku
Różanego”

działanie 7

Obecność w mediach
społecznościowych

Ogólnopolska / międzynarodowa
konferencja nt. rozwoju szkółkarstwa

Stworzenie aplikacji na urządzenia
mobilne Biznes Navigator

działanie 8

Stworzenie ekskluzywnego zestawu
promocyjnego (Gift-pack)

Ogólnopolski Dzień Szkółkarza

działanie 9

Dekoracja przestrzeni publicznej

działanie 10

Dekoracja i iluminacja
bożonarodzeniowa
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działanie 11

Międzynarodowa promocja
gospodarcza „To root your business
in Końskowola”

działanie 12

Coroczna kampania w mediach
branżowych

działanie 13

Lokowanie produktu

działanie 14

Końskowolski landart
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cel
strategiczny

cel operacyjny

L.p.

rok realizacji

działanie

Cel strategiczny I.
Wykreowanie wizerunku Gminy
Końskowola jako wiodącego
centrum polskiego szkółkarstwa

suma wydatków:
I.1. Zbudowanie
i wzrost poziomu
rozpoznawalności
marki Gminy
Końskowola poprzez
realizację
kompleksowych
działań promocyjnych
w wymiarze
regionalnym
i międzynarodowym

2015

2016

2017

2018

2019

2020

205 000

269 000

519 000

1 421 001

3 804 002

5 804 003

1.

Stworzenie i konsekwentne wdrażanie Systemu Identyfikacji
Wizualnej (SIW)

5 000

5 000

5 000

30 000

5 000

5 000

2.

Ustawienie witaczy w Końskowoli

35 000

3.

Wielojęzyczny internetowy portal gospodarczy Gminy Końskowola

25 000

10 000

4.

Wielojęzyczny film promujący walory gospodarcze Gminy
Końskowola

35 000

50 000

5.

Promocja Gminy Końskowola na LCD Promotional Video Card

30 000

6.

Regionalna internetowo-radiowa kampania promocyjna

10 000

7.

Obecność w mediach społecznościowych

-

15 000
-

-

15 000
-

-

-
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cel
strategiczny

cel operacyjny

L.p.

działanie

8.

Stworzenie ekskluzywnego zestawu promocyjnego (Gift-pack)

9.

Dekoracja przestrzeni publicznej

10. Dekoracja i iluminacja bożonarodzeniowa

I.2. Stworzenie
atrakcyjnych
warunków do
inwestowania
i współpracy
z lokalnym biznesem
w Gminie Końskowola

rok realizacji
2015

2016

2017

10 000
10 000
3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

25 000

3 000

3 000

Coroczna kampania w mediach branżowych

13.

Lokowanie produktu

15 000

14. Końskowolski landar

20 000

Kalendarz szkółkarski

3.

Wyjazdy studyjne do miast i regionów szkółkarskich

4.

Powołanie klastra szkółkarzy

5.

Międzynarodowa promocja inwestycyjna „Key to success”

6.

Współpraca naukowa z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie

7.
8.

10 000

3 000

12.

2.

2020

10 000

Międzynarodowa promocja gospodarcza „To root your business in
Końskowola”

Nowoczesna strona internetowa dla branży szkółkarskiej

2019

20 000

11.

1.

2018

100 000
10 000

3 000

15 000

15 000
5 000

-

1 000

-

1 000

1 000

1 000

1 000

15 000

30 000

-

-

-

-

20 000

200 000
-

-

-

-

-

-

Ogólnopolska / międzynarodowa konferencja nt. rozwoju
szkółkarstwa

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Ogólnopolski Dzień Szkółkarza

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000
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Cel strategiczny II.
Wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z Gminą Końskowola jako silnym
ośrodkiem rozwoju przedsiębiorczości

cel
strategiczny

cel operacyjny

II.1. Zapewnienie
konkurencyjnych
warunków dla
rozwijania i wspierania
lokalnej
przedsiębiorczości
w Gminie Końskowola

II.2. Wykreowanie
wizerunku Gminy
Końskowola jako
gminy przyjaznej
mieszkańcom z
wyróżniającą ofertą
edukacyjną i
rekreacyjną

L.p.

działanie

1.

Certyfikacja gospodarcza firm

2.

Stworzenie inkubatora „Wiwarium”

3.

