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Wykaz skrótów
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Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Leżajsku
Centrum Obsługi Inwestora i Turysty w Powiecie Leżajskim
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia Fala
Nowoczesności
Europejski Fundusz Morski i Rybacki
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Społeczny
Fundacja Chasydów Leżajsk-Polska
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
Główny Urząd Statystyczny
Instytut Doradztwa Innowacyjnego Sp. z o.o.
Klaster Turystyczny Ziemi Leżajskiej
Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku
Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku
małe i średnie przedsiębiorstwa
Muzeum Ziemi Leżajskiej
Nadleśnictwo Leżajsk
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta
Produkt Krajowy Brutto
podmioty prywatne
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku
Plan Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk do 2020 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014–2020
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska
2020”
Strategia Rozwoju Gminy Miasto Leżajsk na lata 2015–2020
Strategia Rozwoju Powiatu Leżajskiego na lata 2015–2020
Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec
Strategia „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”
Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020
Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne Państwo
Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku
Unia Europejska
Urząd Miejski w Leżajsku
zlecenie (podmiot zewnętrzny)
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Część I:
Wprowadzenie
5

1.1. Znaczenie Planu jako instrumentu kreowania polityki rozwoju
Potrzeba sprostania wyzwaniom współczesności wymaga, aby rozwój społeczno-gospodarczy
w skali krajowej, regionalnej czy lokalnej był zrównoważony. Paradygmat zrównoważonego rozwoju
w odniesieniu do turystyki i gospodarki turystycznej oznacza, że spełniają one oczekiwania i zaspokajają potrzeby dzisiejszych turystów oraz obszarów recepcji ruchu turystycznego, a także zapewniają
takie możliwości w przyszłości. W ramach poszczególnych jednostek administracyjnych, należy zatem,
budować ład społeczny, przestrzenny i gospodarczy, poprzez wzajemne dostosowanie turystyki
i gospodarki turystycznej do innych sektorów, korzystających z lokalnych zasobów i zrównoważenie
ich rozwoju z działaniami podejmowanymi w dziedzinie ochrony przyrody, krajobrazu i całego środowiska.
W koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym jest miejsce na wiele przedsięwzięć, między innymi na projekty inwestycyjne, działania w celu tworzenia atrakcyjnych ofert (produktów turystycznych) oraz podnoszenia jakości usług turystycznych. W działaniach
tych szczególną rolę do spełnienia mają jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, że procesy zachodzące w jednostkach samorządowych, jak i jednostkach gospodarczych wykazują wiele podobieństw, na grunt samorządów terytorialnych przeniesiono wiele instrumentów i narzędzi właściwych
dotąd podmiotom z sektora prywatnego, w tym odnoszących się do planowania strategicznego. Zgodnie
z obowiązującymi w Polsce rozwiązaniami prawnymi, samorząd terytorialny jest zobligowany do realizacji szeregu działań w dziedzinie rozwoju lokalnego, wśród których wymienia się m.in. podejmowanie w ramach ogólnej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego inicjatyw i zadań rozwoju lokalnego.
Rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego może być konsekwencją realizacji różnorodnych koncepcji i założeń strategicznych. Zarządzanie w gminach związane jest
z oddziaływaniem władz samorządowych na lokalne podmioty m.in. za pośrednictwem dokumentów,
które wyznaczają kierunki działania i koordynują sferę ich działalności. Zastosowanie długofalowego
planowania daje możliwość bardziej efektywnej realizacji postawionych celów oraz porównywania założeń z możliwościami jakie posiada gmina. Wyrazem kompleksowego podejścia jednostek samorządu
terytorialnego do problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego są opracowywane przez te podmioty
strategie rozwoju.
W praktyce samorządowej wykorzystywane są różne odmiany strategii dziedzinowych, ale muszą
one w swoich założeniach uwzględniać przesłanki zawarte w strategii ogólnej. Strategie dziedzinowe
są narzędziami realizacji poszczególnych celów i zadań sformułowanych w strategii ogólnej gminy,
powiatu czy województwa. Biorąc pod uwagę charakter celów i zadań, jakie spełniają strategie dziedzinowe w rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, wyróżnia się między innymi strategie inwestycyjne, marketingowe, wspierania rozwoju przedsiębiorczości, a także rozwoju turystyki, czego przykładem jest niniejszy Plan Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk do 2020 r.
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1.2. Proces konstruowania dokumentu
Przygotowanie Planu Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk było odpowiedzią na pojawiającą się
potrzebę konkretyzacji działań w obszarze turystyki. Należy też zaznaczyć, że Leżajsk posiada duży
potencjał wynikający zarówno z położenia geograficznego miasta, jak również jego dziedzictwa historycznego, bogatej tradycji, czy aktywności społecznej mieszkańców.
Prace nad dokumentem rozpoczęły się w maju 2016 r., kiedy to określono jego wstępną strukturę
oraz harmonogram podejmowanych działań. Stały się one doskonałą okazją do dialogu między władzami miasta, partnerami z sektora społecznego i gospodarczego. Stworzyły one solidne fundamenty do
dalszej współpracy.
W dniu 15 lipca 2016 r. zorganizowane zostało spotkanie warsztatowe z udziałem władz Leżajska
oraz instytucji funkcjonujących na terenie miasta, na którym - po zapoznaniu z wynikami analizy atrakcyjności turystycznej - pracowano nad określeniem produktów oraz szlaków turystycznych szczególnie
ważnych dla miasta. Dyskutowano także o wydarzeniach oraz imprezach, które nawiązują do tradycji
oraz historii Leżajska i mogą stanowić dodatkową atrakcję turystyczną. Odpowiedni ich dobór pozwoli
w przyszłości maksymalizować korzyści płynące z walorów turystycznych miasta. W trakcie warsztatu
wypracowano również kierunki rozwoju infrastruktury turystycznej, narzędzia promocji i informacji
turystycznej oraz określono mechanizmy współpracy z podmiotami okołoturystycznymi.
W efekcie kilkumiesięcznych prac powstał dokument, który po uchwaleniu przez Radę Miejską
w Leżajsku będzie stanowił podstawę dla podejmowania działań w zakresie rozwoju turystyki w mieście
oraz zwiększy szanse na pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł na realizację lokalnych inicjatyw w tym zakresie.
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1.3. Struktura dokumentu
Konstrukcja Planu Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk odpowiada logice procesu strategicznego
i obejmuje cztery zasadnicze części:


