
To masz Mar kow ski 1) 

Pod nie sie nie ja ko ści ży cia miesz kań ców Rze szo wa 
a wzrost je go atrak cyj no ści tu ry stycz nej 

Abs trakt 

Od kil ku lat moż na wy raź nie za uwa żyć, że ja kość ży cia w Rze -
szo wie zde cy do wa nie wzro sła. Jej po pra wa prze ja wia się w licz nych
re mon tach, bu do wach i prze bu do wach na te re nie mia sta. Rze szów
pięk nie je z dnia na dzień, znacz na część ka mie nic zo sta ła od no wio -
na, od zy sku jąc no wy blask. Po wsta ły no we dro gi, a ist nie ją ce jezd -
nie po sze rzo no i po pra wio no ich na wierzch nie. Swo ją daw ną świet -
ność od zy skał rów nież rze szow ski ry nek. Rze szów ja ko sto li ca re -
gio nu, z licz ny mi urzę da mi, za kła da mi pra cy, uczel nia mi, miej sca -
mi wy po czyn ku i roz ryw ki, a tak że obiek ta mi kul tu ral ny mi jest bar -
dzo atrak cyj ny dla miesz kań ców, jak i przy jezd nych go ści. Mia sto
ma du ży po ten cjał, by stać się w oczach tu ry stów przy jeż dża ją cych
na Pod kar pa cie miej scem war tym zo ba cze nia. Ce lem ar ty ku łu jest
pró ba osza co wa nia, czy pod nie sie nie ja ko ści ży cia miesz kań ców
Rze szo wa wpły nę ło na wzrost atrak cyj no ści tu ry stycz nej te go mia -
sta. W wy ni ku prze pro wa dzo nej ana li zy da nych sta ty stycz nych oraz
po zo sta łych wia ry god nych ma te ria łów na le ży wnio sko wać, iż wraz
z po lep sza ją cą się sy tu acją spo łecz ną miesz kań ców Rze szo wa na -
dal bę dzie wzra stał po ziom atrak cyj no ści tu ry stycz nej te go mia sta. 
Sło wa klu czo we: Rze szów, atrak cje tu ry stycz ne, za go spo da ro wa nie
tu ry stycz ne.

1) Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa



Abs tract

A ten den cy of li ve le vel growth in be twe en the in ha bi tants of the
ci ty of Rze szów can be ob se rved sin ce se ve ral years. Nu me ro us in -
ve st ments in to new stre ets and the new hard sur fa ce of the old ones,
ci ty bu il dings re con struc tions and others ma kes the ci ty mo re and
mo re be au ti ful each year. Al so the ci ty mar ket squ are ga ined its pre -
vio us splen dor. Rze szów as the re gio nal ca pi tal with it's nu me ro us
of fi ces, wor king in fra struc tu re, aca de mies as well as re cre ation, en -
ter ta in ment and cul tu ral po ssi bi li ties be co me an in te re sting spa ce
not on ly for the in ha bi tants but al so for vi si tors. The ci ty con ta ins
a hu ge po ten tial to be co me a vi sit worth whi le for to uri sts co ming to
Pod kar pa cie re gion. The aim of this ar tic le is an at tempt to es ti ma te
„if”, and in which de gree the li ve le vel growth im pac ted on growth
of to urism at trac ti ve ness of the ci ty. 
Key words: Rze szów, to urism at trac tions, to urism in fra struc tu re.

Wstęp

Nie ule ga wąt pli wo ści, że pla no wy i zrów no wa żo ny roz wój sek -
to ra tu ry stycz ne go jest czyn ni kiem wpły wa ją cym na pod nie sie nie
ja ko ści ży cia miesz kań ców ob sza ru re cep cyj ne go (Ga wo rec ki
2003). Rów nież nie ule ga wąt pli wo ści, że pro ces kre owa nia atrak -
cyj no ści tu ry stycz nej jest „dwu stron ny” (Prze cław ski 1979, Gar rod,
Fy all, 1998). Po dob nie jak obec ność tu ry stów wpły wa na pod nie -
sie nie ja ko ści ży cia miesz kań ców ob sza ru re cep cyj ne go (co po -
zwa la na do dat ko we in we sty cje w in fra struk tu rę), tak in we sty cje
w in fra struk tu rę (nie tyl ko stric te tu ry stycz ną) pod no szą atrak cyj -
ność da ne go miej sca dla tu ry stów. Do tych cza so we do świad cze nia
ba daw cze w in nych re gio nach świa ta wska zu ją rów nież, że in we -
sty cje w rów nym stop niu słu żą oby dwu stro nom (Dłu żew ska 2007;
Wall 1993). 

