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Wstęp 

Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008 – 2015 została 
opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. na zlecenie Urzędu 
Miejskiego. Wydziałem odpowiedzialnym za wdraŜanie „strategii” jest  Wydział 
Kultury, Promocji i Turystyki. Dokument został przyjęty Uchwałą Nr 311/2007 Rady 
Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007r.Raport przedstawia realizację działań 
zawartych w dokumencie przez Urząd Miejski oraz instytucje zainteresowane ze 
względu na profil działalności. Celem nadrzędnym strategii jest uczynienie z turystyki 
waŜnego czynnika rozwoju społecznego i gospodarczego Miasta Przemyśl. Struktura 
celów Strategii została oparta o 5 filarów – 5 obszarów priorytetowych, w ramach 
których zostały zapisane konkretne działania jakie muszą zostać wykonane, by 
osiągnąć cel nadrzędny. NaleŜą do nich: 

• produkt turystyczny (budowa markowego zintegrowanego produktu 
turystycznego integrującego walory Przemyśla, przygotowanie oferty 
turystycznej gotowej do sprzedaŜy na rynku usług turystycznych, generującej 
dochody), 

• zasoby ludzkie (przygotowanie i wdroŜenie systemu szkoleń dla szeroko 
pojętych kadr obsługi ruchu turystycznego),  

• wsparcie marketingowe (zbudowanie marki turystycznej Przemyśla i 
stworzenie jego jasnego jednolitego wizerunku na mapie turystycznej Polski i 
Europy) ,  

• przestrzeń turystyczna (rozbudowa bazy turystycznej i para turystycznej, 
poprawa dostępności turystycznej miasta),  

• wsparcie instytucjonalne (wypracowanie mechanizmów współpracy z branŜą 
turystyczną).  

 Wszystkie działania w zakresie rozwoju turystyki mają doprowadzić do 
budowania marki turystycznej miasta określonej jako „Miasto turystyczne – 
Twierdza Przemyśl”. Kierunek ten zakłada konieczność skoncentrowania polityki 
marketingowej na wypromowaniu zupełnie nowego znaczenia hasła Twierdza 
Przemyśl. Współcześnie Twierdza nie ma być budowlą fortyfikacyjną, lecz symbolem 
naszego produktu turystycznego. Pomysł Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl 
to stworzenie rynkowej oferty turystycznej na bazie potencjału turystycznego miasta w 
ramach poszczególnych segmentów, które umownie nazwano fortami ( fort aktywny,  
kulturowy, hobbystów, religijny, biznesowy i edukacyjny). 
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OBSZAR PRIORYTETOWY 1 – PRODUKT TURYSTYCZNY 

 

CEL STRATEGICZNY 1: Efektywne wykorzystanie potencjału turystycznego 
miasta 

CO 1.1 

WdroŜenie koncepcji zintegrowanego produktu 
turystycznego Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl 

Odpowiedzialny: Wydział Kultury, Promocji i Turystyki, Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

DZIAŁANIE 1.1.1  Upowszechnienie wiedzy na temat koncepcji 
produktu (do końca 2008) 

Warunkiem wstępnym wdroŜenia koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego 
jest wysoka świadomość jej istnienia, znajomość załoŜeń oraz pełna wiedza dotycząca 
moŜliwości aktywnego zaangaŜowania się. Publikacja pt. „Strategia Rozwoju 
turystyki dla miasta Przemyśla” została wydana w 2008r. w nakładzie 20 000 szt. 
Wybrano kilka nośników przekazu informacji:  
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• organizacja konferencji (17 stycznia 2008r.) w Starostwie Powiatowym 
inaugurującej budowę Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl jako 
pierwszego z wielu spotkań władz Miasta, organizacji pozarządowych i branŜy 
turystycznej  . W spotkaniu wzięło udział ok. 60 podmiotów zrzeszonych z 
branŜy turystycznej. Podczas spotkania zaprezentowano główne załoŜenia 
rozwoju turystyki dla miasta Przemyśla zawarte w dokumencie oraz 
podkreślono jaka ma być rola branŜy turystycznej w realizacji  koncepcji 
produktu turystycznego „Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl”.  

 

• kolportaŜ ulotki o „strategii turystyki” wśród mieszkańców Miasta podczas 

imprez organizowanych przez Urząd Miejski. Na specjalnie przygotowanym 

stoisku promocyjnym miasta moŜna było nabyć publikacje o strategii.  

• poinformowano wszystkie podmioty z branŜy turystycznej i organizacje 

pozarządowe (poczta tradycyjna  oraz mailing). Dodatkowo przygotowano 

około 100 płyt Cd-rom z informacją o strategii rozsyłając do interesariuszy 

rynku turystycznego.  

• udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych: Łódź, Kraków, 

Warszawa, Poznań, Lesko, Wiedeń, Graz, Budapeszt, Berlin, Kijów, Lwów 

• współpraca z Rejonowym Urzędem Poczty w Przemyślu (rozdano 8 000 szt. 

ulotek mieszkańcom na terenie  20 osiedli przemyskich) 

• na bieŜąco ulotka była dostępna w Centrum Informacji Turystycznej, ul. 

Grodzka 1 

•  stała polityka informacyjna jest prowadzona  poprzez artykuły tematyczne w 
miesięczniku „Nasz Przemyśl”. Jest to oprócz strony internetowej główne 
narzędzie do przekazywania informacji o strategii. Media lokalne wykazują 
małe zainteresowanie tą tematyką. Na bieŜąco były wysyłane komunikaty do 
mediów  o działaniach realizowanych w ramach Strategii. Od roku 2008 do 
2009  na zlecenie Urzędu Miejskiego został uruchomiony monitoring bieŜący 
artykułów o Przemyślu ukazujących się w ogólnopolskich mediach i był 
prowadzony przez Instytut Monitorowania Mediów w Warszawie.  

• artykuły ukazujące się  w „Naszym Przemyślu”  w przystępny sposób 
wyjaśniają główne załoŜenia Strategii Rozwoju Turystyki, oraz koncepcji 
Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl, przedstawiają korzyści 
wynikające z rozwoju turystyki oraz zachęcają społeczność (mieszkańców, 
lokalnych przedsiębiorców, rzemieślników oraz branŜę turystyczną i 
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okołoturystyczną) do włączenia się w budowę produktu turystycznego. 
Ukazały się następujące artykuły: 

 2008r. 

"Szlifowanie diamentu", Nasz Przemyśl, luty 2008 

"Miasto turystyczne - Twierdza Przemyśl", Nasz Przemyśl, luty 2008 

"W co oprawić perłę?", Nasz Przemyśl, marzec 2008 

"Forty inspirują", Nasz Przemyśl, kwiecień 2008 

 „Cudze chwalicie...”, Nasz Przemyśl, kwiecień 2008 

Ogólnopolska Kampania Promocyjna  „Marka turystyczna – Twierdza 
Przemyśl ”, lipiec  2008 

„Patrole Szwejków na ulicach miasta”, lipiec 2008 

„Przemyśl na kartach komiksu”, październik 2008 

„Światowy Dzień Turystyki”, listopad 2008 

 2009r. 

„Podsumowanie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Miasta”, styczeń 2009  

 „Konkurs na produkt turystyczny „Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl” 
maj 2009 

„Sezon turystyczny oficjalnie rozpoczęty” , czerwiec 2009 

„Drugowojenny bunkier dostępny dla zwiedzających” , czerwiec 2009 
„Dobry Wojak Szwejk i wehikuł czasu Wincentego Svobody” , wrzesień 2009 

• Głównym nośnikiem informacji jest internetowa strona miejska, gdzie w dziale 
„Turystyka” została stworzona zakładka pn. „Strategia rozwoju turystyki”. 
Umieszczono w niej pełny tekst Strategii z moŜliwością pobrania pliku 
tekstowego jak równieŜ „artykuły” w przystępny sposób wyjaśniające główne 
załoŜenia Strategii oraz koncepcji produktu turystycznego: „Wstęp do 
Strategii”, „Marka Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl”, „Logo 
promocyjne Miasta Przemyśl”.  

- ponadto na miejskiej stronie na bieŜąco umieszczane są informacje na temat 
szkoleń, konferencji spotkań, konkursów dot. realizacji Strategii. W/w 
informacje są zawsze umieszczane w 2 miejscach: główna strona miejska 
(aktualności) oraz w odpowiedniej zakładce w dziale Turystyka. Informacje te 
trafiają przy pomocy newsletterów do przedstawicieli mediów oraz 
zarejestrowanych subskrybentów. 

-    uruchomiono katalog stron internetowych, który z załoŜenia jest zbiorem 
odnośników do stron www związanych z naszym miastem, a więc nie tylko 
oficjalnych stron instytucji lecz równieŜ stron prywatnych, stowarzyszeń, 
galerii internetowych, itp. z Przemyśla i okolic. 
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- współpraca ze studentami w zakresie przekazywania materiałów na temat 
Strategii rozwoju turystyki do pisania prac magisterskich i licencjackich.  

 

DZIAŁANIE 1.1.2 Organizowanie warsztatów kreatywności dot. 
moŜliwości kooperacji przy wdraŜaniu produktu (2008–2012) 

 

 

Cykl spotkań z branŜą turystyczną związany z procesem wdraŜania Strategii Turystyki 
rozpoczął się  w 2008r. Łącznie od 2008r do 2010r. zostało zorganizowanych 9 
spotkań z branŜą turystyczną  i otrzymało certyfikaty 190 osób z branŜy hotelowej, 
gastronomicznej, biur turystycznych,  organizacji turystycznych, kulturalnych i słuŜb 
publicznych. Tematyka szkoleń została opracowana na podstawie raportu z 
przeprowadzonych badań ankietowych wśród podmiotów turystycznych. Sugestie 
zawarte w raporcie znalazły odzwierciedlenie  w programie szkoleniowym. 
Zagadnienia prezentowane przez dobrze wykwalifikowaną kadrę szkoleniową 
dotyczyły tematów związanych z pozyskiwaniem środków  finansowych na 
działalność w turystyce, marketingiem w hotelarstwie i gastronomii,  promocją i 
marketingiem w branŜy turystycznej, obsługą klienta (standardy, techniki i procedury 
obsługi gości przez słuŜby hotelowe i kelnerskie),  zagadnienia z historii miasta 
pokazujące moŜliwości budowania  produktu „Miasto Turystyczne Twierdza 
Przemyśl” oraz obsługa turystów przez słuŜby publiczne. Od momentu wprowadzenia 
„strategii turystyki” odbywają się liczne spotkania z branŜą turystyczną. Udział w 
szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy szkoleń wyraŜają chęć dokształcania się i 
doceniają moŜliwość zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji. 
Zainteresowanie jest bardzo duŜe i widać potrzebę organizacji kolejnych szkoleń, tym 
razem bardziej specjalistycznych, ukierunkowanych na zdobywanie umiejętności 
praktycznych. Wybór miejsca do zajęć szkoleniowych obejmuje lokale gastronomiczne 
i hotelowe, co sprzyja  nawiązaniu bliŜszej współpracy z właścicielami obiektów i 
zachęca do większej aktywności uczestników szkolenia.  
W 2009r. i 2010r. wybrano obiekty, a wśród nich: Baza dydaktyczno – szkoleniowa 
„Belferek”, Restauracja hotelowa „Gromada”, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Domek Ogrodnika. W planie są kolejne spotkania uwzględniające inne obiekty 
turystyczne. 
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2008r.  

• Odbyły się dwa szkolenia:  w styczniu poświęcone prezentacji podstawowych 
zadań wynikających ze Strategii, w lutym poświęcone wdraŜaniu produktu 
„Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl”. W ramach bloku szkoleniowego 
dla branŜy turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej zaprezentowano 
moŜliwości budowania oferty turystycznej wykorzystując walory historyczne i 
kulturowe Przemyśla i regionu. Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładów 
Lucjana Faca „Historia miasta i regionu”, Tomasza Pudłockiego „śycie 
codzienne w Przemyślu w okresie autonomii Galicji” i Jacka Błońskiego 
„śycie kulturalne i obyczajowe Ŝołnierzy w Twierdzy Przemyśl”. 
Stowarzyszenie 3-go Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej 
zaprezentowało wyposaŜenie wojskowe z okresu I wojny światowej. Swoją 
działalność przybliŜyło takŜe Przemyskie Stowarzyszenie Dobrego Wojaka 
Szwejka. 

• Kolejnym etapem wdraŜania strategii miało być zaplanowane na 12 i 13 marca 
b.r. atrakcyjne szkolenie terenowe z przewodnikiem PTTK w formie 
wycieczki krajoznawczej dla pracowników przemyskich hoteli, biur 
turystycznych, restauracji, słuŜb publicznych i firm usługowych. Dwudniowe, 
bezpłatne szkolenie miało przybliŜyć zainteresowanym atrakcje Przemyśla, 
Twierdzy Przemyśl i najbliŜszych okolic. Niestety, pomimo szerokiej reklamy 
szkolenia w prasie, Internecie i bezpośrednio u przedstawicieli branŜy nie 
doszło do niego z powodu niewielkiego zainteresowania. 

2009r. 

W marcu i listopadzie 2009r.odbyły się łącznie  4 spotkania z branŜą turystyczną. W 
marcu o tematyce:  „Promocja i marketing w bran Ŝy turystycznej”  (budowanie 
atrakcyjnego wizerunku w oparciu o koncepcję produktową Strategii rozwoju 
turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015, nowoczesne narzędzia komunikacji 
marketingowej w brandingu i marketingu terytorialnym, trendy i tendencje w 
turystyce biznesowej – moŜliwości budowania zintegrowanego produktu miejsca), w 
listopadzie: „Mo Ŝliwości pozyskiwania środków finansowych w zakresie 
turystyki” (moŜliwości pozyskiwania dofinansowania na działania związane z 
turystyką w sektorowych programach operacyjnych: PO Innowacyjna Gospodarka, PO 
Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Rozwój Polski 
Wschodniej szansą dla podkarpackiej turystyki, Aspekty związane z turystyką w 
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, Prezentacja 
wyników badań przeprowadzonych w sezonie letnim nt. „Wizerunek miasta 
Przemyśla i jego atrakcyjność turystyczna w opiniach turystów”.   Szkolenia było 
prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A w Warszawie. Cykl 
szkoleń został wzbogacony o zagadnienia z Obsługi klienta – standardy, techniki i 
procedury obsługi gości przez słuŜby hotelowe”, „Marketing w hotelarstwie i 
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gastronomii”. Zajęcia  były prowadzone przez wykładowców z Hotelarskiego 
Centrum Szkoleniowego w Świeciu. 

• cykl szkoleń organizowany w Rzeszowie przez Stowarzyszenie  B4 w ramach 
projektu "ŚcieŜki Wiedzy - profesjonalne szkolenia dla branŜy turystycznej". 
Informacja o szkoleniu została przesłana przez Podkarpacką Regionalną Organizację 
Turystyczną. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Poinformowano branŜę turystyczną zachęcając 
do korzystania z oferty. Szkolenie adresowane do  pracowników z branŜy turystyczno-
hotelarskiej z terenu całego Podkarpacia. Dodatkowo na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w zakładce Turystyka została umieszczona oferta o szkoleniach. 

2010r. 

• Szkolenie  „Kelner – nowa jakość usług w serwisie kulinarnym”  

Zakres tematyczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia: doskonalenie 
wiedzy i umiejętności wykonywania czynności w zakresie organizacji i techniki 
obsługi konsumenta – gościa, kompleksowej obsługi imprez okolicznościowych, 
bankietów itp., kształtowanie zasad etyki i kultury zawodowej, prawidłowych postaw, 
nawyków, sposobu komunikowania się i reagowania na Ŝyczenia konsumentów. 
Odbyły się dwa spotkania ze względu na duŜe zainteresowanie ze strony branŜy 
gastronomicznej. Łącznie przeszkolono 70 kelnerów. Zajęcie szkoleniowe odbywały 
się  w Hotelu „Gromada” oraz w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.   

• Szkolenie dla służb publicznych – „Obsługa turystów” 

 

 

Szkolenie zostało zorganizowane w październiku w „Domku Ogrodnika”. Jego 
adresatami były słuŜby publiczne, w tym przedstawiciele StraŜy Miejskiej, Policji, 
StraŜy Granicznej  
i SłuŜby Celnej. Ogółem w szkoleniu uczestniczyło 14 osób, w tym 9 męŜczyzn i 5 
kobiet. Kluczowym celem szkolenia było właściwe przygotowanie uczestników do 
obsługi ruchu turystycznego w 3 wymiarach: 

 wiedzy o Przemyślu jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. 
 wiedzy o działaniach promocyjnych podejmowanych w mieście i moŜliwości 

korzystania z nich. 
 wiedzy o zasadach obsługi turystów. 
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• Wykaz działa ń oraz pomysłów na rzecz realizacji idei „Miasto 
turystyczne – Twierdza Przemy śl” : 
 

-  Akcja w sezonie letnim (2008 - 2010) „Patrole w Twierdzy Przemyśl”, org. 
Przemyskie Stowarzyszenie Dobrego Wojaka Szwejkowie - w ramach akcji 
Zdobywca Twierdzy Przemyśl rozdawane są medale oraz ulotki dla zainteresowanych 
zwiedzaniem fortów Twierdzy Przemyśl, dodatkowo wydawane są gadŜety 
promocyjne „Szwejkowskie”: kartki i widokówki, gazetka Wiadomości 
Szwejkowskie, kubki i kufle, fajki podkowy, smycze, „złom forteczny”, kalendarz 
Szwejkowski) 

- 2 października 2010r. wręczono nagrody laureatom II edycji konkursu "Wawrzyn 
Polskiej Turystyki". Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. Wśród 
wielu nagrodzonych znalazło się równieŜ Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dobrego Wojaka Szwejka. Laureaci Konkursu otrzymali Honorowe Statuetki 
"Wawrzyn Polskiej Turystyki",a jednocześnie zostali nominowani do Polskiej 
Akademii Innowacji Turystyki, zainicjowanej przez Stowarzyszenie Wspierania 
Rozwoju Turystyki i ALMAMER WyŜszą Szkołę Ekonomiczną w dniu 3 
października 2009 r. na uroczystej Gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Celem 
Akademii jest m.in. zgłaszanie uwag i wniosków do projektu, dokumentów i aktów 
prawnych istotnych dla rozwoju turystyki; inicjowanie nowych form rozwoju turystyki 
krajowej i zagranicznej ze szczególnym ukierunkowaniem na upowszechnienie 
róŜnych form turystyki wśród młodzieŜy szkolnej i akademickiej oraz turystyki 
rodzinnej; monitorowanie stanu polskiej turystyki; współpraca z organizacjami 
krajowymi i zagranicznymi. 

 

- otwarcie w 2010r. nowego lokalu gastronomicznego „Melduję posłusznie” z 
elementami wystroju Szwejkowskiego oraz menu z okresu CK 

- otwarcie w 2010r. ekspozycji z II wojny światowej -   Bunkier Linii Mołotowa k/H. 
Gromada (prywatna inicjatywa młodych Przemyślan) 

- wprowadzenie elementów Szwejkowskich w pizzerii Galicyjskiej   

-tworzenie punktów it ( Brama Sanocka Dolna, Forteczny punkt IT na Stoku 
Narciarskim w sezonie letnim)  

- Maraton rowerowy „Twierdza Przemyśl” (org. Towarzystwo Cyklistów)  

- impreza „Nocne zwiedzanie Zamku Kazimierzowskiego” i   „Sto lat temu na dworcu 
w Przemyślu” (2008 i 2009r.)(org. Koło Przewodników Turystycznych) 

- Bal „Twierdza Przemyśl” (2009r. ,org. POSIR) 

- wystawa E. Cieszyńskiej „Twierdza” (Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej) 

- Rekonstrukcje historyczne: ”Operacja Barbarossa” (2007r.), „Wrzesień 1939” 
(2008r.), „A mury runą…” (2009r.) 

Imprezy turystyczne: 
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− Zawody Narciarskie na Stoku Narciarskim 

− Zimowy Rajd na Kopystańkę (styczeń), org. Klub Górski PTTK „Karpaty” 

− Światowy Dzień Przewodnika”(luty) 

− Przemyski Wieczór Szantowy , org. Centrum Kulturalne, Kapitanat Portu Przemyśl, 
Żeglarski Klub „San”(luty) 

− Ogólnopolski Rajd „Twierdza Przemyśl” (kwiecień i październik), org. PTTK 

− Podkarpacki Jarmark Turystyczny (maj), org. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki 

− Forteczny Rajd Rowerowy (maj), org. PTTK  

− Rajd Pątniczy im. Jana Pawła II (czerwiec), org. PTTK 

− Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla na Zalewie Solińskim (lipiec), org. 
Stowarzyszenie Żeglarskie Salling 

− Historyczna Miejska Gra Terenowa (maj i sierpień); org. Przemyska Gildia Fantastyki 

− Ogólnopolski Rajd Turystyczny im. dr M. Orłowicza (wrzesień), org. PTTK 

− Cykliczne rajdy w okolicach Przemyśla; cały rok; org. Klub Górski PTTK „Karpaty” 

− Sobota z PTTK – wycieczki z przewodnikiem po Przemyślu i okolicach; od maja do 
września, org. Klub Górski PTTK „Karpaty” 

− Tramwaj wodny – cykliczne spływy kajakowe na trasie: Krasiczyn – Przemyśl w sezonie 
letnim; org. Wypożyczalnia sprzętu wodnego w Przemyślu 

− Obchody Światowego Dnia Turystyki (wrzesień), org. Wydział Kultury, Promocji  
 i Turystyki; 

− Akcja „Znam miasto Przemyśl i Ziemię Przemyską” adresowana do turystów 
krajoznawców /przyznawanie odznaki za zwiedzanie zabytków miasta i Ziemi 
Przemyskiej/ Org. Przemyski Oddział PTTK 

− Downtown/downhill (maj) , org. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

Oferta kulturalna: 

- Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych (maj); 

- Przegląd Form Scenicznych Wojska Polskiego (maj); 

- Noc Muzeów (maj) 

- Międzynarodowe Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty „Srebrny Czworokąt” (maj); 

- Przemyska Wiosna Fredrowska (czerwiec); 

- Święto Zamku (czerwiec) 

- Świętojańska Noc Jazzowa (czerwiec); 

- Święto Fajki (czerwiec) 

- Noc Iwana Kupały (lipiec) 

- Święto Miodu (lipiec) 

- Doroczna Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego (lipiec); 

- Wielkie Manewry Szwejkowskie Twierdzy Przemyśl (lipiec); 

- Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzyki Wokalnej (lipiec); 

- Salezjańskie Lato Muzyczne (lipiec, sierpień); 

- Dni Patrona miasta Przemyśla Świętego Wincentego „Wincentiada” (sierpień);  

- Przemyska Jesień Poetycka (wrzesień); 

- Dni Kultury Chrześcijańskiej (październik); 

- Jazz nad Sanem (październik); 

- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (październik); 

- Przemyska Jesień Teatralna (październik, listopad); 

- Przemyska Jesień Muzyczna (październik, listopad); 
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- Jazz Bez... (grudzień); 

- Festiwal Muzyki Akordeonowej (grudzień). 

- Parada Mikołajowa (grudzień) 
 
 
 
DZIAŁANIE 1.1.3  
Wspieranie procesu komercjalizacji zintegrowanego produktu 
turystycznego (2008–2015) 
 
  
• Co roku we wrześniu organizowany jest „Światowy Dzień Turystyki” . 
Impreza ma charakter plenerowy i jest  okazją do uhonorowania zasłuŜonych w 
promocję miasta oraz rozwój turystyki dla miasta Przemyśla.  

• Wręczanie odznak honorowych „Za zasługi dla Turystyki” przez Urząd 
Marszałkowski osobom fizycznym i organizacjom turystycznym z ternu woj. 
Podkarpackiego (akcja prowadzona od kilku lat) 

• Patronat Urzędu Miejskiego  obejmuje wiele inicjatyw podejmowanych w 
większości przez instytucje kulturalne, sportowe, edukacyjne i turystyczne. 
PrzewaŜają działania których pomysłodawcami są stowarzyszenia, a nie branŜa 
hotelowa, gastronomiczna czy biura turystyczne.   

• Urząd Miejski rokrocznie uczestniczy w targach turystycznych promując 
miasto w Polsce i zagranicą. Informacja o wyjazdach jest przekazywana do 
podmiotów turystycznych pocztą tradycyjną i e-mailową. Stoisko promocyjne 
organizowane jest przez  Urząd Marszałkowski woj. Podkarpackiego . Miasto  nie 
organizuje wspólnych wyjazdów na targi ze względu na niewielkie zainteresowanie  
ze strony branŜy turystycznej. 

• Zamieszczanie informacji o ofercie turystycznej na turystycznym portalu 
internetowym, w wydawnictwach itp. 

2010r. 

• „tvprzemysl” – Kanał wideo Miasta Przemyśla na youtube 

We wrześniu uruchomiliśmy specjalny kanał wideo dla Miasta Przemyśla na 
najpopularniejszym serwisie na świecie. Powstało w ten sposób miejsce, w 
którym miliony uŜytkowników Internetu z całego świata moŜe zapoznać się z 
naszym miastem poprzez filmy wideo promujące najpiękniejsze zabytki, 
miejsca oraz wydarzenia, które odbywają się w Przemyślu. Obserwując 
statystki odnotowujemy fakt, Ŝe oglądalność przemyskich filmów plasuje nas 
w czołówce na tle całego światowego serwisu. Kanał wideo znajduje się pod 
adresem: www.youtube.com/tvprzemysl. MoŜna tam dotrzeć równieŜ 
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bezpośrednio ze strony miejskiej www.przemysl.pl , poprzez baner z lewej 
strony o nazwie „Przemyśl – kanał wideo”. JuŜ w pierwszym miesiącu 
odnotowano spory sukces, według oficjalnych statystyk nasz kanał znalazł 
się w pierwszej dziesiątce subskrybowanych kanałów w swojej kategorii, 
oraz w pierwszej setce subskrybowanych kanałów (w danym miesiącu). 
Dwa najchętniej do tej pory oglądane filmy, „Przemyśl i okolice” oraz relacja z 
Finału Przemyskiej Sceny NiezaleŜnej w zaledwie kilka dni po opublikowaniu, 
zostały obejrzane przez ponad tysiąc widzów kaŜdy. Obecnie na naszym 
kanale wideo dostępnych jest kilkanaście filmów, podzielonych na kategorie. 
Wśród nich m.in. profesjonalne filmy promocyjne (obecne swego czasu na 
antenie ogólnopolskiej i telewizji satelitarnej), „Przemyśl i okolice” i „Miasto 
turystyczne – Twierdza Przemyśl”. Oba dostępne są w dwóch wersjach 
językowych: polska z angielskimi (Przemysl and neighbourhood), oraz polska 
z niemieckimi napisami (Przemysl und Umgebund). Niedawno 
upubliczniliśmy najnowszą produkcję o Parku Miejskim (polski lektor z 
angielskimi napisami), czy teŜ program telewizyjny o przemyskich fajkach i 
fajkarzach. Listę filmów wzbogacił archiwalny film o przemyskich 
podziemiach. Staramy się sukcesywnie wzbogacać nasz kanał o nowe wideo. 
Trwają prace nad udźwiękowieniem bajki o przemyskich niedźwiadkach, a od 
jakiegoś czasu rozpoczęliśmy prezentację reportaŜy z wydarzeń i imprez 
odbywających się w naszym mieście.  

• Oficjalny profil Miasta Przemyśla na facebook’u 

Z początkiem października 2010 r. uruchomiliśmy oficjalny profil Miasta 
Przemyśla na popularnym portalu społecznościowym facebook: 
http://www.facebook.com/pages/Przemysl/Miasto-Przemysl-profil-
oficjalny/145743275469716 .  

Idea powstania profilu jest taka, aby nie była to kopia strony miejskiej, lecz 
bardziej przyjazne miejsce dla wszystkich sympatyków naszego miasta. 
Pojawiają się tam więc zarówno waŜne komunikaty, ale teŜ wpisy bardziej na 
luzie, przemyskie ciekawostki, zaproszenia na imprezy kulturalne (równieŜ te 
nieformalne), informacje kulturalne i turystyczne oraz róŜne konkursy z 
nagrodami. Kolejne wpisy i aktualności są codziennie uzupełniane, a 
dodawanie komentarzy i moŜliwość prowadzenia dyskusji przez internautów, 
sprawia, Ŝe jest to strona bardziej „Ŝywa”, otwarta i przyjazna dla ludzi. 
Zasubskrybowało nas juŜ prawie 900 uŜytkowników (okres październik-
grudzień), a statystyki pokazują, Ŝe oglądalność naszych wpisów dochodzi 
nawet do 5 tys. dziennie.  

• Wirtualny spacer po Przemyślu 
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Internetowa strona miasta (www.przemysl.pl) została wzbogacona o nowy, bardzo 
 ciekawy, przydatny i  funkcjonalny element. Jest nim wirtualny spacer po 
Przemyślu,  dzięki któremu internauci na ekranie monitora mogą wybrać się na 
wycieczkę po  najatrakcyjniejszych miejscach grodu nad Sanem. Wirtualny spacer jest 
zbiorem  dynamicznych panoram, które w atrakcyjny i nowoczesny sposób 
umoŜliwiają  internautom, mieszkańcom i turystom, zapoznanie się z pięknym 
miastem jakim jest  Przemyśl. Podczas wirtualnego spaceru, na ekranie monitora  
moŜemy podziwiać  miasto przechadzając się po najciekawszych miejscach i 
urokliwych uliczkach  Przemyśla,  zapoznać się z jego zabytkami, dosłownie 
poczuć atmosferę miasta…  bez wychodzenia z domu. 

 Jest to dopiero pierwszy etap wdraŜania wirtualnego spaceru po  Przemyślu i 
w  najbliŜszym czasie zostanie on wzbogacony o następne panoramy. W  sumie 
 projekt zakłada umieszczenie kilkudziesięciu panoram (zrobionych zarówno w 
 letniej jak i zimowej scenerii), tak by oddać pełen obraz miasta i umoŜliwi ć 
swobodne  poruszanie się po jego uliczkach. Z pewnością znajdą się tu panoramy z 
Kopca  Tatarskiego, stoku narciarskiego, dziedzińca zamkowego, WieŜy Zegarowej i 
wiele  innych. 

• wydawany jest rokrocznie „Informator turystyczny ”  gdzie znajduje 
się pełna oferta o atrakcjach turystycznych miasta, baza turystyczna, kalendarz 
imprez i inne waŜne informacje dla turystów i mieszkańców miasta. Publikacja 
jest bezpłatna,   powszechnie dostępna i wydana w nakładzie 20 000 egz.  

• Co miesiąc ukazuje się informator miejski  prezentujący najwaŜniejsze 
wydarzenia kulturalne, sportowe i turystyczne odbywające się w Przemyślu.  

• Na terenie miasta funkcjonują urządzenia informacyjne „Infokioski 
multimedialne usytuowane w trzech miejscach: Urząd Miejski, Zamek 
Kazimierzowski, pl. Niepodległości.   Działające całodobowo Infokioski dają 
moŜliwość dostępu zarówno do strony internetowej Urzędu Miejskiego (bez 
moŜliwości dotarcia do zewnętrznych stron internetowych), jak i osobnej 
strony poświęconej informacji  turystycznej oraz komunikacji e-mailowej. 
Dodatkową atrakcją jest moŜliwość  zrobienia zdjęcia i  przesłania go drogą 
e-mailową oraz  skorzystanie z kamery zainstalowanej w urządzeniu. 
Planowane są  kolejne lokalizacje. 

• współpraca z branŜą turystyczną koncentruje się na kilku płaszczyznach 
współpracy: 

 - odbywają się liczne imprezy i często są kierowane zaproszenia do podmiotów 
turystycznych z terenu miasta zachęcając do promocji podczas kiermaszów, jak 
chociaŜby „Podkarpacki Jarmark Turystyczny”, „Obchody Światowego Dnia 
Turystyki”, „Wincentiada” i inne.  
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 - promocja oferty przemyskiej podczas targów  turystycznych  
 - organizacja szkoleń dla branŜy turystycznej podnoszących kwalifikacje 

zawodowe oraz poziom świadczonych usług. 
 - przekazywanie materiałów promocyjnych o Przemyślu do branŜy 

turystycznej  
 
• organizacja konkursów 

  W  2009r. „Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl”.  Celem konkursu było 
 zainspirowanie do stworzenia nowych atrakcyjnych produktów turystycznych 
w  ramach koncepcji „Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl” i ich 
popularyzacja.   Konkurs został ogłoszony w kategorii: kwaterunek, jadło, 
pamiątka z miasta, oferta  przyjazdowa do Przemyśla, impreza wizerunkowa. 
Wśród przesłanych zgłoszeń  najliczniejszą grupę stanowiły stowarzyszenia 
turystyczne , z branŜy turystycznej nie  otrzymano Ŝadnych ofert.  

• konkurs na film o Przemyślu (2010r.) 

  Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM w Przemyślu włączył się w projekt 
 Przemyskiej Sceny NiezaleŜnej pt. „Nakręcony Przemyśl”. Jest to konkurs 
skierowany do szerokiej grupy uczestników i mogą w nim wziąć udział równieŜ osoby 
spoza Przemyśla. Celem konkursu było  propagowanie sztuki filmowej wśród 
młodzieŜy i dorosłych, zachęcanie do wyraŜania siebie za pomocą języka filmowego, 
danie moŜliwości skonfrontowania swoich prac z pracami innych, zachęcanie 
mieszkańców do aktywnego udziału w Ŝyciu miasta, a takŜe promocję Przemyśla w 
ten ciekawy sposób. Szczegóły na: http://www.przemysl-niezalezni.blogspot.com 
(zakładka: „Nakręcony Przemyśl”).  

