
UCHW ALA NR V/28/11
RADY MIAST A RAWA MAZOWIECKA

z dnia 23 lutego 2011 r.

Na padstawie art. 18 ust. 1 w zwiqzku z art. 7 ust.1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. a samarzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271, Nr 214, paz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, paz. 717, Nr 162, paz. 1568, z 2004 r. Nr 102, paz. 1055, Nr 116, paz. 1203 i Nr 167,
paz. 1739, z 2005 r. Nr 172, paz. 1441 i Nr 175, paz. 1457, z 2006 r. Nr 17, paz. 128
i Nr 181, paz. 1337, z 2007 r. Nr 48, paz. 327, Nr 138, paz. 974 i Nr 173, paz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, paz. 1111 i Nr 223, paz. 1478, z 2009 r. Nr 52, paz. 420 araz 2010 r. Nr 28, paz. 142
i paz. 146, Nr 40, paz. 230, Nr 106, paz. 675), Rada Mi,jlsta Rawa Mazowiecka uchwala,
co nastfpuje:

§ 1. Przyjmuje si~ Strategi~ Pramacji Miasta Rawa Mazawiecka, stanawiqc'l za1'lcznik
da niniejszej uchwaly.



STRATEGIA PROMOCJI

MAZOWIECKIEJ
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Przeblcg prac
nacl dukur~llelltcrrl

Schemat naszej pracy
nad strategiq przypomina
klepsydre, sktadajqcq sie
z trzech po sobie
nastepujqcych etapow:

Etap I. Diagnoza marki
Niemal cdld prawda 0 mdrce, jej kondycJI,
atutach, mozliwosciach ddlszego rozwoju
i zagrozeniach, wskazanle najwazniejszych
dla marki segment6w rynku, okreslenie
konkurencyjnosci innych miast ol-az tl"end6w
ksztaltujqcych komunikacj~ marketingowq

Etap II. Projektowanie marki
Okreslenie konkurencyjnej tOlsamosci markl,
dotarcie do jej esencji

Etap III. Implementacjat strategia
komunikacji
Ustalenie, co, gdzie, kiedy, jak I z klm
powinno Sl~ wydal-zyc pl-zez kolejne lata, by
Rawa Mazowlecka wyplyn~la na szerokie wody

Autorzy dokumentu pozostdjq
w stalym kontakcie z pracownlkdml Urz~du
Midsta ordZ konsultujCj si~ z Zespo!em rJs Markl
I poclczas indywldualnych wywlarJ6w
z lokalnyml lirJerdmi, pomysly, wnloskl,
zcdozenla strategiczne



~1ellr\/czka- .J

Rawy Mazowieckiej

POI:OiENJE, DOST~PNOSC.KOMUNIKA(VJNA

• Powierzchnld mldsta to 1427 hd:
• Potozenie pomir;:dzy dwiemd wielkimi dglomel'dCjdml

miejskimi - warszawskq ordZ 16dzkq, 54 km od lodzi
maz 77 km od Wal'szawy:

• Na Wysoczyznie Rawskiej, nad I'zekq Rawkq:
• Pl'zy dmdze ekspresowej S8 Warszawa-Wmctaw:
• W pobl izu budowanych autostrad

A1 (50 km) oraz A2 (35 km):
• Stolica powidtU rawskiego;
• Na trasie Rogowskiej Kolei WqskotoroweJ

D'EMOGR~FJA' .. ', '.: ' : . '. : ,":" " " ',' :. '

• 17 613 mieszkanc6w (dane z grurlnia 2008 n:
• I\Jiewielkie ujemne saldo ludnosci (ok 0,3% mcznie),

spowodowane przede wszystkim ociplywem os6b
w wieku 20- 30 lat - stdta tendenCjd, szybki spadek
liczuy dzieci w wieku szkolnym (w latach 2000-2008
dZ 0 40%):

• Wyzszy od sl'edniej wojew6cizkleJ i kl'djoWej pmcent
mleSZkdrlc6w w wieku pmrlukcyjnym:

• Niecdte 11% mieszkdrlc6w poslada wyksztdlcenle
wyzsze (rldne z 2002 r):

• GUSpl"zewiduje w Idtdch 2002-2030 zmniejszenle sir;:
ludnosci midstd 0 10%,



HISTORIA, TRADYCJA, SYMBOlE

• Kdlend&lum ndJwaznieJszych wyd&zerl z hlsturli midstd
- 1228 r - pierw"zd wzmidnkd u mil'scie, Rawd jl'"t jL'rlnym z ndbtdr"zych

mia~t Mazuw~zd
- 1321 r - RdWd uzy~kujl' pr dWd mil'j~kie i ~tdje sir; ~tul iCe!K~i~,~twa Raw~kiegu
- W XIV-XV W RdWd zy~kuje na znaczl'niu pun wzgl(;'nem pulitycznym.

gu~punarczym urdZ kulturalnym
- 1370 r. - zdkunczenie bunowy gutyckiegu Zdmku Ksiqzqt Mazuwleckich

(czt;'sc sy~temu umocnien pan~twd KdZimil'rza Wielkicgu)
- w tym cZdsie na tronie k~iqz~cym z.d~idna 5iemowit III
- 1462 r. - wcil:'lenie Rawy no Koruny mid"to wybrane stolicq

wojew6dztwd rawskiego
- 1562 r. - zamek stdje ~iE;miejscem przechowywania tzw skarbu rdwskiegu

(stale srodki na utrzymanie wOjsk kwarcianych pochonzqce z y,; dochmi6w
z kr6lewszczyzn, skarbem admini~trowal starosta rawski)

- 1613 r. - sprowanzenie do Rawy jezuit6w, kt6rzy 9 lat p6zniej zakladaJq
w miescie kolegium Uednym z ]ego absolwent6w byl Jan Chryzustom Pasek)

- 1655 r - 5zwedzi zajmujq miasto, niemal noszczE;tnie niszCZqC jego zabunowE;.
w tym takze zamek

- 1795 r - miasto zustajt' wlqczone do Prus
- 1806 r - wOJ~ka napoleonskie zdJmujq RdW(;'
- 1807 r. - Rdwa ~tdjl' ~i~cz(;'sciij Ksit'stWd Wdrszdw~kil'gu a 8 Idt puznll'j

Krule~twd Polskil'go (akcja reguldCji mid~ta - przeburluwd rynku puw~tdje
rdtu"z, park uraz oswietlenil' uliczne)

- 1823 r. - Kosci6! sw Oucha zustaje pl'zekdzany gminie
ew angel icko -augsburskiej

- 1863 r - optakane konsekwencje klE;Ski powstania styczniowego - represJe
wobec mieszkanc6w. kasata zakonu augustian6w. upadek gosponarczy

- I wojna swiatowa - Rawa popada w niemal catkowitc! ruin(;'
- 1924 r. - przemianowanie Rawy w Rawr; MazuwieckCj
- 1935 r - kongres eucharystyczny w Rawie

stanowili Zydzi), w 1941 r Niemcy utworzyli w Rawie 2 gettd nla 4 tys os6b
wyznania mOJzeszowego. rok p6zniej niemal w~zystkich zglanzuno w Treblince)

- 1945 r - rlotkliwie zniszczenia wojenne
- 1948 r - udnalezicnie skdrbu z epoki bri:jzu
- 1999 r - Rdwa Mdzuwieckd ponownie ~tdjl' "i~ midstcm POwldtowym,

• Legendy, UPuwleSCI 0
- nuchdch ~trdszqcych nd raw~kim zamku. Anil'l~kil'j GurZl' ur dZ nd

srenniuwiecznym cml'ntarzu
- CZdrClm "karbil' nd Aniel~kiel G6rzl'
- pustl'lniku ktury przegndl ku~egu z Oidbel~kiej Gory i przemldnuwdl

jij na Anil'l~kq
- kubiecie w bieli na zdmku - nieslusznie pusi:jnzunl'j u znr dn~' zunie ksit'cid

5ll'muwitd III (hi"torid td Stdtd ~ir; kdnwe! did ~zl'k"piruw~kiej
.Opuwit'sci zimuwcn



- zapumnidnyrn ryccrzu pochuwanym w purlzil'miclch rawskicgu kusciuld
- purlzicmnym przcJsciu Iqczqcym zdmck. kusci61 i Aniclskq Gun::

• Dywdn uktdcJdny z ptdtk6w kwidt6w W kusclele UjCOWPdsjunistow
W uktdwe Bozegu (laId:

• Bogatd kulturd IUcJOWdukolic RdWY MdzowleckieJ
(mln wyclndnkl, muzykd)

·ZABVTKI.~··· ',;.' ,.: ' .. ,.:: ,' ,';': ..>." .: ; ..~ :' ":'. :: ':,:.,.
• NajWdZniejsze zabytkl miastd

- ruiny Zamku KsiCjzqt Mazuwieckich (XIV w)
- Park Miejski w stylu angielskim (I pol XIX w)
- wczesnosredniuwieczne grodzisko Anielska G6ra (XIII w)
- neoklasycystyczny Ratusz (I pol XIX w)
- poznubarokowy Kosci61, rlawne kolegium jl:'zuickie
- Kosciot 00 Pasjonistow (k XVIII w) wraz z klasztorem
- Kosciol ewangelicko'augsburski oraz szpital Sw Ducha (II pol XIV w)
- najwi~ksza stacja Kolei WqskotoruweJ Rogow-Rawd-Biala (1915 r)
- cmentarz zyrlowski (I pol XVIII w)
- koleJowy most stalowy (1928 r)
- mlyn gusporlarczy (1918 r)
- willa przy ull:.owickicj (1930 r), obecnie sierlziba Muzl'um Ziemi RdWskil'j

KULTURA ' . '. . ... . , " . -. . ' ... .' . '. .. ' - .. ' .....

• Samorzqdowe instytuCje kultulY
- Muzeum Ziemi Rawskiej (w tym takze baszta zamkowa oraz biblioteka muzeum)
- Miejska Bibiioteka Publiczna (min Dyskusyjny Klub Ksiqzki)
- Miejskl Dom Kultury (min sekcje wokalna. taneczna, teatralna. plastyczna, sala

wiriowiskolJva na 300 miejsc)
- Kino w MDK:

• NajwaznleJsze wydal-zenla kulturalne mlasta w 2010 roku
(data. mgdnlzdtor)
- Final waSp (10 stycznia, MDK)
- Kol~riowac czas narlszerll (31 stycznia. MDK)
- Kll'rmasz Sztuki Lurluwl'j (21 marca. MZR)
- Swiatowe Dni Ksiqzki - kiermdsz (24 kwil'tnia. MBP)
- Mic;rlzynarurluwy Mityng Wokalny (15 maJa MDK)
- Kil'rmdSZ Tanil') Ksii:j:zki (29 maja, MBP)
- Ft'stiwal Nuc Blul'sOWd (28 maja. MDK) - 20 erlycja, ndjwaznil')SZy pll'nl'I'

LJlul'sowy w Poiscl' cl'ntralnl'j
- Dni RdWY Mdzuwieckil'j (29 mdjd MDK)
- Klermasz Stdruci (30 mdjd, MZR)
- Koncert Muzyki Polsko-W{;'gil'rskiej w ramach wYStdWY "POldCY i Wc;grzy

zawsze razem" (30 majd. MZR)



- Bernarrlynki Raw~kie, piknik rurlzinny, Park Miebkl (27 czerwca, FSE "Zdwl~za")
- Lctnid Ofenwwd Kulturalna (27 czerwca-30 sierpnid, OSIR. MOK) - w tym m.ln

Nuc Kinuzerc6w uraz Rawski Przeglqrl Hip,Hupuwy
- Oni Muzyki KlawczneJ 08-19 wrzeSnid, MOK)
- Ozien Papieski. teren zamkuwy. Pdrk (9-10 pazrlziernika. ZdWUriy latawcuwl'.

Pdpieska gra terenuwa, FSE "Zdwi~za")
- Jazzuwy ListUPdri (20 listUPdrid, MOK)
- Kuncert Buzondrurizeniuwy 08 grurinid, MOK),

• Jeszcze kilka lat temu w miescie organlzowdnO fieste
ba Ionowo- spadoc hmnowq:

• MDK prowadzi takze dzialalnosc impl'eS&yjnq, mgdnizujcjc
min. koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej, spektdkle tedtralne,
pl'zedstawienia operetkowe, wystepy kabaretowe itp

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA

• Najwazniejsze imprezy sportowe i rekredcyjne w 2010 mku
- Turniej Pitki SidtkoweJ Mr;zczyzn im. W Zcmbuwicza (6 mdrca. WOKZiS)
- Fie~td Mudeli Bdlun6w na Ogrzane Puwietrze, rizieriziniec zamkuwy

(6 marca, FSE "Zawisza" hufiec rawskl)
- ZdwUriy Strzeleckie (3 maJd. LOK Rawa Mazuwleckd)
- "Cald Pulska Biegd - Bieg Wiosny" - Zalew Tatdr 06 mdjd, WOKZIS. OSIR)
- Turnicj Otwarcid Sezunu w tenisie zil'mnym (29' 31 majd, WOKZiS, RTTZ)
- "Wakacje ze sportem" - cykl imprez rila rlzieci i mluriziezy - Zalew Tdtar

o lipca-31 sierpnia. WOKZiS)
- Maraton Plywacki - Zalew Tatar (Iipiec. WOPR, OSiR)
- II etap 67 Tour de Pologne (2 sierpnia, LANG TEAM, Midsto Rawa Mdzowieckd)
- Rodzmny Rajd Rowerowv (28 sierpnla. WOKZIS. OSiR)
- Mlstrzostwa Polski sztafet mix w triathlonie (4 wrzesnla. Trlathlun Rawa),

• Infrastl'uktura spol'towo-rekreacYJna 2 hdle spmtowe
(Tat& ol'az Milenium), bOlsko Orllk, stanlon, sauna, silownle, korty
tenisowe, Zalew Tatar wraz z kqpleliskaml maz sprzetem plywdjqcym,
trdW mwerowe, kryta plywalnid mdz sztuczne lodowisko (w budowie):

• W skldcJ kompleksu OSiR im Haliny KonoPdckiej wchodzq zbiornik
wodny - Zdlew Tdtar. hdla sportowa z silowniq i sdUni::j, korty
tenisowe, boiskd do pilki recznej ordz sidtkoweJ nd pldZY, pl'zystdn
worlna, sprzet plywaJi::jcy, "Kri::jg Mysliwskl", IdS z dleJkdml,

• Rawski Klub Sportowy "Mdzovid" - zd!uzony 80 Idt temu, sekcje pilkl
noznej ordZ sldtkowej;

• Inne sekcje sportowe w miescle to Judo, kdl'dte, strzeleckd:
• Bazd noclegowd - Hotel Hetmdnski, Motel Mazowiecki, Hotel Tdtdl',

Hotel Sevilla:
• Hotel Ossd'*** (ongl'ess & Spa to Jenen z ndjwiekszych

I najnowoczesniejszych tego typu oblekt6w w Polsce, po!ozony nd
terenie gminy Bidla Rdwska, jerlndk posluguji::jcy sir; ddresem
"Rawa Mdzowieckd":



• TI-zy szku!y srer!nle, gimndzjd, przerlszkold miej)kie i pl-yWdtne, trzy
szko!y nlepuullczne

DZIAI:ALNOSC SPOI:ECZNA, ORGANIZACJE POZARZ.t\DOWE· '. . ' _ '.'

• Ndjwdzniejsze orgdnizdcje poz&zqrlowe
- Funndcjd Biuro Projekt6w Lokdlnych Uej celem jest wspier dnie orgdnlzdcj I

POZdrzc!rlowych Z rl:gionu rawskil:gol. jerlnym z projekt6w realizuwdnych przez
FUnrldcj~' jcst Rawski Inkubdtor OrgdnizdeJi Pozarzqrlowyeh

- 5towdrzy:,zcnie Lokalna Grupa Dzidlanla "Kraina Rawki" (swoJq rlzidldlnoSeic!
statutowq obeJmuje tereny wieJskie regionu)

- Towarzystwo Przyjaei61 Ziemi Rawskiej
- 5towdrzyszenie Ro<izie6w i Opiekun6w Dzieei Niepl'lnosprawnyeh

"DOBRO DZIECI" w Rawie Mazowieckiej
- 5towarzyszenie "Przymierze Rodzin" Terenowy Osrorlek przy Pdrafi i

Niepokalanego Poezf;cia Najswif;tszej Maryi Panny w Rawie MdzuwieekieJ
- 5towdrzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Fec'lerdeJd 5kdutingu

Europejskiego - Hufiec Rawski
- 5towarzyszenie "H05PICJUM" w Rawie MazuwieckieJ
- Funrlacja Oburlzmy Narlziek' (eel - powstanie Europejskiego Cl'ntrum Mec'lycyny

Paliatywnl:j, Leezenid B61u i RehabilitdCJi
- Rdwskie 5towdrzyszenil: Milusnik6w Gier FabularnYCh i Fdntastyki (organizalur

konwl'ntu "Toporia<ia")

SRODOWISKO NATURALNE, EKOLOGIA .-

• Kmzystne warunkl biometeorologiczne okolic RdWY Mazowiecklej,
• Przez miasto przep!ywa rzeka RdWkc:l:
• Park Miejskl W stylu angielskim zalozony W pierwszej pol. XIX w:
• Zalew Tatar (56 ha) - czese rekreacyjna maz rezel-wat przyrody:
• Rezerwdt wadny Ravv'ka (487 ha, z kt6rych 1/3 w granlcach

administracyjnych miasta), Oolina rzeki Rawki jest waznym
kmytarzem ekologicznym:

• Sledem pomnikow przyrociy (dE;uy, wiqzy, klon),
• Pondrl 40% gospodarstw ciomowych objE;tych jest systemem

selektywneJ zblol-ki OciPdci6w, miasto poslarld wtdsne
Sk!dciowisko OciPdd6w

• Gospod&kd worlno-sciekowa uporzqrlkowand w spurej cz~sci rlzlE;kl
wsparclu findnsowemu UE:

• Niskd emiSjd gdzuw poworlujdcych zdnieczyszczenie powlt'trzd:
• LdSY to 2% powlerzchnl mldstd

GOSPODARKA,INWESTVCJE, PRZEDSIl;BIORCZOSC . _ '.'

• 2528 purlmlotuv\J gusporlarczych (stdn z IIStUPdrld 2010 rJ
• Zndczny wzmst liczuy nowych pl-zecisir;ulurstw notowdny

w ostdtniej dekdrlzle:



• OWlt stl-tfy prztmystowt "Mszczonowskd" mdz "SklemltwICkd"
(Iocznit 50 ho):

• Rdwskd Podstrtfd lodzkie] Sptcjdlntj Strtfy Ekonomlczntj mdZ
Rdwskd Strtfd Prztrjsi~LJlmczoSci (wlasnoSc POWidtU rawskiego),

• NdJwi~kszt, ndjbardzitj rozpozndwdlnt przedsi~bimstwd
RdWY Mazowitckitj LOGIS SA (uslugi logistycznt), Food Sel-vlce
(pmdukty mi~sne), TP Inttmtt, BldCk Rto Whitt (mtblt), Stdnlty
(odzitz), Antarts (tworzywd sztucznt), RAFAN (produkcjd narz~clzl),
Gerdex (sptoycja), Quick-MIx (producent chemll budowldntj),
FAM Cynkowanie Ognlowt, Arcelor - Mittdl Constl-uction,
ProLogis, Kingspon,

• PI-tferowane w miescie bronzt to przemysL spozywczy (w tym
przetw6rstwo owoc6w maz werllln), metalowy I precyzyjny, ochmny
srodowiska, ttchniki medycznej, elektroniczny, opokowar\ mdteriat6w
budowldnych oraz motoryzacyjny:

• W miescie dziata Stowarzyszenie Przedsiebiorcow:
• Rawski Inkubdtor Przedsiebiorczosci (0 zasiegu powiatowym):
• Wysokle dochody budzttowe na jednego mieszkanca, wYSOkd liczba

przedsleblorstw (w 2008 r blisko 130 firm no tysiac mieszkonc6w):
• Wysokosc podatk6w osoblstych (PIT) na jenntgo mltszkdnca dlo

Rowy Mazowleckiej jest wyzsza od srenniej krajowej I wOjew6dzklej

INICJATYWV jlNSTVTUCJE REGIONALNE, PONADREGIONALNE,

WSPC)I:.PRACA MII;DZVNARODOWA

• Sierlziba wtadz powiatu I-awskiego
• Miasta pannerskie - Nyil-batol- (Wegry), Boskovict (Czechy)

MEDIA LOKALNE

• Gtos Rowy Mazowieckiej i Okolicy
• Rddio Vlctmia
• Portdle intemetowt - wwwkochdmRawepl, wwwrawamdzowiecka.tu
• OZltnnik l6dzki (Polska Tht Timts)

ZNANE OSOBV ZWIAZANE OBECNIE BADZ W PRZESZtOSCI Z MIASTEM

• Hdlind Konopockd - mistrzynl ollmpijskd w rZUClt nyskltm
• Rdnos!dw Rybdk - Sidtk&z, olimpiJCzyk
• Jdn Chryzostom Pdstk - Pdmi~tnikarz
• Jdnusz WOJCitchowski - LJyty pl-tzes NIK, tumntputowdny
• Stdwomlr Bmnldrz - prezts ZNP
• NdPoleon Bonap&te (sPf;'dzit kllkd dnl w mlescle)



VVylJIra Ile cioku Illerlty
strateglczrle mlasta, Iregiollu
o Ira z k I

r a j u

Zatoienia strategii promoeji
Rawy Mazowieekiej powinny
wspotgrac z zapisami zawartymi
w strategii rozwoju miasta oraz,
w miare moiliwosei, takie z innymi
dokumentami planistyeznymi
tworzonymi na szezeblu wojewodzkim
i eentralnym, a dotyezijeymi rozwoju
oraz promoeji turystyki.

Warunkami (czynnikaml zewnr;:trznyml) zlszczenla Sle
puzytywnego scenariusza rozwoju mlasta Sq

• rOZWOjobszarow metmpolitalnych
pmwadzqcy clo zauwazdlnej poprawy ladu
pt-zesUzennego Rawy;

• skuteczne wykmzystYWdnie funriuszy unljnych;
• ruzwOJ turystyki i rekredCjl w Rdwie

z wykmzystaniem zbimnikd wurlnegu Tdtar
mdZ rlobr kultury materialnej i walmow
przymriniczo-kr djuur dzowych;

• wzrost zainte(eSOWanld wyburem RdWY Jdku
mieJsca pracy i zdmieszkdnld;

• rlostr;:p rlo szlak6w komunlkdCYjnych, lCjczCjcych
midstu z resztq krdJU



MISJA - POprdWd jdkOSCI ZYCid mleszkdnCOw
popl'zez zrOWnowdzony mZWOj cywillzdcYjny
mlastd oraz wzrost jego zndczenld nd drenle
I'egiundlnej I kl'djUweJ

GENERAlNY CEl STRATEGICZNY
- Rawd Mazowleckd midstem
atrakcyjnym do inwestowdnla I przyjaznym
dla jego mieszkancow

Lokalny Program
Rewitalizacji Rawy Mazowieckiej

SpodzieWdne efekty wdrozenid Pmgl'dmu to
m.in. wykl'euwdnle "sel'Cd" RdWY MdzuwleckieJ
Ul'dZ podnlesienie dtrdkcYjnuscl turystycznej
miasta. Priorytetuwo potrdktolNdnO ulepszenle
przestrzeni publicznej IN centrum miasta
poprzez kreUWdnie strefy pleszej

Scenariusze rozwojowe miasta
Rawa Mazowiecka (dokument Urzedu
Marszatkowskiego Wojew6dztwa
t,6dzkiego)

W przYPddku RdWY Mdzuwleckiej wyst(;:puJe
wYl'aznd przewdgd silnych stmn ndd sldbyml
ordZ SZdns ndCi zdgmzenldmi (SVtudCjd
okresland W dndlizie SWOT jdko maxi,mdxl)
W perspektywle ndjblizszych 10 lat W miescle
md niezndCznie wzrosni:jC Ilczbd mleszkdncow,
jedndk przy jec1nuczesnym sPdc1ku liczlJY
osob W wieku szkulnym ZWI(;:kszq Sl(;'
zarowno rluchody burlzetuwe, jak I lukdlnd
pl'zerJsl(;'blorczosc, co przeruzy Sl(;'nd zndczne
obnlzenie bezmbocld.

Ruch turystyczny w wojew6dztwie
t6dzkim w 2008 roku, raport
koncowy z badan

Nd Iisele 191 dtrakcji
turystyeznych wojew6c1ztwa 2 puchodzq
z Rawy Mazowiecklej - dywdny kWlatowe
u 00 Pasjonist6w oraz zdmek wraz
z muzeum Obydwu atr dkcjom przyznano
range regionalnq Rdwa (w tym Boguszyce)
Zajeta 6 miejsce w rankingu mlejse
odwiedzanych lub takich, ktore zdmierzdliby
odwledzic goscie krdjowi POdCZdSswojegu
pobytu w wojewoc1ztwie t6dzklm
(4,6% responc1ent6w) Zndcznie nlZSZq ocene
dtl'dkcYjnuscl RdWY zdnutuwdno wsrod tych,
kt6rzy juz jq uc1wlec1zlli (2,2% i 9. mieJsce)

Marketingowa strategia
Polski w sektorze turystyki na lata
2008-2015

Turystyka mlejska oraz kulturowa
majq bye przez najbllzsze lata ndjsllnlejszym
wyl-oznlkiem atrakcyjnosci turystyeznej
Polski za gr dnlCq Dotyczy to jedndk przede
wszystkim kilku najw1ekszych midst kraJu
Old polskich turyst6w naJwi(;:kszym wdbikiem.
obok letnich pobyt6w ndc1 morzem, Sq
wyc1arzenld kultur dine or dZ spurtuwe
W ndjbllzszych IdtdCh Polskd OrgdnlZdCjd
TUI-ystycznd pldnUje pl'zepmwdrlzenie c1woch
kdmpdnil wlzerunkowych ndszegu krdjU,
ktorych temdtykd Jest bliskd chardktemwi
RdWY Mclzuwleckiej - "Midsteczka hlstol'yczne"
(2012 I') mdZ "zdmkl i Pdldce" (2013 r)



Z a a Ilga Z0vv a IIIe III i e s z k all c 6 vv
Ravvy IVlazowieckieJ
vv proccs powsta vva Il ia
stl'cltegi i proillocj i m iasta.

Polskie miasta i regiony coraz
cz~sciej tworzq swoje strategie
promocji korzystajqc z ustug firm
wyspecjalizowanych w dziedzinie
marketingu terytorialnego.