Część I: Wprowadzenie,



Część II: Uwarunkowania rozwoju turystyki,



Część III: Programowanie rozwoju turystyki,



Część IV: System wdrażania i monitoringu.
W części pierwszej, będącej wprowadzeniem do dokumentu, zawarte zostały główne przesłanki

procesu opracowania PRTML. Podkreślono znaczenie Planu jako instrumentu kreowania polityki rozwoju oraz zaprezentowano proces konstruowania dokumentu. Dokonano również przeglądu rynku turystycznego na trzech szczeblach: europejskim, krajowym oraz regionalnym (w województwie podkarpackim).
W części drugiej omówiono kontekst strategiczny opracowanego Planu w odniesieniu do dokumentów unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych – dzięki temu Plan Rozwoju Turystyki Miasta
Leżajsk jest komplementarny w stosunku do innych dokumentów strategicznych dotyczących zarówno
rozwoju turystyki, jak i szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego. Następnie analizie poddano atrakcyjność turystyczną Leżajska, omówiono uwarunkowania związane z jego położeniem, dostępnością komunikacyjną, walorami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kulturowym. Dokonana inwentaryzacja zasobów turystycznych miasta umożliwiła przeprowadzenie analizy SWOT, która posłużyła do wypracowania odpowiednich metod oraz kierunków rozwoju turystyki w mieście na kolejne
lata.
Część trzecia skupiła się na programowaniu turystyki w Leżajsku, tj. wskazaniu potencjalnie najciekawszych dla turystów produktów turystycznych wraz z ich charakterystyką, wyróżnieniu szlaków
turystycznych, a także przybliżeniu istniejących i zaproponowaniu nowych cyklicznych wydarzeń jako
dodatkowych atrakcji mogących przyciągać nie tylko turystów, ale także mieszkańców Leżajska
i regionu. W części tej zaproponowano również kierunki rozwoju infrastruktury turystycznej. Opisano
działania związane z organizacją systemu informacji turystycznej i promocją turystyczną Leżajska.
Na koniec wskazano mechanizmy partnerstwa i współpracy z podmiotami okołoturystycznymi.
W części czwartej skoncentrowano się na elementach związanych z wdrażaniem Planu Rozwoju
Turystyki Miasta Leżajsk oraz jego cyklicznym monitorowaniem. W część tej znajdują się wyjaśnienia
jak powinien być wdrażany PRTML i w jaki sposób oceniać jego stopień realizacji. Na koniec czwartej
części opisano potencjalne źródła finansowania zamierzeń zawartych w dokumencie.
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1.4. Przegląd rynku turystycznego
Przemysł turystyczny w Europie generuje bezpośrednio ponad 5% PKB. Około 1,8 mln przedsiębiorstw tego sektora zatrudnia prawie 9,7 mln osób, co stanowi prawie 5,2% łącznej liczby zatrudnionych we wszystkich państwach europejskich. Jeśli wziąć pod uwagę także sektory powiązane
z turystyką, generuje ona w sumie około 12% zatrudnienia w Europie, a sam kontynent jest głównym
kierunkiem turystycznym na świecie. W ostatnich latach szczególnie zauważalnym trendem turystycznym w Europie jest wzrost przyjazdów w mniejszych krajach europejskich, takich jak Islandia, Słowacja
(wzrost o 30% i 20%) czy Polska.1
Na tle krajów europejskich oraz w świecie, Polska jako destynacja turystyczna wypada ciągle
niewystarczająco dobrze. W świetle ostatniego raportu World Economic Forum2, dotyczącego konkurencyjności turystyki w ponad 140 badanych państwach, Polska zajęła 47. pozycję na świecie i 27. pozycję w Europie w rankingu „The travel and tourism competitiveness Index 20015 Ranking” (wskaźnik,
którym posłużono się do stworzenia rankingu, budowany jest w oparciu o 14 wskaźników szczegółowych, wchodzących w skład 3 obszarów). Należy jednak odnotować stały postęp w tym zakresie:
w 2009 r. Polska zajmowała 58. pozycję, a w 2011 r. – 49. Wzrost przyjazdów do Polski
w ostatnich latach wyniósł około 7%.
Udział gospodarki turystycznej w Polsce od wielu lat utrzymuje się na dość zrównoważonym
poziomie 5–6 % PKB. W latach 2009 i 2010 odnotowany został spadek do poziomu 5,2%, a w 2011 r.
spadek ten pogłębił się, wynosząc 4,8%. W 2012 r. nastąpiło znaczące odbudowanie udziału gospodarki
turystycznej w PKB – wzrósł on do 6%, a w 2013 r. wyniósł 6,4%.3
W 2015 r. z noclegów w Polsce skorzystało łącznie ponad 26,9 mln turystów, w tym 5,7 mln
turystów zagranicznych. W porównaniu do 2010 r. liczba turystów ogółem zwiększyła się o 31,7%,
a liczba turystów zagranicznych – o 37,6%.

Program rozwoju turystyki do 2020 roku, Załącznik do uchwały nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia
2015 r., s. 15.
2
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015. Growth through Shocks, World Economic Forum, Geneva
2015 r.
3
Program rozwoju turystyki do 2020 roku, Załącznik do uchwały nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia
2015 r., s. 16.
1