Ce lem ar ty ku łu jest pró ba osza co wa nia, czy pod nie sie nie ja ko ści
ży cia miesz kań ców Rze szo wa wpły nę ło na wzrost atrak cyj no ści tu -
ry stycz nej te go mia sta. 

Ar ty kuł opie ra się na ana li zie ma te ria łów sta ty stycz nych udo -
stęp nio nych przez Urząd Mia sta Rze szo wa oraz na wy wia dach śro -
do wi sko wych pro wa dzo nych za rów no z przed sta wi cie la mi władz
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mia sta, jak i z miesz kań ca mi. In for ma cje zo sta ły po głę bio ne po -
przez ob ser wa cję bez po śred nią uczest ni czą cą i nie uczest ni czą cą. 

Sy tu acja spo łecz no -g osp oda rcza w Rze szo wie

Od 1 stycz nia 2009 r., po ostat nim po sze rze niu gra nic mia sta,
Rze szów ma pra wie 98 km2 po wierzch ni. Mia sto li czy po nad 170
tys. miesz kań ców. Rze szów jest za ra zem naj waż niej szym ośrod -
kiem biz ne so wym, ad mi ni stra cyj nym, jak i kul tu ral nym re gio nu. 

Rze szów bar dzo efek tyw nie po zy sku je pie nią dze z Unii Eu ro pej -
skiej. Ak tu al nie ma naj wyż szy udział fun du szy unij nych w do cho -
dach pol skich miast i wzo ro wo je wy ko rzy stu je. W ro ku 2006 za jął 5.
miej sce w ran kin gu naj bo gat szych pol skich miast wo je wódz kich.
W po rów na niu z ubie gły mi la ta mi wy nik ten jest wzro sto wy. W 2008
r. Rze szów, ja ko jed no z 12 miast w kra ju, osią gnę ło nad wyż kę bu dże -
to wą wy no szą cą 2 mln zł. (Si dor 2008). Rze szów nie ustan nie na gra -
dza ny jest ja ko mia sto przy ja zne przed się bior com, któ re stwa rza in -
we sto rom do god ne wa run ki funk cjo no wa nia i roz wo ju, a tak że dba
o ist nie ją ce pod mio ty go spo dar cze. Nie za leż ni eks per ci po raz ko lej -
ny okre śli li in we sto wa nie w Rze szo wie ja ko bez piecz ne, spraw ne
i uczci we, uzna jąc tym sa mym Rze szów ja ko „Gmi nę Fa ir Play”.
W 2006 r., mia sto uzy ska ło też pra wo do uży wa nia zna ku „Zło ta Lo -
ka li za cja Biz ne su” (www. erze szow. pl, 2008.01.30). Do naj waż niej -
szych in we sty cji w za kre sie po pra wy es te ty ki mia sta w la tach 2006-
2007 na le ża ły re mon ty 104 ele wa cji bu dyn ków, w tym 33 ele wa cji
bu dyn ków za byt ko wych. Prze pro wa dzo no bu do wy i re wi ta li za cje kil -
ku par ków na te re nie mia sta, za sa dzo no po nad 100 ty się cy sztuk ro -
ślin, w tym po nad ty siąc sztuk drzew. W mie ście po wsta ły licz ne pla -
ce za baw dla dzie ci, fon tan ny i po ideł ka. W za kre sie miej skie go ukła -
du ko mu ni ka cyj ne go w la tach 2006-2007 prze pro wa dzo no bu do wy,
prze bu do wy i mo der ni za cje wie lu ki lo me trów ulic. Du żym przed się -
wzię ciem jest obec nie bu do wa ko lej nych od cin ków tzw. ob wod ni cy
pół noc nej. Wzdłuż po wsta ją cych no wych dróg są bu do wa ne ko lej ne
tra sy ro we ro we. Wła dze Rze szo wa dą żą do te go, by po łą czyć wszyst -
kie tra sy, na te re nie ca łe go mia sta i stwo rzyć w peł ni droż ną ko mu ni -
ka cyj nie sieć tras ro we ro wych. Obec nie na te re nie mia sta ist nie je 65
km tras dla ro we rzy stów (www. erze szow. pl, 2008.01.29). 
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W opu bli ko wa nych przez Ra dę Mo ni to rin gu Spo łecz ne go ba da -
niach, któ re są re gu lar nie prze pro wa dza ne pod na zwą „Dia gno za
Spo łecz na 2007”, wśród 19 naj więk szych miast Rze szów zna lazł
się na wy so kim miej scu. Pod wzglę dem ja ko ści ży cia za jął 4. miej -
sce, za Gdy nią, Gdań skiem i War sza wą. W mie ście są pro wa dzo ne
dzia ła nia pro eko lo gicz ne, po le ga ją ce m. in. na se lek tyw nej zbiór ce
od pa dów i zbie ra niu elek tro śmie ci. Dzię ki no wo cze snej tech no lo gii
uzdat nia nia wo dy, do któ rej zo stał włą czo ny pro ces ozo no wa nia
wstęp ne go, znacz nej po pra wie ule gła ja kość wo dy pit nej. Wo da
i po wie trze są czy ste, gdyż w Rze szo wie brak brud ne go prze my słu
(Si dor 2008). Rze szów znaj du je się rów nież w czo łów ce naj bez -
piecz niej szych miast Pol ski. 