Proktykd ciowudzl, ze tdkle clzio!onle ucinusl no ogo!
lepszy skutek niz oddelegowdnie do tyeh pl"de uw;,dnlkow
80 choc prdcownicy urzr;dow, zwlaszcza ci, ktol"zy na co
dzien zajmujq SIr; promocjq I wlzel"unkiem, majq CordZ lepsze
przygotowdnle mel"ytoryczne, zalet zlecenia opracowanla
dokumentow strategicznych zewnE;,trznym specjalistom
nie do sir; sprowadzic do kwestii wiedzy i doswiadczenia.
POdCZdSrealizdcji tego typu projektow szczeg61nie wazne
Sq bowiem jeszcze dwa czynniki

• zndjomosc rynku marketingu terytorldlnego,
ktOI"d pomaga unlkac powleldnia koncepcji
PI"zyjetych i wdrozanych pl"zez konkurencyjne
osroclki, a jeclnoczesnie czerpdc insPlrdcjr;
z clotJrych wzorow i Oclrzucac nieUcldne pomysry:

• zewnr;trznd perspektywd, ktor d
sprZYJd uLJiektywnej ucenie putencjd!u mld~Jo
I prezentdcjl Jegu ufeny w sposoLJ dtrdkcyjny
clld szemklego spektl"um gl"UP rlucelowych,
d nle tylko sdmych mleszkoncow, zwykle
zWIi:jzdnych z mlostem emocJondlnle I pl"zez
to Z tl"UCiem Pdtrzi:jcyeh nd nie IN kdtegorioch
skuteeznego mol"ketingu



Wszystko to nie zmienia
jednak faktu, ie nie da sie
zbudowat dobrej marki
miasta w oderwaniu od jego
mieszkalicDw, wbrew ich
woli i opinii.
To wldsnie unl Sq nlezdstqpionym trodlem
informacji nd temat miastd i podstawowym
odbiorCq Swidciczonych przez nie uslug
Oni tez bf;Clq najlepszymi ambdsddoraml
sWO]ej "malej ojczyzny" i w tym charakterze
doskonale wesprq budow~ jej wlzerunku,
o ile dobl"ze zrozumlejq I zaakceptuJq sluzqce
temu str dtegiczne rozwiqzanla i rekomenddcje
A zeby tak si~ stalo, niezbf;dny Jest staly
dialog mi~cizy mieszkarlcami i zewnf;trznymi
specjalistdmi prdcujqcymi dla miasta, s!UZqcy
z jecinej strony pogl(;'bieniu wiedzy pl-zyddtnej
do konstl-uowdnld strdtegll, z clrugleJ
ndtomidst - wlqczenlu potencjdlu lokalnej
spotecznosci w konstruowdnie i promocj(;'
markl terytorldlnej

Olatego tez Eskddra Mal-ketplace
w ciqgu kilku miesiecy prac nad m&kq
Rawa Mazowiecka" pozostawata w stalym

kontakcle z mieszkancami miasta, zabiegajqc
o Ich opinie i wspofudzial w reallzacji projektu
Autorzv dokumentu na biezqco prowacizili
obser~acje, ol-all pod uWdg(;' ndPlywajqce
z roznych stron informacje i sugestie,
wsluchiwali Sle w glos zarowno wlddz
miejskich i osob z&zqdzajqcych mlejskimi
instytucjdmi, Jak i lokdlnych autmytet6w,
lider6w opinll publicznej oraz dzidlajCjcych
w Rdwie i Old RdWYaktywistow spolecznych
Wymldnie poglqnow sluzyly rozmowy
telefonlczne, koresponnencja Intemetowd
i infmmdcje przekdzywdne Zd posl"ecinictwem
menlow. NdjWazniejszq jecindk mlf; onegrdly
kontdkty Osouiste, wsr6ci ktol"ych wymlenlc
ndlezy zwlC!SZCZdotw&te konsultdcje
spoleczne, posiedzenid Zespolu ds. M&kl, sesj~
z ucizlalem rddnych Mlodziezowej Raciy Midsta
i liczne spotkdnid innywinudlne

W czasle PI"dCndn strdteglej pmmucJI
RdWY Mdzowlecklej ocilJyly )i~ CIWdotwdrte
spotkdnld, nd kt6n: mleSZkdrlcy mldstd
zdpraszdni byll Zd posrecinictwem mecilow,
Intemetu mdZ Iistow mzesldnych pl"zez
UrzCjci Mldstd no osob 0 szczegolnym
zndczeniu cild ZYCid lokalnej spulecznosci

POdCZdSplerwszych konsultdCjl,
przepmwddzonych 10 maja 2010 r,
ekspem Eskadry M&ketPlace wYjasnlli
zebranym, czym jest m&ka terytorialna, jdk
sie jCj buduje oraz jdkie z niej plynq korzysci
Uczestnicy spotkania wskdzywali z kolei
najwazniejsze ich zcidniem atuty miastd,
sugerowal i temdty, ktore wano podniesc
w jego komunikacji m&ketlngowej, dzieilli
Slf; swolmi Oplnldml 0 ndjwif;kszych w Rdwie
imprezdch i wyn&ZenidCh kulturdlnych,
i wskazywdll, czym ndjb&ciziej UjmUje Ich
mleJsce, w ktorym mieszkdjq
Wsroci pmuszanych zagdnnierl POjdwl!y slf;
m.in. kwestie wizel-unku miasta w CZdSdCh
PRL konlecznosc rozuunowy infl"dstl"uktul"y
turystyczneJ, potrzeba stworzenid atrdkcyjnej
oferty nla mlodziezy, wyjqtkowy potencjal
Zalewu Tat& I mozllwosc lepszego
wykorzystania biegnqcej przez mlasto Iini I

kolejki wqskotomwej,
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Drugle konsultacje odbyty sir;: 23 wl-zesnla
2010 r, a zatem W find!owym etdpie prac nad
dokumentem. Grono ich uczestnlk6w poznd!o
W6WCZdS wyniki przeprowac1zonych przez
Eskadrr;: MarketPldce wsr6c1 mieszkanc6w
midsta bac1an marketlngowych oraz
zasadnlcze wnioskl wyp!ywajCjce z Ich andlizy
W6WCZdS tez po r dZ plerwszy zdprezentowdno
publlcznie koncepcJr;: pmmocJi midstd,
pmpozycJ~ has!a pozycjonujqcego maz szel-eg
z c1zldldn rekomenc1owdnych jdko nal-z~dzia
LJuc10wdnia m&ki Rawy Mdzowieckiej

Przedstawiciele Eskadry MarketPlace
od maja do wrzesnid 2010 r trzykmtnle
spotkali si~ z powolanym przez Urzi:jd Miasta
Zespo!em ds. M&ki, w Sk!dd kt6rego wchodzq
przede wszystkim przerlstdwlciele UM or dZ
instytucJI miejskich

Pawet Piqtkiewicz
naczclnlk Wyc1zialu RozwoJu Gosporlarczcgo. PmrnOCjl
I IntcgracJi EumpcJskicj (WRGPIIE)

Bozena Sukiennik
WRGPilE - oc1powicc1zialnaza pmrnocjc mlasta

Katarzyna Gierach
WRGPilE - odpowiedzialna za pmrnocJC miasta

Jolanta Kosinska
naczelnik Wyrlzialu Oswiaty, Kultury. Zdmwla I Sportu
(WOKZiS)

Teresa Sekuter
WOKZiS - oc1powiec1zialnaza zdmwle I organizacje
pozarzac1owe

Zbigniew Urbanski
WOKZIS - ocipowiec1zialny za sport W rnlCSCIC

Grzegorz KI imczak
c1yrcktor MiCJskicgo Dornu Kultury

Ireneusz Btqdek
c1YI'ektorMuzeum Zierni RawskieJ, zarzac1zaI'owniez
Zamkiem Ksi~z~t Mazowieckich, wicepl'ezes Towarzystwa
Przyjaciol Zieml RawskieJ

Robert Fedorowicz
hufcowy rawski, StowarzyszcnlC Harcerstwa Katollcklego
..Zawlsza' Fccicl'acJaSkautingu Eumpcjsklcgo

Mariusz Wasiak
klcrownlk arlrrllnlstlacyjny IN SP nl 2. rlzlalacz lokalny

Jerzy Koprowski
fotogl'af, rlzlalacz lokalny

Hubert Jankowski
PICZCSRawskicgo Stowal'zyszcnla Milosnlkow Glcr
Fabulamych i Fantastyki'ToPOI y"



• Zdgdnnlenla uunowy m&ki miejskiej,
etdP6w prdCY ndd str dtegiq or dZ wymldny
opinli i pomyst6w, jdkd jest RdWd, d jdkd uyc
powinnd, uy mieszkdrlCOm noul'ze Sl~ w niej
zylo, d Jej wizerunek byt silny, pozytywny
i skutecznle wsplel'dJ rozw6j midsta:

• Pl'zepruwddzonych w miescie
baddn ankletowych i wytanlaji:jcego Sl~
z nlch obrazu RdWY,oceny atrakcyjnosci
i promocyjnej skutecznosci najwi~kszego
wydarzenia kulturdlnego, czyli
Nocy Bluesowej, kwestii promocjl mlasta
za pomoci:j sportu I mozliwosci skorzystanld
w budowie marki miasta z potencjatu
rawskiego srodowiska mitosnik6w
gier fabularnych:

• Zidentyflkowdnych w czasle prac mocnych
stron mlasta i SZdnsach nd skutecznosc
ich komunikacji w kontekscie dktualnych
trenrl6w konsumencklch, zmieniajqcych sir;
styl6w ZYCid i upodobarl tUl'ystycznych

PonczdS ostatnlego ze spotkarl
Zespotu ds. Mal'ki om6wiono i wst~pnle
uzgodniono kluczowe wskaz6wki strategll,
w tym Pozycjonowanie miasta, Big ide~
mark! Rawa Mazowiecka i propozycj~
hasta przewodniego

W CZdSletego spotkdnla
przenstdwlciele EskdCli'y M&ketPldce
podziE;koWdll rdnnym MRM za Ich
zddngazowanie w przeprowarJzenie wsr6d
uczni6w rdwsklCh szk6t pondnpodstawowych
dnkiet nd temdt mldstd, wyjdsnill, na czym
polegd uunowd m&ki terytoridlneJ oraz
WSkdZdli sposouy, w Jdkie niewlelkie ndwet
midstd mogi:j skutecznle i z pozytkiem
nld sieule budoWdC wldsny wizer'unek.
Mlodzlezowl r'anni uPuwledzieli 0 pl'dcach
SWO]ejmganlzocji ! SWUlm zddngdzowdniu
nd rzecz PUPUI&YZdCjl sportu i kultury wsr6n
r6wiesnik6w Onuyld si~ r6wniez dyskusjd nd

temat potrzeu mlodszych mieszkdrlc6w
mldsta I Ich oplnll 0 ul'gdnlzowdnych
w Rdwle wydal'zenldch

Podezas prae nad
strategiC} promoeji Rawy
Mazowieekiej przedstawieiele
Eskadry odbyli kilka spotkari
z wainymi dla miasta
osobistoseiami.

• Eugeniusz GoraL bUI'mlslrz.
OWd sputkdnla Stdty si~ OkdZjq
ZreldCjOnowanid burmisUzowi post~pow
z prdC ndd nokumentem, d jednuczesnle
puznania przez dgencj~ planow roZWOjU
midstd, realizowdnych nd jego tel'enle
inwestycjl maz politykl RdWY Mazowieckiej
w odnlesieniu do najwazniejszych
Imprez kulturalnych

• 0 Jerzy Chrzanowski
z kosciota 00 Pasjonistow Ojciec oprowadzil
przedstawlcle I agencji po sWlqtyni. w kt6reJ
petni postug~, i opowiedziat 0 dzidtalnosci
pardfii na rzecz lukdlnej spotecznosci
Sposr6d poruszonych tematow szczegolna
rola przypadla kwestii dywanu kwiatowego,
uktananego w kosciele co rok z okazji sWIE;ta
Buzegu Ciala

• Anna Solecka, ciyrcktor PKO BP

W RdWle MazowieckleJ Temdtykd mzmowy
koncentrowdtd sir; wuk6t konnycj 1

findnsuweJ mieszkdrlc6w RdWY ordZ
funkcjunuji:jcych w miescl(: przenslr;bimstw
POl'uszono rownlez zdgdnnienie muzllwoSCI
I zasddnOSCI sponsurowdnld urgdnlzowanych
przez mldstu Impl'ez i wyd&zerl przez
lukdlne puclmloty komel'cYjne.
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All k i E::tYzacJ a I~nI csz kd Ilc6vv

W czerwcu 2010 r., w ramach
prac nad strateglq promocji Rawy
Mazowieckiej, przeprowadzono
ankietyzacje, kt6rq objeto mieszkanc6w
miasta, w tym w szczeg61nosciradnych
oraz mfodziei szkolnq. Wyniki badan
obydwu kluczowych dla przyszfosci
Rawy grup okazaty sie niezwykle
wartosciowe dla diagnozy marki.

Rdwska mlociziez m&zy 0 mzszel-zenlU ofeny kultul-alnej,
gimnazjaiisci I ucznlOwie szk61 ponaciporbtdwowych ciobitnle
stwierdzajq, ze w Rawle "wleje nudc( Spma czr;SC dekl&uje,
ze po skorlczeniu edukacjl w Rawle wyjedzie studioWdC do
duzych miast maz najchr;tnleJ tam pozostanie i podejmle
prac~ Nleliczni twierdzq, ze wyjadCj zclobyc wyzsze
wyksztatcenie, a nastepnie wr6cq w mdzlnne strony

Osoby w wieku prorJukcyjnym narzekajq na brdk
of en pracy i nlewykmzystanle potencjatu miejscowosCI
- od braku promocji miasta na wir;kszq skalr;, po
szablonowosc bqdz zdniechanie mganlzacji Imprez
i uroczystosci, dzir;ki kt6rym Rawa przyciqgdtdby turystow
i fan6w muzyki RaWldnom brakuje mir;rlzy innymi flesty
bdlonowej, ktorCj zciCjzyli polublc NaJPopuldrniejszd lokdlna
imprezd, czyli Oni RdWY, jest przez nich CUI-dZczr;scieJ
kl-ytykowand Oni strdcily na atrakcYJnosci puprzez
przewirlywdlny pmgram, IJrdk innowacJi, czy n:zygndCj~
z ciekdwych element6w festynu, jdkim tJyty np tdrlCZqCe
fontanny Mleszkdrlcy nie POChWdldJqr6wnlez potqczenld
Onl Rawy z NOCq Bluesowq, kt6ra - wedtug nich - zoStdtd
okmjona wr~cz rio minimum i stl-dClld sw6j niepowt&zalny
klimat. Rawldnle ndwotujq rio PI-zywl-6cenld Nocy Bluesowej
statusu samodzielnego wyd&zenia Kilkunastu
ankletuwdnych zdpmponowdlo zWI~kszenie
cz~stUtliWUSCI Imprez mrizlnnych



W wynlkdch dnklet kWtStle spoleczne
Pi zer1stdwidjcl sit;: rdczt:J w szarych uarwdch
Brdkujt: mieszkdn komundlnych Responrlt:nci
wspumindjq u stusunkuwu nlsklch zaruLJkdch
i pugdrSZdjqct:j Sl~ SytUdCjI I~dwsklCh mnzin.
Mlurle mdtkl nit uUzymujcj ndlt:zytegu
WSPdlCld ze stmny Urz~r1u MldStd.

MldStO LJorykd Sl~ z pmlJlemem usoLJ
sPuzywdjqcych dlkuhul w mlejscdch
puLJlicznych, szczeg61nie w poblizu zdlewu.
Outyczy to takze usob nieletnich (w tym
gimndzjdllstow) Jeden z rddych sugerUje, ze
dgresjd wsrod mlodziezy moze miee irodlo
w spozywaniu tzw "dopdlaczy"

Kolejnq trudnq kwestlq jest szpitdlnlctwo
oraz niedostateczne przeszkolenie personelu
medycznego, w ym zwlaszcza opleki
specjdllstyczneJ Zdgrozeniem did mlastd,
wspomlnanym w dnkletdch, Jest wzrost
umiel dlnosci przy stdbym PI~zymscle
ndturdlnym I emlgrdCjl lunzl po sturlldch no
wir;:kszych midst

SZdn~)(jRdWY nd mzwoj moglduy uye ciekdwd
histurid mldstd I zduytkl. jtztli tylko sir;: jt
orlpUWltnnlo wypmmujt I przystusuJe no
onwit:r1zln tUly,t6w Poszel~zt:nie uft:1 ty
l~ekn:'dcYjno~tul~ystycznt:j I zWI~kszenle Ilczuy
Impl~tZ ku Itur dlno· rozrywkowo-spurtuwych
mogtouy spuworlowde zWH;kszenle Iiczuy
or1wltnzln RdWY Konltcznt: jest przy tym
rozbunowdnie UdZY nocltgowej, kturd w ChWll1
ouecnej Jest barrlzo skmmnd.

Mtonziez szkulnq zdpytano tdkze 0 to.
co - jej zdaniem - mogloby powstdC!zmienie
sir;: w Rawie Mdzowlediej w cIClgu ndjbllzszych
10 lat. by staid sir;:ona mlastem w pelni
odpowladajqcym potrzebom mieszkancow
i dtrakcYjnym dla osob z zewnqtrz
Ponad potowa respondentow domagd sir;
wir;kszej liczby miejsc. w ktorych mozna SIr;:
spotykde z rowlesnlkdmi - kinO, krr;:glelnia,
rJyskotekd, lodowisko Innl chciellby, dby
w mlescle powstdly nowe galer-Ie hannlowe
I skdte park Na to Sdmo pytdnle nmosll.
szczegulnle I~dnnl,odpowidddli jUZ Indczej,
wskazuji:jc w plerwszeJ kolejnosci nd potrzeur;:
rozbunowy i modern iZdCjI Infr dstruktury
technicznej midsta (dl-og. parkingow.
wodociqgow, kdndllzacji)



SILNE STRONY;', " "

• (entl'dlne po!uzenle w krdJU,
ml(;'dzy lodzlq d WarSZdWq

• Zalew Tdtar, Park MIE::JsklI w ogole
duzo zieleni

• (Isza, spokoj
• RozwoJ gospodalTzy

,SZANSE ", , ,

• Promocjc:l mlasta, promocYJne
wykmzystdnle hlsturli mldsta
I zauytkow

• f\lowl Inwe'Jtmzy, roZWUj
gospodarczy

• Ol'ganlZaCjd Impl'ez na
wl(;'kszq Skdl(;'

• Ofel'ta spmtowo-I'ekredcYJna,
nowe sciezkl, oblekty spol'towe

Sl:ABE STRONV' ,

• Za mdlo mlejSC do 'JpE;'dZdnld
czasu wulnego

• Brak ciekdwych Imprez
kulturalnych I spol'towych

• Mdta aktywnosc mlE::szkanc6w
• BI-ak dogodnych putqczen

ZAGROiENIA', ,... ," ' "

• WYJazdy mtudych z mlastd
• Konserwatywne spo!eczenstwo
• BE::zrorJocle



OCENA ATRAKCYJNOSCI IKON, SYMBOLI MIASTA

Zcianiem mlociziezy szkolnej
ndjwi~kszy potencjal rlo stanid si~
ikonil, symbolem miasta posladdjq
Oni RdWY oraz Zalew Tdtdr
Nieco mniejszy majq Noc Bluesowa,
Pdrk Miejskl. zdmek oraz hotel OSSA.
Szczeg61nie zdskakujqCd jest tak
wysoka POZYCJdOni RdWY.
imprezy. cio kt6rej w Innym mieJscu
ankiety r'esponrienci zglaszdli spmo
zdstuezen Jerien z czlonk6w
Mlorlziezowej Raciy MldStd
stwielTlzl! nawet. ze co prdwcid
formuld. Pl'Ogl'am. dtrakcYjnosc Onl
pozostawldjq wiele cio zyczenld. die
na nie ..po prostu tl'zeba ISC

Mlodzl rdwianie byli znacznie
bardziej wstrzemiez1lwi w ocenie
charakteru midsta. jego pozytywnych
cech. ldcind z ocipowiecizi nie
przekroczyla 3.7 punkt6w (nd 5
mozliwych) Wynikd z tego. iz Rdwa
jest miastem rdczej - tolerancYJnym.
gosclnnym. I'OZWljdji:lcym Sl(;'.
w ktol'ym ciolJl'ze SI(;'zyje
Malo ciyndmicznym i 0 pl'zecl(;'tnej
ofeme kulturdlnej I I'OZI'ywkowej



Rawa to miasto bez baricI'.
P/zYJaznc nicpclnosprawnyrn. scniororn.

rorlzicorn z rnalyrni rlziccmi)

Rawa rna rlobrze rozwinicta infrastrukturr;
kornunalnq (rlrogi, tranSPOl"t publiczny place
zabaw, szkolnictwo, kultul"a, sluzba zrlrowia)

Rawa to rniasto 0 bogatcj ofcrcie
kulturalncJ i rozrywkowej

Rawa niczym sie nie wyroznia sposr6d
rniast 0 podobnej wielkosci w kraju

ZDECYDOWAI'IIE Sl~

i'lIE ZGADZAlvl



Jest pl-zyklddem tygoelnlka lukalnego, kt6ry
z powodzeniem pr6buje pl-ezentowac zycle midsta
oraz gmln osciennych bez pogonl Zd tanlq SenSdCjq.
WdrtO odnotowac. iz sparo miejscd POSWir;Cdsir; tam
akcjom spolecznym, w tym szczeg61nie inicjdtywom
proekologicznym or dZ wydarzeniom kultul- dlnym
(np kdZele spotkanie Dyskusyjnegu Klubu KSlqzki jest
szczeg61owo om6wione) Tygodnik nie unika takze
spraw trudnych, ZJdWISk° zdecYelOWdnie og61nopolsklm
chdr dkterze, np umieszczdnie us6lJ starszych welomdch
uPlekl bqelz dlkoholizm wsr6cl mloelziezy "Glos" byl
tdkze w&tosciowym zr6cllem Informdcji 0 wyrlarzenldch,
mlejscdch bqelz zjdwiskdCh, kt6re nd rdzie pozostaji:jc
nlemal w ukryciu, posiaelajCJspory putencjdl promocYJny,
tdklCh jdk na pl'zyklarl konwent mllosnik6w giel-
f dbularnych "Topmiaela" czy elopiero roelZi:jcy sir;
w Rawie tl-iathlon.

znacznle czr;scleJ uprdwid elzlennlkarstwo intel'wencYjne,
porusza tematy kontrowersyjne, WSkdZUjqC na zanledbanld
instytucjl pulJllcznych, lokalne konflikty, inwestycYjne
nieduciqgnlr;cld itp

• Nikld obecnosc Rdwy w medldch ponddregiunalnych
W og61nopolskiej prasie tl'urlnu zndlezc wzmidnkr; nawet
o ndjwazniejszej, zelaniem mieszkdrlc6w, Impi eZle
kulturdlneJ mldstd, czyli Nucy BluesuweJ RdWd PUjdWld SIr;
spurdelycznie - a tu w konteksclt' SqSleelztwd hotelu OSSA
Chotel SPA POelRdwi:j Mdzowieckcj", "ekskluzywny hotel
w Rdwle"), d to orlwleelzin promlnentnegu politykd
CRdWd Jarosldwd"), czy tez lukdlizdCjl przy (irorlze kl-djOWej
Cnd rlrorlze krdjowej w okollcy Rdwy") Jerlynie
w SIt'I-pnIU 2010 roku ndZWd mldstd Pi zewlnr;td SIr; nle
tylku przez polskie, die r6wnieL: Zdgr dniczne serwisy
- rJzir;ki wytyczeniu przez midsto tr dW Tour ele Pologne



RClwa ~Iazuvvieckcl
vv p'"Z C \IV (Jrill i k (J CIl
t u r y sty Cz Il Y c:Il

RdWd MaZOWleckd W wir;:kszosci przypaokow bywa
wspomindna W przewodnikach turystycznych jedynie
W kontekscie pozostatosci sreoniowleczneJ twierdzy
Autorzy wspomlnajCj jej barwnCj historir;:, legendy z nlCj
zwiqZdne oraz domniemany wCjtek szekspirowskl

PUOI"ozuj z ozieckiem 00 RdWY' Jest una polecdna
w pozycjach, ktore mdjCj wskdzac ruciZlcom mite mlejsce
wypoczynku old catej rodziny Atutaml sCjzdbytkowd kolejkd
wCjskotorowa oraz Zalew Tatal", wspomnlany jednak tylko
w jednym przewodnlku.

W przewoon,kdch I"zdclko znalezc mozna UPISY wyddrzen
kulturdlnych, sportowych bCjoz rekredcyjnych zwiCjzdnych
z RdWCjDu wyji:Jtkow ndlezy Noc Bluesowd mdZ fiestd
bdlunuwo"sparlochrunuwd, ktorej ustdtnid ecJYCjdmldJd
miejsce kilkd Idt temu.

PUZd zdmklem, kulejkq Wi:JSkoturoWq urdZ kilkurnd
zduytkdrnl w scistyrn centl"urn rnldstd, zrldniern dutmow
wir;:kszosci przewurlnik6w, nie uferuje nlC intryguji:jcego
Nlektore pulJllkdcje wsPomlndji:J 0 Rdwie jdku niegrlysiejszej
stollcy WOjeWOrlztwd, mlescie u rluzym zndczenlU
i strdteglcznym potuzeniu, poiikreslaji:jc, iz wsp61czesnle
jest to pmwincjondlny osmdek, kt6n:,gu ChWdtd
cJdwnu juz przerninr;:td



Ravva ~1aZO\N iecka
vv ilTtcrilecie

W przepmwadzonych przez mleslE;cznik Press baddniach
miejskich serwisow internetowych do ich oceny
wykorzystano cztery kryteria
• Aktualnosc. czyli "swiezos(" zamieszczanych informacji,
• Uzytecznosc. czyll przydatnosc infmmacjl 0 miescie,

komunikatow adresowanych do jego mieszkancow:
• Interaktywnosc. mozllwosc kontaktu uzytkownlkow

z urzE;dnlkdml, zatatwlenia urZE;dowej sprawy online:
• Funkcjonalnosc. czyll struktura, uporzCjdkowanie, nawlgacjd

i estetyka serwisu.

KorZYStdjqC z tych kl-ytenow 0 rdwskim sel-wisle
moznd ndpisac, iz wYI-6znla go pl-zejl-zystosc struktury,
nleprzeladowdnie tresciq i formq NdrJ cdtosciCj rJominuje
LJaner b~dqcy koldzem l-dwsklCh motywow - Zalewu Tdtdr,
cegldnego muru, postdci l-ycerZd I herLJu Dane drlresowane
ordZ gorlziny OtWdrCid mdgistrd u Sq dust~pne w stoPCt
sel-wisu. Ze struny muznd przejsc do sel-wisu pogodowego
ordZ wYSldC e-k&tk~ W rubryce ..tu W&tu ZUUdCZY("
urdkuJe jedndk zrlj~C uuiekt6w zduytkowych, d nuwe wpisy
w Aktudlnosclach pUjdwidjq Sl~ r!osyc rZdrlku
(np rr-zy w lipcu 2010 r-)



Sporu Informdcjl u Rdwle mUZnd zndleze nd
portdlu, kt6rego ndzWd nie POZU:,tdWld wi:jtpllwu5cl
cu nu :,tusunku Jego tworcy, Rouend StE;:powskigu, no
rorlzinnego midstd - wwwkochamRdwepl
W&toscic:j pondlu Sq pogrupuwane temdtycznle
znj~cid (RdWd NoCCl,Archiwdlne futugl-dfie RdWY,
Tour c1ePolugne, Onl RdWY itp), zamieszczdne przez
Internautow, d tdkze teksty komentuJqce wyur dne
wyc1&zenia z zycla miastd.

W lipcu 2010 roku ruszyl kolejny portal dec1ykowdny
miastu z wtasnym logotypem oraz hastem
"Rawa Mazuwlecka. Zalew moZliwosci".

ponl-et Rawy w Wiklpedil przede wszystkim skupid
sie na jej historll, legendach, zabytkach czy osobdch
zwiqzanych z mlastem. Brak tam OPISUtego, co decyc1uje° jego wspotczesnym obliczu, czyli gospodarkl, nowych
inwestycji, instytucjl oraz cykllcznych wydarzen
kulturalnych I rekl-eacyjnych, Zalewu Tatar

Po wpisaniu nazwy mlastd w wyszukiw&ce Googlepl
w zakladce wineD na samym poczCjtku Iisty pOjaWldJcl
siE;:dmdtorskle filmy pl-ezentuji:jce nlelegdlne POkdZY
Jdzny nd motucykldch (np PdSChociw)

Fmd Internetuwe tl'aktujc:jce u Rdwie Mdzuwlecklej rdCZej
swieccl pustkdmi f\ld pundldCh spulecznu5ciuwych,
tdkich jak gdzetdpl, gmnunet, goldenlinepl,
rdwdmazuwleckdvcitypl, nuwe wpisy pojdwidji:l SIE;:
okazjUndlnle, d Wqtkl temdtyczne umlel-djCl smiemcj
ndtul-dlnq puzustawlone Sdme suble. Do wYjCjtk6w
ndiezy twol-czose intemdutow nd )tmnie Fdcebuukd purl
ndZwi:j "Cu w t-RAWIE Plszczy" gdzie gruPd I-dwskd nd



biezgco umieSZCZd i komentuje donieslenio
o wynarzenlach kulturdlnych w miescle,
ciekowostkoch i lokdlnych przensir;WZI~CldCh

Fmumowicz6w nd wltrynle gdzetdpl
nojbarnziej fropuJe umleszczonie nowych
postow bez wyroznie okreslonego celu
Wgtek .,Jestesmy nd somym nnie" funkcjonuje
on pir;:ciu lot. a tematyka (okrojono no
zamieszczonlo WPISOW0 wszystkim
I 0 nlczym) jest nlezwykle sZdulonowa - jego
przeznaczenie moznd sUescic zndniem wdnego
z dutor6w wladomosci

"ile musimy wystac,
aby z dna sie podniesc?".
(Wiltel<: Rawa MaZDwiecka i okoiice,
temat: "Jeste~my na samyrn dnie")

Tym oto sposobem un 2005 roku wqtek
wzbogdcil sir;: 0 1721 komunikdt6w
Innq ZdjmujqCq kwestiq did uzytkuwnik6w
portalu jest zogodnlenie, co lqczy
uzytkownlk6w sieci Intemetowej z RowCj
MazowleckCj Nojczr;:sclej Sq to wspomnlenld
z lat dziecinstwa i mtodoscl, gdyz wir;:kszosc
wypowiadajqcych sir;: stonOWlq I-awianie,
mieszkaJqcy na stale w wlr;:kszych mlastach
kraju, bqdz jedynle tam studiujqcy,
Zdarzajq sir;: I osoby, ktore wr6cily do Rawy
pomimo wczesnlejszeJ emigracji
Oto wybrane komentarze

"Z Rawq tqCZYmnie
bardzo wiele, praktycznie
cate iycie. (...) teraz pracuje
takie w Rawie i za nic na
swiecie nie zamienitabym
jej na Londyn, Paryi czy
inne wydziwy".
(WC)tek: Rawt:i MazowieckCi i okoiice, ternat:
Co Was tqC7y z Rav\:q McllO\'Vierkq?)

"Z Rawq wiqie
najmilsze wspomnienia,
pierwsze mitosci. Czasami
kiedy przejeidiam, patrze na
niesamowicie piekne i czyste
miasteczko, ktorego jui nie
rozpoznaje, a ktorego
mi brak".
(WC/tek: Rawa Mazowiecka i okolice. tetriat:
(0 Was tctCZY z Ravliq M.JzovvieckCl')

"Z Rawq zwiqzana jestem
od urodzenia:) Przedszkole,
podstawowka, a potem
LO:) Obecnie bywam dosyc
rzadko, poniewai studiuje
i mieszkam w Warszawie:)
Czasami tesknie za tq
miescinq, ale nie wyobraiam
sobie powrotu na state po
studiach".
(Wqtek Rawa Mazowiecka i okolice. temar
Co Was tqczy Z RawCj MazowiecKil')

"Ja mieszkatam w Rawie
od 3 do 18tego roku zycia. (...)
Nastepnie wyprowadzitam
sie do Gdaliska (na 3 lata)
a nastepnie do Barcelony.
Teraz wrocitam na stare
smieci, ale zobaczymy na
jak dtugo... Jr.

(Wi;jrek: Rawa MalOwiecka i of(olice. terndt
(nWdS tqczv l Raw;~ MdlOWiHkf~?)



Mieszkdrlcy RdWY nle unzielajq sir;
aktywnie w wlrtudlnym SWlecie, nle WYI-dZdjq
swoich opinii nd sugerowdne inicjdtywy
powstdnid nowych oblekt6w w miesClE:',tdklCh
jdk sCldnkd WSPlndczkuWd czy sitownld.
PozoStdjq one zwieszone w cyfrowej pl-6znl

Nd strondch golrlenllnepl Jest
1-6wnie sennle I monotunnle. W gruple
RdWd Mazowiecka" I-ekmdem jest 12 post6w

~ wqtku temdtycznym Nd tym pmtalu nie
zndjdzie sir;' I-aczej odpowiedzi na zadawdne
pytania Oziatalnosc uzytkownikow nd forum
mozna podsumowac wymlanq oPlnii
dw6ch uzytkownik6w

"Czy Rawa zapadta jui
. ? )"W sen zlmowy .: .