9

2011

2012

2013

turyści ogółem

2014

5 689 570

4 979 294

5 242 972

5 470 335

25 083 978

23 401 138

22 635 388
4 409 550

21 476 616
4 134 970

20 461 496
2010

26 942 056

Wykres 1: Turyści korzystający z noclegów w Polsce w latach 2010–2015

2015

turyści zagraniczni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych

W latach 2010–2013 odsetek zagranicznych turystów korzystających z noclegów w Polsce systematycznie wzrastał i w 2013 r. osiągnął poziom 22,4%, wobec 20,2% w 2010 r. W ostatnich dwóch
latach analizy wartość wskaźnika zmniejszyła się do poziomu 21,1% w 2015 r., czyli o 1,3 p.p. mniej
niż w 2013 r., jednak o 0,9 p.p. więcej niż w 2010 r.
Wykres 2: Odsetek turystów zagranicznych w Polsce w latach 2010–2015
22,4%
22,0%

21,8%
21,1%

20,2%

2010

20,5%

2011

2012

2013

2014

2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych

Wpływy z przyjazdu cudzoziemców do Polski sięgają rocznie 8–9 mld euro, z czego około połowa to wpływy z tytułu przyjazdów turystów zagranicznych. Liczba przyjazdów cudzoziemców
i turystów zagranicznych do Polski systematycznie wzrasta – z niespełna 12 milionów w 2009 r. zwiększyła się do 15,8 mln w 2013 r. Wśród turystów przybywających do Polski przeważają Niemcy oraz
obywatele Rosji, Białorusi i Ukrainy – udział przyjazdów z tych krajów systematycznie wzrastał
w ostatnich latach.4

Program rozwoju turystyki do 2020 roku, Załącznik do uchwały nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia
2015 r., s. 16.
4
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Wpływy z turystyki zagranicznej w 2013 r. stanowiły 6,1% wszystkich wpływów z eksportu.
W 2013 r. liczba osób pracujących w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w Polsce wyniosła 244,7 tys. Najwyższa liczba osób pracujących w tych sektorach wystąpiła
w 2008 r. – 274,7 tys. Jednocześnie szacuje się, że liczba osób pracujących w gospodarce turystycznej
wynosi ok. 760 tys. osób, co stanowi 5–6 % ogółu pracujących. Co ważne, zgodnie z szacunkami ekspertów, jedno miejsce pracy w sektorze turystyki generuje dodatkowo do 3–4 miejsc pracy
w infrastrukturze okołoturystycznej.5
Polska jest krajem o różnorodnej, bogatej przyrodzie. Ważną rolę dla rozwoju potencjału turystycznego kraju i poszczególnych regionów odgrywają obiekty kulturowe oraz chronione dziedzictwo
kultury.
Zwiększanie konkurencyjności regionów Polski poprzez rozwój turystyki wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze, w skali globalnej turystyka wykazuje stałą tendencję wzrostową. Po drugie, możliwości wykorzystania turystyki, jako jednego z ważnych czynników rozwojowych w polskich regionach, są pochodną odpowiedniego wykorzystania zasobów kulturowych, przyrodniczych, infrastruktury
turystycznej oraz dostrzegania turystyki w ramach działań rozwojowych. Korzystne położenie
w Europie, a także walory przyrodnicze, kulturowe i uzdrowiskowe Polski, stanowią znaczący, lecz nie
w pełni wykorzystany potencjał rozwojowy.6
Wśród szans na rozwój turystyki w Polsce, wymienia się m.in. jej regionalizm, będący jedną
z najbardziej charakterystycznych tendencji rozwojowych krajów. Na obszarze Polski wyróżniono siedem makroregionów turystycznych, wśród których znajduje się Region Górski Karpacko-Tatrzański,
a w jego obrębie m.in. województwo podkarpackie. Potencjał rozwojowy województwa podkarpackiego rozumiany jest jako baza społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Jednym z zasadniczych potencjałów województwa jest korzystne położenie geopolityczne u zbiegu granic trzech państw: Polski,
Ukrainy i Słowacji, na obszarze powiązanym przyrodniczo (Karpaty), kulturowo (historyczne granice
sprzed 1939 r.) i funkcjonalnie – współczesne formy transgranicznej współpracy społecznej, gospodarczej, kulturalnej i turystycznej. Podstawowe znaczenie, szczególnie dla rozwoju turystyki, mają walory
środowiskowe, czyste środowisko naturalne, przyrodnicze bogactwo regionu, rozwinięte lecznictwo
uzdrowiskowe, ponadto wielowątkowe dziedzictwo kulturowe (na przykład tradycyjne budownictwo
drewniane, obejmujące zabytkowe obiekty sakralne – kościoły i cerkwie – oraz bardzo rzadkie zagrody
mieszkalne). Województwo charakteryzuje się krajobrazem kulturowym o licznych wartościach estetycznych i kulturowych z przestrzeni kilku tysięcy lat. Znajdują się tutaj doskonałe warunki do rozwoju
turystyki kulturowej (6 obiektów na liście UNESCO). Jest też regionem charakteryzującym się zróżnicowanym krajobrazem (góry, pogórza, równiny), o bardzo dużym zalesieniu z licznymi rzekami oraz