Nie zwy kle istot ne zna cze nie dla Rze szo wa ma Mię dzy na ro do wy
Port Lot ni czy Rze szów Ja sion ka, któ ry jest po ło żo ny nie speł na 3 ki -
lo me try od gra nic mia sta. Po ostat niej mo der ni za cji lot ni sko po sia -
da no wy ter mi nal, a tak że dru gi co do dłu go ści w kra ju pas star to wy
(po war szaw skim Okę ciu) dłu go ści 3200 m. Du żym atu tem lot ni ska
jest to, że dzię ki wy so kiej kla sy sys te mo wi po mo cy świetl no -n aw -
ig acy jnej do lą do wa nia oraz no wo cze snej osło nie me te oro lo gicz nej
mo że ono przy jąć wszyst kie ty py sa mo lo tów i to na wet przy bar dzo
trud nych wa run kach at mos fe rycz nych. Jed no cze śnie ba da nia wy ka -
za ły, że jest to je den z naj bez piecz niej szych por tów lot ni czych
w Eu ro pie. Ze wszyst kich lot nisk w kra ju Rze szów ma naj więk szą
licz bę dni po god nych (www. lot ni sko -rz eszow. pl 2008.02.4). 

W Rze szo wie bar dzo do brze jest roz wi nię ta edu ka cja. W kil ku
uczel niach wyż szych na te re nie mia sta kształ ci ok. 60 tys. stu den -
tów. Rze szów na le ży do naj bar dziej aka de mic kich miast w Pol sce,
gdyż znacz ny od se tek miesz kań ców sta no wią stu den ci (www. erze -
szow. pl (2008.01.30). 

Na wy so kim po zio mie jest rów nież dzia łal ność klu bów spor to -
wych. Rze szów to ośro dek ta kich dys cy plin, jak: siat ków ka, żu żel,
sko ki do wo dy, ka ra te, te nis sto ło wy czy boks. W zi mie moż na ko rzy -
stać z pię ciu kry tych pły wal ni oraz lo do wi ska. Na uwa gę za słu gu je
tak że Ha la Spor to wo -W id ow isk owa, bę dą ca jed nym z naj więk szych
i naj no wo cze śniej szych te go ty pu obiek tów w Pol sce. Umoż li wia
ona or ga ni zo wa nie du żych im prez spor to wych, kul tu ral nych i wy sta -
wien ni czych, a mo że po mie ścić ok. 4500 wi dzów. Wie le im prez or -
ga ni zo wa nych w ha li na Pod pro miu ma cha rak ter mię dzy na ro do wy. 
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W Rze szo wie bar dzo do brze roz wi nię ty jest sek tor han dlo wo -
-usł ug owy, cze go wy ra zem są licz ne cen tra han dlo we i hi per mar ke -
ty, a tak że or ga ni zo wa ne czę sto i z du żym roz ma chem im pre zy tar -
go wo -w yst awie nn icze. 