(temat: \'Vitam wszystklch Ral,viako\N,
post z paidziernika 2007)

"Na to wyglqda".
(lemat: \!Jiurn \'\is?\j<rkich Rawiaki.w,;)

Witryna rdwamazowieckavcitypl tdkze nie
zdobyta uznanla IN oczach Internaut6w.
Gdzieniegdzle mozna natrafic na stabe apele
o to, aby CDSsif;' vv Rdvvie ciziato. I~ikt jedrlak
raczej ich nle czyta

"jak zawsze w naszym
miescie nie ma CO robic
w weekend zostaje tylko
zalew i bania a moie by
tak troche rozrywki? "

Clekdwe jest soostl-zezenie Jednej z nlelicznych
os6b odpowidrldji:jCej nd furum, co no ]ego
powonzenid I ndlszego losu

"Wqtpie ieby sie to
rozkrecito poniewai strona
jest od niedawna zatoiona
a my rawianie mamy swojq
oryginalnq strone erawa.pl
(tylko ie niq tei nie bardzo
sie zajmujq )".
.lemat: tzy ktos tutaj zaglad,f?j

Obecnie na wspomnianej stronle
erawapl znajduje sir;' jedynie bdner imprezy
"LETNIA OFENSYWA KULTURALNA" z 24 lipca
2010 roku

Ouzo wir;'cej dZleje sif;' na stronie grononet
Liczbd uzytkownikow ponalu wynosi 751
Mtodzl ludzie prowddzq tam rozmowy nd
wielu uoznicowanych wqtkach temdtycznych,
]eclnak, niestety, zazwyczaj Sq to wPlsy sprzen
3-4 Idt Oyskutuje (Iub rdczeJ dyskutOWdtO)
Sir;' tu 0 zdletach i warldch zycia w mlasteczku
pokroJU Rawy JecJnak ndjwir;'kszym
zaintel-esowaniem cieszq sir;' zany
I gl-y stowne

Przygnf;'biajqca jest oplnla 0 rodzlnnej
mlejscowosci tych dorastajqcych,
wkraczajqcych w zycie ludzi, gdyz srednla
wieku waha sir; ndjczf;'sciej w granlcach
15-29 Idt Jerlen z Internaut6w pisze

"Widzisz kolego, w tym
smutnym miescie dzieje sie
tyle CO na tym gronie - czyli
nic :) Wiele jest r6inych
kanciap, typu bar mleczny,
pizzeria, kebab, pseudo
chinczyk itp., a czegos
z prawdziwego znaczenia
nie znajdziesz ... Fitness?
Zapomnij, cos jest, bliiej



nieokreslone osoby, to
prowadzq, bez rejestracji
i papierow, z tancem
podobnie ... na wariackich
papierach, a mate dzieci i ich
rodzice robiq sobie nadzieje.
A joge, to mamy non stop
- w parku zule lezq, ci to Sq
juz mistrzami w medytacji...
Sitownie ... hmm, lepszq mam
w domu, przynajmniej nie
zajmujq jej spaslaki z firm
lub urzedow co wykupili
im pracodawcy karnety
:) Ogolnie parodia, syf na
miescie, dziury na drodze,
pobojowisko nad zalewem ,
gowniarstwo poza kategoriq
ludzi cywilizowanych ...
Generalnie olej tq wioche :)".
(~vc1tekRawa Mawwiecl<a, ternai: O!)leki'y fitnf~SS,
sttQWnle, joga, szkOf\j tailca ....\

A inny dodaje •

"W zwiqzku z tym uwazam,
ze zaktadanie czegos takiego
w Rawie to strata pieniedzy".
(w<jtek: RaWd ~,;1aZOVlile(l<a. temai: Obiekt'j fitnbs,
sitCl';mip log::J szkotv ri:1rlrc1... \

Nle Ul'dk jeClndk pozytywnych
ocen RdWY Wyrdznie w5rod gmnuwlczow
IYiUJe Sl~ fl'dkCjd milusnlk6w tego midsteczka
ChWdlq jq Zd uezPleczenstwu I nlewlelkle
mzmiary, za dtmusfer~ spukoJu
I bl'dku pospiechu, tak r6ing uei klimdtu
wielkomier:ikich przestrzenl, gdzle PI'ZYsz!o
1m zcluuywac eidlsze wyksztatcenie

Czuc w wielu wypovvieeiziach nostdlgl~
I prdgnienie osieeilenld si~ w Rdwie
Mdzowieckiej nd state, kt6re musi byc
przeclwstawione z brutdlng rzeczywistosciq
Ich runzlnnych stron - brdku miejsc prdCY
I ndlszego mzwoJu

"Mam dosyc wielkich miast
i ciqgtego biegu gdzies ...
Dlatego w Rawie lubie jej
wielkosc i klimat. .. Lubie jesc
ogorki kiszone w "murowanej
piwnicy" ... Lubie pic piwko
nad zalewem .... Lubie nasz
zamek ... Lubie moje osiedle ...
Ale nie lubie tej gtupiej
pseudo obwodnicy".
('nJClv,k'Ra'N'lM"'''·'n'ci,. rn ' R" .• 1;. r. ( ,,,.,)\',!t' r\{j dn~H, Cl'!vaco \!\I nip)
ILJhi:??!?i) ,

"A lubie w Rawie: ludzi;
wszedzie dojdziesz pieszo:)
(a i tak wsiadam w auto:));
dni Rawy a raczej impreze
na trybunach rawskiego
stadionu (chyba nie trzeba
nikomu wyjasniac 0 co
chodzi...); zalew latem ale
jeszcze bardziej lubie zalew
zimq - moze jakis inny
jestem:/;cukiernie Rochala".
r ....'.t<jiek: R,'i\"ld MaJo',tjif'(ka tern'lt R;jWd ro ,,' 'lip'
l,tJ--7?i')i' ",., " " - ," ",.j
U 1).",)



"Zamek! :) no i ... ementarz :/
uwielbiam tam ehodzit! no
i wypady na pysznq pizze
do Oa Grasso. Zalew tei ale
tylko latem, opalanie. poza
tym nie eiekawego dla mnie
w tej mieseinie niestety nie
ma. wole warszafke. ale
i tak szanuje Rawe. jaka by
nie byta,- to wreszeie
NASZA WIOSKA :)".
(wqtek: Rawa Mazowiecka. temat: Rawa co w niej
lubisz?!"?I)

"Rawa jest piekna jesli jest
sie emery tern, powiedzmy
szezerze;) spokojne
miasteezko :)".
(Wqtei<: R'lwa MalOVliiecka. temci! Ri'lW2 co Viinit'!
iubisz?i?i)

"Przede wszystkim lubie
ten spok6j, kt6ry doeenia
sie dopiero w por6wnaniu
z wiekszym miastem".
(wCjtek Ravva Mazowiecka. ternat: RoWJ:;! co \I\j niei
IUbiS2:)':>i)

"Wiem, ie w wieku
przedemerytalnym powr6ee
na state do RM".
IllIJ'!tek: Rawa Maw~vie(~:Cl,!e(f1;1l RchNCJ(0 VI! niF!
l\Jbis,~~}!?i)

"Lubie w Rawie to,
ie prawie wszedzie moiesz
dotrzet na pieszo i nie trzeba
sie Hue metrem, tramwajami
i autobusami.. takie rzeezy
sie doeenia dopiero wtedy
kiedy pojawia sie konieeznost
ezestyeh wyjazd6w do
wiekszego miasta".
(wqtek: Rawa Mazowiecka, temdl: Rawa co VI! njei
lubisz71'?i)

"Rawa ma niepowtarzalny
klimat :0 w Warszawie
takiego nie znajdziesz :p".
(Wqrek: Rawel Mazowiecl<a temat: RaiNa co \·'1 nie]
lubis27i71)

"Lubie Rawe bo ma dtugq
i eiekawq historie, nie to CO
wielkie nowoezesne miasta.
Lubie zalew, plaie i lasek.
Lubie zamek i Anielskq Gore.
Podoba mi sie to, ie jak
sie wjeidia noeq to tadnie
wszystkie swiatetka widat,
jak w metropolii jakiejs".
(W~ltek: Rawa Mazo,1jlE'(kd lemaY' Rdwa [(j iN nie]
jubisi~;'I!



A czego mtodzi w RdWle nle dkceptujq7

Oto ocipowieclZl

"To prawda ie w Rawie nie
ma zbyt duiych perspektyw
na prace. 0 zgrozo! Dlaczego
kaidy mtody cztowiek chcqcy
pracowac musi planowac
sobie iycie poza Rawq. Sam
chetnie zostatbym w Rawie,
gdzie sie wychowatem i gdzie
chciatbym, aby wychowywaty
sie moje dzieci. Warszawa
to inny Swiat. tak sarno jak
inne miasta pow. 100 000
mieszkancow".
(~'jqtek: Rawa MawwiHkd rerndt. Rawa co INnlej
ILJbisZ?i(1)

"Obwodnica jest straszna..
jak takie getto odciete od
miasta, szaro i ponuro ... ale
moie trzeba sie po prostu
przyzwyczaic".
(wqtek: Rawa MaZOINieCKa, temat: Rawa (I) \/Ij nie!
lubis??i7!)

"W Rawie owszem jest
spokoj i cisza, ale martwi
brak atrakcji kulturowych
i rozrywkowych, co
doprowadza do tego, ie
mtodzi ludzie spedzajq wiele
czasu na tawkach, gdzie
z braku zajecia rodzq sie

gtupie pomysty. Takie kilka
stow do naszego burmistrza:
tadnie wyglqdajq kwiaty
i wieia, tylko troche to
kosztowato, ale mysle, ie juz
czas pomyslec 0 mtodzieiy
starszej i tej mtodszej".
(wCjlek Rclwa MaZOVVlf;( ki:l. lernat: RaVVdcow nif::i
IUbisz7iii) -

"W Rawie Sqnudy i szara
rzeczywistosc. ..".
(wqtek: Rawa MazowifCKa, temat: Rawa co 'eN nie!
iubjsz'~i?i)

"Ja osobiscie Rawy jui nie
poznaje, jest obca, nikogo
tam nie mam poza rodzicami
i 2 koleiankami. wszyscy
powyjeidia Ii-Warszawa,
Londyn, .... pusto".
(Wctlek f~awa Mazowlecka ternat: Rawa co w niei
iubiszmn .

Mtodzi rawianie mdJq kilkd pomyst6w na to,
jak zmodernizowac i przystosowac mleJscowCj
dtrdkcje - zamek - aby przyciqgnqc tam
inwestorow, d tym Sdmym nowe perspektywy,
mozliwosci zdtrucinlenld

"Odbudowac i utworzyc
w nim jakies centrum
konferencyj no-hote Iowe ...".
iWio)tek: Rawa MdlDl'Jlf!(K,L rf!ndt: RaWd cow nii'i
It.Jbh!.)I)i) -



"Poza tym wszystkim marzy mi si~ np. odbudowanie zamku
i zrobienie w nim osrodka wypoczynkowego, ale bez
telewizoraw i nowoczesnej kuchni... Wszystko takie jak byto
za czasaw ksiqiqt.. No moie opracz tazienek :) nie sadzicie
ie bytoby ciekawie przeniesc si~ na kilka dni w tamte czasy?
Z dala od komarek, telewizoraw, wszystkiego .... :)".



OutYCllCZclSOVV c1
cl Z i a Ia IIIuse p Ir0 I no C y J Ila
R,avvy IVIa ZO\N i cc I< i eJ

Rdwa nie jest duzym mlastem - i 1-6wnlez jej dotychczdsowe
cJziatdnid promocyjne nle byty prowddzone nd wielkq Skdl~
"Flagowym" wyddwnictwem promocYJnym jt'st dwujf;'zycznd
(polskl-dngiebki) kolorowd broszurd "RdWd Mdzowieckd"
Ol-yglndlna okldnkd (wykrojnlk w ksztdlcle liter "R" nd
przedzie i "M" z tyru), estetycznd SZdtd gl-dficznd, wysokleJ
jakosci Pdpier, mnostwo zclj~c or dZ krotkie i konkretne teksty,
ndpisdne bez zLJ~dnego zdd~cid to ndjmOCnlejsze strony
tej publikdCji

Zalety broszury Sq szczeg61nie wyrazne przy
zestawieniu jej najnowszej edycji Z popl-zednim
wydanlem, gl-zeszqcym ponurq okladkq, mato nlekiedy
czytelnq czcionkq I nieciekawym obl-amowaniem zdjf;'c'
zacZerpnif;:tym ndj'vVyrdznieJ sposr6d pdlety standardoVv'ych
ndrzf;'dzl programu do obr6bki grdfikl Progres widdC r6wniez
nd pozlomie tekst6w - podczas gdy W ostdtnim wyddniu
kSlqzeczki nle br dk obr dzowych pmownar\ swobodniej)zego
stylu, sfmmulowdrl dngdzujCjcych czytelnikd i pobudzdjCjCych
jego wyobl-aznlf;, jeszcze kilkd Idt ternu domlnowdly ci!uzsze,
bezndmi~tne OPISY,jf;zyk skdzony urz~cJniczq mdnierCj
i mdrketlnguwe ..Iukrowanie rzeczywistosci", kt6re z trudem
zndjduJi:l UZdSdcJnienie w dutentycznym potencjdle miastd.
Np wdzny roZcJZldt 0 OSIRze wczesnieJ otwlel-dlo mdto
emocjunuJqce zndnle

"Zrlccyrlowdnie ndjwil,'k'>zcj dtr dkcjq tury)tycznq
Zieml Rdw)kie] Jc)t OSrurlek Sportu i Rl'kredcji
im Hdliny KonoPdCkiej w RdWic MdZUwicckiej"



OZIS plel-wsze Zcidnid tej CZ~SCI
puulikdCjl powotuJq w,:>p6Inot~ emocjUndlnq
Z czytelnlklem, OtdCZdjejCgo PI-ZYjdznej
dtmo':>ferq, kt61'ej sugestywnosc oplerd Sl~ nd
sensudlnych oplsdch

"Jeieli mamy ochot~ na
mite, relaksujqce popotudnie,
wybierzmy si~ nad
Zalew Tatar. Skorzystamy
z kqpieli w czystej wodzie,
poptywamy t6dkq, kajakiem
czy rowerem wodnym".

Pozytywne zmiany w podstawowym
wyddwnictwie pmmocYjnym mlastd tl-udno
pl-zeoczyc Ale nie zndczy to wCdle, ze nOWd
eelycja bmszura Jest catkiem wolna oci
mdnkdment6w Oto kilkd tych ndjbarcizleJ
rzucdjc!cych Sl~ w oczy

• pewnej rYSq no ciobrym zdsddnlczo doumze
zdj~c ol'az Ich wysokiej jakosci &tystyczneJ
I technlcznej Sq tl-zy kwestie mote fotograne
no s 2, brak ukazanla najatrakcYjnlejszych
mlejsc nad Zalewem Tatar (plaze) oraz
wrazenie "wyludnionego miasta" - no
licznych fotogranach budynk6w, ullc czy
ten:n6w zieionych w Ravvle urak iucJzi,
a nawet zaparkowdnych Sdmochod6w
- ew gdzles chytkiem przemykajq
pOjedyncze postacie:

• "wszystkolzm" - Cora kSlc!zeczkd pomysldnd
zostdld jdko uniwersdlny przeglqci
r6znmoelnych wdlor6w midsta - rndrny
tu wir;:c histmi~ RdWY,OPISjej zduytk6w,
infmmdtm teledcil-esowy, pldn mldstd,
dtrdkcje spmtowe I kulturdlne, ofert~ cild
inwestor6w, g&SC infmmdcjl 0 mldstdch
partnel-skich m dZ - nd zdkonczenle -
mzcizidr 0 tym, )dk RdWd potl-dn IflSpimWdc
&tyst6w OCZYWIStqkorzysclq tdkleJ
konstl'ukcj: puLJlikdCJ:jest uszcz~dr,()sc
smcik6w, potl-zeunych cio Jej przygotowdnid,
druku I dystrybucji

Ale z mdl-ketlngowego punktu wlcizenld, 1m
wi~ksZd IICZUd rlocelowych grup komunlkdCji
(tu mieszkdncy, turyscl, dktywni, ml!osnlcy
bluesd, inwestorzy, PdSjOndCisztukiJ, tym
mniejSZd jest jej skutecznosc;

• zgrdune teksty i ciekdwe fotogrdnt
zdch~Cdjc! cio ztoZf:nld wizyty w mldstdch
partnersklch RdWY (wr;:glel'skl Nyil'udtm,
mOI'dwskle Boskovlce) - gest to pir;:kny, ale
mato e.konomlczny Mozna domniemywdc,
ze nikt, kto przYjCchat do Rawy i wszecil tu
w posidcidnle broszury, nie ruszy nagle pod
wptywem jej lektury w kilkusetkilometruwcj,
zagranicznq podr6z - dlatego te kilka stron
poswir;:conych zagrdnicznym przyjdciotom
mozna by to wykorzystac na promocjr;:
wtasnych atut6w.

4-stmnlcuwy docidtek rekldmowy ciu
"Gdzety Wybmczej" (23 listOPddd 2004)

UWdgr; zwraca loglczny i czytelny
POdZldl CdtOSCI Nd stronie tytutowej
zilustruwdnd Zdjr;:cldmi lotniczymi mlasta
rozmowa z burmlstl'zem Eugenluszem G61'dJem
pt. Przede wszystktm gCJsoodarka Wsr6d
poruszanych temat6w pl-ylTI wiodq kwestie
rozwoju ekonomiczno-spolecznego (przyjaznd
atmosfera dla invvestycji, nowe miejsca
prdCY, skutecznosc w pozyskiwaniu srodk6w
unijnych), nie brak tez jednak zdgddnlen
zWlqzanych z jdkosciq zycid i atl-akcjdlTll
turystycznymi, kt6re oferu)e RdWd

Stmnd drugd W materidle
Cu wdrtCJ ZOUdCZYO pl-ezentujC
ndjclekdwsze w mif:scie ouiekty I zduytkl
- zdmek, P&k, koscioty Ten intf:resuJqcy
przeglC:!d uzupelnidjc! stosownle ciourdnf:
zcijr;cid, d jeciynym zgrzytem jest
pocitytut "Zdkon jezuit6w", kt6ry trudno
uzndc Zd ciobl'q oelpowleciz nd tytulowe
pytdnle - oczywiscle nie ze wzgl~ci6w
merytorycznych, lecz loglcznych
I grdmdtycznych Udk uowiem moznd
zotJdCZYC. zdkon?)



Nd ':>tronle trzeclej Ze,:>tdwlUnOmiej':>Cd
I wyndrzenid puzwdldjc!Ce nd dtrdkcYJne
,:>penzenie W miescie CZd':>Uwulnego
Tu zndldZ(y si(;' Zdlew Tdt r, rdjn ruweruwy,
kulejkd WClskotorowd, NoC Blue':>owd, festyny
I fie':>td udlonuWd Wi:jtpIIWOSCIuunzi jenynle
uujr;cie tej cz(;'sci wyndwnlctwd ndZwi:j
Atr akcje turystyczne, wszdk pl-ezentowdnd
Ufend rekredcYjna i roZI ywkUWd adl-e,:>oWdnd
Jest nie tylko do gosci odwlenzdjClcych miasto,
ale rowniez do jego mle':>zkdrlCOW
Oodatkowo wj pro-aktywny charakter az Sle
proSI u bardziej dynamiczny tytut (w rodzaju
"Ozieje SieH" czy "Baw sir; z ndml")

Czwarta strona Dobry klimat dla
inwestycjl z zatozenia md bye przede
wszystkim wabikiem dla przedsiebiorcow
UWdgr; zwracajCj przejrzystose tekstu (leddy,
dobl-e tdmdnle) ordZ dubre zdjr;cid (choe dwa
z trzech z lotu ptdka to chybd jednak pewnd
pl-zesddd) Najwdznlejszd jedndk jest
sensuwnd argumentdcjd "nldczego wdrto".
Jdk wSkdZUjCj bandnid i ek,:>pertyzy,
najskuteczniejszym mdgnesem PI-zYCICjgaJClcym
do midsta czy regionu nowe firmy Sq sukcesy
tych, ktol-e pOjawdy si~ tam wczesniej
Wymienlone w tekscie marki, I-elatywnie
silne i rozpoznawalne (Black Red White,
Siodemka, PHU STANLEY) dobrze zdtem buduji:l
wiarygodnose rawskieJ oferty dla mwestorow,
a dodatkowo podkresla jCj utrzymany

8-':>trunicowd ulutka po dngiel':>ku - krotko
i nd temdt. do tego dobr ze zldmdne zdj~cid: po
':>tronie minu':>ow - mdld czclonkd
i "przyul-udzune" tlu.

Nd uktddce uWdg(;' przyclCjgd nocne znj(;'cie
mid':>td Jegu ewidentnie drtystyczne aspiracje
':>kutecznie tempel-uje mdlo estetyczny udner
pud wiezq ':>tl-azdckCl

Wewnqtrz informacje 0 mlescle,
zdchr;ty cild inwestorow, dtrdkcje turystyczne,
Infurmdtor adresuwy, "Onl Rdwy Mdzowieckiej
w obiektywie", rozdziat "W trosce 0 pl-zyrode",
10 stron przasnych rekldm firm z roznych
branz oraz wyraznie odl-oznidjqCe sie
od nich, choe wcale nie bezpretensjonalne,
"designerskie" ogtoszenle wydawcy
Choe calose podana zoStdtd w 6 Jezykach,
wCdle nle rubl dobregu wrdzenid - zuyt Wiele
je':>t tekstu, ktory miejscdml upchdny zostal
niemdl no grdnic mozllwosci, brdk logiki
w uklacizie catusci czyni z niej publlkdCje
w rudZdjU szware, myrl!u i powidto,
"upi(;'ksZdnq" ciodatkuwu zclumieWdjc!cyml
wr(;'cz wyznaniami w rodzdJu

"Nil:' mozna przekdzac uroku
i czaru Rawy Mdwwieckiej i okolic,
rllatego zapr dszamy wszystkich no
onwlenzcnia nd~zego miasta" (s 13)

RYSZARD PORADOWSKI,
RAWA MAZOWIECKA I OKOLICE (1997)

96-stronicowy przewodnlk turystyczny
przygutowdny na zlecenle kilku samorzqciow,
w tym midsta I gminy RdWd Mdzuwieckd.
Ouse nletypuwy, wi:j':>klplunowy formdt urdZ
ul-dk twarnej okladki SPI-dWidjcj,ze kSlc!zeczkd,
chue cdtklem uuszerna, rUUI wl-dzenie mdlo
zndczc!ceJ [xuszul-y Zastosuwdny w nleJ
pdpier - clenki I SilSkl - nddel- zle sir; kartkuje
Stare, archlwdlne Znjr;C!d scj Interesujqce, ale
Wiele z nowych nle zdchwYCd jdkuSCIi:j
- ZnarZdji:l sir; futugl-afie zbyt Clemne, nieustre,
niekiedy przeswletlone (s 24) lub 0 klepsklej
wlzel-unkuwo kumpozycji (s 17, 21)
Trzecid cz(;'se cdlosCI i prze':>zlu P01UWd



mdterldtu poswi~conego Rdwie
koncentl-uJe Sl~ nd hlStorl1 - to stdnowczo Zd
ouzo jdk nd pr-zE:wonnik Obszerny tekst zndJe
sir;: sugE:mwdc. ze publlkdCjd berlzle rlobrq
lektur-q nd rltuglt' zimowe WIE:czory
Niestety mdnkdmE:nty technlczne
(np mzjechdne kolory - s 33). monotonny
sklad, brdk czytelnej ndwigdcji i jerlnolltych
stran sl-6r1tytu lowych skuteczn ie PI'zekr-esldjq
takq sugestie - czytanie tej pOZYCjl meczy oko
ndwet przy dobr-ym oswietleniu

PlYTA CD Z PREZENTACJA
AUTORSTWA MARCINA STRUTYNSKIEGO

00 pozytyw6w tego wyddwnlctwd
zdllczye ndlezy dtr-dkcyjne fotogrdne ordZ
kr6tki, nlepr-ZE:gdrldny tekst. Nlestety jerlndk
mdnkdment6w jest wyrdznle wl~cej - Zd
ndjWdZniejsze, ZW!dSZCZdw kontE:kscie
zdstosowdnej technlkl i uzytego nosnikd,
uznae ndlezy fdktyczny brdk multimedl6w
(choeby podk!drlU dzwir;:kowego) oraz linedmq,
pozbawionq Interdktywnosci narTdcje,
kt6ra uniemozliwla odbiorcy Jakikolwiek
wptyw na to, co i w Jakiej kolejnosci oglqcia.
Zachwytu nie wzbudzajq r6wniez mizeme
animacje radem z popularnych pragr-dm6w
prezentdcyjnych, tandetne ramki zciJec.
ZdarZdjqCe sie tu I 6wcizie liter6wkl oraz
tematyczny mlsz-masz (hlstorla, turystykd,
wydarzenld, inwestycje)

Jecind z ndjciekdwszych poci
wzglr;:dem edytmsklm I wyddwnlczym
sposr6d dnallzowanych publikdcjl,
"designerskd", pl-zypomlndjqCd olJszemq
wklddk~ cio CO, z grubcj, tekturowq okldrlkcj

Wyndna w cyklu "Muzyka Ocindleziond",
przygotowywdnym przez Ndrodowe Centlum
Kultury W roll p&tnera Stdmstwo POwidtowe.
Zd!owde mozna tylko, ZE:Sdmo mldsto nle
wlqczy!o si~ w te publikdCjr;:, lub - jesll
ndwet midlo w niej sw6J uciZldt - nit'
zciotdlo 0 tym poinformowdc

Sklddand na 3 ulotka, Pl-zygotowdnd przez
Polskq Organizdcje Turystycznq i Regiondlncj
Orgdnizacje Turystycznq wojew6dztwd
16dzkiego Wewnqtr-z trasd z atrakcjami, z tytu
historra Iinii, na ostatniej stronie informacje
prdktyczne Bardzo potr-zebna i przydatna
publikdcja, pl-zygotowana wprawcizie skromnle
i bez fajerwerk6w, die zupetnie poprdwnle

Kolorowe I elegdnckie "kdtdlogi"
w fmmdcie A4. Troche zbyt sztdmpuwt'
i bez wizudlnych zWlqzk6w z mldstem

Dose tradycYJne w formie, ale
r6znoroclne I profesJondinle przygotowdne
Brak ich zwiqzku (edytorskiego, grdncznego,
symbolicznegu) z wydawnlctwami mlejsklml

RAWSKA FIESTA BALONOWO-SPADOCHRONOWA
(2005), FESTIWAL NOC BLUESOWA (2005),
BLUESOWE SWI~TO RAW V MAZOWIECKIEJ (2006)

Repurtdze TVP l6ciz (mdterid!y DVD)
Nd ug6! nd ciubrym pozlomie warsztdtowym,
spl-dwnie zmuntuwdnt' i ucizwiE;kowlune,
pozwulily nd zdpr-ezentowdnle nlebdndlnych
ubllcz RdWY - z lotu ptdkd or dZ z perSPt'ktywy
&tyst6w kl-djowych I zdgr dnicznych
SZkocid jedynle, zt' w mdterldle 0 nescle
temdtykd bdlon6w dose mocno przt'wdzd
ndd ourClZdmi m!dstd, zaSkdkujqCd Jest tez
clomlndcjd zcijee ciZlt~nnych w reportdzdCh
z Nocy Bluesowych



NIE: puwlnnu dZIWIC, ze ~kmmny
Z kuniecznusci uudzet Piumucyjny nlE:WlelkltJ
Pi zecit'z Rdwy MdZUWleckiE:j urdZ nleliczny
ZE:~p6!,did ktorE:go Pi zygotuwdn ie publ ikdCj I
o miescie stdnuwi tylku jednu z wit'lu
zdddl\ nie pozwdldjcj nd spektdkulorne
InICjdtywy wydCJwnlcze czy ~zemku zdkmjune
przed~ir;wzir;cid wlzerunkuwe. Tym bardziej
wdndk worte udnutowdnld I rJocenienld Sq dwCJ
wnioski, kt61-e plynq z CJndllzy zredllzuwCJnych
dotqd dzidtdrl promocyjnych

1.Nd przestrzenl Idt ZduwdZdlnd jest
tendencjCJ zdecydoWdnE:j poprawy
jakosci i dtrakcyjnosci poszczeg61nych
publikCJcji Ostdtnio wydCJnd bmszurd
"RCJWdMdzuwieckd" (z mku 2009), tak
pod wzgl(;'dem trE:sci, jdk i furmy jE:st
zdecydowdnle ndjlepszyrn sposl-od
rlutYChCZdsowych mdterid!ow promucyjnych
midstd CO WIr;CE:j,pr6cz wy~ukiegu
poziomu ec!ytorskiego, zduwazdlnd jest
w niej spur d doza "morketingowego
rzemiosld", co pozwdld PI-ZYPUSZCZdC,ze
jakosc wydCJwnlctwd jest nie tylko kwestiq
umiej~tnego wykorzystdniCJ post~pu,
ktory dokonCJt Sle w zdkresle DTP czy
techniki drukorskiej, CJlerowniez rusnqcego
profesjonCJllzmu marketingowegu os6b
odpowiedzlCJinych ZCJpmmocjr; midstd

2 Trdfncj odpowledziq nd
ograniczone zCJsobyfindnsowe i ludzkle,
ktore RdWd Mdzowieckd moze przezndczyc
nd SWOJqpmmociE;', jest po~zukiwdniE:
zE:wnr;trznych wubec midstd portm:row,
inspirowdnie Ich i dngdzuwdnle
w rlzidldlnosc wyddwnlczcj, d tdkze
upowszt'chnldnie i drchiwizuwdille
l'E:dllzuwanych przez nlch mdterid!ow.
Dzir;kl kuntdktom z medldml I usuudml
zdwudowu lub dmdtol sku Pdl djqcyml Sl~
grdfikcj, fUtOg(dficj, histUllcj czy plSdnlern
puwStdtd zndczcjCd licZfJd Intel-esujqcych
publikdCjl nCJtemdt midstd, d ich z~Jiory
gmmdclzunE: przez UM ~tdnowicj wciqz
powl~k~zdjqCe sir; zrodto informdcji,

pozwdldjq zdchoWdC ndjnoWSZq hl~turlr;
RdWY I sluzyc mogcj jdko CE:nny punkt
odniE:~ienid clld kolE:jnych dzidldrl ~Iuzcjcych
uuciowdniu jej Wlztl-unku.