5
6

Ibidem, s. 16.
Ibidem, s. 23.
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obszarami przyrody chronionej. Stwarza to warunki do rozwoju wszelkich form turystyki aktywnej,
przyrodniczej i wiejskiej.7
Liczba turystów korzystających z noclegów w województwie podkarpackim systematycznie
wzrasta od 2010 r. W 2015 r. wyniosła ponad 957 tys. osób, czyli o 37,4% więcej niż w 2010 r. Niemal
dwukrotnie zwiększyła się w analizowanym okresie liczba turystów zagranicznych, z poziomu ponad
68 tys. osób w 2010 r. wzrosła do ponad 120,4 tys. w 2015 r.

2012

2013

turyści ogółem

2014

120 427

105 311

95 395

76 515

69 946
2011

873 470

782 127

730 177

718 911
68 030

697 000
2010

957 687

Wykres 3: Turyści korzystający z noclegów w woj. podkarpackim w latach 2010–2015

2015

turyści zagraniczni

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych

W latach 2010–2015 odsetek turystów zagranicznych korzystających z noclegów w województwie podkarpackim zwiększył się o 2,8 p.p. i w 2015 r. wyniósł 12,6%, wobec 9,8% w 2010 r.
Wykres 4: Odsetek turystów zagranicznych w woj. podkarpackim w latach 2010–2015
13,0%

12,2%

12,1%

2013
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12,6%

12,0%
10,5%

11,0%
10,0%

9,8%

9,7%

2010

2011

9,0%
2012

2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych

K. Sołek, Miejsce województwa podkarpackiego w krajowym ruchu turystycznym [w:] Nierówności społeczne a
wzrost gospodarczy. Wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą, Zeszyt 27, Uniwersytet Rzeszowski,
Rzeszów 2012 r.
7
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Część II:
Uwarunkowania rozwoju
turystyki
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2.1. Kontekst strategiczny
Plan Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk jest dokumentem, który wpisuje się w proces strategicznego myślenia o rozwoju na wszystkich szczeblach planowania – począwszy od unijnego, przez krajowy,

regionalny,

aż

do

lokalnego.

Zadania

i

programy

turystyczne

uwzględnione

w PRTML wpisują się w realizację celów dokumentów strategicznych o szerszym zasięgu. Co ważne,
PRTML jest komplementarny w stosunku do innych dokumentów strategicznych dotyczących zarówno
rozwoju turystyki, jak i szeroko pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego.

2.1.1. Dokumenty unijne
Turystyka to dziedzina, która należy do kompetencji państw członkowskich Unii Europejskiej,
sama Unia nie ma bowiem podstaw prawnych do kreowania w sposób bezpośredni wspólnej polityki
dotyczącej turystyki. Jednak znaczenie sektora turystycznego w gospodarkach krajów europejskich
sprawia, że UE podejmuje działania zmierzające do zacieśnienia współpracy pomiędzy krajami członkowskimi oraz określenia pożądanych kierunków rozwoju turystyki. Istotnym zadaniem realizowanym
przez Komisję Europejską jest zapewnienie, by interesy sektora turystycznego zostały wzięte pod uwagę
przy opracowywaniu aktów prawnych, programów wsparcia i innych przedsięwzięć podejmowanych w
dziedzinach, które mają wpływ na turystykę.
Zasadniczym dokumentem strategicznym Unii Europejskiej do roku 2020 jest Strategia „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu”8. Przyjmuje on jako naczelny kierunek rozwoju dla Europy inteligentny i zrównoważony
rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu. Dokument ten przedstawia wizję Europy w 2020 r., wskazując jako priorytety 3 wzajemnie powiązane ze sobą obszary:


rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach; rozwój ten realizowany
będzie poprzez 3 flagowe inicjatywy w obszarze innowacji, edukacji oraz społeczeństwa cyfrowego,



rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,



rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
Turystyka może być obszarem innowacyjnych produktów, rozwiązań, procesów kooperacyjnych,

w tym międzyregionalnej, międzysektorowej współpracy, włączając sektor B+R (badania i rozwój) na
rzecz kreowania nowoczesnej gospodarki. W nowym ujęciu polityki spójności Komisja Europejska
zachęca do rozwiązań traktujących turystykę jako element szerszych działań rozwojowych, poprzez

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010 r.
8
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odpowiednie konstruowanie systemu zarządzania i kryteriów wsparcia dla projektów turystycznych,
stanowiących część rozwiązań społeczno-gospodarczych.
Głównym instrumentem wdrażania Strategii Europa 2020 jest polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Komisja Europejska przyjęła 23 maja 2014 r. Umowę Partnerstwa9, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania Funduszy Europejskich w nowej perspektywie.
Rozporządzenia unijne na lata 2014–2020 wśród celów tematycznych oraz realizujących je priorytetów
inwestycyjnych nie wymieniają bezpośrednio turystyki, jednakże działania związane z turystyką będą
mogły być realizowane w ramach niektórych celów tematycznych.
W ramach Celu tematycznego 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury
(w odniesieniu do EFMR), możliwa jest realizacja działań związanych ze wzrostem konkurencyjności
przedsiębiorstw, wśród których mogą znaleźć się również przedsiębiorstwa z sektora turystyki.
W Celu tematycznym 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, jako istotny element wsparcia interwencji Unii Europejskiej, wskazuje
m.in. ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim. Uzupełniająco, będą tu realizowane działania na rzecz dziedzictwa kulturowego, wynikające z regionalnych i lokalnych strategii rozwoju, przyczyniające się w istotny i określony sposób do dywersyfikacji lokalnej
gospodarki (turystyka, produkt lokalny, działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego w odniesieniu

do

obszarów

miejskich

i

wiejskich).

Ponadto,

również

w

ramach

tego

celu,

w zakresie działań dotyczących bioróżnorodności, realizowane mogą być interwencje, których celem
jest rozwój infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach
cennych przyrodniczo. Pozwala to, z jednej strony, na zapewnienie lepszej ochrony środowiska,
a z drugiej, przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów.
Dodatkowo przedsięwzięcia związane z turystyką mogą być realizowane ze środków EFRR,
w ramach działań polegających na wykorzystaniu i rozwoju endogenicznych potencjałów obszarów,
wynikających ze specyficznych uwarunkowań oraz zasobów przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych.
Przewiduje się także działania w ramach Celu tematycznego 2. Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwiązań cyfrowych
w odniesieniu do włączenia cyfrowego e-kultury.
W ramach Celu tematycznego 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach będzie możliwa realizacja działań proekologicznych, jak np. termomodernizacja, montaż
instalacji solarnych i fotowoltaicznych itp. Natomiast w ramach Celu tematycznego 7. Promowanie