Utworzenie i rozwój Okienka Przedsiębiorczości

4.
5.

Szkolenia i warsztaty dla mieszkańców w zakresie zakładania
i rozwoju mikro-przedsiębiorczości
Powołanie przy Wójcie Końskowolskiego Forum Rozwoju
Gospodarczego

6.

Końskowolska Gala Biznesu

7.

Stworzenie aplikacji na urządzenia mobilne Biznes Navigator

1.

Podjęcie działań z zakresu edukacji

2.

Powołanie Akademii Szkółkarzy

3.

Konkurs na najładniejszy ogród

4.

Ogrody Księżnej Izabeli

5.

Stworzenie Muzeum Szkółkarstwa

6.

Rozbudowanie tematycznego „Szlaku Różanego”

rok realizacji
2015

2016

2017

2018

2019

2020

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1 000 000

3 000 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

30 000
-

1 000

-

1 000

-

-

-

-

50 000

50 001

50 002

50 003

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000 000

2 000 000

1 000 000

500 000

1 500 000

30 000

20 000
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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 publiczno-prywatnego lub
też sponsoringu imprez masowych.

Główny ciężar w zakresie finansowania Strategii Marki 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 Końskowola. 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 Końskowola.
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.
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Aby zweryfikować realność zaplanowanego budżetu realizacji działań dokonano projekcji wydatków
ogółem, dochodów ogółem i dochodów własnych Gminy Końskowola 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 ogółem Gminy Końskowola – średni wzrost o 7,84% rocznie.

Wykres 74.

Wizualizacji % zmiany w stosunku do roku poprzedniego w wydatkach, dochodach
i dochodach własnych budżetu Gminy Końskowola.

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-10,00%

-20,00%

-30,00%
wydatki ogółem

dochody ogółem

dochody własne

Źródło opracowanie własne PARR na podstawie danych BDL GUS.
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Tabela 66.

Analiza zmian wydatków, dochodów i dochodów własnych Gminy Końskowola w latach 2002-2013 .
2002

rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
średnia

13 408 862

13 004 970

13 303 663

14 931 603

21 466 936

17 987 821

20 445 416

22 179 055

25 166 510

24 190 540

26 577 021

różnica w stosunku do
roku poprzedniego

938 196

-403 892

298 693

1 627 940

6 535 332

-3 479 114

2 457 594

1 733 639

2 987 455

-975 970

2 386 481

1 282 396

% zmiany w stosunku
do roku poprzedniego

7,52%

-3,01%

2,30%

12,24%

43,77%

-16,21%

13,66%

8,48%

13,47%

-3,88%

9,87%

8,02%

wydatki ogółem

12 470 666

2002

rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
średnia

12 405 454

12 971 756

13 582 657

15 280 376

20 382 652

20 543 134

20 221 181

21 103 796

23 933 515

24 546 009

25 965 179

różnica w stosunku do
roku poprzedniego

673 665

566 302

610 901

1 697 719

5 102 277

160 481

-321 953

882 616

2 829 719

612 494

1 419 170

1 293 945

% zmiany w stosunku
do roku poprzedniego

5,74%

4,56%

4,71%

12,50%

33,39%

0,79%

-1,57%

4,36%

13,41%

2,56%

5,78%

7,84%

dochody ogółem

11 731 789

2003

2013

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4 193 328

4 204 421

4 822 026

5 233 830

5 882 865

6 640 395

9 557 364

7 777 535

8 392 473

8 321 197

9 769 107

10 847 321

różnica w stosunku do
roku poprzedniego

11 093

617 605

411 804

649 035

757 530

2 916 969

-1 779 830

614 938

-71 276

1 447 910

1 078 214

604 908

% zmiany w stosunku
do roku poprzedniego

0,26%

14,69%

8,54%

12,40%

12,88%

43,93%

-18,62%

7,91%

-0,85%

17,40%

11,04%

9,96%

rok
dochody własne

średnia

Źródło: opracowanie własne PARR na podstawie danych BDL GUS.
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Ponieważ dochody ogółem odznaczały się najbardziej stabilną tendencją zmiany, do projekcji
wydatków w zakresie kreacji marki gospodarczej Gminy Końskowola przyjęto ten właśnie wskaźnik.
Metodologia polegała na wyliczeniu średniego % zmiany dochodów własnych z lat 2002-2013 (średni
wzrost = 7,84%), a następnie dokonaniu prognozy dochodów własnych w latach 2014-2020 poprzez
wyliczanie 6% trendu wzrostu (zaniżenie wartości ze względu na przyjęcie umiarkowanie
optymistycznego scenariusza). Kolejnym krokiem było obliczenie jaką wartość stanowi 0,8% udziału
w prognozowanych dochodach ogółem w latach 2014-2020 – uzyskana kwota stanowi minimalne
wydatki na efektywne wdrażanie marki.
Otrzymane wartości potwierdzają realność realizacji podstawowych działań z zakresu kreacji
marki. Jednakże, w latach 2018-2020 widoczny jest duży deficyt w bilansie promocyjnym. Wynika on
z faktu realizacji dużych projektów: kampanii międzynarodowych, budowy Ogrodów Księżnej Izabeli,
stworzenie Muzeum Szkółkarstwa oraz inkubatora „Wiwarium”. Tylko ostatnie 3 z w/w projektów to
koszt 10 mln zł. Bez pozyskania finansowania zewnętrznego realizacja zadań w takiej kwocie ze
środków własnych jest całkowicie nierealna. Projekty te stanowią jednak ciekawą alternatywę
(w województwie lubelskim nie ma podobnych rozwiązań), w związku z tym Gmina Końskowola ma
szansę skuteczne konkurować o środki z UE w tym zakresie.

Tabela 67.

rok

Projekcja udziału wydatków na kreację marki w dochodach ogółem Gminy
Końskowola w latach 2015-2020.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

prognoza
dochodów
ogółem
(rok
poprzedni *
6%)

29 174 475,15

30 924 943,66

32 780 440,28

34 747 266,69

36 832 102,69

39 042 028,85

szacowany
budżet na
promocję
marki
(0,8%
dochodów
ogółem)

233 395,80

247 399,55

262 243,52

277 978,13

294 656,82

312 336,23

wydatki na
wdrażanie
marki Gminy
Końskowola

205 000,00

269 000,00

519 000,00

1 421 001,00

3 804 002,00

5 804 003,00

Źródło opracowanie własne PARR.
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Komunikacja marketingowa to proces przekazywania informacji innym podmiotom rynku i wymaga
występowania następujących elementów: przekazu, nadawcy, kanału komunikacji, odbiorcy oraz
procesu kodowania i dekodowania97. Nadawcę stanowi podmiot, który ma do przekazania jakąś
informację – np. Urząd Gminy w Końskowoli. Komunikatem, będzie informacja wychodząca z Urzędu
(np. informacja o Święcie Róży, Akademii Szkółkarzy czy ogólnie o szkółkarstwie w Końskowoli),
która będzie przekazywana przez kanały komunikacji (np. telewizję, radio lub internet). Odbiorcą
będzie osoba, do której dotrze komunikat.

Tabela 68.

Komunikacja marketingowa.

Źródło: Komunikacja marketingowa, dormark.strefa.pl/images/komunikacjam.jpg.

Docieranie z przekazem do odbiorców odbywa się za pomocą kanałów komunikacji
marketingowej98. Dzieli się je na:

97

T. Goban-Klass, Media i komunikowanie masowe.

98

Opis na podstawie: Kanały komunikacji marketingowej, www.komunikacja-online.pl/3,kanaly-komunikacji-marketingowej.
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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 Shop99.
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 odczytana100.
99

Ph. Kotler, Marketing. Wydanie 11, Rebis, Poznań 2005.
M. Masłowski, Dobór kanałów komunikacji, e-lekcje.org/pomoce-naukowe/dobor-kanalow-komunikacji.html.

100
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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 grupy101.
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 online i offline (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.

Udział w najważniejszych branżowych wydarzeniach wystawienniczo-targowych (m.in.
ogrodniczych), zarówno krajowych, jak i zagranicznych, jest kluczowy w kontekście promocji oraz
budowania rozpoznawalności marki gospodarczej. Uczestnicy targów i wystaw stanowią grupę
docelową, a zatem przekaz jest silnie stargetowany. Wyróżniająca się forma promocji może przełożyć
się na większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Jej odbiorcy mają możliwość zapoznania
się z przekazem oddziałującym na wszystkie zmysły, na bieżąco uzyskują pożądane informacje (stają
się partnerami dialogu), zaś wysoki poziom zainteresowania tematyką oraz wiedza uczestników
pozwala na sprofilowaną formę komunikatu.