DolXZE: WI(;'CbE;'dZlE:',jE:sll W pl-zyszlosCI
ouie te tendE:ncje zustancj podtrzymdne
i wzwinir;:tE: Jedndk PI-OCZstdlych zdblE:gOW
o POPI-dWr;:jdkosci wtdsnych publlkacji urdZ
zWIr;:kszE:nlq Ilczuy i atrakcyjnosci materlat6w
cudzych, worto uwzglr;:dnic Jeszcze kilka
innych sugestil

1.Wskazdne jest pl-zygotowdn Ie Ilni I

mdteridtow spmfilowanych pod kqtem
potrzeb I upodobarl poszczegolnych gl-uP
docelowych - np ulotek dla turystow
zainteresowanych zabytkaml, mitosnlk6w
aktywnego wypoczynku czy pmmujC]cych
konkretne wydorzenid i inicjdtywy
Ich r6znumdnosc nie powinnd przy tym
uyc PUzbdwiond spojnosci - jdko cloury
wzor mogq tu stuzyc wyddwdne przez inne
mldstd serie mCJteria!6w oPCJrte0 podobne
mzwiqzania grCJficzne, CJjednoczesnie
pmfilowdne dla roznych oduiorcow ZCJ
pomocq czytelnego kodu kolorystycznego

2 W dtuzszej perspektywie gwar dntem
konsekwencjl pmwadzonej komunikacjl
pO\Jvinien stae SIr;:opracovvany specjaln!e
dlCJRdWY i zgodny z jej strategiC] pmmOCjl
system Identyfikdcji wizudlnej, obejmujqcy
nie tylko logo (znCJkgrdficzny), die rowniez
ksiegr; morkl, w kt6rej Zdwdrte b~dq projE:kty
typowych wydCJwnictw (ulotki, pldkdty,
rekldmy, ogloszenld prdsowe etc)



3ZdlJlegae ndlezy, by sPojny z kumunlkdcJcl
midstd byl Jegu wizel-unek bunuwdny
puez publlkdCje pdrtnel-Ow zewn(;'trznych
PUtl zebnd Jest wi(;'c czytelncl wymlclnd uP1n1i
w tym zdkresle, puzwdldjCjCd zdchuwde
mldstu wplyw nd tu, Jdk pl-ezentuwclne Jest
w pmnukcjdch redllzowdnych tdk przez
punlegte UI-z(;'duwi instytucJe
I pldC6wki, jdk i pl-zez podmluty zupelnle
ud nlego niezdleZne. Rownlez ond b(;'dzle
wygonniej':,zd, gny marce "RdWd Mazowieckd"
ndddnd zostanie jednolitd tozsdmose
wizudlna, dzi~kl ksi~cize marki IdtwO
dostepnd did wszystklch, z ktol-yml midsto
wspolpraeuJe lub bedzle wspolpracowac

4 Rozwdzye rowniez warto, czy samo
opracowanie strategli pmmoeji przez miasto
lub wcimzenle pierwszyeh z jej I-ekomenndejl
I sugestli, nle ll(;'dzle dobrym powodem,
by w atrakeyjny I pomyslowy sposob
pOlnformowde 0 tym menld, zwldszeza
reglondlne i llrdnzowe (rekldmd, marketing,
PR) PmmoeJd midst jest oueenie temdtem
cz(;'sto i ehetnie puciejmOwdnym przez
dZiennlkarzy, stCjcimoznd Ilezye na ieh
zainteresowdnie w tym wzglecizie Pierwsze
medidlne oddzwiekl wiesei 0 "rewolueYjner
strategi I pmmoej i Rawy, opartej na koneepej I
gry, Sq tutaj nacier optymistycznym
prognostykiem. NaJiepszym, bo wygocinym
i stosunkowo niedrogim, sposobem nd
dotarcie do ciziennikarzy i przyciqgni~cle
ieh uwagi benzie wyslanie im oryglndlnyeh
i eiekdwie pl-zygotowanyeh mdtel-ialow
InformaeYjnyeh (kreatywny nlreet mailing)
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NCljwClznieJszym sposrod orgClnlzowdnych
W Rawie Mdzowieckiej wydarzen kulturCllnych jest
odbYWCljCjCdsit; juz od kilku lat podczas Onl RdWY Noc
Bluesowa. Nd scenie wystt;pujCj WOWCZdSpolskie gWIClzdy
tego nurtu muzyki orClz zapraszani specjdlnle na tf;' okazJf;'
goscie z zClgrdnicy Impreza orgClnizowdna jest pl-zez mlasto
i od wielu lat findnsowand ze srodkow pozabudzetowych,
w tym ze srodkow pozyskiwanych od sponsorow prywCltnych

f\loc jest swif;'tem did miasta i jego mieszkdncow, sZdnsCj nd
zobaczenie i postuchdnie wykondwcow nd co dzien zndnych
tylko z medlow i OkdZjCjdo spotkdnld SIr; ze zndjomymi
pl-zy dkompdnidmencie pl-zyjdznej muzyki Tym niemniej
nie moznd jej sprowddzic wylCjcznle do kwestii kultul-Cllnej
rozl-y'J'Jkl Zar6wno bowiem wtadze midstCl, jdk i saml rClwidnle
stClwidjCj przeci NocCj BluesowCj znClcznie powazniejsze
oczeklwClnla. Po pierwsze, dostrzegdjCj jej dspekt promOCYjny,
pragnCjc, by byta to ponddlokalna Impreza kOjdrZOnd z RawCj
Po drugie, chcCj jCj tl-dktoWdC jako efektywny i efektowny
SP050b integracjl lokdlnej spotecznosci i pogtt;bianla jej
zwiCjzkow z mlClstami partnersklmi (potozonym nd Wt;gl-zech

tradycjr; festlwalu, podkresldjCJc, ze jest to jedyna tak dtugo
obecnd w miescie duza Impreza muzycznd

Nlestety, od kilku lat ndl dStd rozdzwif;'k mlr;dzy tymi
oczeklWdnidmi I redllClml Nocy Powszechnle dostrzegClny
jest I-egres tego wydorzenid, ktol-e nlegdyS trwdlo dWd dni,
d towdrzyszC:!ce mu doddtkowe przedsif;'wZIf;'cid - festiwdlowy
konkurs zespol6w bluesowych z ndgrorldml or dZ worSZtdty
did mlonych muzyk6w - ndndwdly mu zrl cynowdnie
wi(;'kszCj rdngE;',PI-zyciC:!gdly zdinteresowdnle meni6w 01 dZ
przVJ(:znzdjC:!cych z wielu stron goSci Ozis Noc Bluesowd
funkcjonuJe w mocno okrojonej formie, co powonuje
POWrdCdjCjcedyskusje 0 sensownosci orgdnizdCjl Imprezy
pl-zez midsto WSI-6d orgument6w porlnoszonych przeclw
nle! nd uWClgr;zdslugujel



• br dk szczegolnegu Zdlnttl-eSUWdnld
wsroci mieszkdnc6w Rdwy tym
rucizdjem muzykl i jej mZmljdnle
'liE;:Z gustdmi mluciszegu pukulenld,
ktole nd ogol ulel-ze unzldl
W rluzych wyn&ZenidCh muzycznych:

• ul-dk w miesClE::jdklegukulwiek
srurluwiska bluesowego, zywo
zddngdzowdnego w proPdguwdnle
tegu gdtunku muzyki:

• brdk korzysci promocYjnych
tdk orgdnizoWdnej imprezy oraz
trdktowanle jej przez Samych
wykonawcow przede wszystkim
w kategoriach okazji du zarobku,
a nie nawlqzania glr;bszej wiezi
z mlastem - tu warto wspomnlec.
ze srodowisko bluesuwe w Polsce
zndje sie ubeenle zupetnle nie
ZdUWdZde Nocy - nle zdPuwidddjq
jej ndwet ndjWIE;ksze gdzety
i portdle dciresowdne cio
milosnikow bluesd

w sytudcji nardstdjqCej krytyki pojawiajq sie
postulaty rezygndCjl z organlzdcji tej Impl-ezy
I przezndczenie wydawanych nd nlq srodkow
nd inne cele, lepiej s!uZqce Rdwle 1 jej
mieszkdrlCOm. Z rozmow prowddzonych
z przedstawicieldml wladz midsta wynikd, ze
r6vvniez one sktdni3jq si~ do tego rozvviqzanid,
choe jednuczesnle z sentymentem wspomindjq
latd swietnosci Nocy W czdsie prdC nad
strdteglc:l prumucji wyraznie Uciczuwdlne
bylu oczekiwdnle, ze dokument powinien cide
WSkdZOwke, Jdk mZWlqZdc' ciylemdty zwiqzdne
z mgdnlzdcjq w Rdwie MdzowleckleJ tej
bluesuweJ Imprezy

Po szeregu rozm6w
i analiz, Eskadra MarketPlace
opracowata SWq rekomendacje
W tym zakresie.

Ouze Imprezy muzyczne stdnUWlq riZIS
tJarcizo wdzne narzE;rizie pmmocyjne
wlE;kszych i mnlejszych midst. Sq tez CZE;:sto
Istotnym skldciniklem tuzsdmosci miejsc.
w ktorych 'lIE;:ocibYWdjc:l Jdko przyklddy
WSkdZde moznd choeby Open'er Festivdl
(Gdynld), festlwdl mckowy w Jal"Oclnie, plockl
Audiol-ivel- czy festiwdl I-eggde w Ostl-6dzie
(ktora Wl-ecz okl-esla 'lIe mianem "MldStd
Reggae") Noc Bluesowd w Rawie Mdzowiecklej
obeenie nie spelnid zddnej z tych funkcjl -
poza miastem jest zupelnie niezndna,
a samych mleszkdncow poruSZd g!ownie jdko
ponure zestawienie niegdysiejszej sWletnosci
festiwalu z jegu obeenq fmmulq

Oldczego tdk jesP Po plerwsze, blues
nie ndlezy cizis do szczeg61nle populdrnych
gatunkow, a jego milosnlcy majc:l no wyboru
sparo Innych, uarcizlej znanych i leplej
orgdnizowdnych imprez ocibYWdJc:lCych
sie w wielu pol skich mldstdch
Tymczdsem sdma RdWd nie md w tej
chwill mozliwosci podejmowanla wir;kszej
liczby ewentualnych gOSCI,kt6rzy zechclellby
uczestniczyc' w Nocy Bluesowej (brak pola
ndmlotowego) Po dl-ugle, w miescie nie ma
srodow iskd bluesowego, a dawne t -ddycje
festiwdlu W istocie sprowddzdjq SIr; do
sentymentalnych wspomnien

w tej sytuacj 1 zaprupunowdc' moznd
dWd mzwiqzdnld

1Zdecyrluwdne zWIE;:kszenie 1- dngl
wyciarzenid (d WIE;:CI jegu buozetu)
W ndoziel, ze punownie stdnlt 'lIE;:
uno wdznym zjdwisklem nd scenle
pulskiego bluesd

2. Rdciykdlncj zmidnr; furmuly
impl-ezy lub WI-E;CZstwUI"Zenle
zupelnie nuwej



W&idnt pit'rwszy Jest skr djnle trunny
w 1-t'dlizdCji z UWdgl nd rluzcj kunkul-t'ncjc;
(Iiczne impl-ezy LJluesuwe w krdjul. wyndjt'
sit;' tt'z mdtu prdwnupurlulJny ze wzglt;'rlu
nd swuiste "znuzenie mdtt'rldlu" I wi:jtpliwcj
pel-sPt'ktywc; wrlruzt'nid zmldn przez osoLJy,
ktol-e un Idt ZdjmOwdty SIt;'orgdnlZdCjcj
Imprezy, nie potl-dficjc zdPt'wnie jej ruZWOjU,
d ndwet powStl-Zymde postc;puji:jcego updnku

Wcmant dl-Ugl ndtomldst ndje
znacznie wit;'ksze SZdnse poworlzenla
Z jerlnej strony pozwoli nd sWleze podejscle
do zagadnienia, da sZdnst;' na uwzglt;'dnlenie
muzycznych preferencjl mieszkancow
miasta i-co ndjwazniejsze - umozliwi
sciste zwiCjzanie nowego formdtu wyddrzenia
z Innymi dziatanidmi redlizowanymi na rzecz
budowy si Inej i oryglndlnej markl Rawy
Mazowieckiej PozoStdWldjqC rlo rlalszych
rlecyzJi muzyczny Ch&dkter festiwalu (rock,
hip-hop, muzyka pOPUI&nd, moze zostawienle
komponentu bluesowego obok wykonawcow
reprezentuji:jcych Inne gdtunki, przegli:jrl
swiezych trenrlow etc), CZdSjego trwania
i zdsit;'g oddziatywdnia, na ktol-e w walny
sposob wptywae berlq mozl iwosci budzetowe
mlasta oraz ewentualny rozwoj infrasUuktury,
ktora bedzie mogta bye oferowana
potencjalnym gosciom, sugel-ujemy zmiane
nazwy Imprezy.

powinna SIt;'ona ndZYWde RdWd Luz Festlwal,
ndWlqZuji:!c nleco ironicznie do kdtowicklego
Relwa Blues Festiwdlu, d poprzez tu i do
lokdlnych, rdwskich tl-drlycji, d jennoczesnle
rlajqc okazje no swoborlnt'go doboru grand
zdpr dszanych wykondwcow

Ndtomlast w waridncie "nowego OtWdrCld':
ktory ndjmocniej wspierdmy, sugerowana
pl-zez ndS nazwa to Rawa Gral Festiwal,
pozwaldji:!Ca na wzmocnlenie m&ki midsta,
budowanej w oparciu 0 pojecie "gry" i szereg
zwii:!zanych z nim skojarzen Kto natomiast
bedzie wystc;powal nd scenle, ma w tt'j chwill
zndczenie drugorzedne, wdzne ndtomiast jest
to, by tdk gl-dt, zeby lunzie chcleli go StUChdC

Osobni:! kwesticj jt'st orlpowledz nel pytdnle,
czy Noc Bluesowa lub jej ndstepcd WCIi:jZ
mdji:! bye CZeSClqOnl Rawy, czy tez StdnOWle
zupetnie odrt;'bnq impl-ezt;' (hoc tansza
promocja i Idtwlejsze zapewnlenle frekwencjl
moze zachecae do plerwszego rozwii:!zania,
rekomendujemy jej petne uniezaleznienie,
ktore pozwoli odmtodzie muzyczne swieto
mldsta, a w przysztosci uczynie z niego
wlzytowke, atrakcYJnCj rovvniez d!a osob spoza
Rawy, ktore trudno zdpr-aszde nd impreze
o Ch&dkterze nleomdl rodzinnym
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Wizerunek m&ki teryturlalnej w SWlddomosci
spoteczneJ moze bye

1. POZVTVWNV - wzbudza Sdme pozytywne
skoj&zenia, dldtego wymdga Jedynie
podtrzymanid I wzmocnienia (np Krak6w)

2. StABV - midsto bez znaczqcych wyr6znik6w,
niezbyt ch& dk erystyczne (np Przasnysz)

3. NEGATVWNV - mln bezmbocle, przestE;PCZOSC,
blena, brun, brdk perspektyw decynujej 0 tdklm
onbiorze midstd (np Rdnom, kt6ry w przel'6znych
rdnklngach polskich midst okUPUje ZdZWYCZdj
ostdtnie miejScd)

4. MIESZANV - wywotuje tak negdtywne jdk
i pozytywne skojarzenia, zdleznle od tego, kt6ry
aspekt funkcjonowania miastd wezmie sie pod
UWdge (np W&szawa)

5. SPRZECZNV - za!eznle od grupy
odbiorczeJ wizerunek moze bye dlbo pozytywny
albo negatywny

6. ZBVT POZVTVWNV - Jesli ddne mleJsce, ndjCZeSClt:'j
mdly, dtrakcYJny kumrt. nie jest w stanle
pomiescie wszystkich gosci LJezuszczerbku nd
komfome Ich pobytu (np Sopot)



Je'Jzcze kllkd Idt temu ndjcz~'Jbzyml
'JkUjdl Zenldml
Z RdWcj tJyly zyletki urdZ Wy!"UUYw~rlllnl&'Jkle
Te plerw'Jze Pi zyu, dly ndwet niezuyt
pl-zychylni:! fUI mE;:j~zykuwi:! "K' WdWd RdWd"
W'Jpolcztsnle IJrdkuje JUzjenndk ndwet tdklCh
wy,oznlkow, d mld)to generdlnle pU'Jiddd 'JldlJY
wlzel'untk Cu prdwnd mld'Jtu IJYWd lcjczune z
ulue'Jem, die nie nZI~kl Nocy Bluesowej,
d - P&dnuk'Jdlnie - kdtowlcklemu festiwdiowl
"RdWd Blue)".

Ze SPIzecznym wizerunklem
RdWY Mdzowieckiej mdmy ndtomld'Jt do
czynienia W ocendch jego mleszkdncow
Mlonzlez, d 'Jzczegolnie licedliscl, CZE;'sto
wspominajq 0 nunzie, braku miejsc i atrdkcjl,
ktol'e moglyby ich czyms pl'zyciCjgnqc
Nieco inaczej SWOje miasto winzCj
)t&'Ji I-awidnie, puclkreslajqc spukoj, IJrdk
gonltwy, tdk Chdl dktcrY'Jtyczny did
wl(;'kszych osrorJkow.



Pozycjulluwa IIIe vvylJI'aIlycll
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SklemleWlce oei
lat pozycjOnujq
SIt;'jako centrum
polsklego
saeiownlctwd,
swiaeiczy 0 tym
zdl'owno wyglqd
logotypu jdk
i hasto pmmocyjne
"Stolica nauk
ogrodniczych"
Miastu nle
mozna odmowlc
konsekwencj i we
wdrazanlu tdkiej
strategii, a symbol
Jabtkd pOjdwil Sl(;'
takze w kampanli

outdoomwej zachr;cajqcej warszdwidkow no oSledlenie sir;'
w Sklernlewlcdch.

Liczne zdbytkl (w tym
r-6wniez kuiegldtd mmdnskd
w sqslerlnlm Tumie) urdZ
bUgdtd hlsturid If;czycy
Stdty sit;' pr-etekstem no



orgdnizowdnla w nleJ tumiejow I-ycerskich ordZ
rekonstrukcji historycznych (bitwy nad Bzul-q,
sejmiku staropolskiego) I wtdsnie historia
podana w sposob pl-zystE;pny i atl-akcYjny did
wspotczesnego odbiorcy staje siE;'wyroznikiem
lE;'czycy, "kl-olewsklego miasta".

lowicz nie kl-yje swojej dumy
z kultury lunowej regionu, kt6rego
jest stoliCq Dostl-zegalne jest to w komunlkdCjl
m&ketlngowej midstd, d luwlckd procesja
Bozego (iota jest ndjtJardzleJ spektakulamq
w Pulsce mdnifestdcjq kultury lunowej,
Zndnq tdkze I PUZd gl-dnlcdml ndszegu kl-aju
Zresztq wycindnki luwickle Stdty SIr;;waznym

elementem tozsdmosci wlzudlnej
Pulskl (projekt Pdwilunu nd EXPO 2010
w SZdnghdju or dZ nuwy lugutyp-koldz ndszeJ
mdl-ki narunowej)

Kazne z trzech wymienlonych midst
otJrdtu innq drugr;; prowanzqcq jerlndk du
tego Sdmegu celu, czyll osiqgnir;;Cld markl
wyr-dzistej, Intrygujqcej dla wybrdnych
grup docelowych W przypadku luwicZd,
Skierniewic jak i U~czycy pozycjunowanie
zostato oparte no najsilniejszych dtrybutach
- folklorze, sadownictwie oraz historil.
Dodatkuwo lowicz i Sklemiewice utrzymujq
pozycjE;' numer Jeden w swoich kdtegoriach,
skutecznle nystansujqc inne mlastd z reglunu
o pudubnych aspll-acjach wlzerunkuwych,
czyli - onpowlennlo - Opoczno ordZ GI-ojec

To Istotny sygndl did RdWY Mazowiecklej, IZ
trudno bytotJy JeJ ztJurJuwdc konkul-encyjnq
markr;; miejsca, czyli po prostu wyroznlc SIr;;nd
maple tej CZE;SCIndszego kl-aju, odwutujqC sir;;
do atrybutow, ktore JUZwczesnlej skutecznie
zajE;1i JeJsqsledZl WYJsclem z taklej sytuacj I
bE;'dzle znalezlenie czegos, co tqczytoby Sllne
strony miasta, jego SWOIStqI-oznoroclnosc, die
jednoczesn!e sarno pozostawdto oryginalnym.
po jaklms cZdsie mocno tqczonym
z Ra~vq pomystem.
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ZdSddd "wiem, cio kogo m6wl~ - m6wl~ du tej osuby
J~zykiem did nlej dtl'akcyjnym i zrozumldlym" oboWIClZUje
W kdzciej skutecznej komunlkacjl, zwtdSZCZd w morketingowej

Grup ducelowych, porzC:jdkujC:jcychog61nie rozumidne
AUDYTORIUM morki, b~dzie bordzo duzo. Nd poziomle
podstawowym gruPCldocelowq jest ..IucizkusC Nd kolejnych,
coraz nlzszych pl~trdch piramidy komunikdcyjnej,
bezosobowy ttum Ociblorc6w KumunlkdcJI br:ciziemy cizlelic
nd grupy Grupy te b~ciC:jposldcidty cechy wsp61ne (styl ZYCld,
potrzeby konsumenckie, stusunek do rekldmy itp) utdtwldJC:jce
ich identyfikdCj~, generujClCe sposob komunlkuwdnid Ur;zyk,
orgumenty) UI-dZkdndty dotorcid

Do og6tu drll-esdt6w morki Rdwa Mdzowleckd pUWlnlen tl-dfic
Jecinullty komunikdt 0 nie], ale jednoczesnle did kazciej z grup
powlnna ZUStdCprzygotowdna marketingowd kompozycja
odwotujqca sie do gust6w, potrzeb i oczekiwdn jej cztonk6w.
Tdkl kornunikat md sit; porjobac pl-zene wszystkim ODBIORCY,
d nie jego NADAWCY.

Skutecznosc komunlkdcJI W duzyrn stopniu zdlezy
od trdfnosci dobol-u i zdefinlowdnld gl-uP ciocelowych
Dubrze opisdne grupy uk(esldjC:j nle tylko ruciZdj kornunlkdtu,
typ rnecilow, puprzez ktore kurnunikdt ten muze ciotrzec rlu
ucibiorcy, die (ownlez zdsugerUjq ernucjundlne i rdcjundlne
orgumenty nd kurzysc pozytywneJ oc1puwler!zi nd pytdnle,
"dldczegu midtbyrn tu zrubic7" "PI-zyjeciz, bu DokochdSZ"
(ernucje) . ..Jest bllsku I tdniu" (orgurnenty IdCJundlne)



Anl-eSdci pl-zekdZOW prumucYJnych zustdll purl Z1t:,lenI nd PI~C ES'-up,d W skldn CZf;'SCIZ nlch
wt:'::>zlyjt'szcze puciESI-uPYAUdkcYlnusc mldstd indCZej Uf;'nzle kumunlkuwdnd l-dWldnum, d Indczej
rt:,::>zclereglunu ucjnz kl-dJU R6znlce uf;'ncj nutyczyry pl-zene wszy'::>tkim ZdSI~gU, ZdWdrtuSCI
kumunikdtu mdZ spusulJu ciUtdrCld

PROBLEM

Mieszkaney
Rawy
Mazowleekiej

Mieszkaney
powiatu
rawskiego

Potenejalni
m leszkaney

Przeosif;biorey
t lnwestorzy

tranzytuwi
• Mieszkaney

Warszawy
i luozi

• Guseie hutelu
OSSA

• Rawscy
przeosl f;b lorey

• Putenejalnl
inwesturzy

Kdznd z tych grup md rozne putI' zeuy Innymi putl-zeUdml ur;ncj Sl~ kltl UWdCmlt:'::>zkdrlCYmldstd,
d Innyml turysci OCZYWISCIC:'czr;sc z nlch ur;nzle SIr; POWt&ZdC, Jak nd przykldci potl-zeUd
uriZldfu W IntereSUjclcych wyndrzenldch kultul- dlnych - wteny kdmpdnid ukierunkUWdnd nd ten
komunlkdt br;nzit midld wir;kszy zdSIr;g I Udfl nu szerszegu grund urlblulTOw.



TI-ClfneZcJeflnlUWdnle puUzelJ Je':>tnleZUt;nne nu PI-dwlrlluwegu ':>twurzenld kumunlkdtu
I-ekldmuwegu W punlz,:>zym cJlaglclmle ':>Ch&dkterYZUWdnLl grupy duceluwe urdZ
pl-zypurzqdkuwdnU im putl-zeuy urdZ uczekiwdnld, ktol-e puwlnny ZU':>tdCzd,:>pukujune
W pierwszeJ kulejnusci - z UWdgl nd WdZnUS( fdtWUSCI sPojnu5c kumunlkdcji w':>zemku
zdkmjuneJ kdmpdnll

GRUPY
DOCELOWE '.

Mieszkancy Rawy
Mazowieckiej

Mle'lzkancy
puwiatu
raw'lkiego

CHARAKTERYSTYKA ' .. '.