  

CO 1.2 

Kreacja nowych produktów turystycznych 

DZIAŁANIE 1.2.1  
Opracowanie koncepcji wykorzystania źródeł termalnych na cele 
turystyczne  
(odpowiedzialny: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska) 

Badania dot. terenu, głębokości występowania, wydajności złoŜa, temp., składu 
mineralnego  i pozostałych informacji dot. wód geotermalnych i ewentualnych 
moŜliwości ich wykorzystania wiąŜą się z b. kosztownymi badaniami, Bez 
konkretnego inwestora i wydanej mu koncesji na poszukiwanie wód termalnych  przez 
Ministra Środowiska - Głównego  Geologa Kraju niemoŜliwe. Nie mniej jednak w 
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2009 r. Miasto Przemyśl pozyskało opracowanie Prof. dr hab. inŜ Wojciecha 
Góreckiego z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie nt. „Analizy wykorzystania 
wód i energii geotermalnej w Polsce”  oraz opracowanie Dr inŜ. Józefa Chowańca z 
Państwowego instytutu Geologicznego oraz mgr inŜ Adama Górki z PGN i G 
nt.„Oceny moŜliwości rozwoju Geotermii na Podkarpaciu”. Z opracowań tych wynika, 
iŜ rozpoczęcie projektów badawczych i ocena moŜliwości rozwoju geotermii naleŜy 
uwzględnić duŜe ryzyko przedsięwzięcia i b. wysokie koszty pozyskania wody czy 
energii geotermalnej  oraz moŜliwości kojarzenia źródeł geotermalnych z 
potencjalnymi odbiorcami. Rozwój projektów geotermalnych, pomimo często 
istniejących korzystnych warunków geologicznych w duŜej mierze hamowany jest 
kosztami wierceń otwierających dostęp do zgromadzonej pod powierzchnią ziemi 
wody termalnej.     

ZałoŜenia dot. ew. wykorzystania wód termalnych moŜliwe jest wyłącznie w 
przypadku pojawienia się powaŜnego inwestora zewnętrznego, który przedstawi 
koncepcję wykorzystania wód w celu uzyskania koncesji przez Ministra Środowiska. 

DZIAŁANIE 1.2.2  
Włączenie się w budowę markowego transgranicznego produktu 
turystycznego Szlak Kupiecki Via Regia (2008–2015) 

W dniach 29-30.09.2010 r. w Rynku w tzw. „Via Mobil” - pojeździe typu camper  
prezentowana była wystawa multimedialna nt. przebiegu szlaku kulturalnego „Via 
Regia”                 i zabytków waŜniejszych miast znajdujących się przy tym szlaku. 
Osoby obsługujące          wystawę udzielały informacji o miastach i waŜniejszych 
zabytkach znajdujących się  
przy tym szlaku.  Klikając w ekran monitora odwiedzający mogli zapoznać się między  
innymi z potencjałem turystycznym Przemyśla (oferta przedstawiona była w języku     
polskim, ukraińskim, niemieckim i angielskim). 

 
DZIAŁANIE 1.2.3  
Poszukiwanie nowych inspiracji dla rozwijania/poszerzania oferty 
turystycznej (2008–2015) 
 
• Szkolenia i warsztaty dla branŜy turystycznej 
• Organizacja konkursów, które aktywizują i zachęcają do tworzenia 
atrakcyjnych ofert turystycznych. Od kilku lat organizowany jest Konkurs „Wędrówki 
Podkarpackie z inicjatywy Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w 
kategoriach: wygodny kwaterunek (hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, 
schroniska, campingi, pola namiotowe, agroturystyka), smaczne jadło - restauracje, 
kawiarnie, karczmy, zajazdy, puby, itp., wyjątkowa atrakcja turystyczna regionu – 
konkurs fotograficzny. W 2008r. laureatem konkursu i zdobywcą certyfikatu Polskiej 
Organizacji Turystycznej został produkt pn. „Szwejki z Cesarsko – Królewskiej 
Twierdzy Przemyśl” zarządzany przez Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dobrego Wojaka Szwejka 
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• konkurs na produkt turystyczny pn. „Miasto turystyczne – Twierdza 
Przemyśl”.  Pomysłodawcą konkursu był Wydział Kultury, Promocji i Turystyki 

•  Konkurs fotograficzny „Wyjątkowa atrakcja turystyczna regionu”( 2010r.), org. 
Podkarpacka Organizacja Turystyczna  

 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 2 – ZASOBY LUDZKIE 

 

CEL STRATEGICZNY 2: Rozwój profesjonalnych i dynamicznych zasobów 
ludzkich oraz ich przygotowanie do recepcji ruchu turystycznego w mieście 

CO 2.1 

Podnoszenie jakości usług turystycznych i okołoturystycznych  

oraz usług świadczonych przez słuŜby publiczne 

Odpowiedzialny: Wydział Kultury Promocji i Turystyki, Wydział Edukacji, Centrum 
Kształcenia Ustawicznego, Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 
Powiatowy Urząd Pracy 

DZIAŁANIE 2.1.1  

Opracowanie i wdroŜenie systemu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w 
poszczególnych sekcjach sektora turystycznego oraz w sektorze usług 
okołoturystycznych (2008–2011) (patrz: obszar priorytetowy 1, działanie 1.1.2) 

 

DZIAŁANIE 2.1.2  
Opracowanie i wdroŜenie szkoleń dla słuŜb publicznych (2008-2011) 
 

 

- Szkolenie zostało zorganizowane w dniach 26-27.10.2010 roku w Przemyślu w 
Domku Ogrodnika. Jego adresatami były słuŜby publiczne, w tym przedstawiciele 
StraŜy Miejskiej, Policji, StraŜy Granicznej i SłuŜby Celnej. Ogółem w szkoleniu 
uczestniczyło 14 osób, w tym 9 męŜczyzn i 5 kobiet.  
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Kluczowym celem szkolenia było właściwe przygotowanie uczestników do obsługi 
ruchu turystycznego w 3 wymiarach: 

 wiedzy o Przemyślu jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. 
 wiedzy o działaniach promocyjnych podejmowanych w mieście i moŜliwości 

korzystania z nich. 
 wiedzy o zasadach obsługi turystów. 

 
 
DZIAŁANIE 2.1.3  
Stymulowanie współpracy pomiędzy branŜą turystyczną a 
jednostkami edukacyjnymi w zakresie lepszego przystosowania 
programu do potrzeb rynku pracy (2008–2015) 
 

• W Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje 2-letnia Szkoła 
Policealna  o specjalności technik obsługi turystycznej w ramach której 
organizowane są praktyki  zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach 
turystycznych mające na celu  podniesienie umiejętności i wiedzy słuchaczy w 
zakresie przyszłej pracy w branŜy  turystycznej. Od września 2010 r. na 
kierunku technik obsługi turystycznej  uczestniczy w zajęciach 93 
słuchaczy. Od stycznia 2010 r. realizowany jest  projekt współfinansowany 
przez  Europejski Fundusz Społeczny  - „E-learning  narzędziem w 
zdobyciu kwalifikacji  zawodowych”. W ramach tego projektu  słuchacze 
Szkoły Policealnej o specjalności  technik obsługi turystycznej mają 
 moŜliwość korzystania z platformy e-learningowej,  która umoŜliwia w 
łatwy i  przystępny sposób zdobycie i utrwalenie wiedzy potrzebnej  do 
przystąpienia do  egzaminu zawodowego. 

 
• Państwowa WyŜsza Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu prowadzi 
studia podyplomowe o specjalności: „Turystyka międzynarodowa” oraz 
„Zarządzanie turystyką”. Organizowane są równieŜ praktyki studenckie, które 
dają moŜliwość młodzieŜy oraz branŜy turystycznej nawiązania bliŜszej 
współpracy z korzyścią dla obydwu stron. W dniu 29 września 2009 Państwowa 
WyŜsza Szkoła Wschodnioeuropejska podpisała umowę o dofinansowanie 
realizacji projektu: Nr POPW 1.1-13 „Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu 
PWSW w Przemyślu” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania 
I.1 Infrastruktura uczelni. 
 Zakres projektu: Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury edukacyjnej 
campusu uczelnianego PWSW w Przemyślu tj.: budowa zespołu dydaktycznego z 
nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami badawczymi dla kierunków 
inŜynieryjno-technicznych, priorytetowych dla rozwoju gospodarki wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa domu studenckiego na 187 miejsc, 
który wraz z zespołem dydaktycznym dla studiów inŜynierskich będzie stanowił 
integralną część campusu uczelnianego i zapewni płynne funkcjonowanie 
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budynku dydaktycznego kształcącego studentów na kierunkach kluczowych dla 
rozwoju gospodarki.  

• Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych prowadzi nabór na 
kierunki turystyczne o specjalności: technik obsługi turystycznej i technik 
hotelarstwa. 

 

 DZIAŁANIE 2.1.4  

Rozwój infrastruktury szkoleniowej (2008-2011) 

• Centrum Kształcenia Ustawicznego pozyskało nowoczesne środki 
edukacyjne w postaci pracowni interaktywnej, której głównym elementem jest 
tablica interaktywna dająca szerokie moŜliwości rozwoju edukacyjnego 
słuchaczy między innymi poprzez duŜe moŜliwości techniczne. W przyszłości 
moŜliwe będzie organizowanie telekonferencji, podczas której słuchacze będą 
mogli rozwiązywać aktualne problemy rzeczywistych firm turystycznych oraz 
zasięgać informacji wprost od osób aktualnie zajmujących się problemami 
branŜy turystycznej. 

. 

 

DZIAŁANIE 2.1.5  

Realizacja projektów podnoszących jakość usług (2009–2015) 

• W 2009r. ogłoszono konkurs pn. „Miasto turystyczne – Twierdza 
Przemyśl”.  Idea konkursu była skierowana do  podmiotów branŜy turystycznej, 
instytucji i twórców produktów turystycznych, stowarzyszeń i organizacji 
turystycznych, instytucji kulturalno-edukacyjnych oraz przedsiębiorców 
prywatnych. Celem konkursu było zainspirowanie do stworzenia nowych 
atrakcyjnych produktów turystycznych w ramach koncepcji „Miasto 
Turystyczne – Twierdza Przemyśl” i ich popularyzacja.  Konkurs został 
ogłoszony w kategorii: kwaterunek, jadło, pamiątka z miasta, oferta 
przyjazdowa do Przemyśla, impreza wizerunkowa i przewidywał certyfikaty 
jakości usług turystycznych. Niestety, pomimo szerokiej reklamy konkursu w 
prasie, internecie i bezpośrednio u przedstawicieli branŜy przedsięwzięcie 
spotkało się z niewielkim zainteresowaniem.  

 

• W 2009r. - 2010 r. odbywają się kolejne edycje konkursu  „Wędrówki 
Podkarpackie z inicjatywy Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 
w kategoriach: wygodny kwaterunek (hotele, pensjonaty, ośrodki 
wypoczynkowe, schroniska, campingi, pola namiotowe, agroturystyka), smaczne 
jadło ( restauracje, kawiarnie, karczmy, zajazdy, puby, itp.), wyjątkowa atrakcja 
turystyczna regionu – konkurs fotograficzny. Celem konkursu jest wyłonienie i 
nagrodzenie podmiotów gospodarczych w dziedzinie usług turystycznych, 
wyróŜniających się wysoką jakością świadczeń oraz oryginalnością 
proponowanych form wypoczynku z terenu woj. Podkarpackiego. W kategorii 
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„wygodny kwaterunek” II miejsce zajęło Schronisko MłodzieŜowe PTSM 
„Matecznik” z Przemyśla 
 

• 2010r.Konkurs fotograficzny „Wyjątkowa atrakcja turystyczna regionu” 

(konkurs fotograficzny promujący najciekawsze atrakcje turystyczne regionu 
uwiecznione aparatem fotograficznym; patronat objął Marszałek 
Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej) 

• Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny. Organizatorami konkursu są na 
poziomie centralnym: Polska Organizacja Turystyczna, natomiast na poziomie 
regionalnym:  Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Celem 
konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, 
nowatorskich przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich 
promocja. 

 

CO 2.2 

Zaktywizowanie potencjału mieszkańców Miasta w zakresie rozwoju turystyki 

DZIAŁANIE 2.2.1  
Pogłębianie wiedzy o mieście i jego ofercie turystycznej oraz 
kształtowanie poczucia toŜsamości lokalnej wśród mieszkańców (2008–
2015)  
 

2008r.  

IV Mi ędzyszkolny Konkurs Krajoznawczy  

Głównym organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 14, a 
współorganizatorami byli: Oddział PTTK, Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych 
oraz Arboretum w Bolestraszycach. 
W konkursie brało udział siedem zespołów szkolnych. Wśród uczestników byli 
reprezentanci: SP nr 1, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 14, SP nr 16 oraz SP 
Muzyczna. 
Wśród pytań znalazły się zagadnienia związane z krajoznawstwem, zabytkami, 
historią Przemyśla i znajomością topografii terenu.  

Mi ędzyszkolny konkurs „Poznajemy Historię Przemyśla” 

Konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 14 w Przemyślu przy współpracy 
z Wydziałem KPT oraz Zespołem Samokształceniowym Nauczycieli i Bibliotekarzy. 
Uczestnicy: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej. Zakres tematyczny 
konkursu: Dzieje Przemyśla od X do XX wieku, zabytki Przemyśla, legendy 
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przemyskie. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat 
historii ich rodzinnego miasta 

2009r. 

V Mi ędzyszkolny Konkurs Krajoznawczy. Organizatorem była Szkoła Podstawowa 
nr 14 przy współpracy z Zarządem Oddziału PTTK, z Zarządem Zespołu Parków 
Krajobrazowych oraz Arboretum w Bolestraszycach. Odbiorcami konkursu byli 
uczniowie przemyskich szkół podstawowych  

II edycja konkursu „Historia mojej rodziny – drzewo genealogiczne”. Konkurs 
organizowany przez  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Uczestnikami konkursu 
były dzieci i młodzieŜ ze szkół podstawowych i gimnazjów przemyskich oraz powiatu 
przemyskiego.   

Historyczna Miejska Gra Terenowa – „Poznajemy miasto Przemyśl”  
Organizatorem był Wydział Kultury Promocji i Turystyki  przy współpracy z Muzeum 
Historii Miasta Przemyśla Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz 
uczniów I LO im. J. Słowackiego. Celem historycznej gry terenowej „ Tajemnice 
starego Przemyśla” było przedstawienie i utrwalenie historii miasta wśród 
mieszkańców Przemyśla oraz turystów poprzez wykorzystanie w scenariuszu gry 
postaci z historii i legend przemyskich. Realizacja kolejnych, poszczególnych etapów 
gry wymagała od uczestników gry podstawowych znajomości dziejów i legend 
miejskich. Poprzez zabawę poszczególne druŜyny w trakcie gry zapoznają się z 
najwaŜniejszymi zabytkami i historią miasta.  

Konkurs „Twierdza Przemyśl”  (org. Szkoła Podstawowa nr 15)  

• Prowadzone są działania informacyjno - reklamowe wśród mieszkańców 
zachęcające do korzystania z ciekawych ofert spędzania czasu poprzez:  

- kalendarz imprez kulturalnych na kaŜdy miesiąc wydany w formie broszurki,  

- informacja na stronie internetowej miasta o imprezach,  

- „infokioski” – urządzenia informacyjne (24 h) z dostępem do miejskiej strony 
internetowej (Zamek Kazimierzowski, Rynek 1, ul. Władycze),   

- banery reklamowe o imprezach,  

- plakaty umieszczane w gablotach PCKIN, słupach, autobusy MZK, szkoły, 
księgarnie, witryny sklepowe.  

- działalność informacyjno – promocyjna wzbogacona jest o liczne wydawnictwa 
promocyjne o róŜnej tematyce prezentujące ofertę aktywnego spędzenia czasu w 
Przemyślu. Wydawnictwa są dostępne w  Centrum Informacji Turystycznej, 
księgarniach, kioskach Ruchu, hotelach przemyskich, Urzędzie Miejskim itp. 
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Większość wydawnictw udostępniana jest w formie bezpłatnej, a wydawnictwa o 
większej wartości edytorskiej są sprzedawane w Centrum informacji Turystycznej 
przy ul. Grodzkiej 1. Wykaz wydawnictw dostępny na rynku przemyskim:  

Albumy: „Przemyśl” (aut. A. Bujak), „Dawno temu w Przemyślu”, „W oblęŜonej 
Twierdzy”, „Przemyśl” (aut. G. Karnas) 

Foldery: „Przemyśl”, „Przemyśl i przyjedź”, „Folder gospodarczy” 

Przewodniki: „Miniprzewodnik Przemyśl, „Miniprzewodnik po szlakach 
turystycznych ziemi przemyskiej, „Miniprzewodnik Twierdza Przemyśl”, „Rowerem 
po Ziemi Przemyskiej” 

Filmy promocyjne: „Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl”, Film o Parku 
Miejskim (zamieszczony na stronie internetowej miasta) 

Komiks : „Zupełnie nieznana przygoda Dobrego Wojaka Szwejka w Przemyślu” 

Gra planszowa: „Dobry Wojak Szwejk i Wehikuł Wincentego Svobody” 

Mapy: ”Forteczna mapa rowerowa”, „Mapa rysunkowa Centrum Przemyśla” 

Informatory: „Informator turystyczny” 

Wydawnictwa małoformatowe (ulotki): 

„Warto zobaczyć Przemyśl”, „Warto zobaczyć okolice”, „Twierdza Przemyśl”, 
„Turystyka aktywna”, „Turystyka sakralna”, „Przemyskie muzea”, „Przyroda”, 
„Cmentarze”, „Stok narciarski”, „Szlaki spacerowe”, „Przemyśl miasto kresowe”, 
„Linia Mołotowa”, „620 lat odnowienia praw miejskich”, „Strategia rozwoju 
turystyki”,, Panorama zabytków Przemyśla” 

Kalendarze: „Przemyśl w obrazach „Jacyszynówny” (2008r.) , „Herby i pieczęcie” 
(2009r.), „Przemyśl w fotografii A. Bujaka” (2010), „Przemyśl 2011” W. Sosnowski 

Pamiątka z Przemyśla: Miś (maskotka)„Twierdza Przemyśl” i Mi ś z logo miasta, 
kubki ceramiczne z nadrukiem logo miasta oraz Szwejkiem, kufle z nadrukiem 
Szwejka, koszulki z logo miasta, torby reklamowe (ekologiczne), pinsy z herbem 
miasta, breloki „Miś”, itp. 
 
 
DZIAŁANIE 2.2.2  
Kształtowanie przyjaznych i Ŝyczliwych postaw mieszkańców wobec 
przyjezdnych (2008–2015) 
 

• W 2009r. zostały przeprowadzone badania przez Firmę BD Center z Rzeszowa 
nt. „Wizerunek miasta Przemyśla i jego atrakcyjność turystyczna w opiniach 
turystów.  



22 

 

Zadowolenie z pobytu w Przemyślu. W grupie badanych respondentów na 1000 
badanych  78% jest zdecydowanie zadowolonych z pobytu w Przemyślu,19,9% 
udzieliło odpowiedzi raczej zadowolony z pobytu, 0,4% badanych nie jest 
zadowolonych z pobytu w mieście. Wśród respondentów 92,2% deklaruje chęć 
ponownego przyjazdu do Przemyśla, 0,8% badanych nie deklaruje chęci ponownego 
przyjazdu do miasta, 7,1% nie jest zdecydowana co do następnej wizyty w mieście. 

• Publikacja pt. „Strategia Rozwoju turystyki dla miasta Przemyśla” została 
wydana w 2008r. w nakładzie 20 000 szt. Wybrano kilka nośników przekazu 
informacji: kolportaŜ ulotki o „strategii turystyki” wśród mieszkańców Miasta podczas 
imprez organizowanych przez Urząd Miejski., poinformowano wszystkie podmioty z 
branŜy turystycznej i organizacje pozarządowe (poczta tradycyjna  oraz mailing). 
Dodatkowo przygotowano około 100 płyt Cd-rom z informacją o strategii rozsyłając 
do interesariuszy rynku turystycznego.  
współpraca z Rejonowym Urzędem Poczty w Przemyślu (rozdano 8 000 szt. ulotek na 
terenie 20 osiedli przemyskich). Na bieŜąco ulotka była dostępna w Centrum 
Informacji Turystycznej, ul. Grodzka 1 broszura dołączana do wszystkich pakietów 
promocyjnych wydawanych przez Urząd Miejski. Publikacja przekazywana do 
wszystkich stowarzyszeń, instytucji turystycznych , kulturalnych, sportowych, 
edukacyjnych  itp.  zgłaszających się po materiały promocyjne 

• W 2008r. w styczniu odbyła się konferencja poświęcona prezentacji 
podstawowych zadań wynikających ze Strategii, wdraŜaniu produktu „Miasto 
Turystyczne Twierdza Przemyśl”. 

 

 

• W 2008r. w ramach bloku szkoleniowego dla branŜy turystycznej, hotelarskiej 
i gastronomicznej zaprezentowano uczestnikom moŜliwości budowania oferty 
turystycznej wykorzystując walory historyczne i kulturowe Przemyśla i regionu. 
Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładów Lucjana Faca „Historia miasta i regionu”, 
Tomasza Pudłockiego „śycie codzienne w Przemyślu w okresie autonomii Galicji” i 
Jacka Błońskiego „śycie kulturalne i obyczajowe Ŝołnierzy w Twierdzy Przemyśl”. 
Stowarzyszenie 3-go Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej 
zaprezentowało wyposaŜenie wojskowe z okresu I wojny światowej. Swoją 
działalność przybliŜyło takŜe Przemyskie Stowarzyszenie Dobrego Wojaka Szwejka 
 
• 16-17.10.Arłamów, konferencja w ramach projektu „Proekologiczne 
zarządzanie przestrzenią turystyczną na terenie województwa podkarpackiego”. 
Organizatorem Konferencji była Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 
Polska Agencja Rozwoju Turystyki oraz Instytut „INORDE” z prowincji Ourense 
(Hiszpania). W ramach projektu dokonano analizy badawczej percepcji obszarów 
przyrodniczych w kontekście turystycznym na terenie woj. Podkarpackiego, wydano 
publikację pokonferencyjną, zorganizowano wyjazd studyjny przedstawicieli 
samorządu, stowarzyszeń turystycznych i podmiotów gospodarczych sektora 
turystycznego do prowincji Ourence w Hiszpanii (odbyły się tam m.in. warsztaty 
szkoleniowe). Samorząd Przemyski został włączony w realizację projektu i 
uczestniczył w wyjeździe do Hiszpanii w celu poznania doświadczeń hiszpańskich w 
zakresie ekologicznego zarządzania przestrzenią turystyczną. 
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2009r. 

• Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego oraz Polska Organizacja Turystyczna byli organizatorami 
konferencji nt. „ Współpraca w zakresie rozwoju i promocji polskiej turystyki”. 
Konferencja odbyła się 17.11.2009 r. w Rzeszowie. Zakres tematyczny konferencji 
to m.in.  Kierunki Rozwoju Turystyki do roku 2015; Marketingowa strategia Polski 
w sektorze Turystyki na lata 2008-2015; Promocja województwa podkarpackiego – 
zadania Urzędu Marszałkowskiego oraz Podkarpackiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej .  

• W 2009r. w ramach szkoleń z branŜą turystyczną skierowano ofertę dot. 
organizacji  wyjazdu studyjnego Study Tour  o tematyce związanej z zarządzaniem 
jakością obsługi w restauracjach i hotelach. Program szkolenia obejmowałby: 

- Promocja obiektów hotelarsko-gastronomicznych w nawiązaniu do tradycji 
regionalnych, jako element rozwoju gospodarczego regionu. 
- Dziedzictwo kulinarne regionu – szansą i atrakcją turystyczną oraz jego promocją. 
- Kultywowanie starych kulinarnych tradycji, ich utrwalenia jako element 
atrakcyjności oferty turystycznej regionu. 
- Wpływ menedŜerów na zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach. 
- Znaczenie atmosfery i kultury organizacyjnej firmy w procesie kształtowania                                      
 i budowania wartości i standardów poprawiających jakość usług turystycznych. 
- Zwiedzanie 3-ch obiektów hotelarsko-gastronomicznych promujących architekturę  
regionalną i tradycje kulinarne. Spotkanie z menedŜerami tych obiektów. 

 Oferta była odpłatna i  nie spotkała się z zainteresowaniem. 
 

DZIAŁANIE 2.2.3  
WdroŜenie systemu szkoleń dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w 
turystyce (2008–2010) 
• W okresie 2008r. –2009r.  Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zorganizował  
5  szkoleń dla branŜy turystyczno-gastronomicznej dla osób bezrobotnych z miasta 
Przemyśla , którzy podjęli działalność gospodarczą i otrzymali wsparcie w postaci 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ponadto w tym 
okresie  ze wsparcia w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej  w branŜy turystyczno-gastronomicznej skorzystało 8 osób 
bezrobotnych. Wg stanu na  15.11.2009r. 2 osoby bezrobotne prowadzą działalność 
gospodarczą powyŜej 12 miesięcy. Natomiast pracodawcy utworzyli 10 nowych 
stanowisk pracy w ramach doposaŜenia  stanowiska pracy w branŜy turystyczno-
hotelarskiej. 

• W  2010r. zorganizowano 4 róŜne zakresy szkoleń w branŜy gastronomiczno-
hotelarskiej dla  9 osób bezrobotnych z miasta Przemyśla , w tym 9 osób  podjęło 
działalność gospodarczą i otrzymały wsparcie w postaci jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospodarczej . Pracodawcy utworzyli 29 nowych stanowisk 
pracy w ramach doposaŜenia  stanowiska pracy w branŜy hotelarsko-gastronomicznej 
na terenie miasta Przemyśla. 
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DZIAŁANIE 2.2.4  
WdroŜenie systemu szkoleń dla nowych pracowników operacyjnych w 
usługach turystycznych (2008–2010) 
 
W okresie 2008 -2010  Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zorganizował i 
przeprowadził ogółem  14  szkoleń  w różnych zakresach tematycznych m.in.: 
- obsługa  stoku narciarskiego dla 11 osób bezrobotnych z miasta Przemyśla 
podejmujących zatrudnienie . 
 - pilot wycieczek – 9 osób, 
- mała gastronomia – 7 osoby, 
- kucharz, - 6 osób  
- barman-kelner – 5 osób 
- intensywny kurs j. angielskiego w branży gastronomiczno-hotelarskiej – 1 osoba, 
- barman – 6 osób, 
- instruktor rekreacji-jazda konna – 1 osoba, 
- pomoc kuchenna – 1 osoba. 
Ogółem przeszkolono 47 osób bezrobotnych z miasta Przemyśla. 
 

DZIAŁANIE 2.2.5 
Edukacja turystyczna (2008–2015) 
 
 W okresie 2008 – 2010 zrealizowano wiele cennych przedsięwzięć wspólnie ze 
stowarzyszeniami i organizacjami turystyczno-kulturalnymi. Co roku pojawiają się 
nowe inicjatywy ze strony organizacji, które wzbogacają ofertę turystyczną miasta  
kształtując jego wizerunek. Prowadzimy bliską współpracę z oddziałem PTTK, który 
najaktywniej stara się propagować wśród dzieci, młodzieŜy oraz dorosłych turystykę 
jako formę spędzania wolnego czasu.  Wydział KPT inicjuje równieŜ wiele nowych 
działań do których angaŜujemy stowarzyszenia. Prowadzimy współpracę z 
Przemyskim Stowarzyszeniem Dobrego Wojaka Szwejka, Towarzystwem Cyklistów, 
firmą zajmującą się organizacją spływów kajakowych, ZHP, Przemyskim Kołem 
Przewodników, 3 Historycznym Galicyjskim Pułkiem Artylerii Fortecznej im. Księcia 
Kinsky’ego Stowarzyszeniem śeglarskim Saling, z Przemyską Gildią Fantastyki.    
Aktywnie współpracujemy ze szkołami, uczelniami oraz klubami sportowymi 
przekazując liczne materiały promocyjne edukując i kształtując poczucie toŜsamości 
lokalnej wśród młodzieŜy.  

imprezy: 

− Cykliczne spływy kajakowe rzeką San w sezonie letnim „Akcja Tramwaj wodny”  
− Pieszy i Rowerowy Rajd „Twierdza Przemyśl” (PTTK)  
− Pieszy i rowerowy Rajd „Szlakiem Dobrego Wojaka Szwejka (org. Przemyskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka) 
− Rajd Turystyczny „Szlakiem Orłowicza (PTTK)  
− Rajd Pątniczy im. Jana Pawła II (PTTK) 
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− Regaty na Solinie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla 
− Światowy Dzień Przewodnika (Koło Przewodników Miejskich ) 
− Akcja Stop Przewodnik Czeka (wycieczki rowerowe i piesze organizowane przez 

PTTK w sezonie letnim od maja  do września)  
− „Maraton Rowerowy Twierdza Przemyśl (Przemyskie Towarzystwo Cyklistów)  
− Akcja „Znam Przemyśl i Ziemię Przemyską” (PTTK) 
− Przemyska Gra Miejska (Przemyska Gildia Fantastyki) 
− Rekonstrukcje historyczne (org. Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznej "X D.O.K.") 
− Przemyska Gra Miejska oraz Weekendy z Fantastyką, organizator Gildia 

Fantastyki z Przemyśla 
 

konkursy 
- Międzyszkolny Konkurs Krajoznawczy  
 - Międzyszkolny konkurs „Poznajemy Historię Przemyśla” 
- Konkurs „Historia mojej rodziny – drzewo genealogiczne”.  
- Konkurs „Twierdza Przemyśl” 
- Konkurs na film o Przemyślu (2010r.) 
 Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM w Przemyślu włączył się w projekt 
 Przemyskiej Sceny NiezaleŜnej pt. „Nakręcony Przemyśl”. Jest to konkurs 
skierowany do szerokiej grupy uczestników i mogą w nim wziąć udział równieŜ osoby 
spoza Przemyśla. Celem konkursu było  propagowanie sztuki filmowej wśród 
młodzieŜy i dorosłych, zachęcanie do wyraŜania siebie za pomocą języka filmowego, 
danie moŜliwości skonfrontowania swoich prac z pracami innych, zachęcanie 
mieszkańców do aktywnego udziału w Ŝyciu miasta, a takŜe promocję Przemyśla w 
ten ciekawy sposób. Szczegóły na: http://www.przemysl-niezalezni.blogspot.com 
(zakładka: „Nakręcony Przemyśl”).  
 
 

 

CO 2.3 

Rozwój zintegrowanego systemu badań na rzecz rynku pracy 

DZIAŁANIE 2.3.1  
Zinwentaryzowanie potrzeb w celu opracowania zakresu prowadzonych badań w 
sensie jakościowym i ilościowym (2008) 
 
• Wydział Kultury, Promocji i Turystyki opracował raport z badań dotyczących  
potrzeb szkoleniowych przy współpracy z branŜą turystyczną. Wyniki raportu 
pozwoliły na przygotowanie programu i tematyki szkoleń podnoszących kwalifikacje 
branŜy turystycznej. Zorganizowano szkolenia z uwzględnieniem sugestii zawartych 
w raporcie. 

• Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeprowadził w okresie 2007 – 2008 
badania rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych o zasięgu wojewódzkim. Badania 
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zostały opracowane przez firmę ASM Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie. 
Ukazały się raporty na temat: 
- „Analiza zasobów i moŜliwości rozwoju sektora turystyki w województwie 
podkarpackim (2007r.),  
- „Raport na temat potrzeb szkoleniowych przedstawicieli/członków organizacji 
zajmujących się turystyką” (2007r.) . W badaniu wzięły udział wszystkie działające na 
regionalnym rynku instytucje zajmujące się turystyką, tj. Lokalne Organizacje 
Turystyczne, oddziały PTTK, schroniska młodzieŜowe PTSM oraz stowarzyszenia 
gospodarstwa agroturystyczne. Badaniem zostały objęte powiaty: leski, sanocki, 
przemyski, bieszczadzki, krośnieński oraz Rzeszów 
- „Raport z badania fokusowego wśród pracodawców reprezentujących sektor usług 
związanych z sektorem turystycznym pod kątem ich oczekiwań co do umiejętności, 
kwalifikacji, poŜądanych kierunków szkoleń, obecnych i przyszłych pracowników”.  
 
Wyniki badań zostały zaprezentowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy: www.wup-rzeszow.pl 
 
 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 3 – WSPARCIE MARKETINGOWE 

 

CEL STRATEGICZNY 3: Zbudowanie silnej marki turystycznej 
„Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl” 

Odpowiedzialny: Wydział Kultury, Promocji i Turystyki, Kancelaria Prezydenta 
Miasta, Zarząd Dróg Miejskich 

CO 3.1 
Wypromowanie marki Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl 

 

DZIAŁANIE 3.1.1 
WdroŜenie Systemu Identyfikacji Wizualnej (do końca 2008) 
 

 

 

Od momentu wdraŜania strategii w okresie 2008- 2009r. podjęte zostały liczne 
działania promujące nowy symbol Miasta. Działania są zgodne z wytycznymi 
podanymi w Katalogu Identyfikacji Wizualnej.  

wykaz działań: 
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• informacja o nowym symbolu graficznym miasta umieszczona jest na stronie 
internetowej  wraz z zasadami  wykorzystania przez zainteresowanych 

• pakiety  informacyjne (płyty CD) z Katalogiem Identyfikacji Wizualnej zostały 
przesłane pocztą tradycyjną do branŜy turystycznej i innych organizacji 
kulturalnych i turystycznych  zachęcając do wykorzystania i promowania 
nowego symbolu miasta.  