101

Ibidem.
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Spotkania konferencyjne, debaty tematyczne, szkolenia, kongresy
Organizacja i uczestnictwo w eksperckich, tematycznych konferencjach, debatach, szkoleniach
i kongresach (m.in. o szkółkarstwie i jego przyszłości, roli terenów zielonych i rekreacyjnych
w miastach i gminach etc.) stanowi jeden z elementów kreowania profesjonalnej marki. Poziom
zainteresowania oraz struktura grupy docelowej sprzyja precyzyjnemu komunikowaniu pożądanych
treści. Materiały pokonferencyjne w postaci m.in. raportów, a także publikacja syntetycznie
zebranych informacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych (infografiki), stanowią uzupełnienie
promocji.
Bezpośrednie spotkania biznesowe
Stałe i cykliczne spotkania władz Gminy Końskowola z przedstawicielami lokalnego biznesu oraz
zainteresowanymi inwestorami sprzyjają budowaniu pozytywnych relacji między administracją
samorządową a przedsiębiorcami, sprawnemu reagowaniu na pojawiające się potrzeby i problemy.

Imprezy tematyczne
Ciekawą formą promowania marki jest tzw. marketing wydarzeniowy (event marketing), czyli różnego
rodzaju imprezy artystyczne, plenerowe, festyny, święta regionalne itp. Imprezy okolicznościowe
(np. Dni Końskowoli, Dzień Szkółkarza, Święto Róży) mogą służyć osiąganiu najważniejszych celów
w promocji i zarządzaniu marką, m.in. poprzez wpływanie na zmianę postrzegania marki, wzrost jej
rozpoznawalności, utrzymanie lojalności odbiorców, wzrost zainteresowania wśród nowych
adresatów, czy też wzrost sprzedaży marki102. Imprezy tematyczne mogą mieć formę uroczystych
bankietów (gal) z wręczeniem okazjonalnych nagród lub podziękowań, koncertów, akcji
happeningowych z konkursami i zabawami oraz akcji związanych ze społeczną odpowiedzialnością
biznesu (CSR)103.

104

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
102

G. Szczuka, Event jako narzędzie komunikowania rynkowego. Eventy, imprezy dla firm, Raport IPO 2009, s. 25.
Ibidem, s. 26.
104 Na podstawie: Komunikacja marketingowa on-line, www.komunikacja-online.pl.
103
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dużych stacji, przyciągają one widzów o konkretnych zainteresowaniach, wobec tego reklamy
emitowane w nich mogą być lepiej dopasowane do pożądanej grupy docelowej (DOMO+, programy
w serwisie vod.tvp.pl (np. „Rok w Ogrodzie”), TVN Meteo).
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 odbiorców105.

Główne wady reklamy w telewizji:



targetowanie jest nieprecyzyjne – niska skuteczność w dotarciu do wąskich grup
docelowych,



wysokie koszty przygotowania klipu reklamowego,



słabe dotarcie do aktywnych grup docelowych, które nie mają czasu na oglądanie
telewizji106.

Poza reklamą na antenie można zaistnieć poprzez udział ekspertów tematycznych w programach
telewizyjnych (np. szkółkarzy).

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 osób aktywnych, które deklarują brak czasu na oglądanie telewizji.
Główne zalety reklamy radiowej:

105
106



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,

M. Rydel (red.), Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1991.
Ibidem.
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słuchacze stacji radiowych są wierniejsi od widzów stacji telewizyjnych107.

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 medium108.

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 lokalnych dzienników),



pozytywny stosunek do medium; czytelnik podejmuje starania, aby dostać swój ulubiony
tytuł,



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 regionalnej109.

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,

107

Ibidem.
Ibidem.
109 Ibidem.
108
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medium o ograniczonym dostępie – należy do niego dotrzeć i najczęściej zapłacić za
egzemplarz110.

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 ogólnopolskich111.

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 plakatów112.

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.
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,

110

Ibidem.
Ibidem.
112 Ibidem.
111
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media społecznościowe,



blogów i blogosfery,



wyszukiwarek,



poczty elektronicznej.