Mieszkancy Rawy
Mazowleckiej

GruPE; tE;mozna jeszcze
dodatkowo ponzielic na
podgr-upy (lukailli linerzy,
urga 11 izacj e puzarzi:)n uwe,
cJuze gr-upy spoteczne
- mtunziez. emeryci,
pracuwnicy itpJ Jednak
kazneJ z nich IJE;CIi:)
oclpowiaclaty zulizune
putrzeuy I oczekiwania

Mieszkancy puwiatu
raw'lklego

Osuuy, kture zamie'lzkuJi:)
teren puwlatu, nla ktur-ych
Rawa je'lt miejscern pracy
naukl, centl-um kultur-alnyrn
oraz hann luwo ustugowyrn

Durna z Rawy Mazowieckiej, identvfikacja
z rniastern, przeswiadczenle, ze jest Gnu
atrakcyjnyrn rniejscem do zycia, nauki, pracy
i sPE;dzania czasu wolnego
Wzrost znaczenia Rawy Mazowieckiej
w wojew6dztwie oraz, w mian; mozliwosci,
w kr-aju, wyr-azistosc wizerunku, uunzenie
pozytywnych skojal-zen wsr-ucl Polak6w
Muzllwusc ucze'ltniczenia w imprezach
kultur-alnych, 'lpoltuwych, rouywkuwych
unuywaji:)cych sir; w miescie
Wal-unki no rozwljania swoich pa"jl
i zainteresuwan
Mozliwosc wsp6tdecydowania 0 sprawach
waznych dla rozwoju miasta

• Poczucie bewieczenstwa
• l:.atwosc' znalezienia pracy
• Wysoka Jakosc infrasrr-uktury komunalnej

• Silny i ruwozllawalny pUla regionern
wizer-unek Rawy Mazuwieckiej

• Sprawny sy"tem kumunikacji publicznej,
nugonne pO!qczenia ze "tollCq puwiatu

• Atl-akcyjna ufena impl-ez kultulalnych
i muywkuwych
Duur-ze rozwini~ty hannel, U"fUgl, "luzua
zclruwla, 'lzkolnlctwu
KUllkur-encYJne ofeny pracy



OsolJY OI-zejezrlzaj,'!Cf='
w ooulizu Rawy Mazowieckiej
rlmgcl eksOI-eSUWq,a takze
w mniejszym stuonlU
(orzyszlymi) autostl-arlam i,
za interesuwane goriz innq,
kilkugurizinnq orZel-Wq
w oudrozy, z muzliwusciq
orzerJtuzenia jej u nocleg
W tym takze turysci kamoemwi

Mieszkancy Warszawy
i I:.odzi

Osoby zainteresowane
J ecinorl niowym i/weekenriuwym i
wyoariami ooza miastu
Aktywne, uorawiajcjce
soon (olywanie, rajriy
mweruwe ItOJ Takze ouza
sezonem wakacyjnym

Soecyficzna oodgruoa
Dobrze sytuowana,
wymagajCjca, oczekujCjca
I-oznomclnej oferty czasu
wolnegu W sourej cz~sci
Sq to turysci kunferencYJni
Kluczowe w ciotarclU
clu tej oucigruoy jest
zainteresowanie I-awskq
ufenq us6b zar-zqrizajqcycll
hotel em OSSA ouri
wieluma wzgl~riami wyriaJe
sit;' samuwystar-czalna
(ouriuullie jak rluzy statek
wycleczkowy)

• Oriouczynek w ouril-6zy
• AUakcyjny wizerunek rniasta
• Przejrzyste, lugiczne uznakuwanle rnlasta,

ulatwlajc!ce ouruszanle SIt;' OU nim
Umzmalcuna, atl-akcyjlla ufena tury::,tyczna,
rekl-eacyjna, gastmnumiczna, nuclegowa,
hanrilowo-u::,tugowa miasta, latwy riostt;'P clo
infurmacjl na jej temat

• Atl-akcje rila clzieci
Palkingi, wygucJa, orzYJazny, latwy riojazrl cia
centl-um, stacje benzynowe ito

• Baza Ilociegowa i gastronomiczna
• Rozbuciowana infrastruktura sourtowo-I-ekl-eacyjna
• Atl-akcyjne wydal-zenia kultul-alne i somtawe
• Proclukty turystyczne konkurencyjne wobec

sqsierinich osroclk6w miejskich
• I:.atwy riost~o clo infal-macj i

o atrakcjach miasta i jego okolic,
w Intemecie ol-az na miejscu

• Oznakuwane trasy wycieczkuwe
• Atl-akcje clla rizieci

• Umzmaicenle oobytu w hatelu
Niezaoomniane wrazenia, muzliwosc
obcowania i rioswiaclczenia czegos
wYjCjtkowego (experiential marketing)

• AtrakcYjny wlzerunek mlasta
• Atrakcje rila ozieci
• Parkingi, clubre oznakowanie mlasta



PutencJalni
mieszkancy

Przerlslf;:'UIUITY
Iinwestmzy

PutellcJalnl mieszkancy
mlasta - ..uclekinierzy"
Z rluzych aglumel-acJi

Rurlzinnl, w wleku
puwyzej 30 ruku zycia,
u ustauillzuwanej sytuacjl
zawurluwej Duskwiera im
zycie w rluzym, zatloczunym
miescie, w kt6rym wysukie
kuszty utrzymania nie
pozwalajCj im na osiCjgnir;cie
niezaleznosci materialnej
Preferujcl spok6j
i kameralnose mniejszych
miejscowosci - jerlnoczesnie
z latwym rlojazdem do
centr6waglomeracji

Karlra zarzcjrlzajCjca,
wlasciciele nrm, kt61-e JUz
rizialajcj w miescle, lukalnl
przerisif;:'uiol cy, uezrouutni
chcqcy ruwuczCje wlasnq
rlzialalnuse gospurlarczq

Przerlslf;:'UIOlCY,kt6rzy
poszukujq mleJsca pori SWUje
inwestycje - zlokalizowane
ulisku szlak6w tl-ansportuwych,
z riustf;:'pem rlu
wykwallnkuwanych karll-
Do nich klemwana Jest
uferta Iawskich tel'f::,nuw
inwestycYJnych

Niskle kuszty utrzymanla, tansze
mleszkanla/rlumy niz w Warszawle I Lurlzl
Dostf;:'pnuse kumullikacyjna Warszawy I lurlzl
Puczucie ueWieczenstwa

• Atlakcyjny wizerunek miasta
• Goscinnuse i utwartose wuuec Pi zyj(:zrlnych

Muzliwuse reallzowanla wlasnych
zaintel-esowan, pasji
R6znorurlne spusuuy spr;rlzenla czasu wulnego
- kultul-a, spurt, muywka, tel-eny l-ekreacYjne

• Oferta eriukacYJna i czasu wulnegu rila r1zieci
i mioriziezy
Latwose znalezienia pl-acy
Dobra infrastruktura

• Dobra IIlfl-astruktura
• Wsp61praca z lokalnyml par nel ami

ulznesuwymi i okoto uiznesowyml
• Wysokie stanriarriy zycia (erlukacja,

mleszkalnictwo, ustugi komullalne,
bezpieczenstwo itp)
Kompetentni uw;dnicy oripuwierlzialni za
kontakty z przedsif;:'biorcami
Wykwalinkowana kacll-a

• Tania sita robocza
• Uigi podatkowe
• Ja ne procecJury prawne
• Docenienie przez wladze lokalne

wplywu nrmy na rozw6j miasta (potrzeba
prestizu, wYI-6znienia)

Pelny rlustf;:'P do informacj I 0 ufelCle
IIlwestycyjnej miasta
Tel-eny przygotowane pori inwestycje,
nlezbf;:'r1na infrastruktura
Kompetentni urzf;:'rlnicy odpowlerJzlalnl
za kontakty z inwestmaml

· Stala wspulpraca z UI-zl;'rlern Mlasta
I pozustalymi arlmillistl-atol-arni
tel-enc)w inwestycYJ nych
Wykwallnkowana karlla
Tania sita muucza
Wysukie stanrial-rJy zycia w mlescie
(mleszkainlctwo, eriukacJa, rekl-eacja,
uezpieczenstwu itp)

• Wsp6lpl-aca z rawskimi szkolami



Alla Ii Zll
SVVllT

SWOT jest Pudstdwowym ndrz~dZlt)m stuzcjcym rlo OPISU
chorokteru miostd Jest tu dndlizd silnych (strenghts) I sldbych
(weaknesses) stron ddnego przedsi~wzi~clo, mozllwosci
(oppmtunitles) i zdgrozen (thr-eats), jdkie uno stWdrZo
Analizd td moze dotyczyc puensi~biorstwo, jednostki
mganizdcyjnej, dsmtymentu pronukt6w, tUWdrU Iub - Jdk
w tym przYPddku - konkretnego miastd Pozwald ona nd
okl'eslenie czynnik6w wP!ywdJCjcych na strategir; promocji
midsto. SWOT pr-zyglJtowdny zoStdt nd ponstdwle lektury
wymlenionych w pOPI'zennlch mzcizldtdch dokument6w
pldnlstycznych mdZ rdPmt6w dutyczqcych midstd. Wnloskl
z tych UPI'dcuwdn zostdty uzupetnione 0 wynlkl bdndn
mdrketingowych mdZ konsultdCjl spotecznych

Ponizszd tdbeld ZdWlel'd OPISsytudcji midstd pupl'zez
czynnlkl wplywdjqce nd Jegu komunlkdcj~ marketlnguwCj
Nie jest to kompletny ponret mlosta, ole I'aczej listo
kluczowych element6w mdJC:jcychwptyw na wizel'unek
miasta w grupach doceluwych



MOCNE

• Dugudne poluzenie w centrum klaju,
w sqsierlztwie waznych szlak6w
kumunikacyjnych
Bliskusc aglomeracji warszawskiej I t6rlzkiej
Mlasto puwiatuwe, uSI-udek uslug rlla
subl-egionu I-awskiegu

• Histmla miasta, tradycja, zauYlkl
• Tereny rekreacyjne w granlcach miasta,

walmy przymrlnicze, ouszal-y chmnione
- kmytarz ekolugiczny

• Uktad przestrzenny, zielony
kn;>guslup miasta

• Stale podnuszona estetyka miasta
• Media lukalne
• Infrastruktul-a sportowo- rekl-eacyjna,

wciqz rozuudowywana
• Prr;zna dziatalnosc 2- 3 organizacji

pozarzqdowych
• Sqsiedztwo hotelu OSSA
• Wspolpraca z miastami partnerskimi
• Tereny inwestycyjne - strefy pl-zemystowe,

duza liczba pl-zedsir;biorstw
• Gospudarka komunalna miasta
• Instytucje utuczenia biznesu
• Spok6j, udczuwalna niemal na kazdym

kroku nlespiesznosc

SZANSE

• Rewitalizacja centrum miasta, ograniczenle
ruchu samochodowego

• Wykorzystanie bliskosc! duzych miasta
i szlakow komunikacyjnych

• Nowe inwestycje, spojna of en a
inwestycyjna miasta

• Podniesienie atrakcYJnosci
turystycznej miasta z wykorzystaniem jego
obecnych walol-ow
Rozwoj terenow rekl-eacyjnych dla turystow
I mieszkanc6w
Nowe impl-ezy kultul-alne,
spunuwe i ruzrywkuwe
o chal-akterze punadn::,giunalnym

• Wzrust zamuznusci mieszkanc6w
• Fundusze unijne
• Wzeost aktywnusci sputeczneJ mleszkancow
• Stworzenie pannerstwa os6u, Instytucji

i ol-ganizacji na rzecz pl-zyspieszenia ruZWOjU
miasta, a takze petnegu wykurzystania
jego potencjatu

• Promocja miasta

StABE

• Duzy ruch tranzytowy, hatas
• Ucic)zliwosci ze stmny pl-zemystu
• Brak potClczen kolejowych
• Migl-acla mtudych du wi~kszych

usrudkow miejskich, tl urille wal-unki stanu
rlla mtorJych

• Niska aktywnusc spoteczna mieszkancow
• Soadek liczuy dzieci w wleku szkulnym

I\llkta ruzpoznawalnosc i zuyt niska ranga
I-awskich imprez kulturalnych puza miastem
LJClrizregionem,
BI-ak zabytkow klasy eumpeJsklej
Brak wyzszej uczelni
Niewielka swiadomosc atutow miasta
poza regionem
Brak jednoznacznych powodow, dla
ktorych osoLJy z spoza Rawy miatyby
odwiedzac to miasto
Niewiele mlejsc spotkan dla mleszkancow,
zbyt staba of en a czasu wolnego dla
tej grupy

ZAGROiENIA

• Migracja ludnosci do duzych miast
Postr;pujCjce starzenie sir; spoleczerlstwa,
maiejqcy przyrost naturalny
LHJozenie spoteczenstwa
Brak kapitatu utl-udniajClcy mzwoJ
infrastruktury tUI-ystyczllej
Rosnqce bezrouocie

• Zmlany w systemie finansowania
samorzqdow
Rusnc!ca kunkulencja ze struny innych mlast

• Ivlarglnalizacja znaczenia Rawy w regiunlE::'



ATRYBUT , .' .

Putuzenle pumir;rizy
i na przecir;:ciu

2. Uktacl przestrzenny
- krr;:gostup miasta

Pori su nlUW 211-1ice zese i
L

a Il a II t y C Z IlU -IJa ci c! V\I ( Z C j .
KluCZO\NC atl'ybuty mlc1sta

W tobell umieszczono dtryuuty Rowy MdZOWIt:ckleJ
Nlekt6re z nlch W ddlszeJ kolejnosci postuzcj rio wskdZdnld
potencjalnych przewag konkurencyjnych miastd. d nastE;'pnle
- dZieki wiarygodnemu uzasddnieniu - bE;'dqstosowane
w komunikacji mal'ketingowej

. UZASADNIENIE' :'.. . .' :. ' '.. ' .. , .' '.

Centt'alne puluzenie w set'CUPulski, sejsieclztwu riwoch
nuzych aglomeracji miejskich oraz uliskosc waznych szlakow
komunikacyjnych stwarza olbrzymie mozliwusci ruzwojowe
dla miasta Rawa ariministracyjnie przynalezy riu wojewocJztwa
lodzkiego, jeonak rirugl cztun jej nazw\j prz\jwo!uje skojarzenia
z sqsiednim regionem

Wyjqtkowosc uktariu przestrzennegu Rawy Mazuwleckiej ma
swuje puriwOJne uzasaclnienie Po pierwsze klaruwny podzial
na trzy strefy, niezur:cine riu prawlcituwegu funkcJunowania
miasta - strefa mieszkalna, biznesowa uraz rekreacyjna
Pu cirugle zielunu'nieuleski krr:gustup rrlasta, naturalny clc!g
pieszy, ktory wspoltwurzej rzeka Rawka, Zalew Tatat oraz Park
Miejski CZr:SClejuwegu krr:gostupa je:.t t'ownlez i Zarnek, a pu
rewitalizacji centt urn miasta c1ulejczy du niegu takze
pi Jozefa Pilsuchkiego W takiej skali to t'zacikosc w Polsce
Harmunlr; tr: zauurza jeCIYllie, w pewnym stopnlu, uuwodnica
uclcinajqc p61nucne tereny uel reszty miasta



Barwna hl':>torla mla,:>[a,okrtW pru,:>perlty PI zeplatant:
':>tagnaCjcj Szczeg61nt znacztnit mia':>ta w ukre':>le un nlugleJ
putuwy XVI wieku nu putuwy XVII wieku Liczne legtnny
i upuwiesci, a )enna z nlch punue zaln,:>piruwala Szek':>wa nu
napi,:>anla "Opuwlesci zlmuwe('

Ozienziniec zamku nla l-aWlan Je':>tmiej)cem maglcznym,
tu mill z nim WlcjZq ':>it;wspumnienia nucnych kuncel't6w
z naJlep,:>zych erJycji festiwalu blue,:>uwegu czy innych
wynarzen al'ty,:>tycznYLh i ruzrywkuwych

Uktananie dywanu kwiat6w w OktawE;' Bozegu (lata w kusciele
ojc6w Pasjonist6w stato siE;'waznq CZE;'SClqrawsklej trac1ycji
To r6wniez bardzo widowiskowe przec1sit;wziE;'cie, kt6re
wsp6ltworzy kilka "wtaJemniczunych" os6b, wymagajqce
petnego zaangazowania, pasJi oraz myslenia strateglcznegu

6 Zalew, lekreacja,
SPOIt, natura

Ouza atrakcyjnuse rekl-eacYJna Zalewu Tatar, WCIc!Z
ruzburluwywana I unuwuczesnlania infra':>truktura, OSIR, kryta
ptywalnla (w bunuwie), Orlikl, hale spur tuwe Ougunne warUllkl
no uprawianla ':>PUI-tUOkullce miasta zachr;cajq nu
wyjazrJ6w roweruwych

Impreza rekl-eacyjna na fali wznuszqcej, 0 ro':>nqcej z mku
na 10k frekwencj i oraz zasir;gu Ooskunate potqczenie dw6ch
trend6w obecnych we wsp6tczesnej tUI-y':>tyce WZl'Ostu
znaczenia tzw segmentu ..roclzinnego" 0e':>tcoriE aktywnieJszy
w oor6wnaniu z ooprzennimi latami) uraz pupularnuse
weekendowych wyjazd6w ruweruwych RajrJ ma ,:>zanSt;stae
sir; symbolicznym zakunczeniem sezunu rodzinnych wyjazdow
I'Owerowych - 0 znaczeniu ponadregiunalnym

Jedyny w wOJew6nz[wle [egu [YOu ublekt. jennuczesnle
najc1tuzej czynny w Pulsce, nuriatkuwu wpisujqcy ':>It;
w muc1ny ubeenie trenn tUI-ystykl Du':>tlnnustllalneJ Z rac)!
':>wujegu chal-akteru Iinia je':>tpretek':>tem I ':>zanSqzal-azem na
zaciesnienie w,:>p6Ipl-acy (tul-y':>tyczneJ) oumlt;rlzy miastaml,
kt61-e znajc1ujq ':>it;na tl-asie



11 Intelektualna pasja,
r-usz gloWq, myslenie
strategiczne

12. Tereny inwestycYjne,
gospociarka

XVII-wieczny paml~tnlkalZ wyksztalcony w Rawlt, uarwna
pustac. ktol- cj cluskunale znajcj m Itosnlcy sz lacheckltJ gry
fauulamej DZlkle Pula (jecintj z najpupularniejszych w Pulsce),
usacizunej w reallach I Rztczpospulittj

Pier-wsza pulska ztuta mecialistka ulimplJska, Jeclen z symuull
polskiego sportu, osoba wszechstmnnie uzclulniona, w tym
takze literacko, obclar-zona wyjqtkowcj umcicj (Miss Igr-zysk
w Amsterciamie) Ikuna rawskiego spunu

Atryuut ten ciotyczy przede wszystklm dziaiainosci
Rawskiego Stowarzyszenia Mitosnik6w Gier Fabulamych
i Fantastyki, organizatora konwentu mltosnlk6w gier
fabulamych "Toporlacia" - jecinej z najwazniejszych tego typu
imprez w kraju W sameJ Rawie Ilczba cztonk6w i aktywnych
sympatyk6w sir;ga stu os6b - jak na tej wieikosci miasto
- jest rzacikosciq

Wartu takze wspomniec 0 Dyskusyjnym Kluult KSlqzkl uraz
sekcji szachow

Rawska Pucistrefa t6cizklej Specjalnej Str'efy Ekunumlcznej
maz Rawska Str-efa PrzecisiE;'uimczosci Liczne zaklaciy
pmciukcYjne i ustugowe, wysokie duchucly LJucizetu miasta
(w pl-zeliczeniu na jeclnego mieszkanca), bliskusc traktow
komunikacyjnych oraz duzych rynkow zbytu (aglumer-acje
warszawska oraz 16dzka)



KU Il eel Jc j c1 k U rTl LJIl i k cl C J i
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W kontekscie koncepcjl komunlkacjl m&ketlngowej
RdWY Mdzowieckiej watne Sq wnioski plynqce z andlizy
poszczeg61nych zagddnieri, zwlaszcza andlizy midstd i jego
otoczenla. TworZqC pozycjonowanie m&ki Rdwa Mdzowieckd,
trzebd pamir;:tdc 0 ndstr;:pujqcych Zdsandch

• KOMUNIKAT MUSI Bye WIARYGODNY - OPARTY NA
ISTNIEJI\CYCH BENEFITACH MIASTA

Jl'go oriUlorCd nil' mozl' mil'c wcjtpllwoSci. Zl opicr d )i(,'

nd pr dwrlziwych prZl')ldnkdch DldtCgO pozycjonowdnil'
ndll'zy oprzec na wnioskach wyni kd]cjCych Zl'

)zCZl'gOlowl'j anallzy mld)td przcprowdrlzonl'] pori

kcjkm markctingowym - nd mocnych )trondch mid)td,

unikdjcjc jl'cinoczl'snie slabych, Chocby wycidwaly )ir;

ndm niezwykll' atrakcyjne w komunikacji:

• KOMUNIKAT MUSI Bye WIARYGODNY
- NAWII\ZYWAC DO OPIN" ODBIORCY 0 MARCE

Tylko nowe mdrki nil' po)idciajq nd POCZqlku )Wl'go

wizcrunku, w)zy)lkll', klort juz przez pl'WIl'n CZd)

funkcjunujq nd rynku, mdlcj go - moze byc mUcnltj)zy

lub )Idb)zy, Il'p)zy luLJgur)zy, Pozylywny luu

negdtywny, dll' i)lnicJl' w wyoLJrdzni orlbiorcow

K)ztdllowdnll' wizl'runku jl')t prucc)cm nil')lychdnic

rllugolrwd!ym - oprocz narldnid mdrCl' zl')ldWU

puzcjrldnych cl'ch. ktlJrL u nim SWldrlCZq, trzl'bd )prdwic

)wuiml rlzidldflidmi, dLJymlcild und wY)Ukc! Swidrlumusc

- innyml )Iuwy, urlLJiurcy mu)zc! rlu)kundll' zrldwdC

)UUll' )pr dW(,'Z jl'J i)tnil'nid

Ndll'zy Pdmi~,tdt Zl' kdmpdnil rl'kldmuwych nil' lul)1

'lit; rild )icuil', 11'czw!dsnil' rila urllJiorcuw, kt6rzy mugc!

r6znic )i~'url na) w uCl'nil' mdrki Komunikdt b~'rizil' rlld

nich nil'vvi&ygorlny il'sli LJ~'(lzil' cdlkowicil' Ilil'zgurlny

z ich upinlcj Tu, co ndll'ZY I'uuit tu zmil'nidC wlzl'runl'k



"tupniuwu, ellJYW pl'r"pl'ktywil' CZd"U
u"ic!gnc!1 k"Ztdlt pl-Zl'Z nel" wymelgdny

Oldtegu pLlnq widrygurlnusc
kUmUnlkdtu u~iqgnil'my ienyniL
wterly, gny IJ<:nzil' un UPdrty nd
rdcjundlnych, i"tnll'jc!cych ul'nl'flldch
mld"td urdZ IA'nZll' wielrygunny nld
unlJiurcy - przyneljmniL'J cz<:sciuwu
zgurlny Z jl'gu upinic! u mdrcl'.
Przyklelnuwu- jl'sli chCl'my
wyprumuwelc miel"tu idko nil'zwykle
pr<:zny osrunl'k inwl'"tycyjny, a nu t(n
pury nie slyn<:lu unu rdCZl'j Z tl'go typu
nzidldlnosci i nopiero mdmy zdmidr
uk~ztdttuwac taki wizerunl'k, to nie
lurlzmy "i(;', ze pierwszd kdmpanid
informuji:jCcl 0 cdtkowicle nowej
"trdtl'gii u<:nzic:uznancl Zd wiarygunnq
Zmidny "tl-eltl'gii mu"zc! byc ustruzne
i puwinny uyc przygutowdne
w nluz~zym ukre~il',

W CZd"dCh,kil'rly utdCZd !ld"
tdk (IUlY "zum ml'nidlny, nil' rnuznd
"UUll puzwulic nd puwlL'idnle curlzycn
kurnunl kd[()W mdrkl't1 nguwych
Strdtl'gll', nd purbtelWll ktorych
kumunikdty PUW"tdjq, mu"zc!
uyc unikdlnl' nld orlulurcow
- nldtegu tworzi:jC il', nelll'zy mil'C
nd uWdrlzl', jelk komunikujl' "i~'
utuczl'nll'mdrkl'tingowl'

W tym przYPdnku trzeUd
zdpropunowdc tdkq obil'tnlcr; markl,
kt6rej nil po"iana zdrlnl' innl mid"tu
W reglonil', d ndj lepiej w cdlym krdJU
- telk, dby wyroznic sic: nd Ich tll',

• KOMUNIKAT MUSI Bye DOPASOWANY
DO GRUPY DOCELOWEJ

Ooktdnnd elndlizd grupy
nocelowl'j komuni kdtU pozwald
prdwinlowo sprecyzuwac potrzcby
unbiorc6w, co z kolei rid mUlliwusc
trafnl'gu zdefiniowdnid obietnicy
i Chdrclkteru mark!.

Puzycjonuwdnie nit' muze
uyc tworzune w onerwdnlu un
mutywdcJi 0,,6u, nu ktorych mowimy
- w przl'ciwnym rdzil' nie uc:r1c!
zdintl'rl'''UWclne nel"zym kumunikeltem
Komunikelt. ktory chcl'my nu nich
"kil'rUwdc, mu"i urlpuwldndc nd Ich
putrzl'uy i - cu wdznllj',ze - uyc rlld
nich i~tutny Oldtl'gU telk bL'ZCL'nnel
jl'"t Wll'nZei u nel"zych unuiurCdch
Oczywiscil', bll ndnd putrZl'Uel nil
wy"tl,'pujl', muzl'my jq ~twurzyc
I przl'kunelc nu nil') nel"Zq grup<;
nucl'luwc! Ndll'lY jl'nnelk Pdmll,'telc'
ll' tdkil' nzialdnil' Jl,,,t zwykle
rlluguukrl'"uwl' i ku"ztuchlunnl',
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Ponizszy dlClgrdm pl-ezentuJe potencJdlne atl-ytJuty
m&kl mieJskiej, ktore mogCjstae sie jeJ pl-zewagdml
kunkurencyjnymi (moze uye ich oczywiscie wieceJ lub
niektore nie mUSZq wystepowae) Rzaciko ktora morkd
moze pochwdlie sie "poslddaniem" wiekszosci
z wymienionych cech, ole ndwet wysoko mzwiniete midstd
nie mogCj w strategii powiedziee a wszystkich posiadanych
atutach - mUSZq wybl-ae jeclnCjlutJ dwie mocne stmny i Ie
wtdsnle zddkcentowae w komunikdcJI

Dldtego tdk wdzne Jest przepruwadzenie dnalizy
grupy ciocelowe] I bdcidn m&ketingowych potwiercizdJqcych
wl&ygocinose komunikdtu w oczach ocitJiorcow
- z ponizszych potencjalnych atrytJut6w ndlezy wytJrde
te, ktoi-e spelnidjq ZdSddy konstl-uowdnia komunikdtu
m&ketingowego, czyli te, ktol-e Sq wi&ygodne, unikdlne,
clopasowane i Istotne clld grupy doceloweJ
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W ponlzszej tabell zestdwlono atl-ybuty Rawy
pl-zeWljajClCe si(;: JUz we wczesniejszym opisle
mldsta, konsultdCjdCh spotecznych ol-az baddnldch.
Zestawiono )e z przedstawionyml powyzej
krytel-Iaml wlal'ygodnosci, Istotnosci dla grupy
doceloweJ I unlkalnoscl- ocenianych pod
kqtem mlasta

ATRYBUT.

uza~)afinlorIV
laku rnucna
slruna rnl(Jsta

Wlar ygunlllisr
W uczarh
()c1l1101 cv

uUpaSUWrlllit I l"ltilrIUc,(

fila grupy rlflrtluwej

1 Polozenle Raczej tak Tak Raezej nle
porn i~dzy i na
przeei~eiu

2 Uktad Raeze] nle Tak Raezej tak
pl-zestrzenny
- kl-~gustup
rniasta

3 H istoria, slany Raeze] nie Raezej tak RaezeJ nle
przesz lose i

4 Zarnek, Raezej tak Raczej tak Raczej rlle -
seeneria,
plener'

5 Dywan RaczeJ nie Tak RaczeJ nie
kWlatowy Zwyczaj ten kultywowany

jest jeszeze w kilku Inllych
rniejscuwoseiaeh
(rnin Spyelrnier-zu)



6 Zalew.
r'ekr'eacJa.
"purt. natur'a

7 Rurlz Inny raJo
mweruwy

8 Kolejka
wcj"kotumwa

9 Jan
Chl'yzu"tom
Pasek

10 Hallna
Konopacka

11 Intelektualna
pa"ja. ru"z
e;lowcj.
myslenle
"tl'ateglczne

12 Tereny
Inwe"tyc yj ne.
e;u"purlarka

Tak Raczej tak
w tej CZf¢scikraJu tu Jerlna
z nlE::wielu mieJscuwuSC!
z terenaml I'ekreacyjnyml
w granicach mia"ta

Tak Raczej tak
Cu pl'awrla kllka Innych
mla"t (np Jelenia Gora)
Pozycjonuje "if;' jako osrorlkl
turystykl bcjdz spmtu
I'Owemwego. jerlnak Rawa
znalazla i zagospudarowala
niszf¢ w tej kategol'ii

Raczej tak Raczej nie
Jerlnak samej kolejce
tr'urJno bf;'rlzle przycicje;ncje
turystow. pow Inna bye
ona CZl;'SCIC)wil;'kszegu
pmrluktu tUl'ystycznegu

Tak
Gr'y falJularne (RPG.LARP).
gry mlejskie zyskujCi na
popularnosCI

Tak
W mlescle wieikusci
Rawy ubecnuse tak silnegu
i tworczegu srurluwiska Jak
..Tupury" jest Pi awrlziwcj
r'zarlkusc Icj
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1. Pozycjonowanie marki
Rawa Mazowiecka

Pozycjonowanle marki polega na budowdniu jeJ wlzerunku
W umys!dch odblorcow, wytwmzeniu w nich obrazu
zgodnego z pldnami i oczekiwaniami dysponentd markl
Do strategicznych wdlorow PozycJonowania ndlezCj

• odpowlerlnle wyroznlenie si~ na tie konkureneji:
• sprawienie, by jej orlblorea polubil markf;', rlzieli! z nlcj

wartosel, przywiqzal Sl~ rio nie]. rekomenrlowat jq Innym,
a sam z satysfakejij rlo nlej wraeal

pozYCjOnOWdnle )est WIE;'Ctdkim sposobem Powiqzdnld
marki ze skojarzenldml, na ktol'ych zdlezy jeJ dysponentowl,
by kilenci poczuli siiny I pozytywny z nii:) zwiCjzek

Co wazne, seclnem PozYCjonOWanld nie jE:st wCdle Sdmd
wledza 0 mam::' czy tez zasH;g jej rozpozndwdlnosci, ale
celowo budowdny obrdz marki. Obecnle bowiem to nle
znajomosc samego pmduktu bCjdz ustugl md ndjwlf;kszy
wp(yw na decyzje konsumenckie - kiientom nle wystarczd
pozndnle logo czy slogdnu, ani nawet swiddomosc dobreJ
jdkosci czy tez korzystnego stosunku jdkosci no ceny: cizis
klienCI "kuPuJCj" marki, ktol'e lubiCjI z ktorymi mogCj
I chcq 'liE;' identyfikuwdc

Nd wlzerunek markl w oczdch klientd )ktdnd SIE;'wszystko,
co mdrkd mbi, jdk 'lIE;'przenstawla, jdk siE;'zdchowuje i Jdkcj
kumunlkdcjE;' prowdnzi W istocie nie md wrE;'cz pronuktu
bez marki, d rizis nie md tdkze nuwuczesnego, riOtJrzf:'
zdl'zqrlzdnego mid)td bez jego mdrkowegu wymiaru



W pmce)le PuzYCJunUWdnld m&kl
RdWd MdZUWleckd jej ndJtI"wcll)ze fUnndmenry
mdZ zr6rlld - hl)turyczne, geugldnCZnt,
riemugl- dnCZne, gu)purl&cze, pulltycznt etc
- PUnndne zu)tdly wnlkllwej dndllZle, kt6rd
metunq kolejnych przyulizen riocler-d nu
tegu, co W m&Ce ndj)ilnlejsze, nlepuwtarzdlne
I dtrdkcyjne z punktu winzenid gl-uP
riucelowych, d W wyniku pmcesu kredtywnegu,
ktory md nd celu wyprdcowdnle
kumunlkdcYjnych form egzy)towdnla markl,
UPI-dCUWdneZO)tdjq kredtywne elementy strategi I
Z esencjCj m&ki uraz hdSto PozycjunujCjce

I tdk, W kulejnych punktdch,
Zdprezentowane zostdnq

d) ATRYBUTY MARKI - ndju&dZlE:j
mzpozndwdne cechy mcJrkl, poslddaJCjce
potencjdl pmmucYJny, uZd)ddnlenle
dla WIZjl