• oficjalna promocja logo miasta odbyła się  podczas imprezy „Podkarpacki 
Jarmark Turystyczny” w dniach 10 –11 maja 2008r.. Z tej okazji 
wprowadzono wizualizację miasta wykorzystując flagi oraz maszty. Dekoracja 
została zamontowana na Rynku Starego Miasta oraz na ul. Kazimierzowskiej, 
Franciszkańskiej, Kościuszki i ul. Jagiellońskiej. 

• seria artykułów wyjaśniających ideę logo w „Naszym Przemyślu”  

•  w 2009r. ustawiono 5 tablic promujących logo miasta  przy głównych 
wjazdach do Przemyśla (ul. Słowackiego, Grunwaldzka, Krakowska, 
Lwowska, Sanocka) ponadto  w ramach działań związanych z promocją marki 
turystycznej miasta ustawiono 5 tablic billboardowych na których jednym z 
elementów graficznych jest logo miasta. Billboardy pojawiły się przy 
głównych wjazdach do Przemyśla. Ponadto od kilku lat  na lotnisku w 
Jasionce zlokalizowany jest billboard promujący miasto Przemyśl. 

  

 
• umieszczenie znaku  na wszystkich nowych informatorach, folderach, 

przewodnikach i ulotkach i innych wydawnictwach promocyjnych 
przygotowywanych przez wydział KPT 

• stosowanie logo miasta na materiałach reklamujących imprezy 
organizowanych na terenie miasta ( plakaty, ulotki i inne) 

• zastosowanie logo miasta na gadŜetach promocyjnych: naklejki (5000 szt.), 
kubki ceramiczne z logo miasta, koszulki sportowe, maskotka „Miś”, 
chorągiewki papierowe z nadrukiem logo, baloniki, torby reklamowe 
(ekologiczne), itp. 
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• wprowadzenie dekoracji miasta w sezonie letnim od  maja do listopada 2008r z 
zastosowaniem flag i masztów z nadrukiem logo (dekoracja w obrębie Starego 
Miasta oraz na ul. Kazimierzowskiej, Franciszkańskiej, Kościuszki, 
Jagiellońskiej) 

• promocja na targach turystycznych krajowych (Warszawa, Kraków, Gdańsk) i 
zagranicznych (Wiedeń, Graz, Budapeszt, Kijów, Lwów) 

• maszty reklamowe z logo miasta wykorzystywane podczas targów, 
konferencji, szkoleń, itp. 

• dystrybucja naklejek z logo miasta poprzez czasopismo „Nasz Przemyśl” w 
wydaniu majowym 2008r. ,promocja na targach turystycznych, w szkołach, 
współpraca z organizacjami turystyczno-kulturalnymi itp. 

• W roku 2009 miasto Przemyśl obchodziło 620-lecie odnowienia praw 
miejskich. Papier firmowy opatrzony został elementami podkreślającymi to 
waŜne wydarzenie historyczne. W roku 2010, po wyczerpaniu zapasów 
obecnie uŜywanych papierów firmowych, zostanie opracowany nowy wzór 
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papierów, kopert i teczek okolicznościowych, na których zostanie 
umieszczone logo miasta Przemyśla. 

 

DZIAŁANIE 3.1.2  

Przygotowanie i przeprowadzenie profesjonalnej kampanii promocyjnej pn. Miasto 
Turystyczne Twierdza Przemyśl (2008-2011) 

W okresie 2008 – 2009 przeprowadzono dwie profesjonalne kampanie promocyjne 
zlecone przez Urząd Miejski warszawskiej firmie Perspektywa Studio Architektury 
Marki. 

2008r. 

 

 

 

Od czerwca 2008r.  ruszyła kampania promocyjna „Miasto Turystyczne – Twierdza 
Przemyśl. Z uwagi na początkowy etap wdraŜania zintegrowanego produktu 
turystycznego jakim jest Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl, główny cel 
Kampanii miał charakter informacyjny.  Konkurs na działania informacyjne wygrała 
warszawska firma Perspektywa/Studio Architektury Marki. Głównym załoŜeniem 
kampanii było  skupienie uwagi  na budowaniu świadomości marki „Miasto 
Turystyczne - Twierdza Przemyśl”. Kampania informacyjna niosła przesłanie, Ŝe 
Przemyśl to jedno z najpiękniejszych i najstarszych miast Polski, w którym moŜna 
aktywnie wypocząć zarówno latem, jak i zimą oraz zobaczyć unikalne na skalę 
europejską atrakcje historyczne i przyrodnicze.  

Kampania przebiegała dwuetapowo: 

W pierwszym etapie kampanii informacyjnej skierowano działania  skupiając się na 
relacjach z dziennikarzami oraz Internecie jako najbardziej efektywnych kosztowo 
kanałach komunikacji. Wykorzystano w komunikacji postać dobrego Wojaka Szwejka 
oraz eksponowano logotyp w kontekście Twierdzy. 

 

 



30 

 

Komunikacja z mediami 

Skierowano ponad 100 przesyłek do dziennikarzy znanych ogólnopolskich i 
regionalnych  mediów. Dziennikarze otrzymali dwie przesyłki: najpierw teaser 
zawierający tylko współrzędne geograficzne Przemyśla (49∘47’16’’N, 22◦46’30’’) i 
dopisek cdn., a następnie materiały prasowe w postaci ksiąŜeczki owiniętej płótnem, 
utrzymane w konwencji meldunku frontowego z czasów I. Wojny Światowej. 
Informacje prasową, która zazwyczaj ma formę zwykłego wydruku A4, zastąpiono 
ksiąŜeczką zawierającą barwną opowieść dobrego wojaka Szwejka o kampanii 
informacyjnej i atrakcjach Przemyśla. Poza ww. ksiąŜeczką dziennikarze otrzymali 
ulotki promocyjne, mapę Przemyśla oraz płytę CD ze zdjęciami i logotypem. 
Dodatkowo został zaprojektowany specjalny internetowy newsletter „Dobry wojak 
Szwejk uprzejmie donosi z Twierdzy Przemyśl…”, który był platformą do 
przekazywania mediom zapowiedzi wydarzeń kulturalnych oraz ciekawostek o 
mieście. Celem tego niestandardowego działania było zaciekawienie dziennikarzy 
naszym miastem i zachęcenie do promocji atrakcji turystycznych Przemyśla. 

Studio wygenerowało w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet) ogólnopolskich 
oraz regionalnych trzydzieści pięć materiałów dziennikarskich mówiących o 
kampanii promocyjnej i atrakcjach turystycznych Przemyśla. Materiał o Przemyślu 
ukazał się w następujących mediach:  

prasa: śycie Podkarpackie, Gazeta Wyborcza (Rzeszów), Nowiny, Super Nowości, 
Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza (Lublin), Czasopismo „NAJ”, Wiadomości 
Turystyczne, Kurier Lubelski, Media &Marketing, Nasz Dziennik, PodróŜe, Gazeta 
Olsztyńska, Gazeta Pomorska, Echo Miasta Wrocław, Echo Miasta Katowice, Echo 
Miasta Warszawa  

telewizja: TVP Rzeszów, TVP 1 ( „Teleexpress” i „Wiadomości”) 

radio: Polskie Radio Rzeszów, Radio Kielce, Radio VOX FM, Radio TOK FM 
(audycja radiowa: 30 listopad, godz. 10.05) 

 Łączny nakład gazet, w których ukazały się pozytywne dla Przemyśla artykuły 
wynosi: 1 000 000 (oficjalne dane wydawców). Instytut monitorowania Mediów z 
siedzibą w Warszawie ocenił wartość publikacji wygenerowanych przez Studio dla 
Przemyśla (bez  materiału w „Wiadomościach” TVP) na 316 444 zł.  

działania w wyszukiwarce Google.  

Kampania w Google trwała od 24 czerwca do 8 sierpnia 2008r. 

Przygotowano cztery reklamy profilowane, pojawiające się przy wynikach 
wyszukiwania w Google: „Zamelduj się w Twierdzy Przemyśl” (reklama tekstowa), 
„Przemyśl” (reklama graficzna – logotyp), „Forteczna Trasa Rowerowa (reklama 
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tekstowa), „Na narty do Twierdzy” (reklama tekstowa). KaŜdej z reklam przypisano 
słowa kluczowe („Forteczna Trasa Rowerowa” – rower, rowery, trasy rowerowe).  

W ciągu 44 dni blisko 2 500 osób kliknęło w reklamy Przemyśla i przeniosło się na 
stronę www.przemysl.pl, by uzyskać więcej informacji na temat atrakcji 
turystycznych miasta. Łączna liczba wyświetleń reklam kontekstowych Przemyśla w 
Google wyniosła 2 447 127.  

Zwieńczeniem pierwszego etapu kampanii i jednocześnie początkiem drugiego etapu 
kampanii  była ogólnopolska premiera specjalnego komiksu ze Szwejkiem w roli 
głównej. Komiks pt. „Zupełnie nieznana przygoda dobrego wojaka Szwejka w 
mieście Przemyślu”, ukazał się w nakładzie 10 000 egz. a scenariusz zainspirowany 
jest czwartym tomem powieści J. Haszka. Komiksowy Szwejk proponuje wycieczki 
po najciekawszych miejscach Przemyśla, przy okazji opisując swój pobyt w naszym 
mieście.  

Inne działania promocyjne: 

1/. Akcja letnia z Przemyskim Stowarzyszeniem Dobrego Wojaka Szwejka - 
Patrole Szwejków na ulicach miasta 

Na ulicach Przemyśla organizowane są patrole Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. 
Wojacy w ubiorach CK armii oprowadzają turystów po zabytkach związanych z I 
wojną światową i wręczają gościom przepustki do Twierdzy Przemyśl. Patrole chodzą 
po mieście lub poruszają się swym charakterystycznym trabantem podczas 
weekendów. Odwiedzającym nasze miasto turystom wręczają ulotki i foldery 
(bezpłatne) o mieście, fortach Twierdzy Przemyśl oraz najbliŜszych imprezach, które 
organizowane są w Przemyślu. Turyści otrzymują równieŜ specjalną przepustkę 
„zezwalającą” na pobyt w przemyskiej Twierdzy. Z tym dokumentem mogą 
odwiedzać przemyskie atrakcje i zbierać punkty, które na koniec pobytu w Przemyślu 
wymieniane są na nagrodę. 

2/.  Kampania reklamowa „NICEPLACE”    

Zakres czasowy: od stycznia – do października 2008r., zasięg: region podkarpacki, 

Wykorzystanie nośników reklamowych w formie stojaków eksponujących wizytówki 
najciekawszych atrakcji turystycznych regionu podkarpackiego. Stojaki są 
zlokalizowane w najbardziej prestiŜowych obiektach hotelowych,  znanych ośrodkach 
wypoczynkowych oraz w obiektach o duŜej obsłudze ruchu turystycznego na 
podkarpaciu (ok. 30 punktów reklamowych). Miasto Przemyśl promowało się pod 
hasłem „Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśla” eksponując „Twierdzę Przemyśl”,  
Muzeum Twierdzy oraz  „Muzeum Dzwonów i Fajek”, dodatkowo promowany był 
Stok Narciarski przy współpracy i zaangaŜowaniu finansowym  POSIR. 
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3/. „PKP INTERCITY”   

Reklama miasta w ulotce prezentującej   rozkład połączeń PKP INTERCITY. Nakład 
rozkładów jazdy pociągów wyniósł 30 tys. sztuk i kolportaŜ odbywał się   w kasach 
intercity oraz w Centrach Obsługi Klienta PKP na dworcach: Warszawa Centralna,, 
Poznań Gł., Szczecin Gł., Wrocław Gł., oraz w pociągu TLK Wielkopolanin w relacji 
Poznań Gł. – Przemyśl Gł. (kolportaŜ ulotek wśród pasaŜerów w przedziałach 
pociągu). Promocja miasta odbywała się  

podczas pielgrzymki w dniu 7 czerwca 2008r. pociągiem „Św. Jacek gdzie 
podróŜnym wręczano materiały reklamowe o Przemyślu 

4/. Gazeta Wyborcza, wyd. regionalne , data emisji: 19.07.2008r., format ½ str. A3, 
ilość odbiorców: 450 000 , artykuł pt. „Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl” 

5/. Panorama Polskich Miast i Gmin”(październik/listopad), 1 strona A4 (tłumaczona 
na j. ang.), nakład: 25 000 egz. 

6/. Miesięcznik  Discover Poland. , emisja”: 1 połowa września, Strona A4, Promocja 
w Wielkiej Brytanii (artykuł w j. ang.)/ wrzesień, nakład: 40 000 egz. Największy 
polski wydawca w WK. Brytanii Prezentacja najciekawszych zakątków Przemyśla, 
miejsc oraz wydarzeń, które warto  zobaczyć. 

7/. „Gazeta Prawna”, emisja: 31 lipca 2008r. 

8/. „Super Express”, emisja: 26 kwietnia 2008r.format A3  

4/. (2008 – 2009 r.) organizacja wyjazdów studyjnych dla dziennikarzy i 
touroperatorów 
W tej dziedzinie odbywa się aktywna współpraca z Podkarpacką Regionalną 
Organizacją Turystyczną. Miasto Przemyśl w 2008r. przyjęło dziennikarzy z Rosji, z 
prasy belgijskiej i holenderskiej. W poznawaniu atrakcji turystycznych Przemyśla 
wzięli udział dziennikarze, m.in. Dziennika Polskiego, Naszego Dziennika, Gazety 
Pomorskiej, Gazety Inowrocławskiej, Dziennika Bałtyckiego. 
W 2009r. objazd studyjny dziennikarzy: z Izraela, Holandii, Belgii, Austrii, Węgier. 
W ramach objazdów studyjnych ukazały się liczne artykuły o Przemyślu w prasie 
zagranicznej promujące miasto i region Przemyski oraz zarejestrowano kilka grup 
turystycznych z Węgier i Austrii.  
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2009r. 

 

 

 

Kontynuując drugi etap kampanii promocyjnej Przemyśla zlecono po raz drugi 
realizację tego zadania warszawskiej firmie „Perspektywa Studio Architektury 
Marki”. Zastosowano narzędzia marketingowe oparte na działaniach: 

- komunikacja z mediami 

- wydanie gry planszowej  

 

„ Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl. Aktywnie docierasz do niezwykłych 
miejsc.” To motyw przewodni drugiego etapu kampanii promocyjnej Przemyśla – 
jednego z najpiękniejszych i najstarszych miast Polski. Majestatyczne fortyfikacje, 
unikalne stanowisko motylka Modraszka, jedyne na świecie muzeum dzwonów i fajek, 
pomnik bohaterskiego konia Ralla i dziesiątki innych niezwykłych, godnych odkrycia 
miejsc”.  
 
 Przedsmakiem tych i wielu innych atrakcji była przygodowa gra planszowa z dobrym 
wojakiem Szwejkiem w roli głównej. Twarzą Przemyśla nadal był dobry wojak 
Szwejk, który wcześniej wystąpił w komiksie, a w tym był bohaterem planszowej gry 
przygodowej. Scenariusz i projekt graficzny gry został zaplanowany tak by dawała 
graczom jak najwięcej frajdy, ale przy okazji przedsmak największych atrakcji 
Twierdzy Przemyśl i jej pięknych okolic. W przygodowej grze planszowej „Dobry 
wojak Szwejk i wehikuł czasu Wincentego Svobody” poczciwy wojak trafia do 
pracowni najsłynniejszego przemyskiego fajkarza, który oferuje mu przejaŜdŜkę 
wehikułem czasu. Szwejk zgadza się ochoczo, a co z tego wynikło wszyscy 
przekonają się juŜ wkrótce. Autorem projektu graficznego był Daniel de Latour – 
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współtwórca komiksu „Nieznana przygoda dobrego wojaka Szwejka w mieście 
Przemyślu”, a scenariusz napisał przemyślanin Janusz Berger - Partner w 
warszawskim Studiu Architektury Marki Perspektywa, które od 2008 roku realizuje 
działania promocyjne dla miasta. Gra miała swoją premierę w lipcu br.. W Warszawie 
i okolicach była do nabycia w salonach prasowych Inmedio w pakiecie z komiksem.  
Promocja gry planszowej odbyła się  Przemyślu we wrześniu  podczas „Światowego 
Dnia Turystyki”  

• artykuły o Przemyślu:  
„ Turizmus trend „ (Węgry , wrzesień 2009r.) 
- „Fashion& travel” (Węgry, wrzesień 2009r.),  
“azutazo” (Węgry, wrzesień – październik 2009r.) 
 „Narciarski Atlas Polski 2009”/styczeń/ 
„Gazeta Wyborcza” – dodatek turystyka /„Na weekend do twierdzy 
Przemyśl”/kwiecień 
„Magazyn na śywo”/kwiecień 
„Czasopismo ELLE”/kwiecień 
„Polityka – dodatek turystyczny / kwiecień 
„Super Express” /maj 
„Gazeta Wyborcza” (dodatek do imprezy „Bieszczadzkie anioły /sierpień 
„Gazeta Wyborcza /lipiec, sierpień/ 
„Wiadomości Turystyczne” /sierpień/ 
„Rynek Tytoniowy”/wrzesień 
- GPD Gooi en Eemlander  (Holandia) /wrzesień  
- Holiday Express” /marzec 
- promocja „gry planszowej i komiksu w salonach prasowych „inmedio” w Warszawie 
/od lipca do sierpnia/ 
 

• Obchody 620 –lecia odnowienia praw miejskich Przemyśla 
 

 

 

Rok 2009 w Przemyślu był okazją do świętowania  obchodów 620 – lecia  odnowienia 
praw miejskich.  Miasto udekorowane zostało rocznicowymi flagami, a program Dni 
Patrona Miasta „Wincentiada 2009” został opracowany specjalnie na tą okazję. 
Przez trzy dni, od piątku 28 sierpnia do niedzielnego wieczoru 30 sierpnia, 
mieszkańcy i turyści korzystali z atrakcji, które zostały przygotowane na tę okazję. 
Przed oficjalnym otwarciem Wincentiady, którego w sobotę dokonali wspólnie 
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Gwardian oo. Franciszkanów i Prezydent Miasta Przemyśla, odbył się pokaz sportów 
mało znanych (Bocce, Korball, Intercrosse, Capoeira), spotkanie autorskie z Adamem 
Bujakiem, autorem najnowszego albumu o Przemyślu, występ zespołu Korda - 
Nebeski Band i tradycyjny mecz piłki noŜnej z udziałem reprezentacji samorządu 
miasta, przegrany niestety 1:3 z druŜyną Starostwa Powiatowego. 
Z duŜym zainteresowaniem spacerujących przez Stare Miasto spotkały się stoiska z 
rzemiosłem, sprzedaŜ półgroszy przemyskich i okolicznościowe stemple. Muzycznie 
sobotnie popołudnie wypełnił zespół Balkan Sevdah, pokaz tańców dworskich i 
oczekiwany przez wszystkich Zespół Kombii. Niedziela to jak zwykle Msza Święta w 
Kościele oo. Franciszkanów odprawiana w intencji miasta i jego mieszkańców oraz 
procesja z relikwiami św. Wincentego. W tym roku w związku z 620 rocznicą 
odnowienia praw miejskich odbyła się takŜe inscenizacja nadania praw miejskich 
przez króla Władysława Jagiełłę. Przygotował ją Hufiec Rycerstwa Małopolskiego 
"Leliwa", który rozbił się swoim obozem na przemyskim Rynku i przez cały dzień 
przedstawiał pokazy walk. Popołudnie wypełniła muzyka i taniec irlandzki w 
wykonaniu zespołów Duan i Shamrock. Jako gwiazda wieczoru wystąpili Maja i 
Andrzej Sikorowscy. 
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2010r. 
 
W 2010r. Urząd Miejski realizował kampanię promocyjną samodzielnie ze względu 
na ograniczone środki finansowe w budŜecie. Udział firmy zewnętrznej przy realizacji 
profesjonalnej kampanii promocyjnej wymaga duŜych nakładów finansowych. 
Sugestie zawarte w strategii, aby zlecać prowadzenie takich działań agencjom public- 
relation są trafne ale przy załoŜeniu, Ŝe są na to odpowiednie budŜety.  
 
 
 

 

 

• Lwów 
Prezydent Robert Choma wziął udział w konferencji zorganizowanej w 
związku z tegoroczną edycją imprezy Fort Misja oraz Manewrami 
Szwejkowskimi Twierdzy Przemyśl. Odbyła się ona we Lwowie w Klubie 
Dzyga a przewodniczyli jej Lubomir Zwitkowskij Przewodniczący Mościckiej 
Rady oraz Oleg Makar Przewodniczący Towarzystwa Fort. Podczas 
konferencji przedstawiciele Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego 
Wojaka Szwejka wręczyli Merowi Mościsk medal – Obrońca Twierdzy 
Przemyśl. Nasze Miasto na ulicach Lwowa promowali przedstawiciele 
Stowarzyszenia Szwejkowskiego. 

 

• Kraków 
Urząd Miejski w Przemyślu przy współudziale z Przemyskim 
Stowarzyszeniem Dobrego Wojaka Szwejka oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Przemyśla w Krakowie zorganizował  akcję promocyjną pn: "Twierdza 
Przemyśl". Przemyśl promował się w Tramwaju - Kawiarni przejeŜdŜając 
wokół Rynku, Kazimierza, Podgórza i Salwatoru. 
Głównym celem akcji była promocja Przemyśla jako miejsca, w którym moŜna 
zobaczyć unikalne na skalę europejską atrakcje historyczne i przyrodnicze. 
Chcieliśmy pokazać, Ŝe to idealne miejsce dla osób aktywnych, które lubią 
spacerować, biegać, jeździć na rowerze, konno, na nartach, pływać kajakiem, 
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czy wędkować. Goście kawiarni mogli pooglądać film promocyjny o mieście 
Przemyśl,  otrzymać broszury promocyjno – informacyjne, zapoznać się z 
ofertą imprez  przygotowanych na sezon letni. 

 

• Kampania promocyjna „Piękny wschód”, org. Polska Organizacja 
Turystyczna 

 

Celem projektu "Promowanie zrównowaŜonego rozwoju turystyki" jest wzrost 
zainteresowania ofertą turystyczną pięciu województw wschodniej Polski: 
podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, oraz 
świętokrzyskiego. 
Celem szczegółowym projektu jest dotarcie z przekazem promocyjnym prezentującym 
walory Polski wschodniej do jak najszerszej grupy odbiorców. 
Projekt jest realizowany dzięki dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz środków pochodzących z budŜetu państwa w ramach 
Działania V.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, której 
beneficjentem jest Polska Organizacja Turystyczna (POT). 
Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została zawarta 15 lutego 2010 r. 
BudŜet projektu to kwota 23.944.117,68 PLN (na okres styczeń 2010 r. - październik 
2012 r.). 
Projekt składa się z dwóch komponentów: 
 

I. Opracowanie Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski 
Wschodniej, w tym analiza segmentów turystyki oraz typów turystów odgrywających 
kluczową rolę w regionalnych gospodarkach makroregionu (zadanie zrealizowane). 
W ramach komponentu przeprowadzono analizę pt. Studium uwarunkowań 
atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej, w ramach której dokonano 
inwentaryzacji atrakcji turystycznych wschodnich województw kraju, 
przeprowadzono analizę segmentów turystyki oraz zawarto rekomendacje dla 
przyszłej kampanii promocyjnej. Integralną część komponentu stanowiło Badanie 
jakościowe opinii i postaw wobec potencjału turystycznego Polski Wschodniej. 
Wyniki prac pierwszego komponentu stały się punktem wyjścia do realizacji 
kluczowego dla całego przedsięwzięcia Komponentu II. 
 

II. Promocja Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku - 
multimedialna kampania promocyjna. Kompleksowa kampania promująca walory 
turystyczne Polski Wschodniej jest skierowana do turystów krajowych (w tym 
mieszkańców Polski Wschodniej) i zagranicznych (Niemcy, Ukraina). Mówimy 
zarówno do młodych, ceniących aktywne formy wypoczynku, jak i do rodzin z 
dziećmi, czy turystów poszukujących spokoju i wytchnienia od codziennego zgiełku. 
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Głównym celem kampanii jest wzrost zainteresowania ofertą turystyczną pięciu 
wschodnich województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Działania promocyjne skupią się na 
prezentacji wybranych dla poszczególnych województw produktów turystycznych. 
Prezentowane będą obszary cenne przyrodniczo, atrakcje krajoznawcze, obszary 
wiejskie oraz fantastyczna, tradycyjna kuchnia i oferta aktywności sportowych. W 
przekazie promocyjnym podkreślona zostanie wielokulturowość regionu. 
Kampania promująca wschodnią Polskę jest realizowana jako projekt komplementarny 
(ale nie konkurencyjny) z innymi projektami promocyjnymi realizowanymi przez 
Polską Organizację Turystyczną np. www.promujmypolskerazem.pl oraz 
poszczególne województwa Polski wschodniej. 
Strona internetowa www.pieknywschod.pl jest elementem kampanii promującej 
atrakcyjność turystyczną wschodnich województw Polski, pod hasłem: „Piękny 
Wschód”. 
Składa się na nią przede wszystkim baza atrakcji turystycznych, podzielonych na 5 
kategorii: “zabytki, muzea”, “przyroda”, “rozrywka”, zdrowie i uroda”, “aktywnie”. 
Baza jest ciągle poszerzana. Dodawane są nowe atrakcje z kaŜdego z województw i w 
kaŜdej z kategorii. Wraz z rozwojem projektu strona internetowa będzie zyskiwała 
kolejne funkcjonalności, pozwalające na przykład na dodawanie własnych zdjęć 
turystów, ranking atrakcji, informacje o bazie noclegowej. Planowane jest teŜ 
uruchomienie angielskiej wersji językowej serwisu, jesienią 2010r. oraz w dalszej 
kolejności wersji niemieckiej i ukraińskiej. 
Oprócz strony internetowej, na kampanię składa się bardzo wiele róŜnorodnych 
działań, w tym: 
• kampania multimedialna, wykorzystująca prasę, radio, telewizję, internet, reklamę 
zewnętrzną – najkosztowniejszy element projektu, angaŜujący 89% budŜetu 
• kampania PR i BTL, obejmująca między innymi wizyty studyjne, konkursy, imprezy 
promocyjne – pozwalająca w niekonwencjonalny sposób podkreślić walory 
regionu.www.pieknywschod.pl. 

 
 
 
DZIAŁANIE 3.1.4  
Opracowanie scenariusza i cykliczna organizacja imprezy wizerunkowej pn. Miasto 
Turystyczne Twierdza Przemyśl (2008-2015) 

„Podkarpacki Jarmark Turystyczny” , 10-11 maja 2008r. 
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Z uwagi na duŜą popularność i rozpoznawalność Podkarpackiego Jarmarku 
Turystycznego został on wytypowany jako impreza wizerunkowa miasta. Jarmark 
otwiera sezon turystyczny w Przemyślu i woj. podkarpackim, przyciągając juŜ obecnie 
rzesze turystów, a takŜe przedstawicieli branŜy turystycznej i samorządów z woj. 
podkarpackiego. W 2008r.  program imprezy został zmodyfikowany i uzupełniony o 
elementy promujące markę turystyczną „Twierdza Przemyśl” . W ramach imprezy 
odbyły się „Cesarskie Manewry Forteczne” z udziałem historycznych regimentów z I 
wojny światowej z Czech, Austrii, Węgier, Niemiec,   Krakowa i Przemyśla. 
Organizatorem był Regiment Artylerii Fortecznej Nr 2 Barona Edwarda von Beschi – 
Twierdza Kraków. Miasto zamieniło się w międzynarodową  Twierdzę, na ulicach 
mieszkańcy mogli podziwiać  regimenty wojskowe prezentujące widowiskową  
musztrę wojskową. Atmosferę imprezy uatrakcyjniło uroczyste wręczenie odznaczeń 
pamiątkowych wszystkim przedstawicielom regimentów przez Prezydenta Miasta 
Przemyśla. Powrót do historii, która była świadkiem walk o Twierdzę Przemyśl  
przypomniała wystawa fotograficzna poświęcona austriacko-węgierskiej artylerii 
fortecznej. Zorganizowany został  rajd rowerowy „Forteczną Trasą”, zawody 
rowerowe „REM II Przemyśl BIKE MARATON – Twierdza Przemyśl, „Przegląd 
fotografii podróŜniczej”, „Akcja Stop Przewodnik Czeka” (wycieczki krajoznawcze 
po Przemyślu oraz Pogórzu Przemyskim). Podczas imprezy na specjalnym stoisku 
promocyjnym miasta moŜna było nabyć broszurę o „Strategii rozwoju turystyki” oraz 
gadŜety reklamowe promujące nowe logo miasta ( baloniki z nadrukiem logo, 
chorągiewki, maskotki i inne ).  Wprowadzono wizualizację miasta z wykorzystaniem 
nośników: masztów i flag z logo miasta w obrębie Rynku Starego Miasta oraz na ul. 
Kazimierzowskiej, Franciszkańskiej, Kościuszki, Jagiellońskiej.   W ramach imprezy 
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odbyła się prezentacja produktów regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
oferty branŜy turystycznej prezentowanej przez hotele, biura turystyczne, ośrodki 
wypoczynkowo-rekreacyjne, zarządców atrakcji turystycznych i stowarzyszenia 
turystyczne. Charakter imprezy wzbogaciła oferta kulinarna prezentowana przez koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu Podkarpacia. Promocja marki Twierdza Przemyśl 
została zainaugurowana. 

 

2009r. 
Podkarpacki Jarmark Turystyczny” 

Przemyśl, 2-3 maja 2009r. 
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Po raz szósty w dniach 2 i 3 maja 2009r. podczas Jarmarku Turystycznego 
zainaugurowany został sezon turystyczny. Ta cykliczna impreza była doskonałą 
okazją do promocji podkarpackiego produktu turystycznego i rzemiosła regionalnego. 
Tym razem miejscem imprezy były tereny byłych fortyfikacji z I wojny światowej  w 
obrębie Wzgórza „Zniesienie” w otoczeniu legendarnego Kopca Tatarskiego. Na 
odwiedzających czekało mnóstwo atrakcji - od towarzyszących Jarmarkowi występów 
artystycznych i rekreacyjnych - po typowo turystyczne piesze wycieczki oraz rajdy 
zorganizowane na tę okoliczność.  
W ramach imprezy odbyła się prezentacja produktów regionalnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem oferty branŜy turystycznej prezentowanej przez hotele, biura 
turystyczne, ośrodki wypoczynkowo-rekreacyjne, zarządców atrakcji turystycznych, 
stowarzyszenia turystyczne, oferta kulinarna prezentowana przez koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu Podkarpacia. W części wystawienniczej nie zbrakło promocji 
miasta Przemyśla, gdzie na stoisku były prezentowane najnowsze wydawnictwa  o 
Przemyślu i ciągle aktualny temat informator o „Strategii rozwoju turystyki”.  Całość 
imprezy uświetniło, I Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką Turystyczną „Pod 
Kopcem”. Wzięła w nim udział polska czołówka artystów reprezentujących ten 
gatunek muzyczny. Dodatkową atrakcją był pokaz filmów Jacka Szarka z TVP 3 
Rzeszów zatytułowany „Odkrywamy Podkarpacie”.  
Dla lubiących aktywny tryb Ŝycia zorganizowane zostały zawody rowerowe „REM II 
Przemyśl Bike MARATON – Twierdza Przemyśl”, w których udział wzięło ponad 
260 zawodników z całego kraju i zagranicy. Dla wodniaków przygotowany został 
spływ kajakowy Sanem, a dla miłośników pieszych wędrówek wycieczki NORDIC 
WALKING oraz wycieczki autokarowe pozwalające poznać piękno i walory 
przyrodnicze Pogórza Przemyskiego. Główną ideą tegorocznej imprezy było 
pokazanie Podkarpacia - jako „regionu z tradycją” o bogatej ofercie aktywnych form 
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wypoczynku i kulturowych tradycji.  
Organizatorem Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego byli: Urząd Miejski w 
Przemyślu. Urząd Marszałkowski woj. Podkarpackiego, Przemyski Oddział PTTK.  

 

2010r. 

VII  „Podkarpacki Jarmark Turystyczny, 1 – 2 maja 2010r. 

Miejsce imprezy:  Amfiteatr na „Zniesieniu” (pod Kopcem Tatarskim) 
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1 -2 maja 2010r. 

Zawody rowerowe „Maraton – Twierdza Przemyśl”  (pl. Niepodległości) 

Trasa „ Maratonu - Twierdza Przemyśl” przebiega drogami miejskimi, drogami 
fortecznymi Twierdzy Przemyśl a jednocześnie szlakami Pogórza Przemyskiego. Start 
odbył się na ulicy Franciszkańskiej na wysokości Placu Niepodległości, dalej ulicą 
Grodzką, Sanocką, miejscowość Prałkowce, Olszany, Zalesie, Rokszyce, Kruhel, 
Przemyśl ulicą Pasteura, Fort Trzy KrzyŜe, ul. Szykowskiego, Karmelicką, Władycze, 
Franciszkańska. Dystans GIGA to 62 km, maksymalna wys. 424 m, 1369m 
podjazdów, a dystans MEGA o długości 35 km , maksymalna wys. 424 m i 767 m 
podjazdów. Organizator: Przemyskie Towarzystwo Cyklistów. Więcej informacji na 
stronie: www.ptc.przemysl.pl 

Wycieczki krajoznawcze do najciekawszych atrakcji turystycznych Przemyśla i 

okolic organizowane przez Przemyski Oddział PTTK.  