Serwis WWW
Wykorzystanie własnego serwisu WWW do dialogu z konsumentami 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.szkolkarstwo.konskowola.pl lub
www.nursery.konskowola.com). 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 z końskowolskim szkółkarstwem oraz oferta dla potencjalnych inwestorów (polskich
i zagranicznych). Innym ważnym wortalem jest strona prezentująca zestawienie wszystkich
oferowanych przez końskowolskich szkółkarzy odmian drzew, krzewów i bylin, które powinny być
opisane według stałego, jednolitego schematu. Użytkownicy będą mogli w szybki sposób wyszukać
gdzie oferowane są pożądane przez nich rośliny na podstawie określonych cech
(np. mrozoodporność), nazw etc.

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.:



serwisy społecznościowe – najczęściej ten typ serwisów kojarzony jest z Facebookiem oraz
Twitterem, a także wciąż popularnym na obszarach wiejskich Nk.pl, jednak jest to
zdecydowanie więcej serwisów, np. Linkedin, GoldenLine, Google+. Z perspektywy
znaczenia rynkowego dla Końskowoli najważniejszy jest Facebook oraz Twitter,
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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 YouTube (również Vine.co)113,



blogi (opis poniżej),



mikroblogi – głównie Twitter i Blip,



fora dyskusyjne, w szczególności o tematyce rolniczej, ogrodniczej i szkółkarskiej,



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 pasjami z innymi, często podobnie
myślącymi 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.

113

J. Roszkowski, Rynek mediów społecznościowych w Polsce.
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Zdjęcie 38.

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.

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 Końskowoli jako
miejscu przyjaznemu szkółkarstwu są niezwykle pożądane z punktu widzenia wizerunku Gminy.
Podmioty chcące skorzystać z blogów do komunikacji marketingowej z konsumentami, 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 Końskowoli zdecydowanie rekomenduje się drugi wariant.
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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 konsumenta114.

114 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 39.

Kanały komunikacji marketingowej i zachowanie klienta.

Źródło: A. Czekałowska, Konsument offline i online: po dwóch stronach rzeczywistości, www.reklamawinternecie.pl/ 725-konsumentoffline-i-online-po-dwoch-stronach-rzeczywistosci.html

Etap 1. Konsument jest bombardowany informacjami promocyjnymi115 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.

115

Są to informacje przede wszystkim z rynku komercyjnego, ale także coraz częściej samorządowego.
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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 Końskowoli: szkółkarstwo, róże, krzewy, święto róż, małe krzewy itd.) Właśnie 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 klientów116 przez to, że
trudno odnaleźć jest miasto czy reklamowany produkt (szkółki, imprezę, wydarzenie 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 (np. www.szkolkarstwo.konskowola.pl,
www.konskowola.pl) 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 i przyjazd do Końskowoli. Drugi z elementów polega na wykupywaniu płatnych
reklam w wyszukiwarkach, które będą promować konkretna ofertę Końskowoli w Internecie. Link do
serwisu wyświetlany jest na samej górze wyników z zaznaczeniem, że to reklama lub z noku listy
z podobną notą117. 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 szkółkarstwo /
szkolkarstwo.pl /nursery.com wyszukiwarka zaproponuje adres www.szkolkarstwo.konskowola.pl lub
www.nursery.konskowola.com).

116
117

Przez „klientów” w przypadku Gminy Końskowoli rozumie się turystów, inwestorów, mieszkańców danych regionów itp.
SEM, czyli strategia marketingu wyszukiwarkowego, www.mrkt.pl/sem-czyli-strategia-marketingu-wyszukiwarkowego.
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Zdjęcie 40.

Rekomendowane dla Końskowoli 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,



spoty promocyjne w telewizji ogólnopolskiej i regionalnej,



lokowanie produktu w TV ogólnopolskiej, telewizjach i programach tematycznych,



spoty w radio ogólnopolskim i regionalnym,



reklamy drukowane w prasie regionalnej,



inserty w gazetach regionalnych,



ambient marketing:
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»

LCD Promotional Video Card – LCD VPC z filmem promującym walory gospodarcze
Końskowoli oraz prezentacją gospodarczej marki, wysyłane np. do prezesów firm
międzynarodowych,

»

tablice rejestracyjne samochodów,

»

hanger (wiszące materiały z logo marki gospodarczej Końskowoli),

»

landart (logo marki gospodarczej ułożone z roślin i krzewów),

»

dekoracje roślinne budynków, w których siedziby mają instytucje publiczne oraz
jednolite dekoracje kwiatowe budynków mieszkańców.
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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.
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Monitorowanie Strategii będzie realizowane na trzech poziomach:



zmian sytuacji społeczno-gospodarczej,



realizacji celów operacyjnych na podstawie wskaźników liczbowych,



realizacji zadań (projektów).