0) DZIEDZICTWO MARK I - to, co
RdWd MdZUWleckd zdwdzlE;'CZd
swujej pl-zesztosci

c) PRZEWAGA KONKURENCYJNA - wysnuty
sposrod wszystkich dtrybutow wyroznik,
dZiE;:kiktoremu moznd bE;'dzle plasowdC
RawE;:w umyslach odbiorcow Irldczej niz
dZieje siE;:to w wYPddku konkurencjl

d) OSOBOWOSC I WARTOSCI - proba
spersonalizowania mdrkl, wyobrazenld
jej soble jdko osoby, dokonand jedndk
nie po to, by leplej ]Cjwizuallzuwdc czy
werudlizowdC, ale UZYSkdClepszy wglCjc1
w jej potencjdl emocjondlny, ktol-y
ndjsilnlej wlCjze m&kE;: z JeJdc1resdtem

e) ADRESACI MARKI - ci, c1ldktol-ych Rdwd
POSldc1ddtrakcYJnCj ufertt;:

f) WIZJA MARK I - toz)dmosc d)pll- dCYJnd,
ukreslenle, czym m&kd uyc pUWlrlnd,
jcJkle kUI zysci ufel-uJe I ufeluwdC UE;'c1Zlt
SWUlm uzytkuwnlkum

g) ESENCJA MARKI - skr-6tuwe
ujE;'cle,ktore je)t PUc1StclWcjrlld ridl)zych
pl-dC kredtywnych
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Zlozonosc rdwsklego USP prZecistdwic
mOZnd Jdko ronzdj nyndmiCZnej rownowdgl,
strdtegicznego udldnSU posr6ci zuimu
dtl'ybutow I potencjdl6w midstd, pozwaldjqcych
nd jego rozwoj i OciwdZne myslenie
o przyszlosci Tak okreslone fUnndmenty
pozwdlaji:J na pmwacizenie jennolltej
komunikdcji, same z siebie nie zdPeWnlaji:J
jedndk jej skutecznosci "Wygoda zycia",
"dobre polozenle", "zrownowazony rozwoj",
"bogata of en a dla starszych i mlodszych" to
bowiem wartosci cz~sto przywolywane przez
rozne polskie miasta i regiony. Tymczasem
efektywna pmmocja Rawy Mazowieckiej
oraz pozytywnych skojarzen budzonych
przez miasto wymaga rowniez oryginalnego
wyroznika, wskazdnia formuly, wytyczaji:Jcej
tdkie pole dzialan, na ktorym konkurencja i jej
przekdzy pozostanq cialeko w tyle

Dldtego tez niniejszd strdtegia proponuje cild
Rdwy Mdzowieckiej Big lcie~, ktorq mozna
ujqC jednym slowem Grd. W tym poj~ciu
zdwrzec mozna historie miasta ("raz nd wozle,
raz pod wozem"), jego polozenie (centralne,
strategiczne), uklad architektoniczny (miasto
jako logicznie skonstruowana plansza),
kiel'unki mzwoju ("grd 0 przyszlosC") I wl'eszcie
rysujqcy sif; na horyzoncie cel (zwyciestwo)
Zrodlem i obecnq podstawq wiarygodnosci
tak sformulowanej Big ide I jest sila lokalnego
smciowiska milosnikow gier, zwlaszcza tych
zrzeszonych w Stowarzyszeniu "Topory"

Gra ma w j~zyku polskim kilkd
zndczen, jako slowo wchodzi rowniez w sklaci
licznej grupy sformulowdn, powlecizen
i zwiqzkow frdzeologicznych

PI'zerle wszystklm ozndCZd ZdUdWE;:towdrzyskq
prowdcizonq z pOSZdnOWdnlem pewnego zbioru
I'egul, zestaw rekwlzytow umozliwldjqcych
jej orluycie (np pldnSZE;:,piony, karty, kosci)
albo Sdmq rozgrywk~ Wymlenlc mozna
wiele typ6w gier zl'~cznosciowe, pldnszowe,
karcidne, stl'dtegiczne, fduuldme, logiczne
czy !osowe W specyficznej rio nich I'elacjl
POZO':ltdjc)szczeg61nie dzis populdme

gry komputemwe - ich pd!etd uuejmujE:
wszY':ltkie z wymienlonych powyzej typ6w,
a ciucidtkowu wprowdnzd nowe ronzdJe czy
kdtegmie ("pldtfmm6wki", Fir':lt, i Thirn-Pel-':lon
Pel'spective - FPP I TPP, FPS, czyl i
Redl Time Strdtegy i inne) Sdm komputer
moze w nich Zd':lt~PUWdCczluwiekowi
(grdczowi) tuwarzystwo/ kunkurencj(;' Innych
OSOrJlub byc posl-eciniklem czy Iqcznikiem
pomiedzy graczami

Stowo "gra" cz~sto odnosi ':ll(;' 1'6wniez
do dZiecizin, ktore trudno jecinoznacznle
utozsamlc z mzrywkq czy ZabdWq towarzyskq
Pojawia sie np w kontekscie hazardu
(gra w pokera, ruletke), sportu (gra w pilke,
w koszykowk~, w tenisa), ndukl (teoria gier)
i gospodarki (gra rynkowa) Tak rozumiane
gry zbliza do siebie element rywdlizacji
- celem ich uczestnlkow jest bowiem nd ogol
pokonanie przeciwnika

Konkurencyjny chardktel' wCdle Jedndk nle
jest aspektem konlecznym - wolne on nlego
Sq zndczenid Stowd "gl'd" zwiqzdne
z roznymi mdzdjami sztukl muzykq (grd nd
instrumentach), teatl'em i filmem (gra aktorskd,
ale takze wykonanie pl'zedstawienla czy
emisja filmu)

Grdc mogq radio czy telewizor, 0 lie
tylko zostanq wtqczone, a takze dobrze ze
sobq zestawione obiekty czy kolory C,zielony
gra z pomaranczowym")

Poza swoim doslownym sensem "gI'd"
wspoltworzy rowniez zndczenie wielu utdnych
zwrotow i zwiqzkow fr dzeologicznych W tej
roli widzimy jq np w wyrdzenidch "to ml
w ciuszy gra", "gra wdrtd swieczki·', "wejsc do
gry", "gr d slow", "gr d nd zwlok(;''', "gr d
o pietruszke"

W Rdwie Mazowlecklej oci wielu Idt ciZldld
Stowarzyszenie Mltusnik6w Gier Fduuldmych
"Topmy" Grono jego czlunk6w Ilczy ok 50
osob w roznym wleku, zar6wnu



mE;.>zczyznjak I kotJlt:t. Drugle tyle stanowi
grupd sympdtykow stoworzyszenld, zwykle
m(ociych lucizl, ktol-zy uPuscll1 mlasto, by
stucllUWdC w wl\;'kszych uSlUclkach (Warszdwd,
toclz) WSI-oci pozytywnych dspektow pl-acy
"Toporow" wyroznlc ndlezy dutentyzrn
Ich PdSjl, dktywnosc stoworzyszenla,
jego samocizielnosc I dmbltne, stopnlowo
I-edlizowdne pldny IUzwoju won pucikl-eslenld
jest I-ownlez fakt, ze choc "Topory" dziatajq
w ciosc nlszowej dZledzlnle, sCjw nlej
doskonale znane w catym kraju
To najsilniejsze tego typu srodowisko mir;'dzy
todziCj I WarszawCj, br;dCjce wzorem
i inspiracjq dla licznych grup z sqslednlch
miast (Tomaszow Mazowiecki, Ciechanow ete),
a ich "flagowa" impreza, organizowana JUZod
Slat "ToPorlada" pl-zyciCjga co roku kilkuset
uczestnlkow z wszystkich zakCjtkow kraju,
a ostatnlo nawet zyskdta soble uznanie )ako
dl-ugie po poznansklm PYI-konle najwazniejsze
tego typu wydorzenie w Polsce

Ua to uporzqdkowane clzlatanie, tym
I-ozniqce SIr; od podobnych aktywnoscl,
ze podejmowana jest zwykle w celach
rozrywkowych. Od innych rouywek rozni jq
istnienie okreslonego zbiol-u regut i zasad
Choc inaczej niz praca, zwykle nie jest
zorientowana na zarobek, i inaczej niz sztuka
- nie jest kwestlCj ekspresj! anystycznej
- czasem zbliza SIr;'do obu tych sfel- zycia
(zawodowi gracze, sport, anystyczne
wykonania, dekoracja)

DZls jecindk znaczenie gier wykl-acza daleko
poza czystCj rozrywke Tworzenle I proclukcjd
gler rowniez w Pulsce Stdty sir; wdznCj
clomencj gosporlorki, d cur dZ sztrsze glUno
ich mllusnlkow twurzy clolJrze zorganlzowane
SlUclUWI:,ko, mdjqCe istotny wptyw nd
ksztd(towdnie wspotcze:,nego stylu ZYCld urdZ
sperJzdnld CZdsU wolnego Sdml gr dcze tu
luclzle stole IUzwijdjCjCY swoje umieietnusci
I poszukujCjcy kn:dtywnego UjSCid swolch
pomyslow I tdlentow

GI-y oc1waznle wkraCZdjq na pole nowych
technolugll (kumputery, Intemet), coraz
szel-zej WPlUwdclzdne sCjclO eciukacji, zndjClujq
Zdstosowanle w zorzcjcizaniu orgdnlZdCjdml
(wmuldCje) I prdcuwnlkdmi (codchlng,
szkulenid) Od cldwna tez OclwOtUjq Sle
clO nich I-ozne dzitclZiny ndukl - psychulogid
(gry E Beme'a), fllozofld (gl-y jezykowe
L. Wlttgensteina) czy matematyka (teorld glen

Gry to dzis zndczCjca cZr;'sc ludzkiej kultury
- i jako takie nie sCjwolne od negatywnych
skojarzen. BywajCj np traktowane jako
bezplUduktywna rozrywka czy niebezpieczny
dla )ednostek i spoteczenstw hazard.
Niemniej te z nich, ktore nie sprowadzajCl sir;
do prostej rozrywki, dajCj okazje, zal-owno
w oczach specjdllstow, jak i opinii publlcznej,
do pozytecznej pl-acy nad sobq, stanowlCj
IUdzdj gimnastykl umystu, rozwljajqcej
Intelekt (np gl-y strdtegiczne) I wyobraznle
(np fabulame) Wtozony w grr; wysitek
przynosl sukces!zwyciestwo, choc ndwet
jego brak nie oznacza braku korzysci
- nlesie bowlem ze sobCj mozliwosc nabycla
doswiadczenia, bezpiecznego przetestowanld
nowych, innowacyjnych rozwiCjzan (symulacje),
uczciwCj rywallzacjr; (fair play), szacunek dla
pokonanych (gioria victis),

ATUT (1) zaleta, mozllwosc lub argument,
ktorych umlejetne wykorzystanie moze dac
oczeklwany rezultdt, (2) w grze w karty
kolor umownie pl-zyjety przez graczy, bljCjCY
wszystkie pozostate kolory: tet kdna w tym
kolorze (Zd Stownlklem Jezyka Pulsklego PWN)

• :,trategiczne Dutuzenie - w centrum Pulski,
na linii Wal·szawa-l:.6ciz,
w DulJlizu skrzyzuwania autusuan Al i A2:

• chlubna histmia - lJy(a stolica
KsiE;stwa Rawskiego i skal-lJ kwarciany,
Drzechowywany na zamku, ktol-ego I'uiny
DI-zetrwa(y nu nzis,



• wygonne mlasto - swietny uklan
uruanistyczny hal'monia mi~nzy tel'enami
zielonymi, usierllami mieszkalnymi i
strefami gusDunarczymi:

• lunzie - nlegnys Jan Chryzostom Pasek,
Dutem Hallna KunuDacka, a nzis mieszkaricy
holdujqcy zasanzle "W zdrowym ciele
zdrowy ouch':

Proponujemy, by nddrzE;'dnym komunikatem
budujqcym w najblizszych latach markowy
wizerunek miasta, by to hasto

AcidPtdCja tego zndnego powiecizenia nd
potrzeby promocji RdWY przecie wszystkim
w bezpretensjondlny SPOsGb przywotuje calCl
seriE;' pozytywnych skojarzerr dkceptdcjl,
zaciowolenia, sdtysfakcji, spelnienia
W ten sposob leksykdlne odwolanie do
Big Idei pozwala potqczye przyjaznq atmosferE;'
z Intelektualnq pasjq, odrobinE;' luzu
i dezynwoltury ze strategicz '1m mysleniem
o sWlecie i jego przysztoscl, wreszcie
lokdlnq spotecznose Rawy z indywidualnym
dzialaniem jej mleszkdncow i gosci

Tworzeniu angielskieJ wersji hasta
puzycjunujCjcego RdWY MdzowieckieJ
towarzyszytu zd!ozenie, ze najwdzniejsze
w tym wYPdciku jest mozliwie scisle ucicidnle
char dkteru markl i uosdbldnych przez nicj
wartosci, natumiast kwestia [Jokldcinosci
t1umdczenid md zndczenle dl'ugorzE;:cine
Chciellsmy, zeby w dngielskim has Ie koniecznle
obecne byly ciWd element 'I slowo "gl'a",
ujmuJqce w sobie Big IdeE;:markl, ordZ zestdw
puzytywnych skojarzen przywotywdnych
przez polski zwiqzek fr dzeologiczny

"w to mi gl'd( "Powdzne" puciejScie cio gry
jako kluczuwego elementu PozycJonujqcegu
zciecyciowdto, ze Zd POcistdwf; slogdnu
przyjE;:llsmy slowo "gdme", d nie "pldY", mdJcjce
zndcznle wiecej konotdcji rozrywkowych
czy wrecz ZdUdwOWych Cdlose ndtomiast
uzupeiniond zostdld no populdrnego i mdio
formdlnego iniomu "The ndme of the gdme"

Choe w tym ksztatcie hasla Jego zndczeniu
CZf;SCIOWOumyka walar satysfakcjl czy
akceptacji, uznalismy, ze jest kilka innych
dobrych powodow, dla ktorych warto postawie
na takie wiasnie rozwiqzanie

Na polski ten idiom t1umaczony
bywa jako "sed no sprawy", "lstOtd rzeczy"
czy "kluczowa kwestla", ale wano podkreslic.
ze owa "najwaznlejsza rzecz" nle tylko staje
w centrum uwagl, lecz jest rGwnlez warunklem
powodzenla, elementem potrzeunym, by
osiqgnqc pldnowany rezultat

Rawa,
The name of the game

jednoznacznie WlqZe mldsto z gl-dmi,
a jednoczesnie czyni z Rawy miejsce
centl-alne, szczegolnie istotne, jak I-ownlez
wazne dla osiqgniE;'cia sukcesu. Samo hasto
daje sir; tez odczytae jako swoista definicja
tego, czym Rawa jest - wielkq grq prowadzonq
w rytm sensownie i celowo opracowanej
sUategii Ostatnim, ale nle najmniej wdznym
argumentem na rzecz tego bl'zmienia
angielsklego slogdnu pozycjonujCjcego, jest
wystf;powdnle w nim rymu, co Zdwsze
utdtwla wymowf; oraz zWIf;ksZd
zapamif;tywalnose hasla



[Cambrir1ge Ar1vancer1 Learner's Dictionary]
INFORMAL
The most impmtant Pdrt of an activity, 01' the
qUdlity thdt you most need fm thdt activity
People say that in pol itics the name of the
game is making the right friends.

[Wiktionary]
IDIOMATIC
The ovel"all purpose: the principal goal,
m objective
In the computer business, speed is the name
of the game

[The American Her-itageO Dictionary of the English
Language]
SLANG
The essential part m quality necessary for
the success of an enterprise m the fulfillment
of a god!

The name of the game
was to get the story
(David Fitzpatrick).

(hoc Big Irled wprost ociwotuje slE;
cio pojE;cla gry I wiqze jq z myglndlnq
aktywnosciq mleszkancow na tym polu, nie
ozndCZd to wcale, ze Cdty wizerunek mlastd
sprowdrlzony zostanie do gler fduuldrnych
Przeciwnie - "gra" otwiera szerokie mozliwosci
komunikdcyjne w niemal wszystkich sferach
ZYCld spo!ecznego i gospoddrczego Mowi si~
wszdk 0 grze I-ynkowej, gietdowej, gra aktm
nd scenie i muzyk nd estl"adzie, spmtowcow
chwdlimy Zd "czystq gn:;>", to co cenne
i przyrldtne okreSldmy midnem "gl-y waltej
sWleczki", mldsto mozemy okreslic jako pole
gl"y roznych Interesow i wptywow

BlmCjc pod UWdgr; promocyjne primytety
mzwoj gosporl&czy, wzrost aktywnosci
spoteczneJ i ofen~ turystyczno-rekredcYJnq,
moznd konstr"uowdC wielmdkle przekdzy
I komunikdty Zdchr;cdmy zdtem do mOwlenld.

• 0 jasnych regulach, e,zansach na e,ukcee"
strateglcznym mysleniu (w biznee,ie):

• 0 grze 0 przysz!osc miac,ta,
wsp61nym zwyci~stwie, wygraniu okazji
(w kOJllunikacji spoteczneJ):

• "Zagraj z nami", "Gramy 0 zdrowie",
,,(zye,ta gra" (w promocji turystyki i sportu)

Nie tylko komunikacja rozWljana byc
powinna w OP&ciu 0 Big Ider; "gra" Tak UjE;ty
potencJat miasta zastuguje r6wnlez na Clqgty
rozwoJ W slad za tym wano postawic nd nowe
imprezy kulturalne (np CZE;SC"Toporiddy"
mganizowdna w przestrzeni miejskiej Rawy
czy tez festiwdl muzyczny RdWd Gra Festiwdl),
szerszcj ofenE; turystycznq (np. wczasy/kolonie
dla graczy we wspotprdcy z Hotelem OSSA),
miejsce spotkan dla mlodziezy ("grdlnia"
w bibliotece) czy zmiany w tkance
architektonicznej mlasta (udostr;pnlenle
zwiedzdjqcym stl"azackiej wiezy jako swoisteJ
,.KI-olowej" na planszy ullc I plac6w

W celu mozliwle szeroklej dnalizy pojr;cia
"gl"a", zWlqzanych z nim wyobl-azen i odczuc.
skojal"zen, ktore wywotUje, I kontekstow,
w jakich moze funkcjonowac. POdCZdS
Jednego ze spotkdn Zespotu ds M&kl RdWY
Mazowieckiej orllJywdjcjcych sir; w tr dkcie prdC
ndd rlokumentem przeprowddzono cWlczenie
WdrSztdtowe wykmzystujqce technik(:;' kold
dnalogli, czyli tzw. circept.

W plel"wszej fdzle circeptu uczestnlcy
spotkdnld Zesputu poproszenl zustdli
o wygenerowdnle Jdk ndjszel-szej Iisty andlogi i
pojf:;'cia "grd", slow, kt6re moznd WPISdC
w sfmmutowanld w rodzdju "grd jest jdk",



"gra tu" czy tez "gra pl-zypomina (ml 0)"
tCjcznie nd Iiscie zndlazto SIr; pl-zeszto 60
taklch st6w i okreslen.

W kulejnym etaple wytoniono naJtrafnlejsze
z nich I ciobrano je w pory przeciwstawnych
pojr;c. buciujqc w ten spus6b dwuwymiarowy
moclel, pozwalajqcy na obserwacjr; reldcji
zachodzCjcych mi~cizy biegunaml zestawienid.

Nast~pnle wszystkie pary poj~c zostaty
uporzCjdkowane poprzez wpisanle ich
w plan kota Na przeciwlegtych jego stronach
umieszczono okreslenia przeciwstawne,
natomiast bllsko siebie znalazty si~ te, kt6re
sCjwyrazami bliskoznacznymi lub wykazujCj si~
stosunkowo najwi~kszym podobienstwem

Powstata w ten spos6b swoista mapa poj~cla
"gra", zblel-ajqca I porzqdkujqca zwiqzane
z nlm skojarzenid oraz relacje, jakle mi~dzy
nimi zachodzq

CIRCEPT (z dng CIRcle - kolo + conCEPT
- kuncept, Iclea) - technlkd wykorzystywand
w baddnidCh marketlngowych jdku roclzaj metociy
stymulujqcej tw6rcze myslenie, pomucnej przy
pogtr;uiunej strukturdllzdcji zjdwisk
Circept pulega nd twul-zeniu i wykorzystdnlu
stl-uktury kolowej do opisania pojr;cia
w oparciu 0 zestawlenie par przeciwstawnych
cech, wortosci czy skojarzen odnoszqcych sir;
do przecimlotu baddnla.

Circept pozwala omlnqc schematyzm
myslenia 1 umozliwia gt~bsze zrozumienie
problemu Dzi~ki pr dCY z analogiami
i metaforami mozliwa jest pogt~biond analizd
kluczowego terminu, uwzglE;:dnienie licznych
Jego aspekt6w,



zdrowno pozytywnych, jdk I negdtywnych,
maz pl-zesleozenie wewnr;trznych ndpir;c
i oyndmiki oodzidtywdnld Zd szczegolnie
przycldtny circept uzndwdny jest w sytudcjach,
goy w mZPdtrywdne poj~cie wpisane sCj
wewn~trzne antynomie!sprzecznosci, luiJ kleoy
chcemy wymusic na SOUle myslenle 0 nim
w tych kategorlach

Tdk zestawiony materid( pozwala na refleksj(;'
nad pytaniami Jak moznd mzumlec "gr(;'''7
Jakie jej aspekty majCj szczeg61ne znaczenle7
Kt6re z wywotywanych przez to pOj(;'cle
skojal-zen Sq pozytywne, a ktore negatywne7
Jaka jest ich wewn(;'trzna dynamika i na ile
mozna jq kontrolowaO

1. Gra jest poj(;'ciem wieloznacznym
i wielostronnym Zgromadzenie
kilkudziesi(;'ciu jej metafm i dnalogli nie
stanowilo zaonego pmblemu dla cztonkow
Zespo!u ds. Marki uczestnlczi:jcych
w warsztacie.

2. Map~ pojecla "gra" ol-ganizuji:j dwie
podstawowe osie, odnoszqce si(;' do
charaktel-u gry oraz jej rezultatu

a Trud i przyjemnosc (os pozioma)
Gra to z jednej strony wysitek (poznanie
regu!. praktyka, trening, opracowanie
strategii ete) - z drugiej natomiast sfera
przyjemnosci (zabdwa, rozrywka)

b. Zwyci(;'stwo i porazkd (os pionowd)
- to krancowo odmienne potencjalne
rezultdty gly

3. Domindcjd skojarzen pozytywnych
Choc cil-cept ze swej ndtury wpmwdnza
rownuwdgr; mi~nzy pozytYWdml
i negdtywdmi, na wplsdnej w koto
mapie pOj(;'cid "gr d" ZduwdZdlna jest
nominacja tych plerwszych BuozCjce
oo~xe skojarzenia metafory i analogle
zgl-upowano nd gorze wykresu oraz po
lewej jego stmnie Ale I-owniez posrod Ich

pl-zeciwienstw zndldzto si~ wiele takich
ukreslen, ktore mdjCj chdr dk[er pozytywny
luiJ tdk wldsnie mogCj uyc zinterpretuWdnl::'
(mzrywkd, SZtUkd, sollstd, I-YWdlizdCjd)

4. Gtowne obszary eksplodtdcji zlJUnOWdne
woko! potencja(u pozytywow praca
(wysitek, wytrwa!osc, strategid, intelekt),
talent (wyobraznid, PdSjd, impmwizdCjd),
perfekcja (sztuka, scendriusz, cwiczenle)
i zwyci$stwo (korzysc. nagmoa, satysfakcja)

5 Obszary ewentualnych zagrozen
pl-zypadek (los, hazard), brak dutentyzmu
(sztuka Jako sztucznosc), ztamanie regut
(faul, dyskwalifikacja, kibole)
i porazka (strata)

Grd ze swej natul-y jest czyms tworczym,
mzwojowym, przyjemnym Ddje ujscie paSjl
i talentom, zach(;'ca do stdtego doskonalenia
potencja!u, pozwala budowac zespol,
emOCjonUje jego sympatykow, wprowadza
ducha dobrze poj~tej rywallzacji WI-eszcie
zapowiada zwyciestwo tym, ktorzy na nie
zas!ugujq To, co niekorzystne, najczesciej
nie jest elementem samej gry, lecz oznacza
zaprzeczenie jej istoty (zlamanle zasad)
Mozliwa porazka czy wptyw czynnika
losovvego nie dyskredytujq gry jako pOjecia
pozytywnego, przeciwnie czyniq jq bardzieJ
autentycznq I upodabniajq do catosci
ludzkiego zycia

Potozuny w potudniowych N iemczech,
ok. 50-tysi(;'czny Ravensuul-g chlubi si(;'
sWCjhistDrlq I srenniowlecznq drchitekturq
I choc znany jest jako "miastu brdm i wiei',
ndZYWdny bYWd r6wniez "midstem gler"
Ten SWOjnieoficjalny pl-zynumek Rdvens!Jul-g
zawnzi(;'czd fdktowi, ze to wtdsnie tutd] SWOjq
siedzibe ma koncern Rdvens!Jul-ger AG, jenen
z ndjwiekszych w swiecie pruducent6w giel-



pldnszowych, pmdukujC:jcy r6wniez puzzle
i kSlqzki did cizieci

Odwnd sledzlbd fil-my miesci SIr;
w sdmym centt"um mldstd - elzis zndjduje
SIr; tdm Muzeum Rdvens!Jurgel-, ktol-e udddnu
du uzytku w 2010 r ZdrdZ Zd mlejskiml
bl-dmami rozpoczynajCj siE;?natumldst tel-eny
zatozonego przez koncem parku temdtycznego
Ravens!Jul-gel- Spieleldnd z pl-zeszlo 50
zwiCjzanyml z gl-ami atl-akcjaml dla mtodszych
i stdrszych gosci - w tym wlelkl Idblrynt,
galeria giel-, wyscigi na slimaczych grzbletach
I zawody dl-uzyn stl-azackich. Tuz ubok miesci
SIr; pal-k miniatur.

Rowniez samo miasto ochoczo nawiCjzuje
do gier W ciCjgu roku odbywa sir;: tu kilka
poswlr;:conych im imprez f\lajwir;:kszy festiwal,
Ii pcuwy Rutenfest. 1Cjczy hi storyczny charakter
mldsta z festiwalem dZleciE;?cym Z kolel we
wrzesnlu organlzowdna jest dwudniowa
ImpreZd pod haslem "Rdvensburg w grze"
Niemdl cdte mldsto pl-zeksztatca sir;: wowczas
w olbl-zymie pole gly d uczestnicy zabawy
mogCj zal-owno poznae najnowszCj
ofertr;> gier, Jak I przypomniee sobie gl-y
z dawnych czasow

Ravensburg swoje drugle oblicze wykorzystuje
w celach promocyjnych i umacniania swoJeJ
miejskiej marki. Z tego punktu widzenia
gry i zwiCjzane z nlml dtt"akcje SCjnie
tylko magnesem dla tUI-YStOW,ale rownlez
nal-zr;:dzlem budowanla wlzerunku miejsca
zabawnego, dktywnego I kreatywnego

RdWd jest spmo oel RdvenS~JUI-gamnlejSZd,
nie ma nd swoim tel-enle sWlatowego
potentatd glel-, elysponuje I-owniez znacznle
skmmniejszym uudzetem Nit zmlenia
to Jedndk faktu, ze obserwdcjd poczyndn
Rdvensbul-gd moze bye cennym zrodtem
InsplrdCjl Olatego zdlecamy

• mcmitoring pomyst6w
i rozwiqzan podeJmowanych przez
Ravensbul-g (intel-net):

• monitoring medialnych I-elacji i spl-awozdan
z niemieckiego "miasta gie(:

• rozwazenie mozliwosci mganizacji
wyjazdu stuoyjnego do Ravensbul-ga,
celem nawiqzania kontakt6w i obserwacjl
na miejscu, jak w praktyce wyglqda
budowanie marki terytol-ialnej
w oparciu 0 ide~ gry (optymalny termin
podczas trwania wrzesniowego festiwalu
"Ravensburg spielt"l:

• podj~cie dziatan celem nawiqzania
statej wspotpracy mir;:dzy oboma miastaml
(np w fOI-mie oficjalnego pannerstwa
- Ravensburg jak dotqo nie ma tego typu
relacji z zadnym z polskich miast.
a Rawa - z zadnym z miast niemieckich)

Oodatkowq szansi:) na rozwoJ pannel-SklCh
relacji mir;>dzy oboma miastami jest zupelnie
przypadkowe, ale clekawe i catkiem zabawne
podobienstwo bl-zmienia ich nazw - Rawr;: jUZ
dZis mozna us!yszee w Rdvensburgu .
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Naming Jest CZr;SCICjmarketlngu koncentl"ujqCq sie na
nazwach - firm, us(ug, pmdukt6w - marek. Chodzi nle
tylko 0 nazwy chwytliwe I zapadajqce w pamiec Ale takie.
kt61"e bedq SKUTECZNE zwiekszq sprzedaz. tatwiej dotrq do
odbimcy, mocnlej utrwalq sie w jego umysle, powiqzq m&ke
z wtasciwymi did niej wartosclami. Dlatego midsto powinno
uporzCjdkowac te sfere swojego wizerunku, traktujqc to
jednoczesnie jako waznq, wrecz sybilicznCj czesc pmjektu
noszCjcego nazwe "Rawa 2021 "•

• Nazwa midsta w obecnej formie
(dwucztonowej) obowiqzuje od 1924 mku, gdy
w granicach ddministl"acyjnych II RzeczpospollteJ
zndjciowdta sie jeszcze druga RdWd - Rawa Ruskd.
PomystorJawcy tej zmiany chciell raz nd Zdwsze
zr6znicowac nazwy obydwu miast Obecnie
jedndk nie ma takieJ potrzeby, w Polsce Rawa
Mazowiecka nie ma juz tego typu "konkul-ent6w"
Dodatkowo jeszcze stowo "Mazowiecka"
wpmwaciza w dezorlentacje, mylnle sugerujCjc
przynaleznosc adminlstracyjnq cio wOjew6dztwa,
ktol"ego stolicq jest Warszawa. Z podobnym
problemem od lat boryka sie Gorz6w Wielkopolskl.
kt6ry jednak ostatecznie, zresztCj za namowq
specjalist6w od budowania mdrek terytorialnych,
zdecydowal sie nd rezygndcje z drugiego cztonu
swojej nazwy Podobny zdbleg I"ekomendujemy
wlddzom RdWY W koricu Rawd jest Jednd jedynd
i nie potrzebuje ciocidtkowych clookresleri,
uzupelnieri (przyndjmniej w wdrstwie Jezykowej),
a sam proces skrocenia nazwy, z publlcznym
pocidniem jego uZdsacinlenid, moglby sie stdC
skutecznq kotwicq medidlnq •

• W ndjblizszych IdtdCh centrum RdWY Mazowlecklej
czekd rewitdlizdcjd, kto,-ej jecinym z efektow
br;dzit gl-untownt ocinowienie pldCU JOZtfd
Pilsudsklego ordz wylqcztnie z Jego okolic I'uchu
samochodowego, co SkWltOWdC moznd jednym
ZC!dniem - ..ten tdk wdzny, wrr;cz prestlzowy,
fl"dgment midstd zostdnle pl"zywrocony



Jego mleszkarlcom, StdJi:jCsi(;'
prawdziwym sercem Rawy"
Tego typu funkcJe w wi(;'kszosci
midst spelniclJi:j rynki mieJskie,
dldtego proponujE:my, by do tej
tradycjl doti:jczyld tdkze i Rawd,
oficjalnle przemldnowuji:jc "plac
Pitsudskiego" na "Rynek Miejski (im
J Pilsurlskiego)" Posladanie Rynku
to prawdziwa nobilitclcja, kt6ra
w kontekscie 700-lecia nadanid
pr clW miejskich nabiel-a
szczeg61nego znaczenia

• Jedni:j z wlzyt6wek Rawy Si:j
jej tereny inwestycyjne, jednak
pal-adoks polega na tym, i z to tak
sprawnle przycii:jgaji:jce kapital
miasto w nazewnictwie swoich
stref przemystowych unika st6w
"Rawd, Rawski", A zamiast tego
robi bezptatni:j I-eklame swoim
Si:jSiddom - Skierniewicom oraz
Mszczonowowi Zdecydowanie
korzystniejsze dla wizerunku midsta
bytoby nadanie nastepuji:jcych
nazw poszczeg61nym stl-efom
"Rawa Wsch6d, Rawa P6tnoc,
Rawa Zach6d",



Wyzvvallia stl'ategiczlle

W pozyejonowaniu mal"ki Rawa Mazowiecka Jasno
okreslono jej ambieje oraz.wal"tosel, z jakimi ehciataby
bye w PI"zysztosci kojarzona, ezyli Innymi stowy wskazano,
do jakiej tozsamosei aspiruje Marka, aby OSlqgnqe te eele,
powlnna pokonae bal"iery, przetamae niekorzystne dla slebie
stereotypy, a nade wszystko tworzye nowe, konkureneyjne
produkty Dotyczy to w porownywalnym stopniu kazdej
z kluezowyeh dla miasta sfer (mieszkaney, turystyka,
kultura, edukacja oraz gospodarka) jak i ogolnie
pojmowanego wizerunku.