9

Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020, Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa
2015 r.
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zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych instrumentów sieciowych możliwe jest tworzenie ścieżek rowerowych, jako wsparcia dla transportu publicznego w miastach.
Zapisy dotyczące rozwoju turystyki, znalazły się również w szesnastu Regionalnych Programach Operacyjnych. Dotyczyć one będą m.in. rewitalizacji obszarów zdegradowanych, przemysłowych lub wymagających kompleksowej inwestycji oraz budowy klastrów.
Unia Europejska poprzez swoje prawodawstwo wywiera bezpośredni wpływ na funkcjonowanie
podmiotów branży turystycznej, tworząc dyrektywy związane tematycznie z tą dziedziną gospodarki
i nakładając w ten sposób na kraje członkowskie obowiązek dostosowania krajowego prawodawstwa
do zawartych w dyrektywach wymogów. Dyrektywy związane tematycznie z sektorem turystyki mają
głównie na celu ochronę praw konsumenta, jak również uznawanie uprawnień w zakresie zawodów
związanych z turystyką. Odpowiednia dyrektywa reguluje także sprawy związane ze sprawozdawczością statystyczną w turystyce. Ponadto instytucje UE mają możliwość wydawania zaleceń. Nie mają one
jednak charakteru zobowiązującego dla krajów członkowskich.

2.1.2. Dokumenty krajowe
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, polityka rozwoju w Polsce prowadzona jest w oparciu o następujące dokumenty strategiczne:


Długookresową Strategię Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności10 – dokument
określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r.,



Strategię Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne
Państwo11 – dokument stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015, przyjęty przez
Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r.,



inne strategie rozwoju – dokumenty określające podstawowe uwarunkowania, cel i kierunki rozwoju w danych obszarach, wskazanych w Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020, odnoszące się do rozwoju regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin. Obecnie obowiązuje 9 strategii rozwoju (tzw. strategii zintegrowanych):
1) Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, przyjęta
przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 r.12,

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013 r.
11
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012 r.
12
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013 r.
10
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2) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie,
przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.13,
3) Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020, przyjęta
przez Radę Ministrów w dniu 25 kwietnia 2012 r.14,
4) Strategia Sprawne Państwo 2020, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 12 lutego 2013 r.15,
5) Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu
15 kwietnia 2014 r.16,
6) Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 22 stycznia
2013 r.17,
7) Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 26 marca
2013 r.18,
8) Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022,
przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 9 kwietnia 2013 r.19,
9) Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 18 czerwca
2013 r.20
Realizacja strategii zintegrowanych odbywa się na podstawie programów rozwoju, czyli dokumentów o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, określających działania przewidziane do realizacji
zgodnie z ustalonym systemem finansowania i realizacji.
Dla dalszego rozwoju turystyki w Polsce najważniejszymi spośród tych strategii są:


Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,



Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo,



5 strategii zintegrowanych: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” wraz z Programem Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r., Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony,

13

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010 r.
14
Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012 r.
15
Strategia Sprawne Państwo 2020, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012 r.
16
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2014 r.
17
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013 r.
18
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa
2013 r.
19
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej do 2022, Ministerstwo
Obrony Narodowej, Warszawa 2013 r.
20
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013 r.
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Miasta, Obszary Wiejskie, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020, Strategia Rozwoju Transportu do
2020 roku,
W Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności”
celem głównym jest poprawa jakości życia Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone wzrostem PKB na mieszkańca, a jednocześnie zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa
oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe
dzięki podjęciu działań w trzech obszarach:
1) Konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji).
2) Równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski (dyfuzji).
3) Efektywności i sprawności państwa.
Strategia Rozwoju Kraju 2020, jako dokument średniookresowy, wskazuje 3 strategiczne obszary interwencji:
1)

Sprawne i efektywne państwo.

2)

Konkurencyjna gospodarka.

3)

Spójność społeczna i terytorialna.
SRK to główna strategia rozwojowa Polski do 2020 r. Wskazuje najważniejsze zadania państwa,

które należy zrealizować w najbliższych latach, by przyspieszyć rozwój Polski, orientacyjny harmonogram oraz sposób finansowania zaplanowanych działań. Stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych,
które realizują założone w niej cele i uszczegóławiają ją.
W Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” celem
głównym jest wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna), oparta na wiedzy
i współpracy. Cel ten realizowany jest poprzez 4 cele szczegółowe: Cel 1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki, Cel 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania
zasobów naturalnych i surowców, Cel 4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.
Programem wykonawczym do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, wpisującym się jednocześnie w cele i działania strategii zintegrowanych, jest
„Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku”21. Program opracowano w ramach II etapu budowy
nowego systemu dokumentów strategicznych w Polsce, w tym przekształcania wybranych dokumentów
strategicznych z poprzedniego systemu w programy rozwoju.