Wa lo ry tu ry stycz ne Rze szo wa

Rze szów to mia sto o wie lo wie ko wej hi sto rii, w któ rym moż na
od na leźć bli sko 700 za byt ko wych bu dow li, w tym wie le z nich
o szcze gól nych wa lo rach ar ty stycz nych i hi sto rycz nych (Kłos
2005). Mia sto zna ne jest przede wszyst kim z ze spo łu daw ne go kon -
wen tu pi ja rów, w któ rym obec nie mie ści się Mu zeum Okrę go we,
ze spo łu klasz tor ne go ber nar dy nów, ko ścio ła far ne go oraz zam ku
(Kru czek 2007). 

Sta re Mia sto obej mu je ma ły frag ment Śród mie ścia z do brze za -
cho wa nym pier wot nym ukła dem urba ni stycz nym, się ga ją cym okre -
su śre dnio wie cza. Za bu do wa ryn ku to głów nie jed no pię tro we ka -
mie ni ce, po cho dzą ce z okre su od XV do XIX wie ku. Wszyst kie ka -
mie ni ce ma ją głę bo kie, skle pio ne piw ni ce. Stud nia po cho dzą ca
z XVII wie ku, od ko pa na i zre kon stru owa na, ma głę bo kość 15 me -
trów. 

Ra tusz po wstał w XIV wie ku, lecz był wie lo krot nie nisz czo ny
i prze bu do wy wa ny. W pod zie miach bu dyn ku wi docz ne są frag men -
ty mu rów i ele men tów ar chi tek to nicz nych, z któ rych naj star sze po -
cho dzą z XV wie ku. Pod ko niec XX wie ku do ko na no do kład nej re -
stau ra cji ra tu sza, przy wra ca jąc po miesz cze niom wy strój neo go tyc -
ki (Kłos 2003). Na ryn ku rze szow skim zmie nio no pły tę głów ną ryn -
ku, zre kon stru owa no stud nię i otwo rzo no Pod ziem ną Tra sę Tu ry -
stycz ną wraz z Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej. 

Pod ziem na Tra sa Tu ry stycz na (Fot. 1) li czy obec nie 369 me trów,
a two rzy ją 25 piw nic i 15 ko ry ta rzy, któ re są roz miesz czo ne na
trzech kon dy gna cjach się ga ją cych 10 me trów w głąb. Więk szość
piw nic jest zlo ka li zo wa na pod ka mie ni ca mi, a łą czą ce je ko ry ta rze
pod sa mą pły tą ryn ku, co wy róż nia tę tra sę spo śród in nych te go ty -
pu w Pol sce (www. erze szow. pl, 2008.05.02). 
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Rze szów mo że po szczy cić się rów nież du żą licz bą za byt ko wych
(w tym śre dnio wiecz nych) ko ścio łów. Na uwa gę za słu gu je Ko ściół
Far ny, któ ry zo stał wznie sio ny oko ło ro ku 1434. Do naj więk szych
bo gactw ko ścio ła na le żą szcze gól nie trzy po mni ki gro bo we Rze -
szow skich, fun da cji Li gę zy. Wa lo rem tu ry stycz nym jest rów nież
Ko ściół Św. Krzy ża wraz z klasz to rem i daw nym ko le gium pi ja rów,
znaj du ją ce się przy re pre zen ta cyj nej uli cy 3 Ma ja. Za in te re so wa nie
wzbu dza zwłasz cza oka za ła póź no ba ro ko wa fa sa da ko ścio ła. Z ko -
lei Sank tu arium ber nar dy nów szczy ci się głów nie cu dow ną fi gur ką
Ma ryi. 