Miejsce: Wzgórze „Zniesienie” (pod Kopcem Tatarskim) 
Blok turystyczno – wystawienniczy ( spotkanie z Ŝywą kulturą ludową, garncarską 
plastyką, twórczością rzeźbiarską, z kuchnią regionalną, ofertą branŜy turystycznej) 
Blok estradowy: Ogólnopolskie Spotkanie z piosenką turystyczną: „Czerwony 
Tulipan”,, „YesKiezSirumem”, „Cisza jak Ta”, „śeby nie piekło”, „Basia Beuth”, „Na 
Bani”, „Dom o Zielonych Progach”, „Wolna Grupa Bukowina” 
Blok imprez turystyczno-rekreacyjnych  
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• „Festiwal sportów mało znanych” (Korfball, Bocce, Intercrosse, Nordic 
Walking, Capoeira, Badminton).  
• Czynna kolejka krzesełkowa i tor saneczkowy na stoku narciarskim oraz 
przejaŜdŜki konne,  paintball, park linowy i inne atrakcje. 
• „Patrole w Twierdzy Przemyśl” organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół 
Dobrego Wojaka Szwejka ( specjalne przepustki dla uczestników „Jarmarku” , 
konkursy, zabawy, poczta balonowa i inne) 
Organizator:  Urząd Miejski w Przemyślu, Przemyski  Oddział PTTK  

 

DZIAŁANIE 3.1.5  
Wprowadzenie elementów wizualizacji związanych z marką Miasto Turystyczne 
Twierdza Przemyśl do produktów i usług turystycznych (2008-2015) 
 

 

 

Informacja o „strategii turystyki” oraz o marce turystycznej Twierdza Przemyśl była 
tematem wielu spotkań z branŜą turystyczną. W okresie 2008 – 2009 zorganizowano 
konferencję informującą o „strategii turystyki” (styczeń 2008r.) oraz liczne szkolenia 
dla branŜy turystycznej na których omawiano temat wizualizacji miasta.  Ogłoszono 
równieŜ konkurs „Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl” zachęcając branŜę do 
nowych inicjatyw w kontekście tworzenia nowych produktów turystycznych oraz 
wizualizacji marki w obiektach.  Na terenie miasta obecnie funkcjonują trzy lokale 
gastronomiczne nawiązujące swoim wystrojem oraz menu do koncepcji „Twierdzy 
Przemyśl”. NaleŜą do nich: „Restauracja Wiedeńska” (wystrój w stylu wiedeńskim, 
nazewnictwo „Twierdzy Przemyśl” w menu),  „Pizzeria Galicyjska” (potrawa 
przemyska – pizza galicyjska, przed lokalem dekoracja z wizerunkiem Szwejka) oraz 
w 2010r. nowo otwarty lokal Pub Restauracja „Melduję Posłusznie” .  

 

Pub Restauracja Melduje Posłusznie to miejsce, gdzie czas zatrzymał się, kiedy 
Twierdza Przemyśl przeŜywała czasy swojej świetności a dzielny Wojak Szwejk 
walczył w armii Austro- Węgier w imię Cesarza Franciszka Józefa. Jego groteskowe 
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podejście do Ŝycia przywołuje nam humorystyczny obraz tamtych czasów i łagodzi 
obyczaje. W niebanalnym klimacie 20- tych lat i specyficznego humoru Józefa 
Szwejka moŜna zasmakować niepowtarzalnych potraw. Menu skomponowane jest tak, 
aby zadowolić podniebienia najbardziej wymagających klientów. W branŜy hotelowej 
nie ma takich przykładów i trudno się ich doszukać w innych obiektach. Najaktywniej 
w promocję marki „Twierdza Przemyśl” wł ączyły się stowarzyszenia przemyskie, a 
wśród nich m.in:  

- Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, (Patrole w 
Twierdzy Przemyśl)    

- Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej "X D.O.K." (organizacja 
rekonstrukcji historycznych)   

- Historyczny Galicyjski Pułk Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky’ego”, (Fort 
Borek, prezentacje regimentu podczas imprez odbywających się w Przemyślu) 

- Przemyskie Towarzystwo Cyklistów (organizator imprezy pn. „Maraton Rowerowy 
Twierdza Przemyśl”) 

- Przemyski Klup Fajki (org. imprezy „Święto Fajki”) 

• Akcja letnia z Przemyskim Stowarzyszeniem Dobrego Wojaka Szwejka - 
Patrole Szwejków na ulicach miasta 

 

 

Na ulicach Przemyśla organizowane są umundurowane patrole Przyjaciół 
Dobrego Wojaka Szwejka. Wojacy w ubiorach CK armii oprowadzają 
turystów po zabytkach związanych z I wojną światową i wręczają gościom 
przepustki do Twierdzy Przemyśl. Patrole chodzą po mieście lub poruszają się 
swym charakterystycznym trabantem podczas weekendów. Odwiedzającym 
nasze miasto turystom wręczają ulotki i foldery (bezpłatne) promocyjne z 
informacjami o mieście, fortach Twierdzy Przemyśl oraz najbliŜszych 
imprezach, które organizowane są w Przemyślu. Turyści otrzymują równieŜ 
specjalną przepustkę „zezwalającą” na pobyt w przemyskiej Twierdzy. Z tym 
dokumentem mogą odwiedzać przemyskie atrakcje i zbierać punkty, które na 
koniec pobytu w Przemyślu wymieniane są na nagrodę. 
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• W 2009r. Miasto ogłosiło konkurs na produkt turystyczny pn. „Miasto 
turystyczne – Twierdza Przemyśl”.  Idea konkursu była skierowana do  
podmiotów branŜy turystycznej, instytucji i twórców produktów 
turystycznych, stowarzyszeń i organizacji turystycznych, instytucji kulturalno-
edukacyjnych oraz przedsiębiorców prywatnych. Celem konkursu było 
zainspirowanie do stworzenia nowych atrakcyjnych produktów turystycznych 
w ramach koncepcji „Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl” i ich 
popularyzacja.  Konkurs został ogłoszony w kategorii: kwaterunek, jadło, 
pamiątka z miasta, oferta przyjazdowa do Przemyśla, impreza wizerunkowa. 
Dla zwycięzców były przewidziane certyfikaty  przynaleŜności do twierdzy 
Przemyśl”. W śród przesłanych zgłoszeń najliczniejszą grupę stanowiły 
stowarzyszenia turystyczne , z branŜy turystycznej nie otrzymano Ŝadnych 
ofert.  

 

 

CO 3.2 

WdroŜenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej 

DZIAŁANIE 3.2.1 
Stworzenie centralnej bazy danych dotyczącej Miasta (do końca 2008)  

 

• Infokioski 

 

Informacja turystyczna to niezbędny składnik promocji turystycznej miasta. 
Kontynuując rozpoczęte działania w zakresie dostępności do informacji turystycznej, 
Urząd Miejski zakupił urządzenia informacyjne. Są to infokioski (infomaty wiszące), 
które zostały zamontowane w Urzędzie Miejskim, na Zamku Kazimierzowskim  i 
pl. Niepodległości.   Urządzenia multimedialne są  łatwe w obsłudze poprzez 
zastosowanie w nich technologii dotykowej. Działające całodobowo Infokioski dają 
moŜliwość dostępu zarówno do strony internetowej Urzędu Miejskiego (bez 
moŜliwości dotarcia do zewnętrznych stron internetowych), jak i osobnej strony 
poświęconej informacji turystycznej oraz komunikacji e-mailowej. Dodatkową 
atrakcją jest moŜliwość  zrobienia zdjęcia i przesłania go drogą e-mailową oraz 
 skorzystanie z kamery zainstalowanej w urządzeniu.  

Liczba uŜytkowników w 2009r. – 2 000 osób 
Liczba uŜytkowników – 2100 osób 
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• współpraca z portalami turystycznymi (www.wrotapodkarpackie.pl, 
www.polskaniezwykla.pl, www.przemysl24.pl, www.nanarty.info, i inne) 

 

DZIAŁANIE 3.2.2  
Podniesienie standardu funkcjonowania punktu informacji turystycznej (2008-2009) 

30

 
• Na terenie Miasta Przemyśla działa jeden punkt informacji turystycznej, prowadzony 

przez Oddział PTTK im. dr M. Orłowicza przy dofinansowaniu  Urzędu Miejskiego. 
Ponadto w sezonie turystycznym funkcjonują punkty informacyjne w  Bramie 
Sanockiej Dolnej oraz na Górnej Stacji Wyciągu Narciarskiego (Przemyskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka). W punkcie znajdują się 
materiały promocyjno-informacyjne, zarówno płatne, jak i bezpłatne. W ramach 
dostępności do informacji turystycznej  wprowadzono nowoczesne urządzenia 
Infokioski. 
W 2010r. przeprowadzono akcję certyfikowania centrów i punktów informacji w woj. 
Podkarpackim. Organizatorem tej akcji była Podkarpacka Regionalna Organizacja 
Turystyczna przy współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej. Trzynaście 
podkarpackich placówek informacji turystycznej otrzymało certyfikaty Polskiego 
Systemu Informacji Turystycznej. Centrum Informacji turystycznej w Przemyślu 
otrzymało jedną gwiazdkę.  Najlepiej zostało ocenione w woj. Podkarpackim Centrum 
Informacji Turystycznej w Sanoku zdobywając trzy gwiazdki na cztery moŜliwe. 
 
DZIAŁANIE 3.2.3  
Oznakowanie miejsc i atrakcji turystycznych (2008-2010) 
 
Działania w tym zakresie są prowadzone przez Urząd Miejski sukcesywnie. Co roku 
do systemu dochodzą nowe drogowskazy, które ułatwiają turystom dotarcie do 
najciekawszych obiektów w naszym mieście.  
 
 2010r.  
 
Lista nowych tabliczek: 
 
- Bunkier Linii Mołotowa – 4 szt.       
- Informacja Turystyczna – 10 szt.           
- Brama Sanocka Dolna - 3 szt. 
- Muzeum Archidiecezjalne - 1 szt. 
- Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - 3 szt. 
- Muzeum Dzwonów i Fajek - 1 szt. 
- Park Miejski/Domek Ogrodnika - 3 szt. 
- Wyciąg narciarski - 2 szt. 
- Cmentarze wojenne - 1 szt. 
- Archikatedry rz.-kat. i gr.-kat. - 1 szt. 
- Kopiec Tatarski - 1 szt. 
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- Stare Miasto - 1 szt. 
 

Aktualizacja tablic z planem miasta 

Nowe wyklejki (zaktualizowane)  z planem miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego 
– 5 szt. 
- Rynek  
- parking na ul. Krakowskiej 
- stok narciarski (stacja górna wyciągu narciarskiego) 
- dworzec PKP 
- ul. Jagiellońska (przystanek MZK) 
 

 
DZIAŁANIE 3.2.4  
Publikacja materiałów promocyjno-informacyjnych (2008-2015) 
 

Od kilku lat Wydział Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu 
konsekwentnie realizuje politykę wydawniczą, skierowaną do turystów z Polski i 
zagranicy. Przemyskie wydawnictwa turystyczne dostępne są w punkcie informacji 
turystycznej w Przemyślu, w przemyskich księgarniach, w kioskach ruchu, na zamku 
kazimierzowskim, w przemyskich muzeach i rozsyłane do punktów informacji 
turystycznej w regionie podkarpackim oraz prezentowane podczas polskich i 
zagranicznych targach turystycznych. Współpracujemy równieŜ  z Przemyskim 
Stowarzyszeniem Dobrego Wojaka Szwejka, którego członkowie  w ramach patroli, 
rozdają nasze materiały promocyjne przechadzając się ulicami miasta jako „ruchome 
punkty informacji turystycznej”. W sezonie letnim (2009 - 2010) prowadzona była 
współpraca z punktami informacji turystycznej w Bieszczadach w zakresie promocji 
wydawnictw o Przemyślu. 

 Niezwykle waŜnym jest fakt wydawania przez Urząd Miejski materiałów 
tematycznych, zawierających sprofilowane informacje turystyczne. Wydawnictwa 
charakteryzuje wielojęzyczność  – funkcjonuje bowiem 6 wersji językowych (j.polski, 
angielski, niemiecki, ukraiński, węgierski oraz francuski), przy czym warto dodać, iŜ 
dobór tych wersji nie jest przypadkowy, a jest podyktowany zapotrzebowaniem na nie. 
Na folderach funkcjonuje hasło promocyjne „Miasto Turystyczne – Twierdza 
Przemyśl” oraz nowe logo miasta. Zastosowano równieŜ nazewnictwo fort aktywny i 
kulturowy na wybranych ulotkach. 

Większość wydawnictw a w szczególności małoformatowe są bezpłatne natomiast 
wydawnictwa o większej wartości edytorskiej i merytorycznej takie jak: albumy, 
przewodniki, mapy są przekazywane do sprzedaŜy i dostępne w księgarniach, 
kioskach ruchu, punktach informacji turystycznej, naleŜą do nich: „Album Dawno 
temu w Przemyślu”, Album „W oblęŜonej Twierdzy”, Album  „Przemyśl”(G. Karnas), 
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Album „Przemyśl” (A. Bujak),” folder „Przemyśl”,  „Przemyśl i przyjedź”, 
„Miniprzewodnik Przemyśl”, „Miniprzewodnik Twierdza Przemyśl”, 
„Miniprzewodnik Rowerem po Ziemi Przemyskiej”, Mapa rysunkowa, Mapa 
Fortecznej Trasy Rowerowej itd. 

 

Wydawnictwa: 

1/ Wydawnictwa małoformatowe (ulotki): 
 

„Strategia rozwoju turystyki na lata 2008 – 2015” 

 

Parametry techniczne:  

− format: 400 mm x 210 mm składane do formatu 100 mm x 210 mm /3 x biga/ 
− druk dwustronny, full kolor  
− rodzaj papieru: kreda błysk 150 g/m2 + lakier offsetowy błysk  
− nakład: 20.000 egz. w wersji polskiej 
 

„Informator turystyczny” 

 

 

nakład: 20 000 egz. 
15 000 egz. wersja polska 
5 000 egz. wersja angielska 

 

„Warto zobaczyć Przemyśl” 
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Parametry techniczne: 

− format: 300mm x 100 mm składana do formatu 100mm x 210 mm 
− druk dwustronny, full kolor  
− rodzaj papieru: kreda błysk 150g/m2 + lakier offsetowy błysk  
− nakład 20. 000 egz. w tym: 
7.000 egz. wersja polska   
4.000 egz. wersja niemiecka  
4.000egz. wersja angielska  
2.000 egz. wersja ukraińska  
2.000 egz. wersja węgierska  
1000 egz. wersja francuska  

 

„Warto zobaczyć okolice” 

 

 

Parametry techniczne: 

− format: 300mm x 100 mm składana do formatu 100mm x 210 mm 
− druk dwustronny, full kolor  
− rodzaj papieru: kreda błysk 150g/m2 +lakier offsetowy błysk  
− nakład 21. 000 egz. w tym: 
9.000 egz. wersja polska 
4.000 egz. wersja niemiecka  
4.000egz.wersja angielska  
1.000 egz. wersja ukraińska  
2.000 egz. wersja węgierska 
1000 egz. wersja francuska 

 

„Przemyskie cmentarze” 
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Parametry techniczne: 
− format 600mm x 210 mm składane do formatu 100 mm x 210 mm /5 x biga/  
− druk dwustronny, full kolor  
− rodzaj papieru : kreda błysk 150g/m2 +lakier offsetowy błysk  
− nakład 5.000 egz. w tym:  

2.000 egz. wersja polsko- niemiecka  
1.000 egz. wersja polsko - angielska  
1.000 egz. wersja polsko - ukraińska  
1.000 egz. wersja  polsko-węgierska  

 

„Przemyskie muzea” 

 

Parametry techniczne wydawnictwa: 

− format: 600 mm x 210mm składane do formatu 100 mm x 210mm /5 x biga/ druk 
dwustronny: full kolor  

− rodzaj papieru: kreda błysk 150 g/m2 + lakier offset błysk  
− nakład 12.000 egz. w tym:  
5.000 egz. wersja polska  
2.000 egz. wersja angielska 
2.000 egz. wersja niemiecka  
1.000 egz. wersja ukraińska  
1 000 egz. węgierska 
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„Turystyka aktywna” 

 

 

Parametry techniczne: 
− format 600 mm x 210 mm składane do formatu 100 mm x 210 mm /5x biga/  
− druk dwustronny, full kolor  
− rodzaj papieru: kreda błysk 150g/m2 + lakier offsetowy błysk  
− nakład 10.000 egz. w tym: 

6000 egz. wersja polska   
2000 egz. wersja niemiecka  
2000 egz. wersja angielska  
 

„Twierdza Przemyśl” 

 
Parametry techniczne wydawnictwa:  

− format: 600 mm x 210 mm składane do formatu 100 mm x 210 mm /5 x biga/  
− druk dwustronny, full kolor  
− rodzaj papieru: kreda błysk 150 g/m2 + lakier offset błysk  
− nakład: 20.000 egz.  
− wersje językowe: angielska, niemiecka, węgierska, ukraińska 
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„Przyroda” 

 

Parametry techniczne  wydawnictwa: 

− format: 300 mm x 400 mm składane do formatu  100 mm x 210 mm /3 x biga , 2 x 
wzdłuŜ dłuŜszego boku, 1 x  wzdłuŜ krótszego boku/ 

− druk dwustronny, full kolor  
− rodzaj papieru: kreda błysk 150 g/m2 + lakier offsetowy błysk  
− nakład 3.000 egz.  
− wersja: polska, angielska, niemiecka 
 

„Stok narciarski” 

 

 

Parametry techniczne wydawnictwa: 
− format: 500 mm x 210 mm  składane do formatu 100 mm x 210 mm /4 x biga/ 
− druk dwustronny, full kolor  
− rodzaj papieru: kreda błysk 150 g/m2 + lakier offset błysk  
− nakład 10.000 egz. w tym:  

5.000 egz. wersja polska  
3.000 egz. wersja ukraińska  
2.000 egz. wersja angielska  

 

„Na pielgrzymim szlaku” 

 

 

nakład: 5 000 egz. 
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wersje językowe: polska 
 

„Szlaki spacerowe” 

 

 

 

nakład: 5 000 egz. 
3 000 egz. wersja polska,  
2 000 egz. wersja angielska 

 

„Linia Mołotowa” 

 

 

 

wersja: polska 
nakład: 5 000 egz. 

 

 

„Kresowy Przemyśl” 

 

 



55 

 

 

wersja: polska 
nakład: 10 000 egz 

 

„620 lat odnowienia praw miejskich Przemyśla” 

 

Nakład: 10 000 egz. 

Wersja jęzkowa: polska 

„Panorama zabytków miasta” 

 

Składanka „Panorama Zabytków Miasta Przemyśla”, nakład: 500 szt. 
 

 

2/. MAPY 

„Mapa rysunkowa” 

 

− format 500 mm x 420 mm składane do formatu 100 mm x 210 mm /5 x biga/  
− druk dwustronny, full kolor  
− rodzaj papieru: kreda błysk 150 g/m2 + lakier offset błysk  
− nakład 10.000 egz. w tym:  
4000 egz. wersja polska  
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2000 egz. wersja angielska  
1000 egz. wersja niemiecka  
1000 egz. wersja ukraińska 
1000 egz. wersja węgierska 
1000 egz. wersja francuska 
 

„Forteczna Trasa Rowerowa” 

 

 

nakład – 5 000 egz. 
wersje językowe: polska, angielska 
 

3/. Przewodniki 

„Miniprzewodnik Twierdza Przemyśl” 

 

Parametry techniczne wydawnictwa: 

− format: 110mm x 155 mm 
− objętość: 56 stron + okładka  
− druk dwustronny, full kolor  
− rodzaj papieru:  wnętrze – kreda błysk – 170 g/m2  
− okładka – kreda 250 g/m2 + folia mat + lakier wybiórczo  
− szycie grzbietowe  
− mapa o wym.: 285mm x270 mm, pełny kolor z jednej strony + 1 kolor z drugiej 

strony,  
− nakład: 5.000 egz. w tym:  
2000 egz. wersja polska  
1000 egz. wersja angielska 
1000 egz. wersja niemiecka  
1000 egz. węgierska  
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Miniprzewodnik Przemyśl” 

 

Parametry techniczne wydawnictwa: 

− format: 110 mm x 155 mm  
− objętość: 64 strony + okładka  
− druk: dwustronny full kolor  
− rodzaj papieru: wnętrze kreda błysk –170 g/m2  

okładka: kreda 250 g/m2+ folia mat + lakier wybiórczo szycie grzbietowe  

− mapa o wym. 285 mm x 270 mm, pełny kolor z jednej strony + 1 kolor z drugiej 
strony, wklejona na przedostatniej stronie okładki i złoŜona do formatu 95 mm x 
135 mm 

− nakład: 3.000  egz. w tym: 
1000 egz. wersja polska 
1000 egz. wersja angielska  
10000 egz. wersja niemiecka  

 

„Miniprzewodnik Szlaki turystyczne Ziemi Przemyskiej” 

 

wersja: polska 
nakład: 3 000 egz. 
 
Przewodnik  „Rowerom po Ziemi Przemyskiej” 
 

 

2000 egz. wersja polska  
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1000 egz. angielska  

 

4/. Foldery 

Folder „Przemyśl” 

 

 

− format: 200 mm x 200 mm  
− objętość: 28 stron + okładka  
− druk dwustronny, pełny kolor  
− rodzaj papieru: wnętrze kreda 170 g/m2 + lakier offsetowy 
− okładka: kreda 225 g/m2 + lakier wybiórczo  
− szycie zeszytowe  
− nakład: 5000 egz. w tym: 
3000 egz. wersja polsko – angielska  
1000 egz. wersja polsko- niemiecka  
1000 egz. wersja polsko- ukraińska  

 

Folder „Przemyśl i przyjedź” 

 

wersja: polska 
nakład: 3000 egz. 
 

5/. Albumy 

Album „Przemyśl” (G. Karnas) 
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Parametry techniczne wydawnictwa: 

- format : 148 mm x 210 mm / A 5 / 
- objętość : 84 strony + twarda oprawa , wyklejka  
- druk : dwustronny  full kolor  
- szycie grzbietowe  
- rodzaj papieru :  wnętrze : kreda błysk – 200 g/m2+ twarda oprawa  
- nakład 2000 egz.  
- wersje językowe: polska, niemiecka i angielska 

 

„Dawno temu w Przemyślu” 

 

nakład -  2000 egz. 

wersje językowe: polska, niemiecka i angielska  

 

„W oblęŜonej Twierdzy” 

 

wersja: polsko-angielsko-niemiecka 
nakład: 2 000 egz. 
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Album „Przemyśl” A. Bujak 

 

nakład: 1000 egz. 
wersja: polsko-angielska 
Wydawnictwo BOSZ 
 

6/. Gra planszowa 

„Dobry wojak Szwejk i wehikuł Wincentego Svobody” 

 

wersja: polska 
nakład: 5 000 egz. 
 

7/. Komiks 

„Zupełnie nieznana przygoda dobrego wojaka Szwejka w mieście Przemyślu” 

 

wersja: polska 
nakład: 10 000 egz. 
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8/. Filmy promocyjne 

„Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl” 

 

wersja: polsko – niemiecko – angielska 
nakład: 10 000 egz. 
Film otrzymał w 2009r. II nagrodę Prezesa Związku Powiatów Polskich na Festiwalu 
Filmów Promujących Powiaty Miasta i Gminy Podkarpacia w Stalowej Woli.  
 

Film o „Parku Miejskim”(zamieszczony na stronie interesowej miasta – youtube) 
 

9/. Kalendarze: „Przemyśl w obrazach „Jacyszynówny” (2008r.) , „Herby i 
pieczęcie” (2009r.), „Przemyśl w fotografii A. Bujaka” (2010),  „Przemyśl w 
fotografii” W. Sosnowski (2011) 

 

DZIAŁANIE 3.2.5  
Zlokalizowanie na terenie miasta kiosków elektronicznych (2011 – 2012) 
 

 

• Informacja turystyczna to niezbędny składnik promocji turystycznej miasta. 
Kontynuując rozpoczęte działania w zakresie dostępności do informacji turystycznej, 
Urząd Miejski zakupił urządzenia informacyjne. Są to infokioski (infomaty wiszące), 
które zostały zamontowane w Urzędzie Miejskim, na Zamku Kazimierzowskim i 
pl. Niepodległości.    

Liczba osób korzystających w 2009r. -  2 000 osób 
Liczba osób korzystających w 2010r. – 2100 osób 
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• Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna złoŜyła projekt dotyczący 
„regionalnego systemu informacji turystycznej”, w ramach którego zostaną zakupione 
„infokioski” i przekazane centrom informacji turystycznym w regionie. 

 
 

CO 3.3 

Rozwój systemu badań marketingowych 

 

DZIAŁANIE 3.3.1  
Prowadzenie cyklicznych badań marketingowych (2008-2015)  
 
W okresie 2008 – 2009 przeprowadzono badania marketingowe dotyczące wizerunku 
miasta  
i jego atrakcyjności  turystycznej w opiniach turystów. Wyniki tych badań pozwalają 
na zauwaŜenie pozytywnych i  negatywnych  stron miasta i obranie właściwych 
działań zmierzających do poprawy tej sytuacji.  
 
2008r.  Raport z badań ankietowych przeprowadzonych na Kopcu Tatarskim i 
„Zniesieniu” nt. „Opinii turystów o mie ście”  

Raport prezentuje informacje na temat wizerunku miasta w zakresie turystyki, 
przedstawiając analizę postrzegania przez turystów głównych atrakcji miejskich z 
określeniem źródeł satysfakcji i niezadowolenia. Dzięki wymienionym informacjom 
miasto nie tylko wie jakie są jego silne i mocne strony, ale takŜe w jakich aspektach 
poprawa przyniesie mu najwięcej korzyści 

Wykonawca: Instytut Socjologii Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 

Zlecenie badań: Wydział Kultury, Promocji i Turystyki 

Zakres prac:  

• przeprowadzono bezpośredni wywiad z badanymi  
• ankieta zawierała 15 pytań o treści: atrakcyjność turystyczna miasta, elementy 

infrastruktury technicznej, które podniosłyby atrakcyjność „zniesienia” i 
„kopca tatarskiego”, deklarowany udział w imprezach, który jest to pobyt 
Pana/Pani w Przemyślu, Czy ma Pan/Pani zamiar odwiedzić Przemyśl, Czy ma 
Pan/Pani zamiar odwiedzić Przemyśl, Korzystanie z noclegu w mieście, forma 
zakwaterowania, powód przyjazdu do Przemyśla, co zmienić aby podnieść 
atrakcyjność turystyczną, obiekty powszechnie kojarzone z Przemyślem,  
ocena atrakcyjności miasta, płeć respondentów, wykształcenie respondentów, 
miejsce zamieszkania respondentów, 

•  próba respondentów : 100 osób 
• okres badawczy: lipiec-sierpień 
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2009r.  „Wizerunek miasta Przemyśla i jego atrakcyjność turystyczna w opiniach 
turystów” 

Wykonawca: Firma BD Center z Rzeszowa 

Badanie miało na celu: 

• Identyfikację typów turystyki przyjazdowej do Przemyśla; 
• Identyfikację profilów turystów przyjeŜdŜających do Przemyśla: cel przyjazdu, 

charakter przyjazdu (docelowy, tranzytowy), długość  pobytu (jednodniowy, 
wielodniowy) itp.; 

• Ocenę oferty turystycznej miasta Przemyśla oraz źródeł i dostępności  
informacji o mieście; 

• Ocenę jakości obsługi turystów przez instytucje na terenie miasta  Przemyśla; 
• Ocenę silnych i słabych stron Przemyśla przez osoby odwiedzające miasto. 

 

Badanie zrealizowane zostało przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza 
wywiadu składającego się z 13 pytań merytorycznych oraz 6 pytań metryczkowych 
(łącznie 54 zmienne), techniką wywiadów bezpośrednich w okresie między 1 lipcem 
2009 roku a 31 wrześniem 2009 roku. Przygotowano dwie wersje kwestionariusza 
ankiety: dla turystów polskich (polskojęzyczną) oraz zagranicznych 
(angielskojęzyczną). Ankietę zrealizowano wśród osób odwiedzających Przemyśl. 
Łącznie przebadano 1005 osób. 

2009r. BADANIE PRZYJAZDOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO W WYBRANY CH 
MIEJSCACH RECEPCJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARP ACKIEGO W 
OKRESIE V – IX 2009 ROKU 

Wykonawca: WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
Badania zostały zrealizowane w okresie od 1 maja do 30 września 2009 roku w 
ustalonych punktach badawczych na terenie regionu. Zlokalizowano je w 
szczególności: w Zespole Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim, w 
Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie, 
w Muzeum-Zamku w Łańcucie,  
w Podziemnej Trasie Turystycznej w Rzeszowie, w Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku, na koronie zapory wodnej w Solinie oraz na wierzchowinie Połoniny 
Wetlińskiej. 
Wyniki badań są dostępne na stronie internetowej miasta w zakładce turystyka 
www.przemysl.pl. 
 
2010 r. 
 
Projekt „Barometr miast” 

Barometr Miast to Projekt realizowany przez firmę PB Online Sp. z o.o. z Wrocławia. 
Jest to firma badawcza, prowadząca badania marketingowe metodą kwestionariusza 
zamieszczanego w Internecie poprzez platformę www.portalbadan.pl. Firma 
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prezentuje wyniki badania, w którym uczestniczyli mieszkańcy Przemyśla. Zebrano 
ponad 478 ankiet na podstawie, których został opracowany raport. Wyniki 
przedstawione są w formie Excel (dane zbiorcze + wykres). Poszczególne obszary 
badawcze przedstawione zostały w kolejnych arkuszach Excelu. Zgromadzone dane 
pozwalają na uzyskanie informacji co naleŜy jeszcze zmienić w naszym mieście i jakie 
są potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Badanie nie zostało zakończone, moŜna 
nadal wyraŜać swoje opinie w kwestiach dotyczących oferty: edukacyjnej, kulturalnej 
i rekreacyjnej miasta, infrastruktury technicznej, poziomu bezpieczeństwa oraz pracy 
administracji lokalnej. W badaniu moŜna wziąć udział, poprzez kliknięcie w baner 
OCEŃ NASZE MIASTO umieszczony na głównej stronie Urzędu Miejskiego.  

 

 
DZIAŁANIE 3.3.2  
Udostępnianie wyników prowadzonych badań wszystkim zainteresowanym (2009-
2015) 
 

Wyniki badań umieszczane są na stronie internetowej miasta w zakładce turystyka, 
przesyłane na płytach Cd-rom do wszystkich zainteresowanych oraz  prezentowane 
podczas spotkań z branŜą turystyczną organizowanych przez Urząd Miejski.  

 

 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY 4 – PRZESTRZEŃ TURYSTYCZNA 

 

CEL STRATEGICZNY 4: Dostosowanie przestrzeni turystycznej  

do potrzeb ruchu turystycznego 

Odpowiedzialny:  Wydział Inwestycji, Wydział Budownictwa i Gospodarki 
Przestrzennej, Wydział Kultury Promocji i Turystyki, Wydział Sportu , Wydział 
Edukacji, Zarząd Dróg Miejskich, Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony i 
Konserwacji Zabytków, Wydział Komunikacji i Dróg, Wydział Mienia Komunalnego i 
Gospodarki Lokalowej 

CO 4.1 
Zagospodarowanie Miasta w niezbędną infrastrukturę zgodnie z potrzebami turystów 

 i mieszkańców 
 
DZIAŁANIE 4.1.1  
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Stymulowanie rozwoju i dywersyfikacji bazy noclegowej i gastronomicznej (2008-
2015) 
 
• W okresie 2008-2010 w Przemyślu w bazie noclegowej nie zaszły dynamiczne 
zmiany. Powstał nowy hotel trzygwiazdkowy z kompleksem basenowo-rekreacyjnym. 
Jest to jedyny obiekt w Przemyślu, który posiada bazę rekreacyjno-wypoczynkową. W 
chwili obecnej (stan na  2010r.) w Przemyślu funkcjonuje 7  obiektów  hotelowych  
skategoryzowanych, w tym: 4 hotele*** i   3 hotele ** . Co stanowi 617 miejsc 
noclegowych. Dominują pokoje gościnne w ilości 9 obiektów oraz 1 schronisko 
młodzieŜowe (skategoryzowane) i 1 ośrodek dydaktyczno-hotelowy. Łącznie w 
Przemyślu, wliczając hotele jest 982 miejsc noclegowych. 
• Brakuje hoteli stylem nawiązujących do historii i tradycji przemyskich. 
Zgłoszono zainteresowanie budową hotelu o wysokim standardzie  przez jedną z firm 
inwestującą w Przemyślu. W chwili obecnej brak konkretnych działań formalnych, 
zainteresowanie pozostaje w fazie koncepcji.  
• W Przemyślu jest przewaga drogiej bazy hotelowej i przekłada się to na 
niedostateczną ilość obiektów oferujących usługi noclegowe po niŜszych, bardziej 
przystępnych cenach. W przeciągu dwóch lat na terenie miasta pojawił się obiekt 
zaliczany do kategorii pokoi gościnnych i w chwili obecnej mamy w Przemyślu 9 
obiektów oferujących usługi noclegowe po niŜszych cenach. NaleŜy jednak podjąć 
działania w kontekście rozbudowania bazy noclegowej w kierunku np. hosteli, które 
cieszą się duŜą popularnością w innych miastach. Zachęcić właścicieli kamienic 
szczególnie na Starym Mieście do adaptacji lokali na pokoje gościnne dostosowane 
cenowo do przeciętnego turysty. 
W zakresie zbiorowego zakwaterowania wykorzystywanego głównie przez dzieci i 
młodzieŜ nie zaszły zmiany. Usługę oferuje schronisko młodzieŜowe PTSM kat.I oraz 
obiekt  „Podzamcze” obsługiwany przez przemyski Oddział PTTK (dawniej dom 
wycieczkowy). 
 