Za monitorowanie Strategii, jako kluczowy podmiot, odpowiada Urząd Gminy Końskowola, 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).
Monitorowanie stanu realizacji Strategii wymaga przekazywania informacji o postępach prac do
wiadomości publicznej, co będzie odbywało się w trakcie posiedzeń Rady Gminy. Ocena realizacji
Strategii będzie dokonywana przez Radę Gminy. Rada będzie oceniała postępy i efekty realizacji
Strategii w cyklu rocznym, na podstawie sprawozdań, składanych Radzie przez Wójta Gminy.
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.
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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:



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:
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1. Odpowiedniość – adekwatność celów strategii w stosunku do problemów, jakie 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,
czynników ekonomicznych i finansowych, aspektów społeczno-kulturowych oraz zdolności
instytucjonalnych.
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 mid-term
i ex-post przeprowadzały podmioty zewnętrzne.
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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 marki gospodarczej Gminy Końskowola.
Realizacja zaplanowanych działań powinna przynieść następujące rezultaty do końca 2020 roku.

Tabela 69.

Wykaz rezultatów służących ocenie skuteczności realizacji Strategii.
wskaźnik

L.p.

rezultat

wskaźnik rezultatu

1.

poprawa sytuacji społecznogospodarczej w kontekście atrakcyjności
wśród 11 gmin powiatu puławskiego

118
119

wariant
minimalny

wariant
optymalny

miejsce w rankingu atrakcyjności
wśród 11 gmin powiatu
puławskiego118

4

2

2.

poprawa sytuacji społecznogospodarczej w kontekście potencjału
rozwojowego wśród 11 gmin powiatu
puławskiego

miejsce w rankingu potencjałów
rozwojowych wśród 11 gmin
powiatu puławskiego 119

4

2

3.

opracowanie i realizacja regionalnej
internetowo-radiowej kampanii
promocyjnej prezentującej walory
gospodarcze Gminy Końskowola

liczba artykułów sponsorowanych
w mediach regionalnych oraz
spotów w regionalnej stacji
radiowej promujących walory
gospodarcze gminy

2

5

4.

przygotowanie i realizacja kampanii
informacyjno-promocyjnej o charakterze
krajowym

liczba artykułów sponsorowanych
w ogólnopolskim dzienniku
gospodarczym

1

3

5.

przygotowanie i realizacja kampanii
informacyjno-promocyjnej o charakterze
międzynarodowym

liczba artykułów sponsorowanych
w mediach o zagranicznych

1

2

Analiza wg metodologii PARR opisanej w Strategii Rozwoju Gminy Końskowola na lata 2009-2020.
Analiza wg metodologii PARR opisanej w Strategii Rozwoju Gminy Końskowola na lata 2009-2020.
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wskaźnik
L.p.

rezultat

wskaźnik rezultatu

6.

dystrybucja LCD Promotional Video
Card, zawierających film promocyjny
o walorach gospodarczych w Gminie
Końskowola

7.

wariant
minimalny

wariant
optymalny

liczba wysłanych do
międzynarodowych firm LCD
Promotional Video Card

100

200

wykreowanie atrakcyjnych i znanych
imprez kulturalno-rozrywkowych oraz
targowo-wystawienniczych

liczba wykreowanych imprez

2

3

8.

integracja społeczności lokalnej, budowa
wspólnej tożsamości mieszkańców
Gminy Końskowola - rozpoznawalność
nowej marki

średnia ocena w skali
1-6

4

5,5

9.

integracja społeczności lokalnej, budowa
wspólnej tożsamości mieszkańców
Gminy Końskowola - rozpoznawalność
nowej marki

% osób, dla których Marka jest
rozpoznawalna

40

70

10.

budowa rozpoznawalności marki
gospodarczej Gminy Końskowola w skali
województwa lubelskiego