Atrak cją Rze szo wa są rów nież oka za łe re zy den cje. Naj waż niej -
szą bu dow lą jest Za mek oto czo ny ka mien ny mi for ty fi ka cja mi. Pod -
czas prac re mon to wych zna le zio no tu pod ziem ny tu nel oraz śla dy
wcze sno śre dnio wiecz ne go osad nic twa. 
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Fot. 1. Wej ście do Pod ziem nej Tra sy Tu ry stycz nej (fot. T. Mar kow ski) 
Pho to 1. Un der gro und to urist way en tran ce (by T. Mar kow ski)



Wa lo rem tu ry stycz nym jest tak że ba ro ko wy pa ła cyk Lu bo mir -
skich, wznie sio ny na rzu cie li te ry H, naj praw do po dob niej we dług
pro jek tu sław ne go mi strza ar chi tek tu ry – Tyl ma na z Ga me ren oraz
dwie daw ne rze szow skie sy na go gi, od bu do wa ne w okre sie po wo jen -
nym. Jed na z sy na gog mie ści obec nie ar chi wum, dru ga zaś jest
miej scem wy staw ar ty stów współ cze snych. 

Dość nie ty po wą atrak cją, ze wzglę du na bez po śred nie są siedz -
two du że go mia sta, jest na tu ral ny, czy sty akwen w gra ni cach Rze -
szo wa, bę dą cy dla mie szań ców (i nie tyl ko) w okre sie let nim miej -
scem spor tów i re kre acji (Kłos, 2005). Rze szów sta no wi głów ny
ośro dek ba zo wy dla tu ry sty ki na Pod kar pa ciu, dzię ki ide al ne mu po -
ło że niu w sa mym cen trum re gio nu oraz roz wi nię tej ko mu ni ka cji
dro go wej i lot ni czej. Po ło że nie sto li cy Pod kar pa cia w cen trum re -
gio nu, na prze cię ciu się głów nych szla ków pro wa dzą cych na Sło wa -
cję i Ukra inę, obec ność no wo cze sne go Mię dzy na ro do we go Por tu
Lot ni cze go, stwa rza dla mia sta nie po wta rzal ną szan sę roz wo ju. 

Ruch tu ry stycz ny w Rze szo wie

Rze szów jest pew ne go ro dza ju bra mą w stro nę Biesz czad,
„punk tem wy pa do wym” do zwie dza nia in te re su ją ce go re gio nu, ja -
kim jest Pod kar pa cie. Rze szów jest rów nież waż nym ośrod kiem kul -
tu ral nym, gdzie wie le im prez ma cha rak ter mię dzy na ro do wy. Sta ty -
sty ki z ostat nich lat wska zu ją na to, że mia sto z ro ku na rok od wie -
dza wię cej osób. Sa mo mia sto Rze szów nie na le ży do ośrod ków ty -
po wo tu ry stycz nych, choć jak już wspo mnia no, ma licz ne wa lo ry tu -
ry stycz ne. 

Jak już wspo mnia no, mi mo że mia sto nie jest głów nym ce lem
od wie dzin tu ry stów przy jeż dża ją cych na Pod kar pa cie, to jed nak sta -
je się czę sto miej scem noc le go wym. Wraz z roz wo jem Rze szo wa
i po wsta wa niem no wych obiek tów ho te lar skich w pierw szych la tach
XXI wie ku moż na za ob ser wo wać, po po cząt ko wym spad ku, wy raź -
ny wzrost licz by osób ko rzy sta ją cych z obiek tów zbio ro we go za -
kwa te ro wa nia, w tym ho te li (ryc. 1 i 2). 
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Co raz więk szy ruch pa sa żer ski ob ser wu je się na rze szow skim lot ni -
sku. Port Lot ni czy Rze szów Ja sion ka z ro ku na rok ob słu gu je więk -
szą licz bę pa sa że rów. Szcze gól nie du ży wzrost, zwłasz cza przy jezd -
nych z za gra ni cy, moż na by ło za uwa żyć w la tach 2005 i 2006, co
jest wy ni kiem uru cho mie nia po łą czeń z Wiel ką Bry ta nią i Sta na mi
Zjed no czo ny mi (ryc. 3, 4, 5). 
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Ryc. 1. Ko rzy sta ją cy z ho te li w Rze szo wie w la tach 2000-2006 (Źró dło: Opra -
co wa nie wła sne na pod sta wie US w Rze szo wie 2007) 

Fig. 1. Ho tel oc cu pan cy in Rze szów in the pe riod of 2000-2006 (GUS 2007). 