• Do taniej bazy noclegowej zaliczamy bursę szkolną obsługującą dzieci i 
młodzieŜy w czasie ferii zimowych i wakacji. Bursa Szkolna w Przemyślu dysponuje 
140 miejscami noclegowymi. W okresie ferii i wakacji 2009 - 2010 wykorzystanie 
przez dzieci i młodzieŜ bazy noclegowej w Bursie Szkolnej w Przemyślu 
przedstawiało się następująco:  

19 - 21 VI   2009 r. - 60 osób (MłodzieŜowy Dom Kultury - dzieci i młodzieŜ polsko- 
 ukraińska),  
13 - 16 VII  2009 r. - 80 osób (Związek Sportowy Biegi na Orientację), 
06 - 17 VII  2009 r. - 21 osób (studenci Politechniki Krakowskiej), 
01 - 06 VII  2009 r. - 40 osób (Caritas Przemyśl - dzieci i młodzieŜ), 
03 - 16 VIII 2009 r. - 37 osób (Fundacja Polsko-Niemiecka - młodzieŜ). 
Razem z w/w bazy noclegowej skorzystało 238 osób.. 
 

15-20 II 2010 r. - 24 osoby (MłodzieŜowy Dom Kultury),  
25-27.06.2010 r. – 80 osób (MłodzieŜowy Dom Kultury), 
9-11.07.2010 r. – 120 osób (MłodzieŜowy Klub Sportowy w Przemyślu). 
Razem z miejsc noclegowych w Bursie Szkolnej w Przemyślu skorzystało 224 osoby. 
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• Adaptowanie zabytkowych kamienic na obiekty noclegowe i gastronomiczne 
W Przemyślu jest tendencja do adoptowania kamienic na lokale gastronomiczne 
natomiast nie zauwaŜa się zainteresowania ze strony mieszkańców do 
wykorzystywania zabytkowych kamienic na obiekty hotelowe.  
 
• Wprowadzanie elementów regionalizmu, stylizowanego wystroju wnętrz 
obiektów noclegowych i gastronomicznych. 
Przykłady: „Pub Restauracja Melduję Posłusznie” (otwarty w 2010r.), Pizzeria 
Galicyjska, „Restauracja Wiedeńska”. 
 
 
DZIAŁANIE 4.1.2   
Włączenie sieci istniejących i budowanych szlaków turystycznych w regionalne, 
krajowe i międzynarodowe systemy szlaków (2008-2015) 
 
W ramach działania V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej realizowany jest kompleksowy projekt mający na celu stworzenie 
podstawowej infrastruktury zwi ązanej z obsługą ruchu rowerowego. 

Projekt swym zasięgiem obejmuje obszar Polski Wschodniej, czyli województwa: 
warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. BudŜet 
projektu to 50 mln euro. Beneficjentem projektu są Samorządy pięciu Województw 
Polski Wschodniej, które realizować będą projekt przy współpracy z Partnerami, w 
tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządami dróg i lasów. Pomysł 
turystycznego oŜywienia ściany wschodniej zrodził się z myślą o połączeniu 
najbardziej atrakcyjnych miejscowości dla miłośników jazdy na rowerze. Dzięki 
realizacji tego projektu stworzona zostanie bezpieczna infrastruktura dla ruchu 
rowerowego. Chronione będą miejsca cenne przyrodniczo przed nieskoordynowanym 
ruchem turystycznym, a takŜe rozbudowie ulegnie lokalna baza turystyczna. Nowa 
ścieŜka rowerowa zapewni mieszkańcom miast Polski Wschodniej moŜliwości 
aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku w granicach makroregionu. 

W wyniku realizacji projektu przewiduje się wyznaczenie i oznakowanie ok. 1500 km 
trasy rowerowej, z czego ok. 25% powinno być poprowadzone po nowo 
wybudowanych i istniejących ścieŜkach rowerowych, a pozostałe po istniejących 
drogach publicznych o małym natęŜeniu ruchu drogowego lub drogach leśnych. 

Zaproponowany przez wykonawcę studium wykonalności przebieg ponadregionalnej 
trasy rowerowej opiera się na głównych punktach węzłowych, którymi są: Elbląg, 
Braniewo, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Węgorzewo, Gołdap (warmińsko-
mazurskie), Suwałki, Augustów, Białystok, Hajnówka (podlaskie), Terespol, Chełm, 
Zwierzyniec (lubelskie), Narol, Przemyśl, Rzeszów, Stalowa Wola (podkarpackie), 
Sandomierz, Kielce, Sielpia Wielka (świętokrzyskie).  
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DZIAŁANIE 4.1.3  
Kompleksowe zagospodarowywanie oraz utrzymywanie szlaków 
turystycznych (2008-2015) 
 
• Rewaloryzacja Kopca Tatarskiego i Budowa Fortecznej Trasy Turystycznej.  

Inwestycja została zrealizowana. Jest to miejsce rekreacyjne w bezpośrednim 
sąsiedztwie stoku narciarskiego z infrastrukturą obejmującą: ciągi piesze wyposaŜone 
w ławki, oświetlenie, wiatę piknikową, parkingi, amfiteatr plenerowy, punkt 
widokowy na Kopcu, tablice informacyjne opisujące trasę forteczną. 

•  Szlaki rowerowe: Miasto Przemyśl z racji, tego, Ŝe było inicjatorem 
powstania „Fortecznej trasy rowerowej” uczestniczy w pracach związanych z 
jego modernizacją. Przy dofinansowaniu Związku Gmin Fortecznych oraz 
merytorycznym nadzorze ze strony Urzędu Miejskiego  w 2010r. odnowiono  
90 km trasy rowerowej. Działania obejmowały wymianę zniszczonych 
tabliczek i drogowskazów.  

 

 
 

•  Szlaki piesze, które przebiegają prze Miasto Przemyśl są 
odnawiane  przez Przemyski odział PTTK przy dofinansowaniu z budŜetu Urzędu 
Miejskiego. Większość szlaków jest poza miastem i ich utrzymanie naleŜy do 
kompetencji Starostwa Powiatu Przemyskiego.  
• Szlaki wodne: W 2007 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową 
ścieŜek wzdłuŜ Sanu w granicach administracyjnych miasta oraz dwóch 
wymienionych przystani. Dotychczas dokonano rozbiórki drewnianej części budynku 
Hufca ZHP oraz wykonano przyłącz wodociągowy i gazowy do istniejącego budynku. 
Projekt budowy przystani w okolicy plaŜy miejskiej został wyłączony z zakresu 
inwestycji (patrz pkt. 4.1.5). Na początku 2011 r. zostanie wydane pozwolenie na 
budowę ścieŜek rowerowych w ramach projektu „Błękitny San”. 
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DZIAŁANIE 4.1.4  
Zagospodarowanie Sanu umoŜliwiające jego turystyczne wykorzystanie 
(2009-2010) 
  

 
 
• W 2007 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową ścieŜek 
wzdłuŜ Sanu w granicach administracyjnych miasta oraz dwóch wymienionych 
przystani. Dotychczas dokonano rozbiórki drewnianej części budynku Hufca ZHP 
oraz wykonano przyłącz wodociągowy i gazowy do istniejącego budynku. Projekt 
budowy przystani w okolicy plaŜy miejskiej został wyłączony z zakresu inwestycji 
(patrz pkt. 4.1.5) 

• Zarząd Dróg Miejskich wykonał w roku 2009 pierwszy odcinek ścieŜki 
rowerowej wzdłuŜ wybrzeŜa Sanu od mostu im. Orląt do mostu Siwca o dł. 650 mb.  

• Udział sektora prywatnego w zagospodarowaniu Sanu i turystycznym 
wykorzystaniu obejmuje:  

- organizację  spływów kajakowych dla turystów i mieszkańców miasta w sezonie 
letnim 
- w obrębie wybrzeŜa znajdują się lokale gastronomiczne i hotelowe 
- atrakcyjność deptaku (przy wyb. Piłsudskiego) nad Sanem wzrosła dzięki otwarciu  
Bunkra Linii Mołotowa z II wojny światowej, który stanowi duŜą atrakcję 
turystyczną.  
- na wyb. Ojca Św. J. P. II  powstał całosezonowy lokal gastronomiczny 
zlokalizowany w pobliŜu deptaku nad Sanem.  
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DZIAŁANIE 4.1.5  
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej (2008-2015) 
 

  

• W listopadzie 2007r. zakończono rewaloryzację Kopca Tatarskiego, w ramach 
której wybudowano m.in. ciągi pieszo-rowerowe utwardzone i nieutwardzone (1600 
m), amfiteatr plenerowy (540 miejsc), 18 miejsc parkingowych (parking dolny), 
przebudowano 35 istniejących miejsc parkingowych (parking górny), wykonano 
oświetlenie ciągów utwardzonych, parkingu i amfiteatru (37 słupów) oraz wiatę 
piknikową, zamontowano 30 szt. ławek oraz 30 szt. koszy na śmieci. Ponadto 
wzmocniono koronę Kopca (punkt widokowy) oraz ustawiono tablice informacyjne 
opisujące „Forteczną Trasę Turystyczną”.  

W 2006 r. wykonano i oznakowano dwie trasy rowerowe zjazdowe (downhillowe)  
w bezpośrednim sąsiedztwie stoku narciarskiego.  

Ilość osób korzystających z bazy (Kopiec) – 21.755 (okres 25.07 - 28.09.2008r.) 

• Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na 
budowę. W planach WPI na lata 2010 – 2014 zapisano jako ZADANIE nr 58/GKI  
(39/ISF) obejmuje: zagospodarowanie zbiorników wodnych na potrzeby kąpieliska, 
zbiornika do uprawiania sportów wodnych, łowiska wędkarskiego, wykonanie miejsc 
do plaŜowania, placów zabaw dla dzieci, zjeŜdŜalni do wody, ścieŜek spacerowych i 
rowerowych, budowa kortu tenisowego, skate parku, toru bmx, boiska do koszykówki, 
siatkówki i piłki plaŜowej, pola do mini-golfa, ścianki wspinaczkowej, budowa 
budynku socjalno-biurowego oraz wiat magazynowych. 
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• Stok Narciarski 

Na terenie stacji narciarskiej funkcjonują: bar (na szczycie stoku), wypoŜyczalnia 
sprzętu narciarskiego, ski-serwis, szkółka narciarska (przy parkingu na stacji dolnej), 
dodatkowo w sezonie zimowym 2010 otwarto nowy parking samochodowy z małą 
gastronomią. W 2010r. Rozpoczęto budowę pawilonu wielofunkcyjnego w którym 
znajdzie się restauracja na 120 osób. 

  Rok 2008/2009 
osoboprzejazdy 

2009/2010 

 Stok narciarski 495 000 650 000 

 Tor saneczkowy 65 532 60 000 (na koniec 
września) 

 
  
- organizacja imprez sportowych na stoku narciarskim w 2009r.: 
 
Styczeń – X Otwarte Zawody Narciarskie o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla 
Styczeń – Podkarpackie Eliminacje Mistrzostw Polski Amatorów PZN 
Luty – XV Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym  
i Snowboardzie TAURON FAMILY CUP 2010 
Luty – Otwarte Mistrzostwa Przemyśla w slalomie gigancie 
Marzec – „Zjazd na krechę” – zawody narciarskie  
Czerwiec – Extremalne zawody rowerowe „Downhill” 

 

 

- organizacja imprez sportowych na stoku narciarskim w 2010r.: 
 
Luty - XIII Amatorskie Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim, Biegowym i 
Snowboardzie FAMILY CUP 
Luty – amatorskie Mistrzostwa Polski PZN 
Maj - XIII Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim FAMILY CUP  
Czerwiec – Rowerowy Puchar Polski DOWNHILL 
Zakończona budowa 3 trasy narciarskiej /1200 m długości/  wraz z infrastrukturą - 
naśnieŜanie i sztuczne oświetlenie.  

- remont lekkoatletycznego stadionu „Juwenia” 

- Kończy się remont stadionu KS „Czuwaj” (będzie 2 500 miejsc, oświetlenie 
stadionu) 

- Budowa hali widowiskowo-sportowej (w 2010r. została opracowana koncepcja 
architektoniczna na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej  Nr 14 w 
Przemyślu. W 2011 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna). 
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DZIAŁANIE 4.1.6  
Wydzielenie i zagospodarowanie miejsca na organizację plenerowych imprez 
masowych (2009-2010) 
 

W okresie 2008 – 2009 imprezy masowe odbywały się na terenie miasta w nowych  
miejscach do tego wyznaczonych: amfiteatr na Zniesieniu, Stacja Dolna Wyciągu 
Narciarskiego, plac Hotelu „Gromada” 

wykaz imprez, które odbyły się w  amfiteatrze na Zniesieniu w okresie 2008-2009 

2008r. 

2 lutego – eliminacje Regionalnych XIII Amatorskich Mistrzostw Polski w narciarstwie 
alpejskim i snowboardzie „Family Cup”. Po zakończeniu części sportowej impreza 
została przeniesiona do „Amfiteatru” pod Kopcem Tatarskim, gdzie nastąpiła dekoracja 
zwycięzców oraz losowanie nagród dla uczestników. 

14 lutego – II Spartakiada SłuŜb Mundurowych w narciarstwie Alpejskim w Przemyślu. 
Amfiteatr był wykorzystany jako miejsce piknikowe, gdzie zlokalizowano kuchnię 
serwującą gorące posiłki, odbyła się część rozrywkowa imprezy oraz dekoracja 
zwycięzców. 

17 lutego – VI Otwarte Zawody Narciarskie Przemyskiego Towarzystwa Narciarskiego 
o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla. Na terenie Amfiteatru nastąpiła dekoracja 
zwycięzców oraz wręczenie nagród. 

5 czerwca – uroczysta Gala VI Powiatowych Spotkań Profilaktycznych - KROKUSY 
2008. Na terenie Amfiteatru nastąpiła prezentacja osiągnięć profilaktycznych, odbył się 
recital gitarowo-piosenkarski oraz wręczenie nagród, wyróŜnień i statuetek „KROKUSA-
2008” (około 200 uczestników – przedstawicieli wszystkich gmin Powiatu 
Przemyskiego). 

14-15 czerwca – Rowerowy Puchar Przemyśla 2008. Trasa wyścigu Cross-Country, 
który odbył się 14 czerwca, przebiegała m.in. po ciągach pieszo-rowerowych wokół 
Kopca Tatarskiego (53 uczestników). 

17 maja – „Przemyski Bieg Wiosny” w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. 
Trasa przebiegała od Amfiteatru do Kopca Tatarskiego z wykorzystaniem ciągów pieszo-
rowerowych (około 200 uczestników). 

2009r. 

26 stycznia – Spartakiada SłuŜb Mundurowych Województwa Podkarpackiego (StraŜ 
PoŜarna, StraŜ Graniczna, Izba Celna, Policja). 90 uczestników. Planowane są kolejne 
edycje. 

25 stycznia - Family Cup i Downhill. Imprezy kierowane do osób jeŜdŜących na 
nartach (200 uczestników). Org. POSiR. 

31 stycznia – I runda Przemyskiej Szkolnej Ligi w Narciarstwie Alpejskim o Puchar 
Prezydenta Miasta Przemyśla. W imprezie biorą udział uczniowie przemyskich szkół 
– 4 edycje (ok. 110 uczestników). Org. POSiR. 
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19 lutego – II runda Przemyskiej Szkolnej Ligi w Narciarstwie Alpejskim o Puchar 
Prezydenta Miasta Przemyśla. W imprezie biorą udział uczniowie przemyskich szkół 
– 4 edycje (ok. 350 uczestników). Org. POSiR. 

21 lutego – Amatorskie Mistrzostwa Polski Eliminacje Podkarpackie o Puchar 
Prezydenta Miasta Przemyśla. Termin i połączenie dwóch imprez, tj. mistrzostw 
Polski i miasta Przemyśla pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla (200 
uczestników). Org. POSiR. 

28 lutego – Podkarpacka Narciarska Liga Dzieci i MłodzieŜy (120 uczestników).Org. 
POSiR. 

1 kwietnia – Prima Aprilis - zjeŜdŜanie na byle czym – impreza dla uczniów 
przemyskich szkół (70 osób). Org. POSiR. 

4 kwietnia – 41. Ogólnopolski Rajd Twierdza Przemyśl – edycja wiosenna, z 
zakończeniem przy Amfiteatrze (ognisko, rozstrzygnięcie konkursów). Org. PTTK 
Oddział w Przemyślu. 

14 czerwca – „Zgadywanka terenowa” – impreza kierowana do młodzieŜy szkolnej (ok. 
150 uczestników). Org. TKKF „Ogniwo. Planowane są kolejne edycje. 

2-3 maja – „Podkarpacki Jarmark Turystyczny” i I Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką 
Turystyczną „Pod Kopcem” z udziałem polskiej czołówki artystów reprezentujących ten 
gatunek muzyczny. Planowane są kolejne edycje. Liczba uczestników ok. 8 000. Org. 
Urząd Miejski w Przemyślu 

11 lipca - Forteczna Biesiada Szwejkowska w ramach Wielkich Manewrów 
Szwejkowskich (prezentacje regimentów, taniec ze Szwejkiem, grill, muzyka, licytacje, 
symboliczne wysadzenie fortu). Liczba uczestników ok. 300. Org.: Przemyskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. Planowane są kolejne edycje. 

8 sierpnia - Kino Letnie; plenerowa projekcja dwóch filmów w amfiteatrze na Zniesieniu; 
filmy "Chicago" i "Hair"; w imprezie wzięło udział ok. 400 osób.  Org. Urząd Miejski w 
Przemyślu. Planowane są kolejne projekcje. 

23 sierpnia - Przemyskie Dni Trzeźwości - impreza otwarta promująca zdrowy styl Ŝycia 
i profilaktykę antyalkoholową. Org. Urząd Miejski w Przemyślu, Archidiecezja 
Przemyska, Klub Abstynentów "Alfa". 

23 – 25 wrzesień – Manewry OHP. Impreza kierowana do młodzieŜy z ośrodków OHP z 
całej Polski (ok. 230 uczestników). Planowane są kolejne edycje. 

17 października – 42. Ogólnopolski Rajd Twierdza Przemyśl – edycja jesienna, z 
zakończeniem przy amfiteatrze (ognisko, rozstrzygnięcie konkursów). Org. PTTK 
Oddział w Przemyślu. 

- plac H. „Gromada”(„Noc Kupały”, „Wakacje z Polską - Biesiady z Gromadą”) 
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- Stacja Dolna Wyciągu Narciarskiego („Wincentiada”, „Piknik śycia 
Podkarpackiego”, Dni Unii Europejskiej i inne) 

 

CO 4.2 Zwiększenie dostępności turystycznej Miasta 

DZIAŁANIE 4.2.1  
Lobbing na rzecz dostosowywania rozkładów jazdy i tras komunikacji publicznej do 
potrzeb turystów (2008-2009) 
 

Lokalny transport zbiorowy w granicach administracyjnych miasta Przemyśla obsługiwany 

jest w całości przez MZK Sp. z o.o. w  Przemyślu, który podjął w 2010 r. następujące 

działania: 

• uruchomił linie specjalne na pokazy plenerowe filmów, 
• uruchomił linię specjalną w czasie trwania Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego, 
• wykonywał przewozy zorganizowanych grup w czasie trwania imprez turystycznych 

m.in. „Manewry Szwejkowskie”, 
• zwiększył ilość kursów linii 28 w kierunku Zniesienia. 
• W sezonie zimowym Zarząd MZK Sp. z o.o. planuje uruchomienie linii do dolnej 

stacji wyciągu narciarskiego i lodowiska. 

• do Przemyśla trafiły dwa spośród 12 zamówionych autobusów miejskich 
tureckiej marki OTOKAR, których dostawcą jest Firma Gran Sp. z o.o. 
Przemyśl jest pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na zakup 
autobusów tureckiego producenta. Autobus o długości nieco ponad 9 metrów 
zapewnia miejsca dla 55 pasaŜerów, w tym 25 miejsc siedzących. Został takŜe 
przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej korzystającej z wózka 
inwalidzkiego. Ponadto pojazd wyposaŜone jest w klimatyzację zarówno 
przedziału pasaŜerskiego, jak i kabiny kierowcy oraz monitoring wizyjny. 
Autobusy są wyposaŜone równieŜ w urządzenia współpracujące z wdraŜanym 
systemem informacji pasaŜerskiej.  

 
DZIAŁANIE 4.2.2  
 
Lobbing na rzecz turystycznego wykorzystania linii kolejowych (2008-2009)  
 
(Prowadzenie rozmów z PKP nt. moŜliwości uruchomienia szybkiego połączenia z 
Lwowem na linii kolejowej E 30Prowadzenie rozmów z PKP na temat moŜliwości 
ponownego uruchomienia linii kolejowej łączącej Przemyśl ze Słowacją i Węgrami 
(linia Przemyśl – Chyrów – Ustrzyki Dolne – Łupków – Budapeszt), w tym: 
wyremontowanie kilkunastokilometrowego obecnie nieczynnego odcinka pomiędzy 
stacją Przemyśl Bakończyce a granicą w Malhowicach. Prowadzenie rozmów z 
potencjalnymi inwestorami do obsługi trasy turystycznej Przemyśl – Lwów (np. Kolej 
Retro Przemyśl – Lwów: stylizowanym wagonem z szeregiem ciekawych atrakcji, w 
tym regionalną kuchnią) 
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• W 2007r. został powołany przez Wojewodę Podkarpackiego Zespół 
koordynujący prace w województwie podkarpackim związane z EURO 2012.  
Kilkakrotnie przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Przemyślu występowali z 
wnioskiem podczas spotkań Zespołu dotyczącym moŜliwości ponownego 
uruchomienia linii kolejowej łączącej Przemyśl ze Słowacją i Węgrami (linia 
Przemyśl – Chyrów – Ustrzyki Dolne – Łupków – Budapeszt) oraz uruchomienia 
szybkiego połączenia ze Lwowem na linii kolejowej E 30. Rozmowy nie przyniosły 
oczekiwanych rezultatów. Nie udało się nawiązać współpracy z PKP w tym zakresie. 
 
DZIAŁANIE 4.2.3  
Lobbing na rzecz dostosowywania oferty muzeów do potrzeb ruchu 
turystycznego (do końca 2008) 
 
• Oferta turystyczna Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej koncentruje się w 
dwóch oddziałach, tj. Muzeum Historii Miasta oraz Muzeum  Dzwonów i Fajek. 
Wydział Kultury, Promocji i Turystyki występował wielokrotnie do Muzeum 
zwracając uwagę na dostosowanie godzin otwarcia Muzeów do potrzeb turystów. Od 
2009r. Muzeum stara się wyznaczać dyŜury w długie weekendy co umoŜliwia 
turystom i mieszkańcom zwiedzanie obiektów. Zapoznanie się z ofertą turystom 
zagranicznym ułatwiają opisy pod eksponatami  w j. angielskim. 
• Od 2008r. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej organizuje „Noc Muzeów” 
.Odbyły się juŜ trzy edycje w 2008r., 2009r. i 2010r. przyciągając tłumy mieszkańców 
i turystów. Pierwsza edycja odbyła się 17 maja 2008r. w Muzeum Dzwonów i Fajek 
promując „fajkę marynarską”, II edycja odbyła się 16  maja 2009r. Na wieczór i noc 
wszystkie oddziały Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przygotowały bogaty 
program dla zwiedzających - otwarcie nowych wystaw, koncerty, odczyty, 
przedstawienia - nie zabrakło takŜe Ŝywej lekcji historii naszego miasta. W 2010r. 
program imprezy promował tradycje Bractwa Kurkowego z Krakowa. Odbyły się 
pokazy rycerskie, wystawy i inne ciekawe prezentacje.  
 
 
DZIAŁANIE 4.2.4  
Lobbing na rzecz dostosowywania planów rozbudowy i modernizacji 
dróg do potrzeb ruchu turystycznego (2008-2015) 
 
Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową 
nr 77 z drogą krajową nr 28 
Okres realizacji: 2010 – 2012 
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 
Wartość całkowita: 250 000 000,00 zł 
Dofinansowanie: 187 204 416,00 zł 
 

W dniu 21.09.2010 r. podpisano umowę na budowę obwodnicy z wykonawcą - firmą 
Mota Engil. 
Zakres projektu: 
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1. Budowa po nowym śladzie dwujezdniowej drogi obwodowej o przekroju 
ulicznym i nawierzchni dostosowanej do ruchu pojazdów o obciąŜeniu 115 
kN/oś. 

2. Budowa przeprawy mostowej o klasie obciąŜenia „A”, przez rzekę San, w 
ciągu projektowanej drogi obwodowej. 

3. Budowa wiaduktu drogowego o klasie obciąŜenia „C” w ciągu ul. Monte 
Cassino. 

4. Budowa skrzyŜowań jednopoziomowych skanalizowanych z ulicami: 
Krakowską, 29 Listopada, Mikołaja Kopernika, Marii Konopnickiej, 
Sybiraków, Wincentego Pola i Lwowską. 

5. Budowa estakady dojazdowej do mostu przez rzekę San (nad ulicą Emilii 
Plater, linią kolejową i ulicą Buszkowicką). 

6. Budowa przejazdu pod drogą obwodową dla ulicy Emilii Plater. 
7. Budowa przejścia pieszo – rowerowego pod planowana obwodnicą w ulicy 

Polnej 
8. Budowa przepustów pod drogą obwodową oraz innych obiektów, których 

konieczność zlokalizowania wyniknie na etapie prac projektowych. 
9. Budowa dróg dojazdowych do projektowanej drogi obwodowej oraz 

wykonanie włączeń do istniejącej sieci drogowej. 
10. Budowa dróg zbiorczych dla obsługi terenów rolnych, działek i dojazdów 

do posesji oraz przełoŜeń ulic dla zachowania połączenia z siecią 
komunikacyjną miasta. 

 

Projekt został ujęty na „Liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”. 
W marcu 2008 r. Gmina Miejska Przemyśl podpisała umowę dotyczącą 
przygotowania projektu indywidualnego. 
W dniu 21 kwietnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu. 

 
 

 
 
 

DZIAŁANIE 4.2.5  
Rozbudowa sieci parkingów turystycznych (2008-2015) 
 
• W ramach realizacji zadań ujętych w  Zintegrowanym Planie Rozwoju 
Transportu Publicznego dla Miasta Przemyśla na lata 2007-2013 w latach 2007-2008 
zakupiono i zamontowano na terenie miasta 8 przeszklonych, nowoczesnych wiat 
przystankowych a współpraca Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji z 
Castoramą Polska Sp. z o.o. zaowocowała  w 2009 roku montaŜem kolejnych 10. 
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2013 przewiduje w roku 2010 zakup i 
montaŜ około 20 wiat przystankowych 
 
• Wykonano projekt na przebudowę dróg powiatowych w Przemyślu, ulice: M. 
Kopernika, Sportowa, S. Czarnieckiego, Kamienny Most, Rokitniańska z 
uwzględnieniem miejsc postojowych. W pierwszym półroczu 2009r. rozpoczęto 
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realizację projektu w zakresie wycinki drzew. W listopadzie  został ogłoszony przetarg 
na przebudowę dróg powiatowych w Przemyślu, ulice: M. Kopernika, Sportowa, S. 
Czarnieckiego, Kamienny Most, Rokitniańska – otwarcie ofert odbyło się  8.12.2009 r. 
 

• W 2010 roku wykonano przebudowę dróg powiatowych w Przemyślu na 
ulicach:  M. Kopernika, Sportowa, S. Czarnieckiego, Kamienny Most, Rokitniańska. 
W ciągu ul. M. Kopernika i Sportowej wykonano w sumie 267 miejsc postojowych.  

 

DZIAŁANIE 4.2.6  
Oznakowanie ulic (do końca 2009) 
 

• Zadanie jest realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego i Gospodarki 
Lokalowej 
W 2009r. i 2010r. realizowane jest oznakowanie ulic z zastosowaniem słupków 
metalowych  i tablic z nazwami ulic. Ze względu na przyłączenie Sołectwa Kruhel Wielki 
do granic administracyjnych Miasta Przemyśla zlecono wykonanie i montaŜ tablic dla w/w 
obszaru (oznakowano 1 drogę publiczną i 7 dróg wewnętrznych). W wyniku sukcesywnego 
przeglądu, dokonywanego przez pracowników tutejszego Wydziału na terenie miasta 
oznakowano łącznie 54 ulice z całego obszaru Miasta Przemyśla, a w najbliŜszym czasie 
zostanie oznakowanych kolejnych 16 ulic. 
 

 

 

CO 4.3. 

Osiągnięcie wysokiego stopnia estetyzacji przestrzeni Miasta 

DZIAŁANIE 4.3.1  
Właściwe wykorzystanie przestrzeni Miasta do celów reklamowych 
(2008-2015)  
 
W 2010 roku zostało opracowane zarządzenie nr 70/2010 Prezydenta Miasta 
Przemyśla z dnia 5 maja 2010 w sprawie wytycznych do umieszczania reklam oraz 
innych elementów scenografii miasta, na nieruchomościach i obiektach wchodzących 
w skład gminnego zasobu nieruchomości, zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, 
którymi gospodaruje Prezydent m. Przemyśla oraz na nieruchomościach i obiektach 
będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Przemyśl. Zgodnie z Zarządzeniem inwestor 
zobowiązany jest do uzyskania od Prezydenta Miasta Przemyśla (tj. Wieloosobowego 
stanowiska ds. ochrony i konserwacji zabytków UM, które w sprawie opiniowania 
reklam działa przy pomocy Komisji powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Przemyśla nr 23/10 z dnia 18 lutego 2010 r.) opinii w sprawie formy i lokalizacji 
reklamy. Inwestor składa wniosek do Prezydenta Miasta, zgodnie z formularzem 
stanowiącym załącznik do zarządzenia, komisja opiniuje propozycje reklamy pod 
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względem wielkości, kolorystyki, sposobu wykonania oraz montaŜu. Ponadto 
opracowano zalecenia dotyczące ogródków sezonowych na terenie miasta Przemyśla, 
w obszarze Starego Miasta oraz na bulwarach nadsańskich celem wprowadzania do 
umów. Odbyły się równieŜ dwa spotkania z właścicielami ogródków sezonowych. 

 
DZIAŁANIE 4.3.2  
Przestrzeganie planu zagospodarowania przestrzennego i Lokalnego Programu 
Rewitalizacji (2008-2015) 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

W 2010r. zwiększyła się powierzchnia miasta o 4 605 ha po włączeniu sołectwa 
Kruhel Wielki do miasta. Szczegółowy wykaz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego znajduje się na stronie internetowej miasta w 
zakładce www.przemysl.pl/gospodarka/gospodarka przestrzenna 

 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla została 
przeprowadzona w 2009 r. w związku z opublikowaniem na stronie Urzędu 
Marszałkowskiego w grudniu 2007r. pierwszych wytycznych (w tym projektu 
„Wytycznych w zakresie przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji”) 
związanych z procesem aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. 
 

W roku 2008 przyznano z budŜetu Miasta dotacje o łącznej kwocie 189 000 złotych 
na realizację prac remontowo – konserwatorskich przy: witraŜach w nawach bocznych 
Archikatedry Przemyskiej, wymianie więźby dachowej i pokrycia dachowego w 
Kolegium Jezuitów (własność Archidiecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego) i 
Sióstr Karmelitanek, remoncie dachu w budynku klasztornym Opactwa 
Benedyktynek, zewnętrznych galeriach balkonowych w kościele księŜy Salezjanów, 
elewacji budynku Domu Formacyjnego Sióstr SłuŜebnic Najświętszego Serca 
Jezusowego, wymianie witryn okiennych Apteki Cefarmu przy ul. Franciszkańskiej 5, 
balkonie w budynku Franciszkańska 5, elewacji Willi Zofiówka, wymianie stolarki 
okiennej w kamienicy Rynek Nr 3, oraz na konserwację obrazu Ostatnia Wieczerza z 
Kościoła Franciszkanów, rzeźby św. Weroniki z Kościoła Karmelitów Bosych i drzwi 
wejściowych do budynku Dworskiego 36. 

- Na realizację prac konserwatorskich przy zabytkach Miasta pozyskano dotację w 
wysokości 20 000 złotych na konserwację zabytkowej altany z terenu Parku 
Miejskiego 
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- W 2008r. w ramach realizacji przedsięwzięcia „Przemyski trakt królewski – 
Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego” wykonywano  elewację baszty północnej i 
kontynuowane są prace budowlane na skrzydle północno – wschodnim Zamku. 
Pozyskano 500 tys. zł. dofinansowania od Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Planowany termin zakończenia prac upływa w połowie 
listopada 2008r. 

- W ramach „Restauracji i rewitalizacji Ratusza Miejskiego” wykonano klimatyzację, 
zakończono remont elewacji i restaurację Sali Narad. Zadanie zrealizowano przy 
dofinansowaniu od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
wysokości 200 tys. zł.. 

- Zakończono zadanie „Rewitalizacja zabytkowych obiektów przemyskiej starówki”, 
w ramach której wyremontowano kamienice Rynek 5 i 6, Kazimierza Wielkiego 9 i 
Franciszkańska 14. 