% osób, dla których Marka jest
rozpoznawalna

5

15

11.

budowa pozytywnego wizerunku marki
gospodarczej Gminy Końskowola w skali
województwa lubelskiego

średnia ocena w skali
1-6

4,0

4,8

12.

wzrost liczby wspólnych inicjatyw
podejmowanych z Uniwersytetem
Przyrodniczym w Lublinie

liczba wspólnych inicjatyw

1

3

13.

budowa rozpoznawalności Gminy
Końskowola wśród przedstawicieli
branży ogrodniczej w całej Polsce

miejsce wskazane przez szkółkarzy
i przedstawicieli branży
ogrodniczej z całej Polski

1-2

1

14.

budowa rozpoznawalności Gminy
Końskowola wśród przedstawicieli
branży ogrodniczej w całej Polsce

% spontanicznych wskazań
Końskowoli

10

40

15.

projekty przedsiębiorców, które dostały
dofinansowane z UE w perspektywie
2014-2020

liczba projektów

3

10

16.

wzrost liczby podmiotów gospodarczych
funkcjonujących na terenie Gminy
Końskowola (do 2020 roku)

% wzrostu liczby firm

10

25

Źródło: opracowanie własne PARR.
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Percepcja marki120 odzwierciedlona jest w skojarzeniach utrzymywanych w pamięci osób, których
konglomerat współtworzy istotny składnik wiedzy danej osoby o marce – a więc o jej wizerunku121.
Wizerunek tworzy się w umysłach osób, bazując w pewnym stopniu na „podpowiedziach” właściciela
marki (w tym wypadku Gminy Końskowola) 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”122.
Spektrum sytuacji zakupowych123, w których nazwa marki jest przywołana z pamięci określa się
mianem „szerokości” znajomości marki.
Dobra znajomość marki wywołuje szereg pożądanych efektów124:
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 marek125;

120 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 HumanistycznoMenedżerskiej „Milenium”, Gniezno 2007, s. 61-72.
121 K.L. Keller, Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of Marketing, January 1993;
K.L. Keller, Strategic Brand Management – Building, Measuring and Managing Brand Equity, Prentice Hall, New Jersey 1998,
s. 103-109, 116-118.
122 K.L. Keller, Strategic Brand..., s. 88.
123 Np. podjęcie decyzji przez inwestora o zlokalizowaniu inwestycji na terenie Gminy Końskowola, lub przedsiębiorcy
o założeniu firmy w Końskowoli itd.
124 Ibidem, s. 91-92; D.A. Aaker, op.cit., s. 63-67; Ch. Rice, Understanding Customers, Butterworth Heinemann, Oxford 1997,
s. 37.
125 Świadomość spontaniczna zdobywana jest zawsze kosztem innych marek, zatem jeśli świadomość jednej marki rośnie,
wówczas musi automatycznie spadać świadomość innej. Taka sytuacja jest typowa dla większości rynków, gdzie respondenci
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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 jakości126;

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.

Celem opracowanej „Strategii Marki Gospodarczej Gminy Końskowola na lata 2015-2020” jest kreacja
postaw różnych grup – głównie inwestorów i przedsiębiorców oraz mieszkańców – na nowy wizerunek
gospodarczy Końskowoli. 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 Końskowola. 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 Końskowoli opiera się na podstawowym
potencjale Gminy – szkółkarstwie. To zatem budowanie przekazu w oparciu o kluczowy potencjał
rozwojowy, który jest rozpoznawalny, kojarzony i szeroko akceptowalny.
Założony nowy wizerunek gospodarczy Końskowoli, poprzez pozytywne postrzeganie przez różne
grupy odbiorców kierunku rozwoju jakim jest szkółkarstwo, 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 Końskowola stanie się jedną
z czołowych gmin w województwie lubelskim, wyraźnie rozpoznawalnym ośrodkiem w branży
szkółkarskiej w Europie a niekwestionowanym liderem w Polsce.

wymieniają „bez podpowiadania” przeciętnie tylko 3-4 marki (zjawisko określane mianem „rynku zablokowanego” J. Kall,
Silna marka – Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 45-46.
126 A. Macdonald, B. Sharp, Management Perceptions of the Importance of Brand Awareness as an Indication of Advertising
Effectiveness, Marketing Research On-Line, vol. I/1996.
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