SFERA WYZWANIE STRATEGICZNE

• Wzmst aktywnosci spotecznej mieszkancow, w,:>parcie ':>ektora organizacjl
pozarzqdowych, rozw6j ,:>poleczen':>twa obywatel':>kiego

• Zach~cenie mieszkancow do tworzenia nuwych inicjatyw kulturalnych,
sportowych, spolecznych itp

• Sprawne prowadzenie komunikacji wewn~trznej magistratu z mieszkancami
Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury sportowej oraz rekreacyjnej

• Rewitalizacja centrum miasta, podlliesienie jego estetyki, rozszer-zenie str-efy
ruchu pieszego m.in. 0 plac PilsudsKiego
Wprowadzenie spojnego i logicznego systemu oznakowania miasta
- z korzysciq zarowno dla mieszkancow jak i turystow

• Ochrona ter-enow rekreacyjnych wzdtuz zielono-niebieskiego
kr~gostupa miasta

• Podnoszenie estetyki przestrzeni publicznej
Wzmst aktywnosci fizycznej mieszkancow, zach~cenle do korzystania
z dost~pnej infrastr-uktury sportowej miasta

• Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej i rozrywkowej miasta
• Stwor-zenie cenionego i rozpoznawalnego wydarzenia kulturalnego/atrakcJI

turystycznej 0 zasi~gu ponadregionalnym

Wykor-zystanie innowacYJnych metod nauczania (min teatl-alnych gier
fabulamych)
Edukacja przedsit;'biorczosci w szkotach
Wspotpraca pomi~dzy rawskimi szkotami a lokalnym bizne,:>em

• Doprowadzenie do powstania w Rawie Mazowieckiej punktu dydaktycznego
oddziatu zamiejscowego wyzszej uczelni/uniwersytetu

• Skoordynowanie aktywno~ci promocyjnej kluczowych podm/otow kreuJClcych
politykt;: gospodarczq miasta (Ur-zqd Miasta, Starostwo Powiatowe, Lodzka
Specjalna Strefa Ekonomiczna, Rawska Strefa Przedsit;'biorczosci)

• Pr-zyciqgnit;'cie nowych inwestorow
• Likwidacja przeszkod ola mzwoju 6rzedsi~biol-czusci

• Zwi~kszenie rozpoznawalnosci Rawy Mazowieckiej poza regionem
• Odwotywanie sit;' do bogatej historii miasta
• Zbuoowanie nowych, pozytywnych wyroznikow (markerow) rniasta,

wykreowanie konkurencyjnego produktu turystycznegu
• Rawa Mazuwiecka jako modelowy przyktad mzwoJu zrownowazonego
• Przezwyci~zenie ster-eotypow na temat rniasta (nuda, br-ak oferty ,:>pt;rlzanla

czasu wolnegu dla rntorJziezy) wsr6d jego mieszkancow
• Wykorzystanie potencjalu o':>obpochorlzqcych z Rawy, ktore ouecnle

rnie':>zkajq w Warszawie i Lodzi
• PorJkr-eslanie w kornunikacji mar-ketingowej podstawowych atutow miasta

(dogodne potozenie, karneralnosc. ter-eny rekreacyjne w granicach miasta)
• Uporzqdkowanie nazewnictwa dotyczCjcego miasta (min in':>tytucjl

i wyriarzen kulturalnych)
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Poczqtkowy rok obowiqzywania strcJtegii powlnien zostac
poswir;:cony przede wszystkim na uporzCjdkowanie zasob6w
marki oraz na wdrozenie narzr;:dzi, z kt6rych promocjd miasta
br;:dzie mogla korzystac przez nastr;:pne lata, takich
jak m.in.

• wdrozenie systemu identyfikacjl wlzudlnej miasta,
zachr;:cenie innych podmiot6w miejskich do
korzystania z niego;

• uzupelnienie obecnego skladu Zespolu ds.
Marki, jako clala wsp6locipowledzialnego za
implementacjr;: strategli, 0 osoby reprezentujqce
srociowiska "Topor6w':

• weryfikacja kdlendarza wyrlarzer\ imprez
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych pod
kqtem ich przystawalnosci do pozycjonowania
marki Rawa, propozycje projekt6w spelniajCjcych
nowe kryteria:

• modyfikacja miejskiego serwisu internetowego:
• uporzqdkowanie promocji gospodarczej miasta:
• komunikacja z mieszkancami na temat

nowej strategii.

Poszczeg61nym celom strategicznym przyporzCjdkowano
zarlania, kt6re spelniajCj ncJstr;:pujCjcew&unki brzegowe

• WPISUjCjSIr;:w Pozycjonowanie markl,
• wykorzystujq potencjal mlasta, jecinoczesnle

stdwiajqc nd oryginalnosc koncepcji,
• burlujq tOZSdmosc konkurencYJni:j midstd, StdrdjqC

sir;: trwdle wzmocnic ktorys z jej filarow (rleslgn,
cummunlcdtion, behdviour):

• zdspokdJdjC! potl-zeby kluczowych rlld mldsta
grup docelowych,

• Integruji:j rdwidn z ich midstem:
• WPISUJi:jsir;: w dktudlne, morlne trendy tUI-YStYCZnE:',
• z gory zakldrlajq wsp6Ipl-acr;: roznych porlmlotow

miejskich - ':>dmol-Zqnowych, komercyjnych,
spolecznych itp.;

• generujq doddtkowe zainteresowanie
medi6w miastem.



Przedstdwiune w str dtegl i zdddnid UI-dZ ulg
ided WSkdZUJqkler'unek, w kt6rym puwinnd
pUjse buduWd morkuwej RdWY Zdluzenid tegu
dukumentu, jdk i prupuzycje kunkretnych
zdddn, powinny sif;' stde inspirdcji:j du
pojdwidnid sif;' nowych pumys~6w
Zreszti:.j jednym z kl-yteri6w uceny strategl i
jest to, czy Inspiruje una, zdchf;'Cd du
podejmowdnid kolejnych wyzwan, ulepszanla
najbllzszegu otoczenia, czy dktywlzuje lokdlnq
spotecznose itp jednoczesnie pozustajqc
w zgodzie z charakterem marki.

Nowa, zbudowana jednak na starych,
solidnych fundamentach, marka miasta
powinna w pierwszej kolejnosci wzbudzie
akceptacjr;: mieszkanc6w, czyli najwazniejszej
- z punktu wldzenia strategii - grupy
docelowej Dla pozostatych interesarluszy
morkd puwinnd bye oparta na wiarygodnych
I wyrdzistych przestdnkach

Zdddnid ZUStd~y pudzlelune nd cztery gl-uPY
temdtyczne "lnentyfikdCja wizudlnd", "Grd",
"Trldthlon" uraz "Kamper-y" Oczywlscie,
ndjwir;:cej z nich puswif;'cuno szemku
mzumldnej "Grze", dostrzegdji:jc w nleJ
najwif;'kszy putencjdl prumocyjny did midstd.
Worunkiem mzwoju megd pmciuktu. jdkim
bYWd ndzywane miastu, jest - w mial'r;:
mozliwosci - r6wnomierne kurzystanie
z ndstr;:puji:jcych insUument6w morketingu
teryturidJnego

• marketingu wizerunku:
• marketingu atrakcji (materialnych i

niematerialnych):
• marketingu infrastruktury

Zasada ta przyswiecata takze I automm
rawsklej sUategli przy dubierdniu zdnan,
czegu ndjlepszym dowodem Jest
ponlzsze zestawlenle
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ZADANIE NR 1

Naj istotniej)zym elementem tego typu s,ystemu ]est logo miasta, kt6rego zmianl; rekomenrlujq
autorzy strategii

Ksil;ga jest spoJnym katalogiem identyfikacji wizualnej marki. Pmjekt znaku graficznego (min
wybrane symbole, kolorystyka, czcionka), jego aplikacja na typowych nosnikach, niedopuszczalne
zastosowania oraz opis dziatan wdrazajqcych catv system muszq sil; bezposrednio odwotywae do
pozycjonowania marki oraz do Big idei Podstawowe cechy funkcjonalne znakow graficznych to ich
czytelnose oraz unikatowy, zindywidualizowany charakter.

Posiadajqc ksil;gl; identyfikacji wizualnej, osoby zarzqdzajqce promocjq Rawy bl;dq miaty
gwarancje, ze przy korzystaniu z ustug roznych agencji reklamowych jej wizerunek bl;dzie bezpieczny
Brak ksil;gi - lub niewtasciwe korzystanie z niej - moze dopmwadzie do btl;dnego postl'zegania
miasta przez jego interesariuszy Dlatego wszystkie instytucje i firmy, ktore wSPOltWOl'Zq wizerunek
marki mieJskiej, powinny miee petny dostl;P do ksil;gi, wiedziec. kiedy i jak ji:) stosowac Jednak
przy tak wielu podmiotach buduji:)cych wizewnek miasta, poprzez wtasne dziatania, niezb~dna jest
koordynacja ze strony magistratu

Po opracowaniu i przyjl;ciu ksil;gi burmistrz miasta, specjalnym zarzqdzenlem, moze narzucic
wszystkim wydziatom magistratu oraz jednostkom miejskim sciste przestl'zeganie obowiqzujqcej linii
graficznej miasta.

UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO
POZYCJONOWANIA MARKI ORAZ TRENDOW

• Sp6jny system identyfikacji wizualnej
to konieczny element budowy marki

• Wszyscy interesariusze marki
Rawa Mazowiecka

• Zastosowanie nowego systemu
w komunikacji mal'ketingowej miasta

• Wizel'unek nowoczesnego, rlobrze
zal'zeldzanego mlasta

Wykonawca systemu identyfi kacj i
wizualnej - agencja reklamowa wytuniuna
w drorlze konkursu
InstytucJe mlejskie, porlmioty wsp6tpracujqce

• Wykonanie ksil;gi irlentyfikacji wizualnej
• Liczba instytucji miejskich, kt6re korzystajq

z ksil;gi

• 2011 - ugtoszenie konkul'su, wyb6r
wykollawcy, opl'acowanle systemu i puczqtek
jego wrlrazania

• 2012 - kontynuacja wrlrazania systemu
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Miastom potrzeba wyraznych symboli. ikon. charakterystycznych miejsc i budowli. Rawa chlubi sir;:
Zamkiem, dumna jest z Zalewu Tatar. promuje swoje zabytkowe koscioty To wazne i cenne obiekty,
ale pozbawione chocby lekkiego powiewu swiezosci i nieco jednak na ogot oddalone od scislego
Celltrum miasta Tymczasem niemal w sel'cu Rawy dumnie pnie s'r;: w gOI'r;:oryginalna i z daleka
rzucajqca sir;: w oczy budowla - wieza strazacka Niestety, jest zamknir;:ta i niewykorzystywana.
a w rezultacie jakby zupetnie zapomniana Warto jq pl'zywrocic miastu, przypomniec 0 niej jego
mieszkancom, a nawet uczynic z nieJ jednq z atrakcji turystycznych Rawy

Proponujemy zatem otworzyc wiezr;: na nowo. obsadzic jq w roli punktu widokowego,
"kierunkowskazu" z daleka sygnalizujqcego. gdzie znajduje sir;: centrum. a moze nawet romantyczne
miejsce spotkan

Wg naszej wiedzy status wtasnosciowy wiezy i jej stan techniczny czyniq takq metamol'fozr;: jak
najbardzlej realnq

Rozstrzygnir;:cie kwestii wtasnosci i niezbr;:dnego remontu obiektu nie da sir;: przepmwacJzic w Jeoen
dzien Ale zblizaj~ca sir;: wielkimi krokami rewitalizacja centrum Rawy br;:ozie duskonat~ okazJq. by
tchnqc nowe zycie rowniez w ten obiekt A gdy zmieni sir;: juz oblicze serca miasta. tym barcJziej
potrzeLJny i przydatny br;:dzie symbol tej metamorfozy Zaktadamy PI'ZY tym. ze w zrewitalizowanym
centrum pojawi sir;: przyjazna przestrzen publiczna. wprowaozone zostanq strefy ruchu pieszych,
podwoJe uruchomi kilka knajpek i restauracji. a takze wyrosnie rynek z prawdziwego zoal'zenia.
autentyczne centrum zycia miasta Wowczas chr;:tnie pl'zybywac tu br;:dq mieszkancy innych czr;:sci
Rawy i turysci odwiedzajqcy miasto. rowniez ci. ktorzy przejezdzajq tranzytem po pobliskich
autostradach. zamiast na stacji benzynowej br;:dq wolel i zatrzymac 5ie raczej w przyjaznym miescie.
do ktorego doprowadzi ich ...widoczna z daleka wieza.

UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO
POZYCJONOWANIA MARKI ORAZ TRENDOW

• Nowy lanomark jako "krolowa/hetman" na
mapie miasta

• OZywienie centrum Rawy

Mieszkancy miasta
Jego goscie

• Miejsce spotkan mleszkancow
• Atrakcja turystyczna dla gosci

• Stl-az pozarna
• Firma remontowo-budowlana
• Ew. ajent!najemca obiektu. jesli

mozliwe br;:clzie prowadzenie w nim
dziatalnosci gosporlarczej



• Ponowne otwarCle wiezy (tak/nie)
• Sp05Gb jej zagospodarowania

(komercy j ny /nlekomercy j ny)



Mtoozi luozle w Rawie skarzq siE;'na bl-ak atl-akeyjnej ola nieh uferty, ktOI-q ieh zdaniem powlnno
im zapewnic miasto PurJ tym wzglE;'oem niewiele rozniq siE;'00 swoieh I-owiesnikow z innyeh
miast - eZE;'stoI-ownie krytyeznyeh wobee swiata "domstyeh", a jednoezesnie oezekujqey od niegu
.,fajerwerkow" dla siebie Jednak mtodzi rawianie narzekajq na cos jeszeze - na brak miejsc. w ktoryeh
mogliby siE;'ze sobq spotykac, mzmawiac. razem sPE;'dzac ezas. PrzynajmnieJ eZE;'seiowq odpowiedziq
na te uwagi bE;'dzie realizaeja prostego i niedmgiego pomystu uruehomienia na terenie ktorejs
z plaeowek kulturalnyeh nalezqeyeh do miasta (Biblioteka Publiezna lub MDK) "gralni", ezyli miejsea,
w ktorym bE;'dzie mozila usiqsc, wypic sok ezy herbatE;' i... pograc z innymi w grE;'.DostE;'pnq na miejseu
albo pl-zyniesionq ze sobq z domu, kareianq, planszowq, strategleZnq - wszystko jedno

Miejsee takie oproez eodziennyeh spotkan mtodyeh umozliwiac bE;'dzie rowniez organizaejE;' wiE;'kszyeh
wydarzen - turniejow, prezentaeji nowyeh gier, spotkan z ieh autorami etc W sytuaeji, w ktorej eZE;'sto
patologiezne zaehowania niektoryeh mtodyeh ludzi t1umaezy siE;'brakiem odpowieoniej ofeny dla
nieh, taka gl-alnia bE;'dzie miata rowniez swoj wymiar wyehowawezy i dydaktyezny

UlASADNIENIE W ODNIESIENIU DO
POlYCJONOWANIA MARKI ORAl TRENDOW

Rawa Mazowieeka jako "miasto gier",
strategicznie troszezi:jee siE;'0 wszystkieh
swoieh mieszkaneow

• Nauka poprzez zabawE;', cwiczenie umyst6w
mtodyeh ludzi
Popularnosc gier, szezegolnie wSI-od mtodziezy

Uezniowie rawskieh szkot
• Wyehowawey i nauezyeiele (w 1'01 i zyezl iwych

partnerow, a nie opiekunow)
• Rodzice (uswladomienie ieh 0 istnieniu "gralni"

i pozytkaeh z nieJ plynqcyeh)
• Seniorzy

• UI-uehomienie przyeiqgajqeej mtoclziez
plaeowki

• Pupularyzaeja giel- wsroo mtorlyeh
mieszkaneow miasta

• Puzytywny skutek wyehowawezy

• Biblioteka/MDK
"Tupury"
Skauei
Ew. spunsur- np ktorys z klajuwyeh
pmoueentow giel-



Uruchomienie gralnl (tak/nle)
Liczba pojawiajqcych SiE;w niej o~6b
(rlzienna, mie~i~czna)

• Liczba wyrlarzen specjalnych organizowanych
w "gralni" (rocznie)

• Plerwsza potowa 2011 - ustalenle
lokalizacjl "gralni" i zasao, na jaklch bE;ozie
ona funkcJonowac

• Pierw~za potowa 2012 - uruchomlenie
plac6wki



Rozgrywki RPG odbywajq siE;'w swiatach, kt6rymi rzqdzq I"(:guty opisane w podn~cznikach
poszczeg61nych system6w Ale ich scenel-ia, przygocly czekajqce na gl-aczy i stawiane pI-zed nimi
zadania rzqdzq siE;'znacznie wiE;'kszq dowolnosciq, zalezq bowiem od scenariuszy przygotowywanych
pl-zez/dla Mistrz6w Gry A to oznacza, ze majqc do dyspozycji odpowiedni scenal-iusz, mozna niemal
dowolnie okl-eslae swiat. w kt6rym toczye siE;' bE;'dzie akcja Stqd pomysl, by zaproponowae srodowisku
RPG konkurs na scenal-iusz pl-zenOSZqcy gl-aczy do Rawy Mazowieckiej 00 opracowania takiego
dokumentu szczeg61nie nadaje siE;'polski system "Ozikie Pol a", Jego populamose i powszechna
znajomose pozwalajq przypuszczac. ze takie opracowanie niemal na stal-cie "skazane" jest na sukces
Oodatkowo warto podkreslic. ze "Ozikie Pola" to system, kt6rego akcja toczy siE;'w XVII w, a wiE;'c
w latach najwiE;'kszego znaczenia Rawy Co wiE;'cej, w tej akurat rozgrywce jak w zadnej chyba innej
zwraca siE;'uwagE;' na petnq zgodnose z realiami histmycznymi Scenal-iusz dotyczqcy Rawy miatby
wiE;'c I-owniez sw6j wymial- edukacyjny i popularyzatorski

To zadanie nie wymaga pl-zesadnie wielkich naktad6w pracy i srodk6w Potrzebne jest jedynie
ustalenie regul konkursu, odpowiednie jego nagtosnienie i ufundowanie atrakcyjnej nagmdy dla
tl-iumfatol-a Wysoki poziom zwyciE;'skiej pl-acy bE;'dzie promocyjnym samograjem, gwal-antujqcym, ze
w catym kraju ocJbywac siE;'bE;'dq partie RPG, podczas kt6rych gl-acze masowo odwiedzae bE;'dq
XVII-wiecznq RawE;'

UZASAONIENIE W OONIESIENIU 00
POZVCJONOWANIA MARKI ORAZ TRENODW

• Rawa jako przyjaciel i inspirator srodowiska
mitosnik6w RPG

• Podkl-eslenie histmycznego znaczenia Rawy,
zaswiadczanego do dzis przez jej clziedzictwo
materialne i kulturowe
Pozyteczne i ol-yginalne wykorzystanie gier
fabulamych w promocji miasta, populal-yzacji
wiedzy 0 Rawle

• Popularyzacja wizer-unku Rawy jaku
"miasta gier"

• Zaintel-esowanie szerokiego gmna Polak6w
histmiq miasta

• Mitosnicy gier fabulamych, Mistrzowie Gry
• Mitosnicy historii Rawy Mazowieckiej
• Oziennikal-ze zainteresowani nietypowymi

formami pmmocji miast

• "Topory"
• Meclia i witryny intemetowe poswiE;'cone gram,

zwtaszcza RPG
• Histmycy, autol-zy "Ozikich Pol" i autorytety

smdowiska RPG (jul-y)



• Przeprowaozenie konkul'su
• Liczba zgtoszonych prac
• Szacunkowa liczba partii rozegranych wg

zwyci~skiego scenariusza (i innych zgtoszonych
na konkul's)

• Druga potowa 2011 - szczegutowe
opracowanie pomystu na kunkul'S

• Puczi:!tek 2012 - ugloszenie kunkursu. jego
regulaminu i nagrooy/nagr60

• Wakacje 2012 - ogloszenie wynik6w
(pooczas "Toporiady")
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Rawa wsplera MisUz6w
Sponsori ng wydawnictwo

Wlarlze miasta przygotowujq we wsp6tpracy z "Topmami" konkurs/ofertr; sponsoringowq
arlresowanq do srurlowiska milosnik6w gier fabularnych Jej I-eguly nalezy, rzecz jasna, szczegotowo
opl-acowae, ale mozna to zrubie juz w pierwszej fazie realizacji tego zadania. Na etapie planowania
stl-ategicznego wazne jest okl-eslenie idei przedsir;wzir;cia Tkwi (jna w przekonaniu, ze Rawa,
budujqc swoj wizerunek w oparciu 0 pojr;cie gry, powinna podejmowae dzialania uwiarygodniajqce
tak okreslony olJraz marki, prowadzqc aktywnq komunikacjr; w najbardziej opiniotworczych
krr;gach polskich graczy A do takich nalezy niewqtpliwie elita tzw. Mistrzow Gry, osob, ktore Sq
najwazniejszymi animatorami, a w pewnym sensie wrr;cz tworcami gier RPG w Polsce. Ich rala
to prowadzenie razgrywek z udziatem innych graczy, budowanie kl imatu gry, gwarantowanie
jej uczciwego i sprawnego przebiegu MG Sq cenieni za barwnq narracjr;, stosowanie ciekawych
rekwizytow, tamanie schematow, pozwalajqce na mozliwie gtr;bokie i emocjonujqce doswiadczanie
przez graczy wykl-eowanej na potl-zeby gry I-zeczywistosci, zamieszkanej przez bohaterow, w ktorych
sir; oni wcielaji:l Szczegolnym szacunkiem otaczani Sq MG, ktol-zy nie tylko prowadzq graczy pl-zez
kolejne przygody, lecz rowniez samodzielnie opracowuji:l ich scenariusze. Na rynku Sq wprawdzie
dostr;pne gotowe "pomoce naukowe" dla Mistrzow, ale samodzielne przygotowanie urlanego
scenariusza zawsze zasluguje na prawdziwy podziw srodowiska.

Jesli za formr; gier RPG uznae opisywane przez podrr;czniki zasady, scenariusze stanowiq ich trest.
I to przede wszystkim one, w poti:lczeniu z kunsztem MG, decyrlujq 0 tym, czy I"Uzgrywka zostanie
dobrze oceniona przez graczy

Stqd pomysl, by Rawa zechciata sfinansowae wydanie najlepszych polskich scenariuszy, opracowanych
z jej wlasnej inspiracji W tym celu nalezy wraz z "Toporami" oglosie konkurs na "supel--scenariusze"
lub zaprosie znanych i lubianych w Polsce MG do przygotowania takich opracowan. ich zbior wydany
w formie ksiqzkowej. powinien miee charakter premium elegancki format i swietnie dopracowanq
szatr; graficznq Publikacja stanie sir; niewqtpliwie przedmiotem pozqdania kazdego MG - a gdy juz
trafi w ich rr;ce, pokazywana bl;dzie dalej, kolejnym uczestnikom prowadzonych przez nich razgrywek

Miasto powinno zadba( by dla kazdego jasne bylo, ze ta publikacja powstata z jego inspil-acji
Sluzye temu bl;rlzie bl-anding wydawnictwa markowym znakiem Rawy Mazuwieckiej (najlepiej logo,
a jesli go jeszcze nie br;dzie - to przynajmniej hel-bem), bye moze stowo wstr;pne od burmistrza,
w ktorym wyjasniony zostanie sens pulJlikacji i puwod wsparcia jej przez Rawr;, czy tez tytut calego
zbimu (np RPG,czyl i Rawa Pomaga GI-a[i)



UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO
POZYCJONOWANIA MARKI ORAZ TRENDOW

• Rawa jako mecenas sionowiska
mitosnik6w RPG

• Podkleslenie znaczenia wyobrazni
i kreatywnosci

• Charaktel- premium Rawa wspiera Mistl-z6w

• Popularyzacja wizerunku Rawy jako
"miasta gier"

• Zyskanie uznania w najbardziej
opiniotw6rczych kn;gach RPG

• Podchwycenie tematu oryginalnej promocji
miasta przez media

• Liczba opublikowanych scenariuszy
• Naklad wydawnictwa
• Liczba doniesieri medialnych 0 inicjatywie

Mlstrzowie Gry, autolzy scenalluszy RPG
i pisarze fantasy/cyber punk/science-fiction etc
Fani glel- fabularnych

• Topory
• Najlepsi polscy MG
• Profesjonalni graficy
• Wydawnictwo/drukarnia

• Pierwsza potowa 2011 - uzgodnienle
szczeg616w projektu z partnerami

• Druga polowa 2011 - oficjalne ogloszenie
konkursu/inicjatywy
Druga polowa 2012 - publikacja wybranych
pl-ac (przed "Toporiadq")
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Impreza pupularyzujCjca w miescie fantastykl;' w szerukim spektrum jej oc1mian - science-fictiun,
fantasy, cybel" punk Jej przeprowac1zenie pozwoli przyLJlizyc mieszkancum t~ sferl;' (pup)kultury,
z ktorej wywodzq sil;' rowniez gl'y faLJularne. Wydarzenie bl;rlzie sktadac sir;' z szeregu mniejszych
imprez, pl'ezentujqcych najLJardziej chal'akterystyczne, oryginalne czy po prustu najswiezsze
zjawiska w fantastyce Warsztaty dla mtodych tworcow, dyskusje z udziatem zaproszonych gosci
- pisarzy, aktorow, popularyzatorow nauki, kr'ytykow filmowych i literackich, targi gier i ksiqzek,
pokazy ciekawych eksperymentow naukowych, prezentacje gier i programow komputemwych,
kursy konstruowania mbotow, konkurs na najzabawniejszy kostium fantastyczny czy wyscigi
zdalnie sterowanych modeli tazikow mal'sjanskich to tylko niektore z mozliwych punktow pmgramu
Catodniowy program wydarzen wienczyc moze emisja filmu - najlepiej niesztampowa (np na
jakims budynku, dawny film niemy z akompaniamentem OJ'a w miejsce tappera, 50 albo z dwoma
alternatywnymi zakonczeniami, 0 ktol'ego wyborze decydowac bf;:dq sami widzowie)

UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO
POZVCJONOWANIA MARK I ORAZ TRENDOW

• Uwiarygodnienie i wzmocnienie Big Idei
poprzez popularyzacjr;'
Poszerzenie oferty kultul'alnej miasta

• "Mqdl'a rozrywka w zabawowej formie':
eduta intment

• Pozytywne poruszenie w miescie
• Zainteresowanie mieszkancow fantastykq i jej

rodzajami/odmianami
• Mozliwosc poznania ciekawych ludzi, spotkania

z gwiazdami literatury

• Powotanie impl'ezy do zYCla (tak/nie)
• LiczLJa uczestnikow jej pierwszej edycji
• Liczba znanych gosci, ktol'zy zgodzq sir;'

przyjqc zaproszenie na OF
Liczba ew. uczestnikow impl'ezy spoza Rawy

• Mieszkancy miasta, szczegolnie ci mtodsi,
w wieku szkolnym

• Mitosnicy fantastyki, ciekawostek

• "Topory"
• Pisarze s-f i fantasy, dziatacze polsklego

fandomu
MOK, Oyskusyjny Klub Ksiqzki
MRM

• Maj-czel'wiec albo wl'zesien - aLJy czr;'sc
wyriarzen mogta sil;' odLJyc "pod chmul'kq"

• Data piel'wszej erlycji wyrial'zenia - Jesli si~
ucla, to nawet 2011 (wersja na rozruch - kinu
fantastyczne i spotkanie autorskie)
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Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FecieracJa Skautingu Europejskiego jest
jerinCj z najpl-r;zniej riziatajCjcych organizacji pozal-zCjriowych w Rawie Mazowieckiej, min. ori lat
pl-zepmwadzajCjc papieskCj gn; terenowCj w ramach "Dnia Papieskiego" Skauci Eumpy wykorzystujCjc
swoje mZlegte kontakty mogliby zorganizowac kilkudniowy biwak dla ril-uzyn z innych l-egion6w
Polski. Tematem przewodnim takiego biwaku bytyby gry fabularne zwiCjzane z historiCj Rawy uraz
gl-y terenowe, zrr;cznosciowe, planszowe itp wciCjz popularne bCjdz tez zapomniane, ale powstate na
terenie, z kt6rego pochodziliby uczestnicy biwaku To oryginalny spos6b na pokazanie odmiennosci
kultur, r6znorodnych tradycji poprzez pryzmat gier wtaSnie.