- Realizacja zadania pn.: „Przemyski trakt królewski – Domek Ogrodnika” została 
scedowana na firmę  SAN DEVELOPMENT. 22 grudnia 2009 r. inwestycja  została 
zakończona. 

- W ramach zadania pn.:  „Przemyski trakt królewski – Budowa podziemnej trasy 
turystycznej” opracowano w 2009 r. projekt budowlany wielobranŜowy obejmujący: 
projekt zabezpieczenia i adaptacji zabytkowego kolektora sanitarnego w Rynku w 
Przemyślu dla potrzeb uruchomienia podziemnej trasy turystycznej; 
projekt budowlany wejść i łącznika pomiędzy istniejącym kolektorem a kamienicami 
Rynek 1 i Rynek 11. 

- Wyremontowano kamienicę  przy ul. Śnigurskiego 14, przy wsparciu finansowym 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 80 tys. zł. 
Roboty objęły: remont dachu, korytarzy, klatki schodowej, elewacji, izolacji, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz odwonienie wokół budynku. Prace wykonywane 
przez firmę CZEXBUD W. Czekierdy zakończono w październiku 2008r. 

- Od 16 czerwca do 31 lipca 2008r. trwały prace nad rozbudową terenu cmentarza 
komunalnego. Firma UNIBET P. Michalcewicza wykonała ogrodzenie, wyłoŜyła 
główną aleję kostką brukową oraz zniwelowała teren Cmentarza Zasańskiego. 

- W zakresie realizacji zadania rewitalizacji  obiektów i terenów dawnej Twierdzy 
Przemyśl wykonano następujące działania: 
rok 2008 
- ogłoszono przetargi na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla trzech 
obiektów Twierdzy w Mieście: tj. Bramy Dobromilskiej, Fortu Kruhel i Trasy 
fortyfikacji górskiej od Bramy Sanockiej Dolnej do Bramy na Zniesieniu. Wyłoniono 
wykonawcę projektu budowlano - wykonawczego dla Trasy od Bramy Sanockiej 
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Dolnej poprzez mur forteczny, Fort Trzy KrzyŜe do Bramy na Zniesieniu. 
Dokumentacja zostanie wykonana do końca roku, 

 
W 2009 r. przyznano z budŜetu Miasta dotacje w łącznej kwocie 200 tys. złotych, z 
czego zrealizowano 140 tys. z powodu rezygnacji beneficjentów. Dotacje przekazano 
na realizację następujących prac remontowo – konserwatorskich: witraŜe nad chórem, 
w nawie bocznej i nad kaplicą Drohojowskich w Archikatedrze Przemyskiej, wymiana 
drewnianych stropów parteru i I piętra oraz remont elewacji budynku Dawnego 
Kolegium Jezuitów w Przemyślu przy ul. Plac Czackiego, III etap prac 
konserwatorskich rzeźby „Anioła ze spisą” z dawnego ołtarza głównego kościoła 
Karmelitów Bosych, wymiana pokrycia dachu nawy bocznej prawej – północnej 
kościoła parafialnego Św. Józefa – Salezjanie, osuszenie fundamentów budynku 
klasztornego Zgromadzenia SłuŜebnic Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Św. 
Bpa J. S. Pelczara, drugi etap remontu dachu budynku klasztornego Opactwa Sióstr 
Benedyktynek, prace remontowe przy frontowych drzwiach wejściowych oraz 
wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku przy ul. Moniuszki 8, 
remont elewacji kamienicy przy ul. Dworskiego 13, wymiana pokrycia dachowego 
oraz remont schodów zewnętrznych w kamienicy przy ul. Władycze 2.  
 

- Przeprowadzono kapitalny remont domku ogrodnika i palmiarni, wybudowano  
  ogródek letni oraz parking i ciągi piesze; 

- Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. dla zadania pn. „Przemyski     
  trakt królewski – Budowa podziemnej trasy turystycznej”.  

- Zakończono remont kamienicy przy ul. Śnigurskiego 14 przy wsparciu finansowym 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 80 tys. zł. 
Roboty obejmowały: remont dachu, korytarzy, klatki schodowej, elewacji, izolacji, 
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz odwodnienie wokół budynku.  

- wykonano remont zabytkowej kamienicy przy ul. K. Wielkiego 8 w zakresie dachu i 
wymiany stolarki okiennej. Odbiór robót nastąpił w dniu 16.10.2009r. Dotacja od 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyniosła 40 tys. zł. 

- W 2009r. wykonano remont dachu budynku przy ul. Kościuszki 5 przy wsparciu 
finansowym Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 
200 tys. zł. 

2010r. 

W 2010 r. przyznano dotacje  na prace remontowo – konserwatorskie przy obiektach  
zabytkowych w  I etapie 80 000 złotych , w II etapie 122 000 złotych,  w łącznej 
kwocie – 202 000 zł,  z czego zrealizowano 197 000 zł z powodu rezygnacji jednego z 
beneficjentów. Dotacje przyznano na realizację następujących prac: Prace remontowo 
– konserwatorskie wieŜy archikatedralnej – ,I  etap, prace  konserwatorskie tablicy 
Grunwaldzkiej znajdującej się na elewacji zewnętrznej absydy Bazyliki 
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Archikatedralnej w Przemyślu, prace remontowo – konserwatorskie elewacji 
frontowej w budynku Rynek 10, prace konserwatorskie ołtarza głównego (II etap) w 
kościele Marii Magdaleny w Przemyślu, remont elewacji wraz z wykonaniem nowej 
kolorystyki oraz wymianą stolarki okiennej w budynku Pałacu Biskupów w Przemyślu 
przy Pl. Katedralnym 4”,  prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku 
klasztornego przy ul. Kasprowicza 5, elewacji budynku szkoły Ŝeńskiej Najświętszego 
Serca Jezusowego wraz z konserwacją drzwi wejściowych do budynku,  elewacji 
frontowej w budynku przy ul. Katedralnej 6, elewacji podwórzowej w budynku przy 
ul. Władycze 2, elewacji wraz z remontem balkonów, wymianą stolarki okiennej,  
remontem stolarki drzwiowej oraz wykonaniem izolacji poziomej i pionowej w 
budynku ul. Grunwaldzka 6, elewacji budynku przy ul. Puszkina 10, elewacji wraz z 
remontem balkonów od strony frontowej w budynku przy ul. Moniuszki 10, prace 
konserwatorskie frontowych drzwi wejściowych w kamienicy przy ul. Puszkina 8, 
prace remontowe dachu budynku Kościoła Św. Trójcy, prace remontowo-
konserwatorskie ściany zewnętrznej-północnej nawy salezjańskiego kościoła 
parafialnego Św. Józefa, remont dachu – wymiana pokrycia dachu, wzmacnianie i 
wymiana elementów więźby dachowej w budynku przy ul. Chopina 18, prace 
remontowo – konserwatorskie polegające na remoncie schodów. 
 

- remont elewacji frontowej i od podwórza przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 – dotacja 
od PWKZ w kwocie 35 000 zł 

- remont muru i wymianę instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi w 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Sienkiewicza, 

- dalszy etap wymiany stolarki okiennej w budynku Liceum Ogólnokształcącego I 
przy ul.  Słowackiego - dotacja od PWKZ w kwocie 45 000 zł 

- rozpoczęto prace przy budowie zewnętrznego wejścia do piwnic budynku Rynek 1 –  
   dotacja  od PWKZ  50 000 zł (do końca  roku zostanie wyremontowana część 
piwnic),  

- podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego o    

  dofinansowanie projektu pn. Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z  
  rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu. Dotacja od PWKZ w kwocie 150 000 
zł   
  na renowację i nakrycie murów w obrębie południowo – wschodniej kurtyny murów  

  Zamku.                                                          

- przeprowadzono prace konserwatorskie przy altanie murowanej i pomniku  
   Tadeusza Kościuszki w Parku Miejskim w Przemyślu (dofinansowanie od PWKZ  
    w kwocie 25 000 zł  

- wykonano prace przedprojektowe tj, inwentaryzację dendrologiczną z gospodarką  
   zieleni, inwentaryzację architektoniczną oraz ekspertyzę konstrukcyjną  
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   dla zespołu zbiorników wodociągów Zasanie - Akwedukt przy ul. Stanisława  
   Augusta (dofinansowano od PWKZ w kwocie 14 500 zł)   

-  wykonano inwentaryzację oraz koncepcję funkcjonalno – przestrzenną  budynku  

   Dawnego Klubu Garnizonowego z częścią dobudowaną, Bramą Rycerską wraz  
   z koncepcją zagospodarowania terenu, przy ul. Grodzkiej 4 

 
DZIAŁANIE 4.3.3  
Regionalizacja architektury Miasta (2008-2015) 
 

Do końca 2009r. zostało wykonanych  14 tablic informacyjnych dotyczących historii 
obiektów zabytkowych placów i ulic w Przemyślu. Tablice zostały wykonane 
według modułów z Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie, z płyty 
poliwęglanowej litej, bezbarwnej o wym. 50 x 50 cm, z nadrukiem tekstu metodą 
sitodruku. W 2006 wykonano trzy takie tablice dotyczące historii placu Rynkowego 
oraz ulicy Kazimierzowskiej i Franciszkańskiej.  
Oznakowano następujące ulice:  
- wykonano tablice dotyczące postaci Kazimierza Mariana Osińskiego,  
- ulice Fredry, Plac na Bramie, Dom Kanoniczny tzw. Dworek Orzechowskiego, 
Szkoła Katedralna oraz kamienica Rynek 19, Rynek  8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 oraz 
Rynek 17.  

 

DZIAŁANIE 4.3.4  
Utrzymanie czystości miasta (2008-2015) 
 

• W ostatnich trzech latach ustawiono na terenie miasta 5 automatów 
umoŜliwiających zakup torebek do zbierania psich nieczystości. Po ich zniszczeniu 
zakupiono  i ustawiono nowe stojaki (11szt.) umoŜliwiające tym razem nieodpłatne 
zaopatrywanie się w  w/w akcesoria.  

• Od wielu lat prowadzona jest na terenie miasta systematyczna, selektywna 
zbiórka odpadów zarówno w systemie „ u źródła „ jak i „ gniazdowym „. Zakład 
Usług Komunalnych uruchomił, szeroko rozpropagowaną akcję „Gratowóz”  
umoŜliwiającą mieszkańcom nieodpłatne pozbywanie się odpadów problemowych w 
tym takŜe niebezpiecznych 

• W 2010r. Na terenie miasta Przemyśla   zbieraniem odpadów komunalnych i 
nieczystości ciekłych zajmuje się: Przemyska Gospodarka Komunalna  Sp. z o.o.   ul. 
Słowackiego 104,  37-700 Przemyśl, Janina RuŜyła -Usługi Komunalne   Przemyśl, 
Bogusława Dybek- Zakład Oczyszczania  „B i M Dybkowie”  śurawica, TRANS-
FORMERS  KARPATIA  Sp. z o.o. Przemyśl. Na podstawie  zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie  opróŜniania zbiorników       bezodpływowych  od właścicieli 
nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej  Przemyśl: TOI TOI Polska  Spółka z o.o. z 
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siedzibą w  Warszawie,  oddział Wiśniowa, Wywóz Nieczystości Płynnych Ewa Stecków  
Przemyśl, Zakład Ślusarski Usługowy i Usługi Asenizacyjne  „Małek i S-ka”S.C. 

w mc-u listopadzie  2010r.  zakupiono:   

- 30  sztuk dystrybutorów torebek na psie nieczystości  wraz z torebkami (pobieranymi 
nieodpłatnie) od  2006 r. prowadzona jest akcja „Posprzątaj po swoim psie „ opracowane 
zostały plakaty i foldery, które przekazywane były i będą do szkół oraz wspólnot 
mieszkaniowych. 

- komplety   pojemników  do segregacji odpadów, w tym:  pojemniki na teren miasta  - 
38 szt. oraz  22 kpl. pojemników do wewnątrz, które zostaną przekazane do szkół  
 
- uruchomiono dwa punkty zbiórki zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  ( ul. 
Słowackiego 104 i Herburtów 16) 
 
- zakupiono kosze uliczne  na odpady w ilości 100 szt. 
 
- pojemniki  na przeterminowane leki  5 szt. (10 szt. zlokalizowane jest w aptekach na 
terenie miasta) 
 
działania   w zakresie edukacji ekologicznej:   
 
- w roku szkolnym 2008/2009 Fundacja na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po 
Napojach „RECAL”  z siedzibą w  Warszawie wraz z Urzędem Miasta w Przemyślu  
zaprosiła szkoły i  przedszkola do wzięcia udziału w konkursie na najlepszego 
zbieracza puszek  pod hasłem „Szukaj Zysku w Odzysku”  

- ZUK realizuje zadanie pn. „ŚcieŜka edukacyjna na terenie składowiska odpadów w 
Przemyślu „ 

- zorganizowano zbiórkę zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 
szkołach.  

- zbiórka przeterminowanych leków w wybranych aptekach, 

- zbiórka przeterminowanych  baterii w szkołach 
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OBSZAR PRIORYTETOWY 5 – WSPARCIE INSTYTUCJONALNE 

 

CEL STRATEGICZNY 5: Stworzenie efektywnego systemu instytucjonalnego na 
rzecz rozwoju turystyki 

Odpowiedzialny: Wydział Kultury, Promocji i Turystyki, Wieloosobowe Stanowisko 
ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków, Wydział Spraw Społecznych  

CO 5.1 

Wzmocnienie interesariuszy rynku turystycznego Miasta 

 

Działanie 5.1.1. 
Powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej 
 
W Przemyślu do chwili obecnej nie ma Lokalnej Organizacji Turystycznej. Promocją 
oferty turystycznej zajmuje się  LOT „Wrota Karpat Wschodnich” z siedzibą w 
Birczy. Organizacja działa od 2007r. i integruje podmioty i instytucje z terenu powiatu 
przemyskiego jak równieŜ  podmioty z Przemyśla. Urząd Miejski nie moŜe przystąpić 
do LOT  ze względów formalnych, ale wspiera inicjatywy organizacji.  
 
Działanie 5.1.2. 
Wspieranie idei promowania i sprzedawania lokalnej oferty turystycznej 
 

Zadanie realizowane jest poprzez: 

• promocję oferty turystycznej na targach krajowych i zagranicznych 
Targi to osobiste spotkania z kontrahentami, organizacjami turystycznymi, 
podmiotami z branŜy turystycznej. Udział w nich daje moŜliwość zapoznania się z 
nowymi ofertami turystycznymi, co waŜne jest ze względu na kreowanie wizerunku 
miasta.  

 Bezpośredni udział miasta w targach krajowych obejmował wyjazdy: Warszawa, 
Gdańsk i Poznań. Wyjazdy zagraniczne: Kamieniec Podolski, Lwów, Kijów, Graz, 
Wiedeń i Budapeszt. Uzupełnieniem promocji oferty turystycznej są materiały 
promocyjne przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego, który uczestniczy w innych 
wydarzeniach targowych takich jak: Berlin ITB, Bruksela Salon Des Vacanses , 
Wrocław, Łódź. 

Oferta turystyczna przekazywana jest przez biura turystyczne w minimalnym zakresie. 
Materiały promocyjne   są tylko w j. polskim. Brakuje profesjonalnych katalogów 
obcojęzycznych ukierunkowanych na  turystę węgierskiego, austriackiego  czy inne 
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grupy zainteresowanych. Wydawnictwa promocyjne przygotowywane przez Urząd 
Miejski są niewystarczające do skutecznej promocji miasta na zewnątrz, a szczególnie 
na rynku zagranicznym.  

• szkolenia i warsztaty dla branŜy turystycznej (patrz obszar priorytetowy 2 – 
Zasoby ludzkie CO 2.1, DZ. 2.1.1 

 
DZIAŁANIE 5.1.3 
Zwiększenie wydatków na turystykę i promocję w budŜecie Miasta (2008-2009) 
Zwiększenie środków w budŜecie turystyki to więcej zrealizowanych przedsięwzięć i 
zadań ze strategii rozwoju turystyki 
budŜet turystyki 

2008r. - 244 486 zł  

2009r.  - 299 000 zł 
wzrost o 20 % 
 
budŜet promocji 
 
2008r. – 519 000 zł 
  
2009r. - 624 400 zł 
wzrost o 20% 
 
 

DZIAŁANIE 5.1.4 
Wzmocnienie potencjału kadrowego Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki, 
organizacji pozarządowych działających w zakresie rozwoju turystyki oraz branŜy 
turystycznej (2008-2009) 
 
Zgodnie z zaleceniami Strategii Turystyki, w 2008 r. został powołany Pełnomocnik 
d.s. realizacji strategii, a od maja 2008 została zatrudniona osoba do prowadzenia 
działań związanych z turystyką. Ponadto w ramach prac interwencyjnych z Urzędu 
Pracy jest zatrudniona  osoba do realizacji zadań z zakresu turystyki. Łącznie zadania 
z turystyki realizowane są przez 4 osoby. 
 

CO 5.2 

Stworzenie efektywnej platformy współpracy na rzecz rozwoju turystyki 

DZIAŁANIE 5.2.1 
Promocja idei partnerstwa publiczno-prywatnego (2008-2011) – brak realizacji 
 
Propozycja współpracy władz miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi w 
formie partnerstwa publiczno-prywatnego była poruszona w trakcie jednego ze 
spotkań konsultacyjnych, organizowanych cyklicznie przez Wydział Spraw 
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Społecznych. Idea partnerstwa nie spotkała się z zainteresowaniem ze strony 
organizacji.  

DZIAŁANIE 5.2.2 
Wspieranie inicjatyw realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym (2008-
2015) – brak realizacji 
 

DZIAŁANIE 5.2.3 
Integracja interesariuszy  rynku turystycznego (2008-2015) 
 
Organizacja szkoleń, warsztatów (patrz: obszar priorytetowy 2 – Zasoby ludzkie CO 
2.1, DZ. 2.1.1) 
 

CO 5.3 

Rozwój efektywnej współpracy wewnątrzregionalnej i międzynarodowej 

DZIAŁANIE 5.3.1 
Intensyfikacja kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich (2008-2015) 
 

02-05.04.09 r. – Udział delegacji z Przemyśla - przedstawiciele Wydziału Kultury, 
Promocji i Turystyki, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz mediów w otwarciu 
sezonu turystycznego w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) oraz prezentacja materiałów 
promocyjnych Przemyśla na stoisku. Podczas imprezy i wspólnych warsztatów strona 
polska przedstawiła strategię promocji miasta Przemyśla i współpracę miasta z branŜą 
turystyczną. Impreza była równieŜ okazją do wymiany doświadczeń i kontaktów z 
touroperatorami  i przedstawicielami branŜy turystycznej z Ukrainy. 

12.07.09 - Wizyta studyjna grupy 80 ambasadorów w Województwie Podkarpackim i 
w Przemyślu. Celem wizyty było m.in.  zapoznanie się z potencjałem turystycznym i 
gospodarczym naszego regionu. Grupa zwiedziała równieŜ miasto i przemyskie 
muzea. 
 

 W dniu 10.02.2010 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Klubu    
„  Dzyga” ze Lwowa,  Gminy i Administracji Rejonowej Mościsk w sprawie organizacji II  
    Festiwalu Sztuki „Fort Missia” na terenie fortów dawnej Twierdzy Przemyśl po  
    stronie ukraińskiej (wieś Popowiczi) i polskiej. Ustalono, Ŝe w ramach kontynuacji  
    Festiwalu w Przemyślu podczas „Wielkich Manewrów Szwejkowskich” wystąpią 
 zespoły z Ukrainy, natomiast w Festiwalu  po stronie ukraińskiej wezmą udział wybrane 
 zespoły   z Przemyśla. Omówiono takŜe moŜliwości złoŜenia wspólnego wniosku na 
 dofinansowanie Festiwalu w ramach Programu Transgranicznego Polska - Białoruś - 
 Ukraina. W ramach tych środków miała zostać sfinansowana kolejna edycja Festiwalu  
   w roku 2011. Wniosek ze względów formalnych został odrzucony, ale niezaleŜnie od  
 tego odbył się Festiwal „Fort Missia”, podczas którego wystąpiły zespoły taneczne             
 zarówno ze strony ukraińskiej jak równieŜ zespoły z Przemyśla 
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 Pobyt przedstawicieli miast partnerskich z Paderborn (Niemcy) oraz (Egeru) w 
 Przemyślu w ramach Podkarpackiego Jarmarku Turystycznego i obchodów Święta 
 Konstytucji 3 –go Maja (30.04.-04.05.2010). W Podkarpackim Jarmarku turystycznym 
 wzięli równieŜ udział wystawcy z Egeru. Przy tej okazji w Przemyślu gościły równieŜ 
 zespoły taneczne z Egeru, Kamieńca Podolskiego i Humennego, które wystąpiły na 
 Zamku Kazimierzowskim w ramach jubileuszu Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”. 

 

5-7.05.10 - Udział przedstawicieli miasta Przemyśla w „Święcie Europy” w Grazu 
(Austria). Podczas imprezy zostało zaprezentowane stoisko miasta z materiałami 
promocyjnymi. Prezentacja połączona była z występami 3 muzyków z Przemyśla. 

 
DZIAŁANIE 5.3.2 
Realizacja wspólnych projektów regionalnych i międzynarodowych o charakterze 
turystycznym (2008-2015) 
 
W ramach podpisanych umów partnerskich w roku 2008 zrealizowano następujące 
działania: 

• W dniu 14.02.2008 r. została podpisana oficjalna umowa o współpracy 
partnerskiej między Mościskami (Ukraina) a Przemyślem. Kontakty między 
mieszkańcami obydwu miast istniały juŜ od kilku lat. Umowa miała na celu 
jedynie sformalizowanie istniejących juŜ kontaktów. 

• W wyniku podpisania umowy nastąpiła intensyfikacja przyjazdów 
mieszkańców Mościsk do Przemyśla. Urząd Miejski w Przemyślu w przeciągu 
2008 r. kilkakrotnie zwracał się do Konsulatu RP we Lwowie o przyśpieszenie 
formalności i pomoc w uzyskaniu wiz krótko  
i długoterminowych dla ponad setki mieszkańców Mościsk. To działanie 
ułatwiło kontakty w ramach ruchu przygranicznego. 

• 25.02.2008 r. w Medyce zostało zorganizowane spotkanie, podczas którego 
polscy i ukraińscy samorządowcy podpisali wspólny apel do prezydentów 
Polski i Ukrainy w sprawie poprawy warunków przekraczania granicy i 
usprawnienia procedur wizowych dla obywateli Ukrainy. W apelu m.in. 
została poruszona sprawa utworzenia przejścia granicznego Malhowice – 
NiŜankowice oraz Mszaniec - Bystre, które byłyby duŜym udogodnieniem dla 
turystów oraz przyczynią się do gospodarczo - turystycznego oŜywienia 
terenów sąsiadujących  
z miejscowościami po obydwu stronach granicy. Apel podpisali: Prezydent 
Przemyśla, Starosta Powiatu Przemyskiego, burmistrzowie Jarosławia, 
Lubaczowa Radymna, Ustrzyk Dolnych oraz Wójt Gminy Medyka. Ze strony 
ukraińskiej: władze miasta Drohobycza, Lwowa, Mościsk, Starego Sambora 
oraz Truskawca. 
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• Udział przedstawicieli miasta Przemyśla  w konferencji oraz w warsztatach 
turystycznych  
w Kamieńcu Podolskim (Ukraina, 2-5.04.08) z okazji otwarcia sezonu 
turystycznego. Warsztaty turystyczne poświęcone były głównie budowaniu 
marki turystycznej miast ukraińskich. Zostały równieŜ przedstawione najlepsze 
doświadczenia oraz metody promocji miast. Warsztatom towarzyszyła 
konferencja nt. ruchu festiwali w państwach europejskich  
i ich wpływu na promocję miasta i rozwój turystyki. Podczas pobytu ze strony 
miasta Przemyśla została przedstawiona prezentacja multimedialna pn. 
„Promocja marki turystycznej - Twierdza Przemyśl. Rola imprez plenerowych 
w promocji miasta”. Ponadto podczas zorganizowanych targów turystycznych 
zostały zaprezentowane najnowsze materiały promocyjne - wydawnictwa, 
foldery miasta Przemyśla. Impreza była równieŜ okazją do wymiany 
doświadczeń i kontaktów z wystawcami z Ukrainy. 

• W 2008 r.  zostały sformalizowane kontakty między stowarzyszeniem 
gospodarczym „Jurij Drohobycz” w Drohobyczu oraz Regionalną Izbą 
Gospodarczą w Przemyślu. Obydwa podmioty mają prowadzić współpracę 
gospodarczą i ułatwiać kontakty między przedsiębiorcami z Przemyśla i 
Drohobycza. 

 

• W dniu 30.04.2008r. do Przemyśla przyjechało 10 zabytkowych zaporoŜców 
ze Lwowa. Trasa rajdu zabytkowych zaporoŜców miała na celu odtworzenie 
europejskiej trasy turystycznej jaką jest „Szlak Szwejka” i włączenie do niej 
Ukrainy. Samochody pokonując trasę 3200 km przejechały przez Polskę, 
Czechy, Austrię, Węgry i Słowację. W Przemyślu uczestników rajdu powitali 
przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka i władze 
miasta. Goście otrzymali teŜ „przepustki” do Twierdzy Przemyśl. 

• W czerwcu 2008 r. na prośbę Urzędu Miasta Lwowa został przesłany link do 
oficjalnej strony internetowej miasta Przemyśla ze szczególnym wskazaniem 
zakładki „turystyka”, w celu promocji miasta wśród mieszkańców Lwowa.  

• W dniach 24-27.03.2008 r. w ramach Roku Dialogu Kulturalnego w Egerze 
(Węgry) odbyło się spotkanie miast partnerskich, w którym wzięła udział 
reprezentacja miasta Przemyśla. Podczas spotkania zaprezentowała się 
przemyska grupa taneczna break-dance „Unikal Family”. Ponadto na stoisku 
zostały zaprezentowane materiały promocyjne i turystyczne miasta Przemyśla.  

• W dniach 26-27.07.2008 r. została zorganizowana impreza pn. „Święto Miodu 
i Wina”,  
w której po raz pierwszy wzięli udział producenci wina z węgierskiego miasta 
EGER. Skierowany do mieszkańców miasta i turystów odwiedzających w tym 
czasie Przemyśl, program imprezy udało się uatrakcyjnić i wzbogacić o 
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degustację i promocję oryginalnego wina z Egeru w namiocie biesiadnym 
połączoną z moŜliwością degustacji potraw kuchni węgierskiej. Wystawcy z 
Egeru wyrazili chęć przyjazdu na imprezę w roku 2009. 

• W dniach 01-04.2008 r. w Paderborn przebywała delegacja miasta Przemyśl, 
która wzięła udział w Międzynarodowym Spotkaniu Miast Partnerskich. W 
trakcie organizowanej przy tej okazji konferencji została przedstawiona 
prezentacja multimedialna Przemyśla, przedstawiająca najlepsze rozwiązania z 
zakresu sportu i inwestycji (m.in. stok narciarski) 

• W spotkaniu wzięli udział takŜe przedstawiciele pozostałych miast 
partnerskich Paderborn, tj. Le Mans (Francja), Bolton (Anglia), Pampeluna 
(Hiszpania), Belleville (USA) oraz Debreczyn (Węgry).  

• Podczas spotkania zgłoszono inicjatywę opracowania internetowej platformy 
wymiany informacji gospodarczej pomiędzy wyŜej wymienionymi miastami 
partnerskimi. Na stronie będzie moŜna pobrać informacje dotyczące naszego 
miasta, oferty gospodarczej a przede wszystkim przeczytać o firmach 
funkcjonujących w poszczególnych miastach partnerskich. Główną ideą jest 
umoŜliwienie lokalnym przedsiębiorcom nawiązywanie bezpośrednich 
kontaktów gospodarczych. 

• W dniu 19.09.2008 r. w UM w Przemyślu z inicjatywy Przemyskiego 
Konwentu Społeczno-Gospodarczego i Wschodnioeuropejskiego Centrum 
Biznesu odbył się Dzień Promocji Gospodarczej, w którym wzięli udział 
przedstawiciele środowisk gospodarczych z Przemyśla, Polski i Ukrainy. 
Celem spotkania była prezentacja potencjału gospodarczego Przemyśla i 
regionu oraz określenie oczekiwań zainteresowanych stron. Podczas spotkania 
została zaprezentowana oferta gospodarcza miasta. W spotkaniu wzięli 
równieŜ udział przedsiębiorcy ze Lwowa, Mościsk  i Drohobycza oraz 
przedstawiciel władz miasta Lwowa 

• W dniach 20-21.06.2008 r. w Przemyślu z inicjatywy Fundacji Współpracy 
Polsko-Ukraińskie „PAUCI” przy współudziale miasta Przemyśla odbyła się 
międzynarodowa konferencja pn. Opieka społeczna oraz udział młodzieŜy we 
współpracy przygranicznej”, w ramach której odbyły się wspólne warsztaty 
młodzieŜy z Przemyśla i Drohobycza, które miały na celu wypracowanie 
propozycji współpracy Przemyśla i Drohobycza na 2009r. w wybranych 
dziedzinach.  

Podczas konferencji mówiono równieŜ o roli samorządu i organizacji 
pozarządowych  
w rozwoju współpracy transgranicznej oraz o tradycji wielokulturowości jako 
inspiracji dla tej współpracy. 
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• Był to efekt realizowanego juŜ wcześniej przez Fundację „Pauci” projektu pn. 
„Otwarte granice, opieka społeczna oraz udział młodzieŜy w przygranicznej 
współpracy polsko-ukraińskiej”. W ramach projektu pracownicy Wydziału 
Spraw Społecznych i Obywatelskich, StraŜy Miejskiej oraz przedstawiciele 
organizacji pozarządowych w Przemyślu uczestniczyli w wizycie studyjnej  na 
pograniczu polsko-niemieckim. Podejmowane tematy rozmów  
z lokalnymi specjalistami dotyczyły roli samorządów jak teŜ aspektów 
menadŜerskich oraz finansowych współpracy przygranicznej. W ramach tego 
projektu dwie osoby z Drohobycza odbyły takŜe praktykę w Wydziale Spraw 
Społecznych i Obywatelskich oraz zapoznały się z funkcjonowaniem 
samorządu w Przemyślu. 

• 14-18.05.2008 – Udział przedstawiciela Wydziału Kultury, Promocji i 
Turystyki w wizycie studyjnej w Prowincji Ourense w Hiszpanii, w ramach 
realizowanego przez Regionalną Organizację Turystyczną projektu: 
„Proekologiczne zarządzanie przestrzenią turystyczną na terenie Województwa 
Podkarpackiego. Celem projektu było przeniesienie najlepszych światowych 
wzorców działania w zakresie ekologicznego zarządzania przestrzenią 
turystyczną, w tym przede wszystkim walorami naturalnymi obszarów recepcji 
turystycznej. Wyjazd został zorganizowany przez ekspertów z Instytutu 
INORDE, odpowiedzialnego za wdraŜanie projektów w Ourense 
(przygotowanie i oznakowanie tras na obszarach przyrodniczych, tworzenie 
parków kulturowych, infrastruktura okołoturystyczna, modernizacja bazy 
noclegowej z wykorzystaniem rozwiązań przyjaznych środowisku). 

• W sierpniu 2008 r. na złoŜoną przez miasto Bardejów   propozycję współpracy 
w promocji organizowanych przez obydwa miasta imprez wśród mieszkańców, 
ze strony miasta Przemyśla została wysłana propozycja udziału przedstawicieli 
i prezentacji oferty Bardejowa podczas imprez: „Jarmark Turystyczny”, 
„Święto Fajki”, „Święto Miodu” oraz w Dni Patrona Miasta Przemyśla 
„Wincentiada”. 

• 5-6.09.2008 – Udział przedstawicieli miasta Przemyśla w XVII Dniach 
Polskich w Wiedniu. Przy tej okazji na plakatach, ulotkach i prospektach 
wydrukowanych z okazji Dni Polskich zostało ujęte logo miasta Przemyśla. W 
trakcie koncertu inauguracyjnego została przedstawiona prezentacja miasta 
Przemyśla i Twierdzy na telebimie. Natomiast na stoisku reklamowym 
prezentowane były materiały promocyjne i turystyczne miasta.  

2009r. 

• 16-20.10.09 r. – Pobyt grupy turystycznej Towarzystwa Przyjaciół 
Paderborn/Przemyśl w Przemyślu. Program wizyty obejmował przede 
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wszystkim zwiedzanie miasta Przemyśla. Ponadto grupa zwiedziła Lwów, 
Bieszczady -Sanok, Arłamów. 

• 31.07.- 03.08.09 – Występy Formacji Tanecznej A-Z z Przemyśla w 
niemieckim Paderborn z okazji Święta Liboriusza oraz „Weekendu 
Europejskiego”. Promocja miasta na zewnątrz.  

• 18-20.09.09 - Udział uczniów z I LO i Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu w 
spotkaniu młodzieŜy w ramach projektu „Carpathian Basin” . W projekcie 
wzięła udział równieŜ młodzieŜ z Rumunii, z Czech, Węgier, Słowacji, Serbii i 
Ukrainy. Głównym celem projektu było zapoznanie młodych ludzi z kulturą, 
turystyką i ekonomią regionu karpackiego poprzez przedstawienie 
kulturalnych i turystycznych podobieństw, ekonomicznych wartości i 
osiągnięć, znalezienie nowych związków i wykreowanie nowych kontaktów w 
przyszłości. Uczniowie przygotowali m.in. turystyczną i kulturalną 
charakterystykę regionu przemyskiego, promując w ten sposób walory 
turystyczne Przemyśla w Egerze. 