Ryc. 2. Korzystający z obiektów zbiorowego zakwaterowania w Rzeszowie 2003-
2006. (Źródło: Opracowanie własne na podstawie US w Rzeszowie 2007)

Fig. 2. Night accommodation occupancy in Rzeszów in the period of 2000-2006
(US Rzeszów 2007).
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Ryc. 4. Pa sa że ro wie za gra nicz ni przy by li do Por tu Lot ni cze go Rze szów Ja sion ka
w la tach 2000 - 2006. (Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie GUS 2007) 

Fig. 4. Fo re ign pas sen gers at Rze szów Ja sion ka air port in the pe riod of  2000-
2006 (GUS 2007) 

Ryc. 3.Pa sa że ro wie kra jo wi przy by li do Por tu Lot ni cze go Rze szów - Ja sion ka w la -
tach 2000 - 2006. (Źró dło: Opra co wa nie wła sne na pod sta wie GUS 2007) 

Fig. 3.Na tio nal pas sen gers at Rze szów Ja sion ka air port in the pe riod of  2000-
2006 (GUS 2007) 



Rze szow ski port lot ni czy nie ustan nie się roz wi ja. Wzra sta za po -
trze bo wa nie na ko lej ne po łą cze nia lot ni cze, zwłasz cza z za gra ni cą.
Per spek ty wa roz wo ju jest obie cu ją ca, gdyż z pro gnoz wy ni ka, że
w po drze szow skiej Ja sion ce ruch bę dzie szyb ko wzra stał. Miesz -
kań cy Pod kar pa cia chcąc le cieć na wet za oce an, chęt niej sko rzy sta -
ją z rze szow skie go por tu niż z od le głe go Kra ko wa czy War sza wy.
Port Lot ni czy Rze szów Ja sion ka od gry wa szcze gól ną ro lę, gdyż jest
to obec nie je dy ne lot ni sko na tzw. „ścia nie wschod niej” Pol ski,
a jed no cze śnie przy gra nicz ne lot ni sko Unii Eu ro pej skiej. 

Wzra sta ją ca licz ba osób ko rzy sta ją cych z rze szow skie go lot ni ska
nie za wsze prze kła da się na licz bę od wie dza ją cych mia sto Rze szów.
W mie ście roz wi ja się jed nak ba za noc le go wa. Obec nie ist nie je tu
kil ka na ście ho te li, w tym otwar te w ostat nim cza sie dwa ho te le czte -
ro gwiazd ko we: Am ba sa dor oraz Grand Ho tel (www. erze szow. pl,
2008.05.02). 

112

Ryc. 5. Licz ba ob słu żo nych pa sa że rów w Por cie Lot ni czym Rze szów Ja sion ka,
su ma sty czeń - gru dzień. (Źró dło: Wia do mo ści Tu ry stycz ne, lu ty 2008) 

Fig. 5. Pas sen gers tra ve ling thro ugh Rze szów Ja sion ka air port in the pe riod of
2000-2006 (GUS 2007)