Impreza mogtaby miec charakter otwarty - do czr;sci z wydarzen wtCjczani byliby wtedy takze
mieszkancy Rawy oraz osoby spoza miasta

Pewnym wzorcem do nasladowania dla "Zawiszy" moglyby sir; stac Biatostockie Warsztaty Gier
i Sport6w Trariycyjnych "TEEEHI Gry i Zabawy ~wiata", kt6rych pierwsza edycja odbyla sir; w tym ruku.

UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO
POZYCJONOWANIA MARK I ORAZ TRENDOW

• "Zawisza" jest drugim, po "Toporach" rawskim
smdowiskiem, kt6re mogtoby udzwignCjc na
swoich barkach realizacjr; Big Idei Rawy "Gra"

• Harcerze, skauci z innych osmdk6w miejskich
• Mtodziez z Rawy Mazowieckiej

• Promocja miasta poprzez gl-y tel-enowe
• Uatrakcyjnienie oboz6w skautingowych

organizowanych w Rawie Mazowieckiej

• Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego
"Zawisza" Sakuci Eumpy

• Federacja Skautingu Europejskiego
• Organizacje harcerskie z kraju i zagranicy
• Mtodziezowy Dom Kultury w Rawie

Mazowieckiej
• Muzeum Zieml Rawskiej

• Zmganizowanie biwaku
• Liczba uczestnik6w LJiwaku

• Styczen-maj 2011 - przygutowanla du obozu
• Czerwiec 2011 - organizacja ubuzu
• W nastf;pnych latach cykliczna

organizacja biwaku
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Badania przeprowanzune w Skandynawii potwierdzajq, iz gl"y w rodzaJu LARP oraz RPG swietnie
sprawdzajcj sir; w edukacJi dzieci i mlodziezy Skutecznie tqCZq teorir; z praktykq, rozwijajq intelekt
i umiej~tnosci, UCZqkreatywnosci, krytycznego myslenia, wyciqgania trafnych wniosk6w na podstawie
dost~pnych danych, efektywnej komunikacji Sq tez dobrym narzr;dziem objasniaJqcym ztozone,
skomplikowane procesy W Polsce co prawda juz w poprzedniej c'Jekadzie wprowadzono teatralne gry
fabularne do szk6t, ale dotychczas zaden z osrodk6w nie zapracowal na miano niekwestionowanej
stolicy tego typu technik edukacyjnych To okazja dla Rawy Mazowieckiej, bowiem dZi~ki obecnosci
w szeregach "Topor6w" nauczycieli istnieje szansa na wtqczenie do programu nauczania lokalnych
szk6t gier fabularnych LARP m6gtby si~ okazac szczeg61nie przydatny w nauczaniu litel"atury,
wiedzy 0 spoteczenstwie oraz historii.

W pewnym sensie rawskie szkoly stalyby si~ poletkiem doswiadczalnym wdrazania tego
rodzaju technik, a z biegiem czasu, mogtaby si~ dzielic swoimi doswiadczeniami z plac6wkami
z innych miast.

UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO
POZVCJONOWANIA MARK I ORAZ TRENDOW

• Rawa Mazowiecka jako "miasto gier",
strategicznie troszczqce si~ 0 wszystkich
swoich mieszkanc6w

• Nauka poprzez zabaw~, cwiczenie
mlodych umysl6w

• Kilku rawsklch nauczycieli nalezy
do stowarzyszenia "Topory", co powinno
ulatwic popularyzacj~ gier fabularnych
w lokalnych szkolach

• Wizerunek Rawy jako mlasta innowacyjnego
• Popularyzacja niekonwencjonalnych fOI"m

nauczania wsr6rJ rawskich nauczycieli
Uatrakcyjnienie oferty enukacyjneJ
rawskich szk6t
Podlliesienie poziomu ksztalcenla

• Mlodziez z rawskich szk6t
• Srodowisko nauczycielskie

• Pulskle Towarzystwo Banania Gier
W Jerzy Szeja)

• Jopory"
• Starostwo Powiatowe
• DYI"ektorzy I"awskich szk6t
• Ministerstwo Erlukacji NaronoweJ



• Liczba lekcji, w kt6rych wykorzystano
elementy gier fabulamych

• Liczba nauczyclell, kt6rzy wtqczyli LARP do
swojego warsztatu dydaktycznego

2011 - opracowanie metorlolugil prowarlzenla
lekcJi z wykorzystaniem gier fabularnych

• Po 2012 - kontynuacJa proJektu
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Z ukazji swif;ta Buzegu Ciala w rawskim kosciele ou PasJunistow rukrucznie uklarlany jest
przepif;knej ururly rlywan kwiatowy W jego twmzenie zaangazuwane jest szerukie grono usoll
(zwlaszcza kolliet), a sam prujekt zmienia sif; za kazdym razem. Ani zrljr;'cia, ani nawet usobiste
ollejrzenie dzieta nie oddajq jednak w pelni trudu, ktol'y jest w nie wkladallY ani misternej rolluty
jego tworcow Ollie te kwestie umuzliwi natomiast nagrana metudq animacji poklatkowej filmuwa
relacja z tej pracy Obejl'zenie jej w przyspieszonym tempie bf;dzie zachwycac i sklaniac do pokazania
tej relacji innym Stqd z gory zalozyc mozna, ze taki film "wpuszczony" do Internetu cieszyc sif;
bf;dzie ogromnq popularnosciq, a poinformowani 0 nim internauci sami bf;dq rozsylac go mif;dzy sobq
(mechanizm wirusowy) Jednoczesnie skala i stopien ztozonosci przedsif;wzif;cia pozwolq podkreslic
wizerunkowe zwiqzki kwietnego dywanu z istotnymi dla mar'ki Rawy wartosciami, takimi jak gra
(tu w postaci ukladanki), planowane i strategiczne myslenie, wspolpraca A wcale na tym nie ucierpi
sfera sacrum - dywan stanie sif; bowlem symbolem pracy nad sobq i dqzeniem do doskonatosci, a nie
blahq i nieistotnq igraszkq

W pewnym sensie rawskie szkoty statyby sif; poletkiem doswiadczalnym wrazanla tego
rudzaju technik, a wl'az z zbiegiem czasu. moglaby sir;' rlzielic swoimi rloswiarlczeniami z placowkami
z innych miast

UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO
POZVCJONOWANIA MARKI ORAZ TRENDQW

• Rawa Mazowiecka jako miejsce kreatywne
I oryginalne (tu wdrazamy najlepsze pomystyl)

• Motywy gry/ukladanki, wspolpracy
i planowania strategicznego

Internauci
• Ludzie starsi I wierzi:jcy

Dziennikarze

Zwrocenie uwagi opinii puulicznej na miasto
Popularyzacja rawskiego rlywanu kwiatowego
Uruchomienie w Internecie mechanizmu
wlrusowego

• 00 Pasjonisci i osolly tworzejce dywan
• Studio filmowe
• Mlorlzi rawianie (tu oni mugej zalnicjowac

"szum" wokol filmu w Internecie)



• Realizacja matenatu filmowegu
LiczlJa jego orl:.ton w sieci
LiczlJa merlialnych rlonlesien 0 filmie
i rlywanie

• Przygutowanie i uzgorlnienie
:.zczegolow projektu ze wszy:.tkiml
realizuJc!cymi gu partnerami

• Realizacja filmu - porlczas
Oktawy Bozego Ciala

• Popularyzacja filmu w Sieci - zar-az pO
Bozym Ciele
UWAGA jesli sif; uda, pierw:.zy taki film nagrac
mozn" juz w 2011: w kolejnych latach mozna
wZiCjc pod uwagf; rozwoj projektu i nastf;pne
realizacje filmowe
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Rawa jest miastem z bareizo ciekawq przeszlosciq - niestety eio eizis przetrwalo niewiele jeJ
matel'ialnych slaeiow. Olatego tez trueino eioswiaeiczye i w pefni oeiczue to eizieeizictwo poeiczas
stallcJareiowej wizyty w I'uinach zamku czy tez miejskim muzeum

Jednak historia to nie tylko pokryte patynq (i - czasem - kUI'zem) eksponaty i zachowane fragmenty
architektury To rowniez opowiesci, postacie, ciekawe wydarzenia czy zapadajqce w pami~e obrazy
wano je ocalie i udost~pnie szerszej publicznosci Jak7

Najprostszym i zarazem najtanszym sposobem b~dzie zalozenie dedykowanej teJ tematyce strony
internetowej Autorem zawartych na niej tresci powinni bye pracownicy Muzeum Ziemi Rawskiej,
ktorzy juz obecnie prowadzq prace archiwistyczne i historyczne. lecz ich rezultaty Sq dost~pne
jedynie dla nielicznych

Na pewno spisana mozliwie szczeg610wo historia Rawy z podziafem na poszczegolne wieki, lata
czy epoki Ale to bye powinna jedynie osnowa, na ktorej rozpi~te zostanq wszelkie legendy, opowiesci,
anegdoty i dykteryjki - I'owniez te, ktore trudno zweryfikowac. a ktore budujq lokalnq specyfik~
i nadajq barwnosci miejskiej narracji (historia skarbu rawskiego, ..rawskie inspiracje Szekspira", motyw
Anielskiej Gory etc)

Co zatem powinno znaleze si~ na takiej stronie7
Procz takich tresci, JUZdzis, choe w I'Ozproszeniu, w duzej miel'ze clost~pnych w sieci, szczegolnie
cenne b~dq materiafy wizualne: dawne mapy, ryciny, zdj~cia oraz rozne dokumenty, swiadectwa
i artefakty - zarowno te publiczne, wydawane przez wtadze, jak i pl'ywatne (fotografie, zaproszenia
na ul'Oczystosci I'Odzinne, pamiqtki sprzed wiekow) Wazne tez, by strona prezentowafa nie tylko
histori~ w wersji .,oficjalnej", ale rowniez i jej "drugq stl'One", blizszq autentycznemu zyclu
i codziennemu jego doswiadczaniu przez "zwyklych ludzi"

Jesli tylko si~ znajdq, powinny zatem zostae zeskanowane, udost~pnione i omowione materiafy
pozwalajqce poczue rawski rytm historii - np dawne menu z karczm czy oberzy, kopie szyldow czy
opakowan mlejskich kupcow, opisy glosnych przest~pstw, zdj~cia z imprez. reprinty i faksymile pism
i drukow sprzeei lat etc Ich udost~pnienie zainteresowanym, pragnqcym skorzystae z tych materialow
w artykufach, pracach naukowych, stronach internetowych, prezentacjach multimedialnych etc
odbywae sir; powinno na jak najmnieJ skomplikowanych zasadach (np licencja typu public clomain czy
jedynie wym6g podania zrodta) Rozchodzqc si~ "w swiat" b~dq upowszechniae miasto i rJudowae jego
markowy wizerunek.



UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO
POZYCJONOWANIA MARKI ORAZ TRENDOW

• Rawa jako miejsce 0 ciekawej histol-ii
• Znaczenle wyobrazni clla buciowy wizerunku

przesztosci
• "Zywa" i namacalna prezentacja ciziej6w

(a nie jej "encyklopedyczna" formuta)

• Popularyzacja wizerunku Rawy
• "Odkrycie" wielu interesujqcych ciekawostek

sprzeci wiek6w, atrakcyjnych dla medi6w,
przewodnik6w, mitosnik6w Rawy

• Oodatkowe materiaty zr6dtowe, dla wszystkich,
kt6rzy piszq 0 Rawie

• Liczba udostr;pnlonych na stmnie
materiat6w /opracowari

• Liczba ociwieclzajqcych stronr;
• LlczLJadoniesieri meclialnych ° inicjatywie

• Mitosnicy historil z catego kraju
• Autorzy scenariuszy RPG do sy':>temow

historycznych (np "Ozikie Pola")
• Intemauci poszukujqcy ciekawych materiat6w

zr6citowych

• Muzeum Ziemi Rawskiej
• Biblioteka Miejska
• Lokalni znawcy i mitosnicy historii
• Lokalne firmy internetowe

• Pierwsza potowa 2011 - uzgonnienle
szczeg6tow projektu z pannerami

• Oruga potowa 2011 - znalezlenie pannera
intemetowego, kt6ry bezptatnie lub
w preferencyjnych cenach zrealizuje
technicznq stronr; projektu

• Czerwiec 2012 - ul'Uchomienie ':>er-wisu
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By skutecznie i konsekwentnie mzwijae wizeeunek miasta, dla kt6rego szczeg61nq ml~ odgl"ywajq gry,
wazne b~dzie nasycenle nimi przestezeni publicznej
Dlatego tez proponujemy

1. Udost~pnienie w pl'zestl"zeni publicznej miejsc, w ktoeych moL.4la zagrae w rozne gry
JUz w tej chwili na terenie zarzqdzanym pl"zez OSiR miesci si~ wielka szachownica - warto
rozwazye postawienie stolikow z narysowanymi planszami np w parku miejskim W wielu miastach
tego typu obiekty cieszq si~ duzq popularnosciq szczegolnie wsrod starszych mieszkancow, dla
ktorych stajq sir; wygodnym miejscem spotkan Na osiedlach mieszkaniowych pojawie si~ mogq np
stoly do gry w ping"ponga (betonowe, z metalowymi "siatkami", odporne na ew ataki wandali) czy
kosze do koszykowki Na chodnikach czy parkingach wymalowae mozna plansze do gry
w klasy A w plac6wkach kultury, wi~kszych sklepach czy obiektach sportowych stoty z planszami
do "Chinczyka", czy "Mlynka"

2. Podczas corocznej "ToporiarJy" odbywajq si~ konkursy na najlepszy kostium postaci rodem
ze swiat6w gier fantastycznych Warto, by pozostaly po nich trwale slady Dlatego sugerUJemy, by
najlepsze z takich prac eksponowae w pl"zestrzeni miejskiej Taka "mala architektura" rozproszona
w r6znych mieJscach stae si~ moze ciekawostkq tUI"ystycznq, a poszczeg61ne oblekty eazem utwmzq
mdzaj sciezki czy szlaku, podobnego do tego, ktory we Wroclawiu wytyczyly sylwetki keasnali

3. Wiele polskich miast szczyci si~ pomnikami dawnych wladc6w. R6wniez Rawa powinna
miee swoj wlasny pomnik kl"ola. Boleslaw Chrobry7 Kazimierz Wielki7 Wladystaw Jagiell07
Takich monumentow w kraju mamy juz setkil W dodatku zaden z tych wtadcow nie wiqze
si~ specjalnie z losami miasta W "miescie gier" natomiast smiato stanqe moze pomnik krola ...
szachowegol Odstonir;cie takiej ngury bedzie ciekawostkq nie lada - warto by brat w nlm udziat
jakis znakomity szachista. Sam monument b~dzie natomiast murowanq kotwicq medialnq
i miejscem, pod ktorym chr;tnie b~dq sir; fotogeafowali odwiedzajqcy miasto goscie

UlASAONIENIE W ODNIESIENIU DO
POlYCJONOWANIA MARK I ORAl TRENODW

Rawa jako "miasto gier"
Estetyzacja i upoezqdkowanle pezestezeni
publ icznej maekowego miasta

• Strategiczne myslenie 0 "pezemysle
czasu wolnego", zar6wno mieszkanc6w, jak
i gosci Rawy

• Mieszkancy miasta - nowe atrakcje, mlejsca
spotkan, patenty na czas wolny

• Milosnicy giee (w tym - szach6w)
z calego kl"aju

• Goscie odwiedzajqcy Rawe (nowy
"szlak" - produkt tueystyczny, oryginalna
ikuna - pomnik kr6la)



• PopularyzacJa wizerunku Rawy
• "Ciekawo:,tkuwe" relac)e w mediach
• Wzmucnlenle i uwiarygonnlenle mal-kuwegu

pl-zekazu "miasta gier"

• Liczba nowych pojawiajqcych si~
w miescie "planszy"
Liczba relacji w mediach

• Odstoni~cie "Pomnika kr6la" (tak/nie)

• Mlonziezowa Rana Mia:,ta (np 10kalizacJe
stolow plng-pongowych i koszy rlo koszykowki)

• Topmy - fanta:,tyczne stroje I po:,tacie
• KluLJszachowy Cai:,sa - pomnik kr61a
• Wojciech Pijanowskl - znany dziennikarz

i popularyzator giel- Uako ekspert pomocny
przy ustalaniu listy gier do:,t~pnych
w przestl'Zeni miasta)
Lokalne media

2012 - uzgodnienie z partneraml Iisty
i lokalizacji plansz oraz boisk
2013 - rozlokowanie gier w miescie

• 2013 - ustalenie z "Toporami" mozliwosci
i zasad eksponowania w miescie prac
nagronzonych w konkul-sie stowal-zyszenia
Pierwsza potowa 2013 - debata na temat
pomnika kr61a - z udzlalem miejscowych
artyst6w i szachist6w
Druga potowa 2013 - ogtoszenie konkul-su na
projekt/wykonanie pomnika

• 2014 - uroczyste odstoni~cie pomnika



W Rawie MazuwieckieJ panujq dogodne wal'unki clo uPl'awiania trzech dyscyplin spunu, z ktol'ych
sktada sie triathlon W Zalewie Tatal' ocJ lat organizuwany jest Mal'atun Ptywacki, a nietJawem otwarta
zostanie, potozuna po sqsiedzku, kryta ptywalnia Mozna przypuszczac. iz w sian za tym w jednej
z lokalnych szkot powstanie klasa sportowa 0 profilu ptywackim W mlescie i okolicy wytyczonu wiele
tras mwemwych, istnieje Rawska Grupa Rowerowa, a Rowemwy'Rajd Rudzinny jest prawdziwq gratkq
dla wielbicieli dwoch kotek takze spoza wojewodztwa To wydarzenie 0 wyrobionej mal'ce Dodatkowo
w LJiezqcym roku jeden z eta pow najwiekszej impl'ezy kolarskiej w kraju Tour cJePologne zaczynat sie
w grodzie nad Rawkq Natomiast do uprawiania trzeciej z omawianych dyscyplin - biegow - idealnie
nadaJq sie okolice zalewu oraz Park Miejski

Od mku w miescie funkcjonuje Zl'esztq Klub Sportowy Triathlon Rawa, ktory moze juz poszczycic sie
organizacjq impl'ezy rangi mistl'zowskieJ (Mistrzostwa Polski sztafet mix we wrzesniu 2010)

Triathlon jest. jak na warunki polskie, stosunkowo mtodq dyscyplinq sportu, dlatego
tatwiej w nim 0 sukcesy niz w przypadku gier zespotowych czy kolarstwa Dotychczas tez zacJen
z usrocJkow w naszym kr'aju nie zrlystansowat pozostatych jako niekwestionowane centrum tego
spunu To szansa cJla Rawy, 0 ktorej specjalisci mowiq, iz posiacJa jedne z najlepszych warunkow
w klaju cJo pl'zeprowadzania zawodow triathlonowych JecJnak do ogtoszenia Rawy stolicq polskiego
triathlonu daleka dmga WymagatotJy to wystqpienia kilku czynnikow jednoczesnie - oprocz tJazy
treningowo-startowej - organizacji corocznych pl'estizowych zawodow w Rawie oraz sukcesow
osiqganych przez I'awskich zawodnikow.

Triathlon to bezposl'ednia promocja Rawy, a doktadnie jej naturalnych walorow, bowiem informacja, iz
miasto to organizuje na swoim terenie zawody triathlonowe Jest jednoznaczne z tym, iz posiada ono
atrakcyjne tereny rekl-eacyjno-sportowe - akwen wodny, trasy biegowe i rowerowe

Triathlonowe weekendy to takze pomysl dla rawskich hoteli na produkt turystyki aktywnej
skiemwany do grupy mieszkancow Warszawy poszukujqcych mocnych wrazen.

UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO
POZYCJONOWANIA MARKI ORAZ TRENDOW

Rawa pusiada cJogucJnewarunki cJo
upl'awiania tl'iathlonu

• Osuoy uprawiajQce tl'iathlon
• Dziennikarze



• Stwul'zenie cykl icznych zawurl6w
triathlunuwych

• Prumucja miasta. jej naturalnych atut6w.
poprzez triathlon

• Sukcesy sportowe

• Liczba zaworlnik6w
• Liczba cztonk6w sekcji triathlonowej

• Klub Spurtuwy Trlathlun Rawa
• Osrorlek Sportu i Rekreacj I

• Urzcjrl Miasta
Polski Zwiqzek Triathlonu

• Polski Komitet Olimpijski

• Wrzesien 2011 - organizacja zawud6w
triathlonowych

• po roku 2011 - kontynuacja projektu
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Turystyka karawaningowa Jest wygodnq i zyskujqcq na popularnosci formq podrozowania
5ezon kal'awaningowy w naszej ':>trefie klimatycznej trwa zazwyczaj od kwietnia do konca wrzesnia
W tym czasie dmgami w poblizu Rawy Mazowieckiej przejezdzajq tysiqce kampel'ow, rJla kt6rych
miasto mogtoby sie stac dogodnym punktem przystankowym na trasie nad polskie morze bqdz do
Warszawy Magnesem przyciqgajqcym zmotoryzowanych turystd'w z pewnosciq bytoby tez otoczenie
rawskiego pola (zalew, las. kryty basen, obiekty zabytkowe)

Mimo strategicznego po!ozenia na przecieciu szlak6w drogowych wojew6dztwo t6dzkie posiada
niewiele p61 kempingowych przystosowanych do przyjmowania kamper6w (we wschodniej czesci
l6dzkiego wtasciwie jedynie w Piotrkowie Trybunalskim) To szansa dla Rawy, by - na swolm terenie
- przejqc ten segment rynku

UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO
POZYCJONOWANIA MARKI ORAZ TRENDOW

• Podrozowanie kampel'ami, tak popularne
w Zachodniej Europie. staje sie r6wniez coraz
modniejsze w naszym kraju

• Potozenie Rawy Mazowieckiej w pobl izu tras
drogowych oraz duzych aglomeracji miejskich

• ZWlekszenie liczby przyjazd6w turystycznych
do Rawy
Rozbudowanie uraz zroznicuwanie bazy
nuclegowej w miescie

• turysci karawaninguwi
• turysci lranzytowi

• Osmdek 5portu i Rekreacj I

w Rawie Mazowieckiej
• Polskie Towarzy':>two Turystyki Campel'OweJ

i Caravaningowej
• Czasopisma i portale podl'oznicze
• Media branzowe (min "Caravaning Expel'!,:

"Polski Cal'avaning Magazyn Aktywnego
Wypoczynku", wwwkarawanlngpl)

• Biura podrozy
• Wydawcy przewodnikow tury':>lycznych pu

regionie i Polsce



• Utworzenie pola karawanlngowego
· Liczba publikacJI (min w przewodnikach oraz

prasie podrozniczeJ) na temat powstania pola
• lIczba osob nocujqcych na rawskim polu

karawani ngowym

2011-2012 - znalezienie lokalizacji pod pole
karawaningowe
2013- 20 14 - burlowa oraz promocja pola
karawaningowego
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Goscie zlokalizowallego w poblizu miasta hutelu nalezq du atl'akcyjnej, ale jednuczesnie
bardzo wymagajqcej gl'UPY turyst6w Dudatkowo OSSA zostala tak zaprujektuwana, by wi~kszosc
z ich uczekiwan spelnic na mieJscu Dlatego Rawa powinna zapmponowac takie uslugi bqdz atrakcje,
kt6rych zbudowany od pudstaw w szczel'ym polu osrodek nie jest w stanie spelnic
Atutaml miasta b~dq jego zabytki (kolej wqskutorowa, a zwlaszc~ zamek) oraz infl'astruktura
rekl'eacyjno'sportowa (kryta plywalnia, ludowisko) Jednak prawdziwq gratkq dla hotelowych gosci
(obeenych i potencjalnych) mogq si~ stac wydarzenia, plansze, instalacje w pl'zestrzeni publicznej
nawiqzujqce do gier oraz fantastyki

Oferta hotelu OSSA z pewnosciq zyska na konkurencyjnosci, jesli znajdq si~ w niej kolonie oraz obozy
tematyczne, oczywiscie poswi~cone gmm fabularnym Zyska na tym r6wniez i samo miasto, znajdujqc
kolejny dow6d na "stotecznosC w tej odmianie turystyki eventowej

UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO
POZVCJONOWANIA MARKI ORAZ TRENDOW

• Kolonie i obozy tematyczne nawiqzujq do big
idea Rawy, czyli do "gry" oraz do modnego
obeenie mal'ketingu duswiadczen

• Wzrost liczby gosci hotelu OSSA
odwiedzajqcych Raw~ Mazowieckq

• Umieszczenie rawskich atrakcji w ofelTie
hotelowej

• Budowanie wizerunku Rawy Mazowieckiej
Jaku "miasta gier"

• Urzqd Miasta
• Hotel OSSA

Lista wsp61nych przedslt;:'wzit;:'c hutelu
i miasta

• Dl'Uga puluwa 2011 - przygotowanie pelnej
ofeny wsp6tpracy miasta z hotelem
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Tego typu przyklady architektury poprzemy:,towej, jak
znajdujqcy si~ w poblizu Zalewu Tatar. mlyn wodny
stajq si~ obeenie chlubq wielu miast i regionow todzka
Manufaktura czy Slqski Szlak Zabytkow Techniki Sq tego
najlepszymi dowodami I mtyn moglby, oczywiscie
z zachowaniem odpowiedniej skali, zaczqc petnic
podobnq funkcj~ wobec Rawy Mazowieckiej W Jego
murach m6glby powstac hotel. restauracja Atutem mtyna
jest jego polozenie w miejskim pasie rekreacyjnym

Obecnie w okolicy dominujq tablice z regulaminami
i zakazami Rekreacyjny i rouywkowy charakter
tego obszaru warto wzmoenic przyjaznq i czytelnq
komunikacjq wizualnq Tel-en je:,t wartosciowy, ale
jeszcze zyska w oczach mieszkanc6w i gosci, gdy pojawiq
si~ w nim mapki catej okolicy, prosto i przejrzyscie
akcentujqce tutejsze walory i atrakcje (plaze, wr;>dkowiska.
sciezki, lokale gastmnomiczne, ciekawostki przyrodnicze
etc) Sciezki spacerowa i rowerowa nie powinny roznic
sie jedynie kolorem i oznakowanielll umieszczonym
na poczqtku trasy Ze wzgl~d6w bezpieczenstwa warto
powt6rzyc w kilku miejscach rysunek roweru, zeby
wiadomo bylo, kt6rr;>dy mozna jezdzic. a gdzie spokojnie
mogq sir;>poruszac piesi

W Rawie MazowleckieJ funkcjonuje pr(;'zne srorJowi:,ko
milosnik6w muzyki hip-hop To grupa znaczqca ze
wzgl~rJu na swojq liczebnosc i zaangazowanie, ale takze
z uwagi na :,am charakter tej kultury, obejmujqcej
wielu wymial-ow tworczosci arty:,tycznej (muzyka.
spiew /melorecytacja, poezja. taniec. graffi ti - :,treet art)
i zacieraJCicej porJzial mir;>dzy tWOITq i odbimccj
Rawscy hiphopowcy to nie tylko fani tego rorlzaju
muzyki, ale CZf;':,to1-6wniez autorzy wiele rJziatan
tworczych, 0 uznanej w regionie renomie i sporej
aktywnosci w merJiach (zwlaszcza w Internecie)



Nieporlobna przeceniac znaczenia tej
grupy. przeciwnie warto korzy~tac z jej talentow
i pomyslow Doskonatq platformq w~potpracy
na linii miasto-hiphopowcy it'~t Miebki Dom
Kultury. zaangazowany w organizacje Rawskich
Pr-zeglqrlow Hip-Hopowych Tego typu rJziatalnose
powinna bye kontynuowana i rozwijana. LJowiem
r-ap, w pr-zeciwienstwie rJo LJluesama w miescie
swoich urldanych mitosnik6w. ktorzy tworZq silne
i cur-az bar-dziej znane w kr"aju srodowisko.

Podczas Dni Rawy lub impr'ezy. ktor'a je zastqpi,
proponuJemy zmganizuwae wydarzenie
szachowe Szachy to sport stosunkowo malo
skomercjalizowany - i nawet najwir;ksze ich
gwiazdy nie nalezq dzis do grona kosztownych
do ew. wspolpracy celebrytow Zaproszenie
na takie swir;to ktoregos z mir;dzynarodowych
arcymistrzow nie powinno przekraczae
finansowych mozliwosci miasta. a udziat gracza
tej rangi powinien zapewnie rozgtos wydarzenlu.
zwir;kszye frekwencjr;. przyciqgnqe szachistow.
ktorzy odwazq sir; stanqe ria rywal izacj i z
mi~trzem porlczas symultany (mistrz maze
grae jerlnoczesnie nawet na kilkudziesieciu
szachownicach) Bye moze rowniez kt6rys z
wielkich pmrlucent6w sprzetu komputerowego
luLJoprogramowania zechce wy~tawie przeciw
arcymistr-zowi sw6j prortukt (virle mecze Garrego
Kasparowa z maszynq IBM Deep Blue) Ana
pewno LJul'mlstrz Rawy berlzie m6g1 wyzwae
swoich orJpowiednik6w z miast partner~kich
NyiLJatm i Boskovice na partyjkr; szach6w
tr6josobowychr
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