• 20.10.09 – Spotkanie przedstawicieli miasta Lwowa z przedstawicielami 
Zarządzania Kryzysowego, StraŜy Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji oraz 
Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju. Spotkanie dotyczyło 
napisania wspólnego wniosku w ramach Programu Interreg Polska-Białoruś-
Ukraina na budowę systemu monitoringu miejskiego przed Euro 2012. Goście 
zapoznali się równieŜ z systemem monitoringu działającym w Przemyślu 

• 9-10.12.09 r. – Udział przedstawicieli miasta Przemyśla w przedsięwzięciu pn. 
„Promocja Województwa Podkarpackiego w ParyŜu” . Podczas imprezy 
zostały zaprezentowane prezentacje multimedialne, przedstawiające walory 
oraz ofertę turystyczną Przemyśla i regionu oraz jego potencjał gospodarczy. 
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji francuskiej, środowisk 
biznesowych i kręgów turystycznych, reprezentanci` Polonii francuskiej oraz 
zainteresowani dziennikarze. 

• 10-12 lipca 2009r. Przedstawiciele Wydziału byli uczestnikami 
międzynarodowego festiwalu „Fort.missia”, który miał miejsce na fortach 
Twierdzy Przemyśl, znajdujących się po ukraińskiej stronie granicy. Podjęte 
wówczas wstępne rozmowy dotyczyły współpracy przy organizacji tego 
festiwalu w 2010 roku oraz zacieśnienia kontaktów pomiędzy artystami z 
Przemyśla oraz ze Lwowa, włączając w to wymianę artystyczną i kulturalną 
pomiędzy tymi dwoma miastami, wspólną organizację imprez, koncertów, 
wystaw i innych przedsięwzięć artystycznych.  

• Efektem tych rozmów było kolejne spotkanie w Mościskach w tamtejszej 
Radzie Rejonowej w dniu 4 sierpnia, na którym obecni byli przedstawiciele 
Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu, 
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Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Rady Rejonowej w Mościskach oraz 
Stowarzyszenia Artystycznego „Dzyga” ze Lwowa. Były to wstępne rozmowy 
dotyczące podjęcia współpracy nie tylko w sferze kulturalnej i organizacji 
Festiwalu w przyszłym roku, ale równieŜ wspólnych działań na rzecz 
Twierdzy Przemyśl po obu stronach granicy włączając w to rozwój turystyki, 
międzynarodową promocję Twierdzy, szlaków turystycznych i fortecznej trasy 
rowerowej, pisania wspólnych projektów unijnych dotyczących rozwoju tzw. 
małej infrastruktury na terenie fortów. 

2010r. 

Przekazanie kilku zdjęć zabytków miasta Przemyśla do partnera we Lwowie, 
który w roku 2011 wydaje serię pamiątkowych znaczków z zabytkami miast 
partnerskich oraz kalendarz  - promocja miasta; 
 
Udział reprezentantów miasta Przemyśla - przedstawicieli Przemyskiego 
Towarzystwa     T  Turystyczno- Krajoznawczego w otwarciu sezonu 
turystycznego w Kamieńcu  
     Podolskim (Ukraina) (23-24.04.10) – prezentacja materiałów i oferty 
turystycznej   
     Przemyśla podczas imprezy; 
 W dniach 30.07.- 02.08.2010 w Paderborn z okazji Święta Liboriusza 
przebywali        
     przedstawiciele miasta Przemyśla. Podczas święta zostały zaprezentowane 
fotogramy  
     zdjęć zabytków miasta Przemyśla autorstwa A. Bujaka; 
W  dniu 14.09.2010 r. doszło do podpisania umowy o współpracy partnerskiej z 
miastem          Humenné na Słowacji. Partnerstwo z miastem słowackim moŜe być 
z wielu punktów 
widzenia poŜyteczne dla obydwu stron. Humenné jest połoŜone stosunkowo 
blisko Przemyśla, co stwarza dogodne warunki dla bliskich kontaktów między 
róŜnymi instytucjami, organizacjami oraz podmiotami, a takŜe umoŜliwia 
wspólne pozyskiwanie środków z Funduszu Wyszehradzkiego czy teŜ z funduszy 
Unii Europejskiej. W ramach zapoczątkowanej współpracy obydwa miasta 
opracowały wspólny projekt z dziedziny turystyki, polegający na wytyczeniu i 
oznakowaniu miejskiego szlaku spacerowego w Przemyślu i Humenne. Projekt 
zakłada równieŜ opracowanie i wydanie folderu  
promocyjnego „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Przemyśl – Humenne” oraz 
zorganizowanie dwudniowej konferencji dla przedstawicieli branŜy turystycznej  
połączonej z uroczystym otwarciem szlaków spacerowych. Wniosek o 
dofinansowanie projektu został złoŜony w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej RP -  
Republika Słowacka 2001-2013. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie to 
realizacja projektu nastąpi w roku 2011. 
W dniach 29-30.09.2010 r. w Rynku w tzw. „Via Mobil” - pojeździe typu camper  
    prezentowana była wystawa multimedialna nt. przebiegu szlaku kulturalnego 
„Via Regia”                 b i zabytków waŜniejszych miast znajdujących się przy 
tym szlaku. Osoby obsługujące         y wystawę udzielały informacji o miastach i 
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waŜniejszych zabytkach znajdujących się  
   przy tym szlaku.  Klikając w ekran monitora odwiedzający mogli zapoznać się 
między  
   innymi z potencjałem turystycznym Przemyśla (oferta przedstawiona była w 
języku     
   polskim, ukraińskim, niemieckim i angielskim). 

 
 
 
DZIAŁANIE 5.3.3 
Intensyfikacja współpracy ze Związkiem Gmin Fortecznych (2008-2015) 
 

• Wspólnie ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl organizowane 
są spotkania z dzierŜawcami fortów Twierdzy Przemyśl,  w celu wymiany 
informacji na temat stanów zagospodarowania fortów oraz nawiązania 
współpracy ze Związkiem. Ponadto odbywają się Zgromadzenia Związku, w 
skład którego wchodzą przedstawiciele gmin tworzących Związek. Krajowy 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków wspólnie z Muzeum Narodowym 
Ziemi Przemyskiej oraz Związkiem Gmin Fortecznych i Gminą Miejską 
Przemyśl byli współorganizatorami Europejskich Dni Dziedzictwa 2009 – 
„Zabytkom Na Odsiecz, Szlakiem Grodów, Zamków, Twierdz”. Związek 
Gmin Fortecznych brał udział w organizowanym przez Urząd Miasta 
Przemyśla Jarmarku Turystycznym, gdzie promował program Związku, był 
równieŜ organizatorem Polsko – Słowackiej Biesiady Fortecznej, w czasie 
której doszło do spotkania z dzierŜawcami obiektów militarnych.  Gmina 
Miejska Przemyśl wspólnie z gminami sąsiednimi tworzącymi Związek tworzy 
produkt turystyczny Twierdza Przemyśl. Obecnie Związek Gmin Fortecznych 
zajmuje się przygotowaniem duŜego projektu: „Zagospodarowanie zespołu 
zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki 
kulturowej, etap I”, na którego realizację posiada zabezpieczenie finansowe w 
kwocie 5 mln euro, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego. Projekt został umieszczony w indykatywnym 
wykazie indywidualnych projektów kluczowych pod nr 37. W skład projektu 
wchodzą projekty wszystkich Gmin. Wśród tych projektów znajduje się 
zadanie Miasta tj. „Zagospodarowanie trasy od Bramy Sanockiej Dolnej 
poprzez mur forteczny, Fort Trzy KrzyŜe  do Bramy na Zniesieniu”. Realizacja 
projektu przyczyni się do rozszerzenia oferty turystycznej Miasta w obszarze 
Stoku Narciarskiego i Parku Miejskiego.  

  

rok 2009  

27 października 2009 Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl podpisał 
umowę dotyczącą przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach 
priorytetu VI Turystyka i Kultura, dla projektu o nieco zmienionym tytule „ 
Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla 
turystyki kulturowej, etap I” wpisanego pod nr 37 w indykatywnym wykazie 
indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Podkarpackiego  na lata 2007 – 2013. Wniosek o dofinansowanie wraz 
z niezbędnymi załącznikami zostanie złoŜony do Instytucji Zarządzającej na początku 
przyszłego roku. Realizacja projektu nastąpi w latach 2011 – 2012. W ramach projektu 
znajduje się zadanie zagospodarowania Trasy turystycznej od Bramy Sanockiej Dolnej 
poprzez mur forteczny, Fort trzy KrzyŜe do Bramy na Zniesieniu, oraz rewitalizacja 
dróg fortecznych od Fortu Kruhel do Fortu Prałkowce, na terenie Miasta Przemyśla. 

rok 2010 

W ramach projektu wykonano dokumentację: Zagospodarowanie trasy od Bramy 
Sanockiej Dolnej poprzez obiekt forteczny Brama Sanocka Górna i mur obronny, Fort 
Trzy KrzyŜe do Bramy na Zniesieniu, projekt „ŚcieŜka historyczno - przyrodniczo-
dydaktyczna  Stubno – Starzawa – Kalników, Zagospodarowanie parku i Pałacu 
Humnickich w Birczy, Zagospodarowanie zespołu dworsko-parkowego w Babicach 

Natomiast w trakcie opracowywania jest następująca dokumentacja:  
1. Rewitalizacja dróg fortecznych od fortu Kruhel Wielki do fortu Prałkowce,  
2. Szlak fortecznej turystyki kulturowej Północna Rokada w Twierdzy Przemyśl,  
3. Rewitalizacja Fortu Borek i Fortu Mogiłki,  
4. Rewitalizacja zespołu koszarowego w Siedliskach,  
5. Rewitalizacja dróg fortecznych na terenie gminy Medyka,  
 

Ponadto przygotowano dokumenty wymagane w preumowie, podpisanej z 
Marszałkiem woj. Podkarpackiego na dofinansowanie projektu (decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzje 
lokalizacyjne itp.  

 

• Związek Gmin Fortecznych przy współpracy z Gminą Miejską Przemyśl 
sfinansował oznakowanie fortecznej trasy rowerowej 



94 

 

 

Analiza ruchu turystycznego na terenie Miasta  

w latach 2006 – 2010 

 

na podstawie danych: 

- z Bieszczadzkiego Oddziału StraŜy Granicznej,  
- Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej z Oddziałami 
- Muzeum Archidiecezjalnego,  
- Zamku Kazimierzowskiego,  
- Arboretum w Bolestraszycach  
- Głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 
- Przemyskiego Oddział PTTK im. Dr M. Orłowicza 
- Centrum Informacji Turystycznej, ul. Grodzka 1 
- Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka 
- Kaponiera 8813 – Bunkier Linii Mołotowa przy Hotelu Gromada 
- Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

 

 

Analiza danych dotyczących 

osobowego ruchu granicznego (2006 – 2010) 

Tabela. 1. Analiza danych dotyczących osobowego ruchu granicznego 

Osobowy ruch graniczny  
 

Rok 
 
 

Przejście 
graniczne-
Medyka 
(liczba 
osób) 

 

RóŜnica w 
stosunku do 

roku 
poprzedniego 
(liczba osób) 

Przejście 
kolejowe 
(liczba 
osób) 

RóŜnica w 
stosunku do roku 

poprzedniego 
(liczba osób) 

Ogółem 
ruch 

graniczny 
(liczba 
osób) 

RóŜnica w 
stosunku do 

roku 
poprzednieg

o 
(liczba osób) 

RóŜni
ca w 

stosun
ku do 
roku 

poprze
dniego 
w % 

 
2006 

 
6 601951  219 405  6 821 356   

 
2007 

6 265052 -336 899 215 460 -3 945 6 480 512 -340 844 - 5 
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PoniŜej został przeanalizowany osobowy ruch graniczny uwzględniający turystów 
krajowych i zagranicznych na kolejowym przejściu w Przemyślu oraz osobowym w 
Medyce. Z  danych wynika, Ŝe zarówno na przejściu kolejowym w Przemyślu jak i w 
Medyce ruch graniczny w latach 2006–2009 zmniejszył się. W roku 2009 nastąpił 
największy spadek o 49% w stosunku do roku 2008. MoŜna stwierdzić, Ŝe przyczyną 
tego zjawiska mogło być wprowadzenie wiz dla obywateli Ukrainy, a takŜe zmiany w 
przepisach celnych, które zmniejszyły skalę zjawiska tak zwanych „Mrówek” 
przekraczających granice wielokrotnie. W 2010r. widać znaczną poprawę, ruch 
graniczny zwiększył  o 20 %  w stosunku do roku 2009.  

 

 

Turyści odwiedzający Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 

 i jego oddziały 
 

Na podstawie poniŜszych danych moŜna przeanalizować, jak kształtował się 
ruch turystyczny w latach 2006 – 2010 w oddziałach Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej.  Dane wskazują, iŜ liczba zwiedzających Muzeum charakteryzuje się 
tendencją wzrostową i w 2010r. liczba zwiedzających zwiększyła się o 40  % w 
stosunku do roku 2009.  

Tab.2 . Turyści odwiedzający Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i jego oddziały. 

 

 

 

 

 
 

2008 
 

5 811 508 -453 544 140 755 -74 705 5 952 263 -528 249 - 8 

 
2009 

 
2 932 087 -2 879 421 126 976 -13 779 3 059 063 -2 893 200 - 49 

2010 3 566 359 + 634 272 114 940 - 12 036 3 681 299 + 622 236 + 20 
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Turyści odwiedzający Muzeum Archidiecezjalne 

Dane wskazują, Ŝe liczba zwiedzających Muzeum Archidiecezjalne w 2007 roku 
turystów z Polski zmniejszyła się jednocześnie zanotowano wzrost zainteresowania 
tym obiektem turystów zagranicznych. Statystyka za rok 2008 jest niepełna poniewaŜ 
Muzeum było nieczynne do dnia 28.08.2008r. Rok 2009 pokazuje znaczne 
zainteresowanie obiektem na poziomie prawie dwukrotnie wyŜszym niŜ w latach 
2006/2007 natomiast rok 2010 to spadek zwiedzających o 55 % w stosunku do roku 
2009. 

Tabela. 3 

Rok Liczba 
zwiedzających 

ogółem 

Liczba 
zwiedzający
ch z Polski 

Liczba 
zwiedzających 

z zagranicy 

Liczba 
zorganizowan

ych grup 

2006 5 533 5 414 119 128 

Tury ści odwiedzający Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i jego oddziały 

ROK 
W grupach 

zorganizowanych 
(liczba osób ) 

MłodzieŜ 
szkolna 
 (liczba 
osób ) 

Ogółem 
osób 

RóŜnica w 
stosunku do 

roku 
poprzedniego 
(liczba osób) 

RóŜnica w 
stosunku do 

roku 
poprzedniego w 

% 
 

2006 
 

9 696 6 394 16 090   

 
2007 

 
8 527 4 933 13 460 -2 630 -  16 

 
2008 

 
13 975 8 775 22 750 9 290 + 69 

 
2009 

 
15 559 11 949 27 508 4 758 + 21 

2010 16 657 12 113 38 467 10 959 + 40 
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2007 4 939 4 771 168 127 

2008 (od 
dnia 

28.08.08r.
) 

1 817 1 778 39 59 

2009 11 000   - 

2010 4940 3905 86 - 

 

 

Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) odwiedzających 
Zamek Kazimierzowski 

Z danych wynika, Ŝe liczba odwiedzających Zamek Kazimierzowski do roku 2009 
stale wzrastała. Statystyki w roku 2010 są inne, przyczyną jest brak prowadzonej  
ewidencji odwiedzających „Zamek” tak jak miało to miejsce w poprzednich latach. 
Statystyki obejmują tylko ilość sprzedanych biletów na basztę zamkową, a nie 
całościowy ruch turystycznych obejmujący inne miejsca odwiedzane na Zamku.  

Tabela 4 

Rok 
Liczba turystów 

(ogółem) 
Wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego ( liczba osób) 

Wzrost w stosunku do 
roku poprzedniego w % 

2007 10 000    
2008 15 000 5000 50 
2009 18 000 3000 20 
2010 9600  8 400        -47 

    
 

 

 
Ewidencja grup wycieczkowych obsłuŜonych przez BORT 

PTTK w Przemyślu w okresie 2005-2010 
 
Zestawienie ogólne za okres 2005 – 2010 
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Od 2005 roku do 2009 widać wzrost liczby wycieczek obsłuŜonych przez 
BORT. W roku 2010 nastąpił spadek i liczba wycieczek zmniejszyła się w stosunku 
do roku 2009. DuŜy wpływ na zmniejszającą się statystykę miały anomalia pogodowe 
(powodzie), które w 2010r.  szczególnie w miesiącach: maj i czerwiec ograniczyły 
przyjazdy wycieczek do Przemyśla. Statystyki z poprzednich latach wskazują, Ŝe w 
tych miesiącach w Przemyślu notuje się największe natęŜenie ruchu turystycznego. W 
ewidencji BORT zarejestrowanych jest 53 przewodników turystycznych, z których 6 
ma uprawnienia do oprowadzania w języku obcym. Wśród przewodników są 22 
osoby, które posiadają jednocześnie uprawnienia pilota wycieczek.  
 
Tabela 5 
 

rok Liczba wycieczek 
obsłuŜonych na zlecenie 

przez BORT 

W tym średnia liczba obsłuŜonych 
turystów 

2005 120 4200 

2006 169 5408 

2007 211 6752 

2008 202 6930 

2009 257 11930 

2010 212 6656 

 

 
Ewidencja grup obsłuŜonych przez BORT PTTK w Przemyślu  w 2008 roku. 

 
Miesiąc Liczba 

grup 
ogółem 

 

W tym 
odwiedzająca 

Zniesienie 
 

W tym grupy 
obcokrajowców 

 

W tym odwiedzająca 
Zniesienie 

 

Średnia 
liczba 
osób 

Styczeń 3 0 - - 105 

Luty - - - - - 

Marzec 5 1 1 0 175 

Kwiecień 20 3 1 0 700 

Maj 35 4 1 0 1225 

Czerwiec 32 5 2 0 1120 

Lipiec 35 11 2 1 1225 

Sierpień 16 5 4 1 560 

Wrzesień 32 8 2 0 1120 
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Miesiąc Liczba 
grup 

ogółem 

 

W tym 
odwiedzająca 

Zniesienie 
 

W tym grupy 
obcokrajowców 

 

W tym odwiedzająca 
Zniesienie 

 

Średnia 
liczba 
osób 

Październik 22 6 1 1 660 

Listopad 6 2 - - 180 

Grudzień 2 0 1 0 40 

RAZEM 202 45 15 3 6930 

 
 
 Ewidencja grup obsłuŜonych przez BORT PTTK w Przemyślu w 2009 roku. 
 

Miesiąc Liczba 
Grup 

W tym 
obcokrajowcy 

Średnia liczba osób 

STYCZEŃ 3 1 120 

LUTY 1 .... 40 

MARZEC 3 .... 120 

KWIECIEŃ 7 ..... 205 

MAJ 44 2 1760 

CZERWIEC 72 3 3240 

LIPIEC 29 5 1595 

SIERPIEŃ 34 3 1700 

WRZESIEŃ 46 2 2300 

PAśDZIERNIK 16 1 800 

LISTOPAD 2 .... 50 

  GRUDZIEŃ -- -- --- 

   RAZEM:  257 17 11930 

 
 

Ewidencja grup obsłuŜonych przez BORT PTTK w Przemyślu w 2010 roku. 
 
Miesiąc Liczba grup 

turystycznych 
obsłuŜonych przez 
przewodników 
PTTK 

W tym grupy 
obcokrajowców 

Liczba uczestników 
wycieczek w danym 
miesiącu (OGÓŁEM) 



100 

 

STYCZEŃ 1 1 30 

LUTY 0 0 0 

MARZEC 5 1 140 

KWIECIEŃ 9 0 220 

MAJ 39 0 1170 

CZERWIEC 52 4 1560 

LIPIEC 24 2 720 

SIERPIEŃ 18 2 630 

WRZESIEŃ 32 1 960 

PAŹDZIERNIK 19 1 570 

LISTOPAD 12 0 360 

GRUDZIEŃ 1 0 30 

RAZEM: 212 12 6390 

 

 

 
Ewidencja grup obsłuŜonych przez Centrum Informacji Turystycznej 

w Przemyślu w 2010 roku. 
 
W roku 2010 Informację Turystyczną odwiedziło o 8,4 % mniej gości niŜ w roku 
2009. Spadek ten spowodowany był na pewno trwającym około 4 miesiące remontem 
ul. Grodzkiej, który utrudniał, a nawet w pewnym momencie uniemoŜliwiał 
odwiedzenie IT.  
 W przypadku normalnego dostępu do IT, liczba turystów w IT utrzymałaby się 
zapewne na poziomie roku 2009. Nastąpił wzrost gości zagranicznych o przeszło 22 % 
w stosunku do roku 2009. Więcej było osób posługujących się językiem niemieckim 
(o 37%)  językiem ukraińskim/rosyjskim (o 270 %). Goście zza wschodniej granicy 
stanowili 13 % wszystkich obcokrajowców, co jest wyraźną zmianą w stosunku do 
roku 2008 i 2009. Trudno określić z jakich krajów pochodzili goście, bo statystyka 
prowadzona jest w oparciu o uŜywany język, ale w tym roku wyróŜniali się przede 
wszystkim Czesi (5% wszystkich obcokrajowców). Którzy pojawiali się cyklicznie od 
maja do końca września).   
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Miesiąc Polacy Obcokrajowcy razem 

Styczeń 105 8 113 

Luty 107 3 110 

Marzec 222 26 248 

Kwiecień 294 19 313 

Maj 556 82 638 

Czerwiec 828 109 937 

Lipiec 1010 223 1233 

Sierpień 1136 192 1328 

Wrzesień 709 92 801 

Październik 328 44 372 

Listopad 307 35 342 

Grudzień 213 8 221 

 5815 841 6656 

 
 

 

Ilość osób odwiedzających Arboretum i Zakład Fizjografii  

w Bolestraszycach 

Tabela 6 

 
 

Rok 

 
Odwiedzający 
(liczba osób) 

Wzrost  
(liczba osób w 

stosunku do roku 
poprzedniego) 

Wzrost  
(liczba osób w stosunku do 

roku poprzedniego 
w %) 

2007 56 222    
2008 60 386 4164 7 
2009 80 000 19614 32 
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2010 60 840 - 19 160 -24 % 
 

Liczba osób odwiedzających Arboretum stale wzrasta z 7% w 2008 roku do 32% w 
roku 2009 (w stosunku do roku poprzedniego).Jest to bardzo dobry wskaźnik 
pokazujący, iŜ miejsce to znalazło się na liście coraz częściej odwiedzanych miejsc nie 
tylko mieszkańców Przemyśla i okolic, ale takŜe turystów przyjeŜdŜających z całej 
Polski oraz obcokrajowców. W 2010 r.  nastąpił spadek odwiedzających o 24 % w 
stosunku do roku 2009. Z danych Arboretum wynika, Ŝe rocznie odwiedza to miejsce 
około 500 osób z zagranicy - naleŜą do tej grupy: Niemcy, Włosi, Francuzi, Ukraińcy, 
Anglicy, Kanadyjczycy. 

 

Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka 

W 2010r. na Bramie Fortecznej Sanockiej Dolnej oraz na terenie Twierdzy Przemyśl 
zarejestrowano następujące ilości turystów: 

- grupy zorganizowane – 900 osób 
- turyści indywidualni – 1500 
- wydano 1500 przepustek (najwięcej na Zniesieniu w ramach działania Punktu 
Fortecznego oraz na imprezach zamkniętych, miejskich i fortecznych) 
- turyści zagraniczni: Słowacja, Węgry, Francja, Australia, Ukraina, Czechy, i Niemcy 
- turyści krajowi: Warszawa,  Starachowice, Wrocław, Sanok, Gdańsk, Rzeszów, 
Lublin,  Jelenia Góra, Cieszyn, Koło, Kraków, Kielce, Rzeszów, Tarnów, Łódź, 
Bielsko – Biała, Dębica, Zabrze, Horyniec Zdrój 
- organizacja Ogólnopolskich Manewrów Fortecznych OHP – 1000 osób z całej Polski 
 

DzierŜawcy kaponiery 8815 – Bunkier Linii Mołotowa 
przy Hotelu „Gromada” 

 

Obiekt otwarty w sezonie letnim 2010 r., przyjął turystów krajowych i zagranicznych: 

- liczba zwiedzających ogółem ok. 5 000 osób 
- turyści krajowi ok. 4 000 osób 
- turyści zagraniczni ok. 1000 osób  
- grupy zorganizowane ogółem ok. 1 000 osób  ( w tym z przemyskimi 
przewodnikami ok. 50 osób, pozostałe wycieczki szkolne i dla dorosłych z 
przewodnikami  spoza naszego miasta) 
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Przemyski Ośrodek Sporu i Rekreacji  

- Stok Narciarski w Przemyślu 

Na terenie stacji narciarskiej funkcjonują: bar (na szczycie stoku), wypoŜyczalnia 
sprzętu narciarskiego, ski-serwis, szkółka narciarska (przy parkingu na stacji dolnej), 
dodatkowo w sezonie zimowym 2010 otwarto nowy parking samochodowy z małą 
gastronomią. W 2010r. Rozpoczęto budowę pawilonu wielofunkcyjnego w którym 
znajdzie się restauracja na 120 osób. 

  Rok 2008/2009 
osoboprzejazdy 

2009/2010 

 Stok narciarski 495 000 650 000 

 Tor saneczkowy 65 532 60 000 (na koniec 
września) 

 

Wykorzystanie bazy noclegowej Przemyśla w latach 2006 – 
2010 

PoniŜsza tabela pokazuje stopień wykorzystania bazy noclegowej funkcjonującej  
w Przemyślu w latach 2006 – 2010. Jak widać najliczniejszą kategorię bazy 
noclegowej stanowią hotele (7 obiektów), stąd teŜ dominują one w statystykach 
dotyczących korzystających z noclegów i udzielonych noclegów. W 2009r. liczba 
korzystających z noclegów w obiektach w Przemyślu wynosiła 45 000 osób, a w 
2010r. 46 332 korzystających. Widać tendencję wzrostową, o 1332 turystów więcej 
korzystało w 2010r. z bazy noclegowej niŜ w 2009r.  (wzrost o 3% w stosunku do 
roku 2010). Udział cudzoziemców w liczbie korzystających z noclegów równieŜ uległ 
zwiększeniu i w 2010r. skorzystało z bazy noclegowej 8 758  a w 2009r. 8 713 
turystów zagranicznych (wzrost o 0,5 % w stosunku do roku 2009). 

Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 7 hoteli skategoryzowanych, 1 Schronisko 
MłodzieŜowe, 1 Ośrodek Dydaktyczno-hotelowy i 9 obiektów funkcjonujących jako 
pokoje gościnne. Wzrasta liczba obiektów kwalifikujących się do pokoi gościnnych.  
Ogółem miasto dysponuje 1006 miejscami noclegowymi. 

Tabela 7. Korzystający z noclegów w mieście za okres 2006 - 2010 

Lp. Obiekty noclegowe 2006 2007 2008 2009 2010 
 Obiekty noclegowe (korzystający z 

noclegów ogółem) 
40 007 38 227 33 213 45 000 46 332 

1 Hotele ogółem 7 7 7 7 7 
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Korzystający z noclegów ogółem 31 613 30 378 24 897 26034 26 798 

w tym turyści zagraniczni 7 870 7 368 5 743 5 075 5 240 

Udzielone noclegi ogółem 48 876 47 565 44 009 39020 42 457 

W tym turyści zagraniczni 11 203 10 790 9 994 7 520 8 565 

Miejsca noclegowe ogółem  574 581 585 617 597 

2 Domy wycieczkowe 1 1 1 1 1 

Korzystający z noclegów ogółem 
 
w tym turyści zagraniczni 

2 036 
 

396 

2 295 
 

352 

2 113 
 

204 

1842 
 

130 

2101 
 

197 
Udzielone noclegi ogółem 4 019 4 443 4 371 3 908 4019 

w tym turyści zagraniczni 454 353 204 152 251 

Miejsca noclegowe ogółem 46 46 46 46 46 

3 Schroniska młodzieŜowe 1 1 1 1 1 

Korzystający z noclegów ogółem 1 693 1 828 1 638 2177 2010 

w tym turyści zagraniczni 107 77 70 106 183 

Udzielone noclegi ogółem 4 748 4 759 4 226 5114 5 671 

w tym turyści zagraniczni 145 241 73 146 358 

Miejsca noclegowe ogółem 55 55 55 55 55 

4 Campingi 1 1 1 - - 

Korzystający z noclegów ogółem 247 361 279 - - 

w tym turyści zagraniczni 23 28 19 - - 

Udzielone noclegi ogółem 1 399 2 693 2 201 - - 

w tym turyści zagraniczni 25 38 33 - - 

Miejsca noclegowe ogółem 160 160 160 - - 

5 Pozostałe niesklasyfikowane 2 2 2 9 9 

Korzystający z noclegów ogółem 4 418 3 365 4 286 14964 15 423 

w tym turyści zagraniczni 734 619 901 3402 3138 

Udzielone noclegi ogółem 6 853 5 218 7 130 26713 26 288 
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Dane z głównego Urzędu Statystycznego w Rzeszowie wskazują, Ŝe miasto Przemyśl 
zajmuje 2 miejsce w kategorii miast po Rzeszowie jeśli chodzi o korzystających z 
obiektów noclegowych. Badania przyjazdowego  ruchu turystycznego 
przeprowadzone w 2009r. (okres V-IX)  w wybranych miejscach woj. Podkarpackiego 
przez WyŜszą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie pokazują, ,  Ŝe 
najczęściej odwiedzane miejsca w województwie podkarpackim to: Bieszczady, 
Rzeszów, Przemyśl, Łańcut, Krasiczyn, LeŜajsk, Jarosław, Bolestraszyce, Krosno. 
Badania zrealizowano w punktach: Port Lotniczy Jasionka, zamek w Baranowie 
Sandomierskim, Krasiczyn, Zamek w Łańcucie, Podziemna Trasa w Rzeszowie, 
skansen w Sanoku, Solina, Połonina Wetlińska. Wśród odwiedzających dominują 
turyści krajowi (ok. 96% ruchu turystycznego). Najwięcej osób przyjechało z 
województwa: małopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz śląskiego. Spośród 
miast w Polsce odwiedzający najliczniej przybyli z Warszawy, Krakowa, Lublina, 
Łodzi, Tarnowa, Kielc, Wrocławia i Katowic. Niewiele ponad 4% odwiedzających 
stanowili cudzoziemcy, najliczniejsi byli odwiedzający ze Stanów Zjednoczonych 
oraz Wielkiej Brytanii, w dalszej kolejności  Niemcy, Irlandczycy, Kanadyjczycy, 
Słowacy i Ukraińcy. Badanie potwierdziło wysoką identyfikację Bieszczadów jako 
najatrakcyjniejszego i najbardziej znanego odwiedzającym obszaru województwa. 
Najczęściej wymienianą miejscowością w całym województwie okazała się Solina. 
Kolejnymi miejscowościami, an jakie wskazano, były: Rzeszów, Przemyśl, Łańcut, 
Krasiczyn, LeŜajsk, Jarosław, Bolestraszyce i Krosno. Raport zawiera wiele cennych 
informacji i jego szczegóły zostały zamieszczone na stronie internetowej miasta w 
zakładce turystyka. 

 

 

 

 

 

 

 

w tym turyści zagraniczni 943 847 1 204 3924 3 879 

Miejsca noclegowe ogółem 58 58 58 - 308 
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Wstęp 
 
Rozwój gospodarczy poprzez turystykę, najczęściej jest widoczny w regionach 

posiadających specyficzne walory i atrakcje turystyczne, a zwłaszcza dobrze rozwiniętą 
infrastrukturę turystyczną. UwaŜa się, Ŝe Polska ma duŜe szanse w rywalizacji z innymi 
krajami o pozyskanie turystów. Bez wątpienia do atrakcyjnych regionów w Polsce moŜna 
zaliczyć województwo podkarpackie, charakteryzujące się bogatym dziedzictwem 
kulturowym, sprzyjającymi warunkami przyrodniczymi i duŜą powierzchnią obszaru, objętego 
najwyŜszymi formami ochrony przyrody. Ponadto region posiada znaczny potencjał 
lecznictwa uzdrowiskowego oraz niezbędne do tego zasoby wód mineralnych i 
geotermalnych. WaŜną rolę w zwiększaniu przyjazdowego ruchu turystycznego z zagranicy 
zaczyna odgrywać Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. 
 Turystyka stanowi jeden z istotnych priorytetów rozwoju społeczno-gospodarczego 
województwa, przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 
2020. Niestety, obecnie jeszcze nie w pełni wykorzystuje się potencjał turystyczny regionu. 
Pomimo odpowiednich warunków przyrodniczo – krajobrazowych, sprzyjających uprawianiu 
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róŜnych form turystyki, istnieje pilna potrzeba poprawy niektórych elementów, wpływających 
na rozwój oferty, a tym samym ruchu turystycznego w regionie. 