Pod su mo wa nie

Rze szów to du że mia sto, waż ny ośro dek miej ski, pręż nie roz wi -
ja ją cy się, po ło żo ny na prze cię ciu się waż nych szla ków. Tu ry sty ka
kra jo znaw cza nie jest dzie dzi ną de cy du ją cą o roz wo ju mia sta, nie
ule ga jed nak wąt pli wo ści, że mo że ona sta no wić dla Rze szo wa do -
dat ko we źró dło do cho dów. Zmia ny, ja kie do ko na ły się i na dal do ko -
nu ją się na te re nie mia sta, po wo du ją więk sze za in te re so wa nie Rze -
szo wem, wpraw dzie przede wszyst kim wśród przed się bior ców.
Skut kiem te go jest roz wój tu ry sty ki biz ne so wej, im pli ku ją cy nie -
zbęd ne in we sty cje w za kre sie za go spo da ro wa nia tu ry stycz ne go, np.
ho te li speł nia ją cych stan dar dy biz ne so we oraz in fra struk tu ry to wa -
rzy szą cej. Bo ga ta in fra struk tu ra to wa rzy szą ca, stwa rza ją ca moż li -
wość atrak cyj ne go spę dza nia cza su, sta no wi war tość za rów no dla
osób od wie dza ją cych Rze szów w ce lach biz ne so wych, jak i dla
miesz kań ców mia sta. Do wa lo rów „uzu peł nia ją cych” dla tu ry stów
biz ne so wych za li cza ją się obiek ty re kre acyj ne oraz „ty po we” wa lo -
ry kra jo znaw cze. Roz wój pew nych form tu ry sty ki wy da je się za le -
żeć przede wszyst kim od dal sze go roz wo ju mia sta, roz wo ju ist nie -
ją cych za so bów, in fra struk tu ry, no wych ini cja tyw oraz na le ży tej
pro mo cji mia sta. Du żą szan sę da je obec ność Pod ziem nej Tra sy Tu -
ry stycz nej, bę dą cej obec nie prio ry te tem tu ry sty ki w Rze szo wie. Do -
tych cza so wy roz wój mia sta jest w głów nej mie rze za słu gą obec ne -
go pre zy den ta mia sta Ta de usza Fe ren ca, któ ry spra wu je wła dzę już
dru gą ka den cję. Za bie ga on o roz wój mia sta, dba o wspól ne do bro
rze szo wian, umie jęt nie po zy sku je pie nią dze na ko lej ne in we sty cje,
głów nie ze środ ków unij nych. 

Li te ra tu ra

Dłu żew ska A., 2007, Spo łecz ne i eko no micz ne aspek ty roz wo ju tu ry sty ki
w Zjed no czo nych Emi ra tach Arab skich (w:) Ku rek W., Fa ra cik F.   
(red.), Stu dia nad tu ry sty ką. Pra ce geo gra ficz ne i re gio nal ne, In sty tut 
Geo gra fii i Go spo dar ki Prze strzen nej, Uni wer sy tet Ja giel loń ski, 
Kra ków. 

Gar rod B., Fy all A., 1998, Bey ond the Rhe to ric of Su sta ina ble To urism? 
To urism Ma na ge ment, t. 19, nr 3.

113



Ga wo rec ki W. W., 2003, Tu ry sty ka, Pol skie Wy daw nic two Eko no micz ne 
S. A., War sza wa. 

Głów ny Urząd Sta ty stycz ny, 2001-2007, Tu ry sty ka w 2000- 2006. 
In for ma cje i opra co wa nia sta ty stycz ne, War sza wa. 

Kłos S., 2005, Prze wod nik, Pod kar pac kie wo je wódz two, BOSZ, Ol sza ni ca.
Kłos S., 2003, Rze szów i oko li ce, Rok sa na, Kro sno. 
Kru czek Z., 2007, Pol ska, geo gra fia atrak cji tu ry stycz nych, Prok se nia, 

Kra ków. 
Prze cław ski K., 1979, So cjo lo gicz ne pro ble my tu ry sty ki, In sty tut 

Wy daw ni czy CRZZ; War sza wa. 
Si dor P., 2008, Mar ka Rze szów- gdzie je ste śmy? Ra port Urzę du Mia sta, 

ma szy no pis, Rze szów. 
Urząd Sta ty stycz ny w Rze szo wie, 2004- 2007, Wo je wódz two 

pod kar pac kie 2003-2006, Rze szów. 
Wall G., 1993, In ter na tio nal Col la bo ra tion in the Se arch for Su sta ina ble 

To urism in Ba li, In do ne sia, Jo ur nal of Su sta ina ble To urism, nr 1, 
ss. 38-47. 

www. erze szow. pl (2008.05.02). 
www. erze szow. pl (2008.01.30). 
www. erze szow. pl (2008.01.29). 
www. lot ni sko -rz eszow. pl (2008.02.4).

114