Kluczem do skutecznych działań marketingowych, są badania odwiedzających 
województwo, słuŜące identyfikacji tych segmentów rynku turystycznego, których 
przedstawiciele są najczęstszymi konsumentami oferty turystycznej regionu. Celem badań 
przyjazdowego ruchu turystycznego do regionu, których wyniki prezentuje niniejszy Raport, 
było uzyskanie informacji o jego strukturze w okresie letnim 2009 roku oraz zgromadzenie 
opinii odwiedzających krajowych i zagranicznych o negatywnych i pozytywnych stronach 
pobytu w województwie. Członkowie zespołu badawczego oraz autorzy Raportu, niniejszym 
dziękują wszystkim tym, którzy przyczynili się do podjęcia decyzji o rozpoczęciu badań ruchu 
turystycznego w województwie podkarpackim, a takŜe właścicielom i administratorom 
atrakcji turystycznych oraz Zarządowi Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, którzy takie 
badania umoŜliwili. 

Niniejsze opracowanie stanowi efekt końcowy badań ruchu turystycznego 
w województwie podkarpackim, przeprowadzonych przez pracowników dydaktyczno-
naukowych i studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 
Badania zostały zrealizowane w okresie od 1 maja do 30 września 2009 roku w ustalonych 
punktach badawczych na terenie regionu. Zlokalizowano je w szczególności: w Zespole 
Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim, w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, 
w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie, w Muzeum-Zamku w Łańcucie, w 
Podziemnej Trasie Turystycznej w Rzeszowie, w Muzeum Budownictwa Ludowego w 
Sanoku, na koronie zapory wodnej w Solinie oraz na wierzchowinie Połoniny Wetlińskiej. 

Wybór punktów badawczych został dokonany w oparciu o trzy kryteria: 
1. Znaczny stopień koncentracji ruchu turystycznego w wybranym miejscu 

w województwie. Za miernik koncentracji tego ruchu w danym punkcie (obiekcie lub 
punkcie geograficznym) uznano roczną liczbę odwiedzających w 2008 roku, przy 
czym przyjęto, Ŝe określenie „znaczny” oznacza, co najmniej 30 tys. osób.   

2. Zasadnością objęcia badaniem punktów zlokalizowanych na znacznej powierzchni 
województwa (dekoncentracja przestrzenna badań). 

3. MoŜliwości poniesienia kosztów badań i opracowania ich wyników, opartych na 
budŜecie nie przekraczającym 14.000 euro. 

 
Na podstawie uzyskanych danych określono charakterystykę turystów i odwiedzających 
województwo podkarpackie z uwzględnieniem, m.in. płci, wieku, miejsca zamieszkania, 
wykształcenia, statusu zawodowego i materialnego. Dokonano charakterystyki przyjazdu ze 
względu na cel, długość pobytu, towarzystwo w trakcie podróŜy, wykorzystywane środki 
transportu, ocenę zgłaszanego zapotrzebowania na usługi, bądź stopnia satysfakcji z poziomu 
zagospodarowania turystycznego regionu, itp. Ponadto określono wielkość wydatków 
poniesionych w trakcie pobytu w województwie w przeliczeniu na 1 osobę/1 dzień, zachowań 
i sposobu spędzania czasu, stopnia satysfakcji, oceny jakości oferty turystycznej, 
bezpieczeństwa, itp. 
 
Metodologia i charakterystyka badań 
 

W 2009 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
przeprowadzone zostały badania ruchu turystycznego w woj. podkarpackim. Przedsięwzięcie 
objęte zostało zadaniem zleconym pt. „Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w 
wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V-IX 
2009 roku”. 

Badania objęły losowo wybrane osoby, znajdujące się na terenie woj. podkarpackiego, 
które zdeklarowały, iŜ stałe miejsce ich zamieszkania znajduje się poza regionem. Wśród 
respondentów, na zasadzie losu wystąpili zarówno uczestnicy indywidualnego, jak i 
grupowego ruchu turystycznego.  
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Jak wynika z przywołanych wcześniej danych statystycznych, wybrane miejsca badań 
charakteryzowała  roczna frekwencja przekraczająca 30 tys. odwiedzających. W toku badań, 
fakt znacznej koncentracji odwiedzających wymienione wyŜej miejsca w województwie, 
znalazł pełne potwierdzenie. 

Ankietowanie w ramach badań ruchu turystycznego objętych niniejszym Raportem, 
polegało na przeprowadzeniu wywiadu bezpośredniego (według uprzednio przygotowanego 
kwestionariusza ankietowego) przez przeszkolonych ankieterów, zgodnie z opracowaną 
instrukcją, która została szczegółowo przedstawiona podczas szkolenia ankieterów.  

Badania terenowe zostały przeprowadzone z wykorzystaniem dwóch rodzajów 
kwestionariuszy ankietowych. Pierwszy z kwestionariuszy (załącznik Nr 1) został 
zastosowany do badań prowadzonych w atrakcjach turystycznych. Drugi (załącznik Nr 2) 
wykorzystano do badań w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka. Specyfika miejsca badań, 
jakim jest port lotniczy (swoista „furtka” wjazdowa) spowodowała konieczność zastosowania 
zmienionego kwestionariusza. Zrezygnowano w nim z pytań o to, jakie miejsca respondent 
odwiedził w województwie w toku realizowanej podróŜy, czy teŜ pozytywnych lub 
negatywnych doświadczeń będących jego udziałem. Wprowadzono takŜe pytania precyzujące 
formę połączenia lotniczego oraz przebieg podróŜy. 

W analizie wyników badań oddzielnie potraktowano dane pochodzące z badań na 
Lotnisku w Jasionce, z uwagi na inny charakter podróŜnych i motywy przyjazdu. 

Badani respondenci, to odwiedzający woj. podkarpackie turyści (co najmniej z jednym 
noclegiem) oraz odwiedzający jednodniowi, którzy przybyli w róŜnym celu, m.in. 
wypoczynkowym, poznawczym, rodzinnym, religijnym, zdrowotnym, itp., W badaniach 
celowo pominięto przyjazdy, które związane były ze stałą pracą lub nauką na obszarze woj. 
podkarpackiego. Wszystkie osoby badane, to osoby dorosłe w wieku, co najmniej 18 lat. 
Minimalną liczebność próby badawczej ustalono na łącznym poziomie 2400 ankiet, tj. po 300 
ankiet w kaŜdym z wytypowanych punktów badawczych. Ustalono, Ŝe próba o liczebności 
n=2400 osób gwarantuje dokładność oszacowania na poziomie 3%. W wyniku badań 
uzyskano 2473 wypełnione arkusze ankietowe. W wyniku wstępnej (formalnej) selekcji oraz 
selekcji merytorycznej ostatecznie do analizy statystycznej dopuszczono 2417 ankiet. 

Wprowadzanie danych z poszczególnych ankiet do bazy odbywało się przy 
wykorzystaniu arkusza Exel, zaś wyniki zapisywane były do pakietu statystycznego SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences). 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone zgodnie ze zleceniem Urzędu 
Marszałkowskiego w okresie od 1 maja do 30 września 2009 roku. Wykonały je zespoły 
złoŜone z pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów WyŜszej Szkoły Informatyki 
Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, kierunku Turystyka i Rekreacja. 
 
Wyniki badań i ich analiza (wybrane atrakcje turystyczne) 

 
Jak wykazały badania, wśród odwiedzających atrakcje turystyczne regionu, 95,8% 

stanowili mieszkańcy Polski, a tylko 4,2% przybysze z zagranicy.  
Badanie struktury przyjazdów wg krajów zamieszkania wykazało, iŜ reprezentowani 

byli przybysze z 15 krajów. Najwięcej odwiedzających atrakcje turystyczne przybyło ze 
Stanów Zjednoczonych (21,3%), Wlk. Brytanii (20,2%) i Niemiec (12,4%). Mieszkańcy tych 
trzech krajów stanowili ponad połowę (53,9%) odwiedzających z zagranicy. Wśród 
cudzoziemców nie było ani jednego mieszkańca Ukrainy. 
Zbiorcza charakterystyka odwiedzających atrakcje turystyczne woj. podkarpackiego  
W oparciu o analizę wyników badania moŜna stwierdzić, Ŝe: 

• Wśród odwiedzających zdecydowanie dominowali przybysze z Polski (ok. 96% ruchu 
turystycznego). Wśród nich najwięcej osób przyjechało z województw: 
małopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego oraz śląskiego (łącznie ponad 61% 
odwiedzających krajowych). Najmniej byli reprezentowani mieszkańcy lubuskiego, 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i opolskiego. 
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• Ok. 75% odwiedzających przybyło bezpośrednio do miejsca badania z miejsca stałego 
zamieszkania. MoŜe to wskazywać na znaczną siłę przyciągania terenów 
województwa. Spośród pozostałych ok. 25% odwiedzających, którzy „po drodze” 
przebywali w innych województwach najwięcej przybyło z zachodnio-pomorskiego, 
wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i opolskiego.  

• Spośród miast w Polsce, najliczniej odwiedzający przybyli z Warszawy, Krakowa, 
Lublina, Łodzi, Tarnowa, Kielc, Wrocławia i Katowic. 

• Wśród cudzoziemców, którzy stanowili niewiele ponad 4% odwiedzających, 
najliczniejsi byli odwiedzający ze Stanów Zjednoczonych oraz Wlk. Brytanii (ponad 
41%). ZauwaŜalną grupę odwiedzających stanowili mieszkańcy Niemiec. Mniej liczni 
byli przybysze z Irlandii i Kanady. W oparciu o informacje uzyskane od ankieterów 
moŜna stwierdzić, Ŝe wśród cudzoziemców dość licznie reprezentowani byli nasi 
rodacy zamieszkali za granicą. Autorzy Raportu zwracają uwagę na niewielką 
reprezentację Słowaków oraz brak wśród odwiedzających Ukraińców. Nie dowodzi to 
ich nieobecności wśród odwiedzających atrakcje turystyczne regionu. Administratorzy 
obiektów, w których badano ruch turystyczny potwierdzają obecność grup, a rzadziej 
odwiedzających indywidualnych z tego kraju. Nie zmienia to refleksji badaczy, Ŝe 
przyjazdy odwiedzających atrakcje turystyczne województwa ze Słowacji oraz z 
Ukrainy – krajów sąsiednich dla regionu, są relatywnie niewielkie. 

• Najliczniejsza pod względem wiekowym była grupa w przedziale 26-35 lat, zaś 
kolejna grupa 36-45 lat. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe przewaŜali trzydziestolatkowie. 

• Wśród badanych Polaków dominowali męŜczyźni, zaś wśród cudzoziemców kobiety. 
• Połowa odwiedzających region zdeklarowała wyŜsze wykształcenie. Liczne były takŜe 

osoby z wykształceniem średnim.  
• Spośród badanych, stosunkowo wysoki (ok. 33%) był współczynnik osób 

nieaktywnych zawodowo. Dominowali wśród nich studenci oraz emeryci i renciści. 
• W gronie pracujących, najliczniejszą grupą zawodową okazali się urzędnicy (11%) 

oraz nauczyciele, przedsiębiorcy oraz pracownicy handlu (w tym liczni tzw. 
przedstawiciele handlowi). Kolejną grupę stanowili członkowie kadry kierowniczej. 
Do nielicznie reprezentowanych grup naleŜeli rolnicy oraz niektóre zawody związane 
z rzemiosłem. 

• Respondenci wskazali na posiadany dobry, jak i średni status materialny. Śladowo 
wystąpiły odpowiedzi wskazujące na zły stan materialny. 

• Jak wykazało badanie, pobyty w regionie nie trwają długo. Dominowały krótkie 3-
dniowe wizyty, czasem rozciągnięte do 5 dni. Tylko 22% odwiedzających atrakcje 
turystyczne, zdeklarowało pobyt dłuŜszy niŜ 7 dni. 

• Wśród odwiedzających krajowych dominowały osoby, które były w regionie kilka 
razy, a takŜe przybyli pierwszy raz. Inaczej rzecz wyglądała z cudzoziemcami, wśród 
których dominowały osoby, które były w regionie po raz pierwszy, zaś kolejną grupą 
byli odwiedzający często. 

• Najczęściej podróŜowano po regionie z rodziną lub osobą towarzyszącą, najmniej zaś 
w grupie zorganizowanej. 

• W wiązce celów podróŜy do regionu dominował wypoczynek, przed zwiedzaniem, 
poznawaniem przyrody, odwiedzinami krewnych i znajomych oraz udziałem w 
turystyce aktywnej. 

• Jako główny cel podróŜy do regionu w zdecydowany sposób wystąpił wypoczynek 
(42,2%). Biorąc pod uwagę dominację krótkich pobytów naleŜy sądzić, Ŝe 
respondenci w podstawowym stopniu, za taki uznawali np. wypoczynek weekendowy. 
Kolejnym waŜnym celem przyjazdu do regionu było zwiedzanie zabytków. 
Zdecydowanie mniej respondentów za główny cel pobytu uznało odwiedziny 
krewnych i znajomych oraz poznanie walorów przyrodniczych. Łącząc cele: 
zwiedzanie zabytków oraz poznawanie przyrody moŜna uznać, Ŝe krajoznawstwo to 
drugi dominujący (29%) cel przyjazdów do województwa.  Za śladowo występujące 
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moŜna uznać przyjazdy na zakupy, w celach związanych z religią, dla rozrywki, czy 
podróŜ tranzytową. 

• Na podróŜe do podkarpackiego, w zdecydowanym stopniu wpływ wywarła namowa 
krewnych i znajomych (44,2%). Za interesujące naleŜy uznać stwierdzenie, iŜ 
kolejnym powodem (16,7%) była chęć powtórnego przyjazdu. To dowód na to, Ŝe 
wizyty w regionie wyzwalają potrzebę powrotu. WaŜną rolę w rozwijaniu 
zainteresowań regionem i podróŜami do niego spełniają takŜe Internet oraz 
przewodniki turystyczne. Śladowy był wpływ mediów (prasa, radio, TV), natomiast 
nie było wskazań na targi turystyczne. 

• Spośród odwiedzających atrakcje turystyczne regionu, około 17% stanowili 
odwiedzający jednodniowi. Turyści (osoby nocujące) stanowili ok. 83% 
odwiedzających. Najczęściej korzystano z noclegów w hotelach, a następnie u rodziny 
i znajomych, w kwaterach prywatnych, pensjonatach oraz w gospodarstwach 
agroturystycznych.  

• Połowa odwiedzających region zdeklarowała konsumpcję w zakładach 
gastronomicznych. Do poŜądanych naleŜały usługi bankowe (bankomatowe) oraz 
informacji turystycznej. Natomiast śladowo zdeklarowano korzystanie z usług 
odnowy biologicznej i kultury lokalnej. 

• Wśród infrastruktury turystycznej, zdecydowanie największym powodzeniem cieszyły 
się szlaki turystyki pieszej. Deklarowano korzystanie ze szlaków turystyki 
samochodowej oraz kąpielisk i basenów. Odnosząc się do zamiaru korzystania ze 
szlaków turystyki samochodowej, ankietujący stwierdzili znikomą wśród 
odwiedzających znajomość takich szlaków, co moŜe wskazywać na małą 
wiarygodność odpowiedzi. 

• Odwiedzający województwo deklarowali w zdecydowanej większości (47%) wydatki 
na poziomie 250 zł na osobę (poza kosztami transportu). Kolejna grupa (29%) 
planowała wydać do 500 zł na osobę. Dane te korespondują z dominującymi, krótkim 
pobytami w regionie. 

• Podstawowym środkiem transportu do województwa był samochód osobowy (75%). 
Ponad 9% odwiedzających przybyło autokarami wycieczkowymi, a 6% koleją. 
Mniejsza grupa wskazała na autobus liniowy i bus. 1,7% odwiedzających 
zdeklarowało przylot samolotem. 

• 80% odwiedzających zorganizowało swój przyjazd do województwa samodzielnie. 
Spośród pozostałych 20% najczęściej korzystano z pomocy znajomych lub 
organizatorem był zakład pracy. Tylko ok. 5% przyjazdów zorganizowały biura 
podróŜy. 

• W ramach pobytu w podkarpackim, wśród miejsc najczęściej odwiedzanych wskazano 
przede wszystkim na Bieszczady. Najczęściej wymienianą miejscowością w tym 
obszarze oraz w całym województwie okazała się Solina. W dalszej kolejności 
wskazano na Rzeszów, Przemyśl, Łańcut, Krasiczyn, LeŜajsk, Jarosław, Bolestraszyce 
i Krosno. 

•  Oceniając pobyt w województwie podkarpackim, odwiedzający zostali poproszeni o 
wskazanie tego, co się nie podobało oraz co przyniosło pozytywnie doświadczenia. 
Negatywne oceny Polaków objęły w kolejności: zły stan dróg (23%), złe oznakowanie 
komunikacyjne (13%) regionu (w szczególności braki w oznakowaniu dróg, 
przejazdów przez miasta oraz dojazdów do atrakcji turystycznych), parkingi (9%) oraz 
informację turystyczną (7%). Zwrócono uwagę na zły stan sanitarny (śmieci, brak lub 
zaniedbane toalety), nadmierną koncentrację ruchu turystycznego w niektórych 
obszarach, a takŜe m.in. na niedostatek bankomatów. Cudzoziemcy wskazali równieŜ 
na złą jakość dróg (27%), braki w oznakowaniu komunikacyjnym (13%), problemy z 
przekroczeniem granicy z Ukrainą (9%), stan toalet, braki w informacji turystycznej 
(po 8%). Zwrócili równieŜ uwagę na słabą znajomość języków obcych 
usługodawców, nieprofesjonalność usług dla turystów, a takŜe na nadmierny hałas.  
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• Pozytywne opinie Polaków z pobytu w województwie objęły: walory krajobrazowe 
(33%), gościnność, uprzejmość oraz miłą atmosferę pobytu (14%), czystość, ład w 
otoczeniu (13%), dobrą kuchnię w zakładach gastronomicznych (ok. 5%), dobrą 
jakość dróg (3%), ciszę i spokój (3%), dobrą bazę noclegową (3%). Wskazano takŜe 
na urokliwe góry, przyrodę oraz dobrą pogodę. Z kolei cudzoziemcy wskazali na 
czystość i ład w otoczeniu (23%), gościnność i uprzejmość mieszkańców (21%), 
walory krajobrazu (18%), dobrą gastronomię (7%) oraz dobry stan zabytków (7%).  

• Odnosząc się do pozytywnych opinii wyraŜonych przez odwiedzających naleŜy 
zauwaŜyć, Ŝe część wskazań odnosi się do oceny walorów naturalnych województwa 
takich, jak: krajobraz, góry, przyroda. Nie są one generalnie wytworem działalności 
ludzkiej. Istotnym zadaniem mieszkańców oraz władz samorządowych regionu jest 
ich ochrona w celu organizacji ruchu turystycznego zgodnie z zasadami 
zrównowaŜonego rozwoju.  

 
 
Wyniki badań i ich analiza (Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka) 

Jak juŜ wcześniej przekazano, za nie celowe uznano łączenie wyników badań 
odwiedzających atrakcje turystyczne regionu, z rezultatami badań przeprowadzonych w Porcie 
Lotniczym. Stąd teŜ ta część Raportu, poświęcona została prezentacji wyników obejmujących 
przyjazdowy ruch turystyczny na podrzeszowskim lotnisku. 

Badanie podróŜnych przybywających samolotem do regionu objęło ponad 300 losowo 
wybranych pasaŜerów linii lotniczych obsługiwanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. 
Do prac analitycznych zakwalifikowano 300 ankiet. 
Zbiorcze omówienie wyników badań w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka 
Uzyskany w oparciu o poszczególne zbiory danych, obraz przyjazdowego ruchu 
turystycznego transportem lotniczym do regionu, przedstawia się następująco: 

• Wśród pasaŜerów dominowali przybysze z portów lotniczych znajdujących się na 
Wyspach Brytyjskich oraz w Stanach Zjednoczonych. 

• Podstawowym portem tranzytowym dla Jasionki był Port Warszawa-Okęcie. 
Wyprzedził on port we Frankfurcie. W przypadku wyrównywania się liczby połączeń 
obu portów z Jasionką, tranzytowa dominacja Frankfurtu wydaje się kwestią 
nieodległego czasu. 

• ZauwaŜalna grupa (ok. 10%) badanych pasaŜerów uznała teren województwa 
podkarpackiego za obszar tranzytu turystycznego. 

• Połowa przylatujących wskazała Wlk. Brytanię, jako miejsce zamieszkania, zaś ¼ 
Stany Zjednoczone. Relatywnie wśród pasaŜerów mało było osób zamieszkałych w 
Niemczach, choć ten kraj stanowi wg badań Instytutu Turystyki w Warszawie, lidera 
turystyki przyjazdowej do Polski. Śladowo były teŜ obecne osoby wskazujące na 
zamieszkiwanie na Ukrainie i Słowacji, dla których województwo i podrzeszowski 
port, wydają się być dogodnym obszarem tranzytowego ruchu turystycznego. 

• Badanie nie pozwoliło precyzyjnie ustalić, jaką część spośród przylatujących z danego 
kraju, stanowią osoby posiadające obywatelstwo polskie, czasowo tam zamieszkałe, a 
jaką obywatele z obcymi paszportami („prawdziwi” cudzoziemcy). 

• Wśród osób zamieszkałych w Polsce, a przylatujących do Jasionki, większość 
stanowili mieszkańcy woj. mazowieckiego, co koreluje z faktem, iŜ lotnisko w 
Warszawie, jest jedynym portem w kraju, który ma regularne połączenie 
z Rzeszowem. Z Portu w Jasionce korzystali mieszkańcy województw sąsiadujących 
z podkarpackim (szczególnie lubelskiego). 

• W okresie badań do Portu w Jasionce przylatywały głównie osoby młode (18-35 lat), 
wśród których nieznacznie dominowały kobiety. 

• Wśród badanych pasaŜerów wyraźnie dominowały osoby deklarujące wyŜsze 
wykształcenie. Licznie reprezentowane były takŜe osoby z wykształceniem średnim. 
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• PasaŜer podrzeszowskiego portu lotniczego najczęściej deklarował prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej, zatrudnienie w budownictwie lub pracę w handlu. 
ZauwaŜalną grupę stanowiły osoby zaliczające się do kadry kierowniczej, a takŜe 
rzemieślnicy. Wśród niepracujących nieznacznie dominowali studenci. 

• W deklaracjach obejmujących status majątkowy w większości wskazano, iŜ jest on 
dobry. Śladowo obecne były osoby o złym, czy bardzo złym tego rodzaju statusie. 

• Przylatujący do regionu pasaŜerowie zamieszkujący w Polsce, częściej korzystali 
z tradycyjnych linii lotniczych, zaś zamieszkali za granicą, z tanich przewoźników 
lotniczych. 

• PodróŜujący samolotem do regionu, w większości deklarowali długoterminowy pobyt 
na jego obszarze. 

• Przyjazd (podróŜ) w zdecydowanej większości respondenci organizowali 
samodzielnie. 

• Badani bywali w regionie często lub kilkakrotnie. 
• Najczęściej podróŜowali samotnie, ale takŜe z osobą towarzyszącą lub w gronie 

rodzinnym. Odwiedzający krajowi deklarowali obecność współpracowników. 
• Wskazując cel lub cele przylotu do regionu, pasaŜerowie w zdecydowanej większości 

wypełnili warunki pozwalające na zakwalifikowanie ich do turystów polonijnych 
(odwiedzenie rodziny i znajomych, miejsca pochodzenia). ZauwaŜalną grupę 
stanowili podróŜujący w celach słuŜbowych. 

• Wśród celów przyjazdu do regionu, w zauwaŜalnym (ok. 10%) stopniu wystąpił 
wypoczynek. JednakŜe z racji zgłaszanego przyjazdu do rodziny, moŜna w wielu 
wypadkach przyjąć, Ŝe odwiedzający będą wypoczywać u rodziny, nie zaś w bazie 
noclegowej regionu. Cele krajoznawcze pojawiły się w wynikach badania w 
śladowym stopniu, co dowodzi, Ŝe wśród przebadanych 300 osób, „prawdziwych” 
turystów było niewielu. 

• Na decyzję o podróŜy do regionu, w podstawowym stopniu wpłynęła namowa osób 
bliskich lub chęć powtórnego przyjazdu. 

• Nocowali najczęściej (ok. 80%) u rodziny, znajomych lub we własnym lokum. Tylko 
15% zdeklarowało zamiar nocowania w obiektach usług hotelarskich. 

• Wśród innych usług, z których zamierzali skorzystać odwiedzający region, oprócz 
gastronomii, wskazywana jest nielicznie informacja turystyczna oraz usługi odnowy 
biologicznej. To waŜne sygnały dla kierunków rozwoju usług turystycznych w 
regionie. 

• Spośród infrastruktury, najwięcej deklaracji objęło kino oraz baseny i kąpieliska. 
• Średnią kwotę planowanych wydatków w regionie badani określili na 1440 zł. To 

niewiele w kontekście zgłaszanego dłuŜszego pobytu. MoŜna jednak przyjąć 
stanowisko, Ŝe pobyt u rodziny  lub we własnym lokum mniej kosztuje. 

• Wśród planowanych do odwiedzenia miejsc oprócz stolicy województwa, 
wymieniono szereg znanych miast regionu oraz wiele miejscowości w Bieszczadach. 
Jak zauwaŜają autorzy Raportu, miejsca te grupują się w pewnych obszarach 
województwa, co wskazuje na występowanie subregionów turystycznych na jego 
terenie. 

Wnioski i spostrzeŜenia wyłaniające się z przeprowadzonego badania 
Badanie wykazało dość wyrazisty profil odwiedzających region z wykorzystaniem transportu 
lotniczego. Jest on powiązany z krajami i portami, z którymi port w Jasionce posiada 
połączenia. 
W opinii autorów Raportu, wśród pasaŜerów przylatujących do Jasionki, moŜna wyróŜnić 
cztery grupy odwiedzających: 

1. Osoby zamieszkałe za granicą, przybywające do regionu w ramach turystyki 
polonijnej. W oparciu o wyniki badania, moŜna oszacować rozmiary tej grupy na ok. 
70 - 75% przylatujących do Jasionki. 
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2. Osoby zamieszkałe w Polsce i za granicą, przybywające do regionu samolotem 
w sprawach słuŜbowych. Wielkość tej grupy w badanym okresie, to ok. 10 - 15% 
przylatujących do regionu. 

3. Osoby zamieszkałe za granicą i w Polsce, dla których lotnisko w Jasionce i region to 
obszar turystyki tranzytowej. Stanowili oni ok. 5 - 10% przylatujących do Jasionki. 

4. Osoby z Polski i z zagranicy przybywające do regionu samolotem w innych celach. 
Wielkość tej grupy oscylowała na poziomie ok. 5 - 10% podróŜnych. 

Na podstawie wyników badania, dominujący profil pasaŜera Portu Lotniczego Rzeszów-
Jasionka przedstawia się następująco: 
Jest osobą zamieszkującą za granicą, młodą, wykształconą, pracującą, o deklarowanym 
dobrym statusie materialnym, przybywającą na dłuŜszy (ok. 14 dni) pobyt, która samodzielnie 
zorganizowała swój przyjazd. PodróŜuje częściej sam, choć moŜe mu towarzyszyć druga 
osoba. Na decyzję o podróŜy wpłynęła namowa osób bliskich lub nostalgia. Będzie nocował 
„u siebie” oraz zamierza pójść do restauracji, kina, na basen lub kąpielisko. Interesują go 
zabiegi odnowy biologicznej. Chciałby pojeździć nieco po regionie, być w Rzeszowie, 
Bieszczadach i w innych miejscowościach województwa. Równocześnie nie zakłada zbyt 
duŜych wydatków. 

W pasaŜerskim ruchu lotniczym do regionu, osoby celowo przybywające w ramach 
wąsko rozumianej turystyki (wypoczynek, krajoznawstwo, rozrywka, turystyka aktywna), w 
opinii autorów niniejszego raportu, stanowią niewielki udział. MoŜna więc zauwaŜyć, iŜ 
rozwój sektora lotniczego, umoŜliwiający zwiększenie pasaŜerskiego ruchu lotniczego do 
województwa, powinien stanowić jeden z waŜnych celów opracowywanego aktualnie 
programu promocji regionu.  

Jak juŜ stwierdzono wcześniej, ruch turystyczny do województwa z wykorzystaniem 
samolotu, jako środka transportu zwiększa się. Planowane są nowe połączenia z portami za 
granicą. Stąd teŜ za nieodzowne naleŜy uznać regularne prowadzenie badań tego ruchu. Jest 
ono potrzebne, zarówno dla działalności promocyjnej województwa, jak i dla słuŜb 
marketingowych Portu Lotniczego. 

 
Spostrzeżenia i wnioski wynikające z badania przyjazdowego ruchu turystycznego 

do województwa podkarpackiego 

1. Uzyskane wyniki pozwalają na charakterystykę wycinków przyjazdowego ruchu 
turystycznego do woj. podkarpackiego obejmujących: odwiedzających atrakcje 
turystyczne regionu oraz przylotowy ruch turystyczny w Porcie Lotniczym Rzeszów-
Jasionka. 

2. Wyniki badania przyjazdowego ruchu lotniczego do regionu nie powinny być łączone 
z wynikami uzyskanymi w atrakcjach turystycznych. 

3. W perspektywie dalszych badań ruchu turystycznego w regionie, niezbędne jest 
objęcie nimi osób korzystających z obiektów usług noclegowych. 

4. Wobec faktu, iŜ wśród odwiedzających województwo z zagranicy, jest liczna Polonia, 
niezbędne są badania, które posłuŜą ocenie, jak liczne są przyjazdy do regionu 
„prawdziwych” obcokrajowców tj. osób nie pochodzących z Polski. 

5. Wśród podróŜujących samolotem do regionu, dominowały osoby zamieszkałe za 
granicą, przybywające do regionu w ramach turystyki polonijnej.  

6. Do istotnych składowych lotniczego ruchu pasaŜerskiego do Jasionki naleŜą: 
przyjazdy w celach słuŜbowych oraz w ramach tranzytu do ościennych województw 
i krajów.    

7. W celu rozwoju promocji turystycznej regionu w krajach, z którymi prowadzona jest 
komunikacja lotnicza z portu w Jasionce, naleŜy dla dystrybucji materiałów 
promocyjnych, korzystać z pomocy mieszkańców regionu tam pracujących.  

8. Niska frekwencja w atrakcjach turystycznych regionu odwiedzających z Ukrainy, 
Słowacji, a takŜe Węgier wymaga analizy dotychczasowych form promocji 
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turystycznej regionu wobec obywateli tych krajów. Wymaga to rozpowszechnienia 
dystrybucji materiałów informacyjnych o regionie (np. na przejściach granicznych). 

9. Jak wykazały wyniki badania, najliczniej odwiedzają region mieszkańcy duŜych miast 
z centralnej i południowej Polski. To waŜna wskazówka dla kierunków promocji 
turystycznej regionu. 

10. Wśród odwiedzających region dominują osoby w przedziale wieku 26 -35. Tego 
rodzaju stwierdzenie, moŜe być przydatne dla organizatorów pobytów turystycznych 
w regionie. 

11. Na decyzje o podróŜy do regionu, w sposób zauwaŜalny wpływa Internet. Stąd strony 
internetowe obejmujące informacje krajoznawcze o regionie powinny być atrakcyjne 
technicznie oraz poprawne merytorycznie. Szczególną uwagę naleŜy przywiązywać 
do systematycznej ich aktualizacji.  

12. Stwierdzony w wyniku badania, śladowy wpływ mediów (poza Internetem) oraz 
targów turystycznych na przyjazdy do regionu, wymaga weryfikacji w toku kolejnych 
badań ruchu turystycznego w regionie. 

13. Badanie potwierdziło wysoką identyfikację Bieszczadów, jako najatrakcyjniejszego 
i najbardziej znanego odwiedzającym obszaru województwa.  

14. Negatywne oceny dotyczące regionu, a wyraŜone przez odwiedzających wymagają 
pewnej refleksji. Krytyka stanu dróg w województwie, jest zdaniem Autorów Raportu  
niezasłuŜona. Ich stan jest coraz lepszy i nie odbiegają one jakością od dróg w innych 
regionach kraju. Za waŜne naleŜy jednakŜe uznać krytyczne uwagi odnoszące się do 
oznakowania dróg, przejazdów przez miasta oraz oznakowania dojazdów do atrakcji 
turystycznych w regionie. Wydaje się, Ŝe przy wsparciu funduszami Unii 
Europejskiej, moŜliwy byłby do realizacji projekt obejmujący poprawę istniejącego 
stanu w tym zakresie. 

15. Krytyczne uwagi objęły takŜe stan parkingów (bądź ich małą liczbę) w pobliŜu 
atrakcji turystycznych regionu. To takŜe waŜny sygnał dla samorządów lokalnych, 
które uznają turystykę za element rozwoju lokalnego oraz dla administratorów 
atrakcji. 

16. Wśród negatywnych ocen odnotowano takŜe te, które odnoszą się do stanu informacji 
turystycznej w regionie. To kolejne zadanie dla jednostek samorządu terytorialnego 
w województwie, a takŜe dla Regionalnej oraz Lokalnych Organizacji Turystycznych. 

17. Jedną z barier rozwoju ruchu turystycznego w niektórych obszarach województwa, 
moŜe być brak bankomatów, stanowiących dla odwiedzających podstawowe źródło 
gotówki. 

18. Cudzoziemcy, jak i odwiedzający z kraju zgłosili niski stan sanitarny toalet 
publicznych lub ich brak w miejscach koncentracji ruchu turystycznego w regionie. 

 

 

Raport opracowała:  

 Anna Gremska 

Pełnomocnik Prezydenta ds. realizacji Strategii Rozwoju Turystyki 

Wydział Kultury, Promocji i Turystyki 
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