Program rozwoju turystyki do 2020 roku, Załącznik do uchwały nr 143/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia
2015 r.
21
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Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu służyć mają realizacji wizji turystyki, jako:


nowoczesnej i otwartej gospodarki turystycznej, opartej na inteligentnych specjalizacjach turystycznych w polskich regionach,



jednego z kluczowych sektorów rozwoju polskich regionów i kraju, wzmacniającego konkurencyjność kraju w Unii Europejskiej.
Kompleksowe działania skoncentrowane zostały wokół następujących obszarów priorytetowych:



konkurencyjna i innowacyjna turystyka,



nowoczesny system zarządzania turystyką,



kompetentne kadry dla turystyki,



turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, zwiększający spójność społeczną i gospodarczą regionów.
Cel główny Programu to „Wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki po-

przez wspieranie przedsiębiorstw, organizacji i instytucji oraz inicjatyw sektora turystyki”. Realizacja
wyznaczonych w Programie zadań szczegółowych przez wskazanie w nim realizatorów, koncentruje
się wokół czterech celów operacyjnych:
1) Rozwoju innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, jako czynnika
konkurencyjnej gospodarki turystycznej.
2) Wzmocnienia aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze gospodarki turystycznej
oraz zwiększenia kompetencji kadr w zarządzaniu przedsiębiorczością turystyczną.
3) Promocji markowych produktów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych
opartych na turystyce.
4) Zagospodarowania i modernizacji przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej
przy zachowaniu ochrony środowiska i zastosowaniu ekoinnowacyjnych technologii.
System zarządzania Programem oparty został na koordynacji działań instytucji krajowych, regionalnych i lokalnych. Kluczowym czynnikiem jest partnerstwo i budowa powiązań pomiędzy instytucjami, podmiotami i przedsiębiorcami na poziomie krajowym oraz regionalnym. Pozwoli to na wykorzystanie w procesie wdrażania PRT udziału wielu instytucji publicznych poziomu centralnego
i regionalnego, przedsiębiorstw sektora turystycznego oraz organizacji turystycznych. Szczególną rolę
w systemie wdrażania Programu odgrywać będzie upowszechnianie rozwoju klastrów sektora turystyki,
co przyczyni się do budowy przewagi konkurencyjnej turystyki oraz wsparcia projektów turystycznych
w formule PPP.
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PRT wpisuje się wprost w:


działania zawarte w obszarze 1 i 2 DSRK,



cele obszaru strategicznego II. Konkurencyjna gospodarka w ŚSRK, w tym szczególnie
w: II.2.1. Zwiększenie produktywności gospodarki, II.2.2. Wzrost udziału przemysłów i usług średnio i wysoko zaawansowanych technologicznie, II.2.4. Poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, II.3.1. Wzrost popytu na wyniki badań naukowych, II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych, II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego, II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych,



cele obszaru strategicznego III. Spójność społeczna i terytorialna w ŚSRK, w tym: II.3.1. Tworzenie
warunków instytucjonalnych, prawnych i finansowych dla realizacji działań rozwojowych
w regionach, III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych
i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich,



cel 1. SIEG i kierunek działania 1.4.: Ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do kapitału we wszystkich fazach ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału wysokiego ryzyka i sektora
MŚP,



cel 2. SIEG i kierunki działania: 2.2. Budowa ram dla prowadzenia efektywnej polityki innowacyjności, 2.3. Wspieranie współpracy w systemie innowacji, 2.4. Kształtowanie kultury innowacyjnej
oraz szersze włączenie społeczeństwa w proces tworzenia innowacji, 2.5. Wspieranie rozwoju kadr
dla innowacyjnej i efektywnej gospodarki,



cel 4. SIEG: kierunek działań 4.3. Promowanie gospodarki polskiej, polskich przedsiębiorstw
oraz wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.
Kierunki rozwoju turystyki oraz ramy dla tworzenia planów na szczeblu lokalnym, wyznaczane

są również przez dokumenty strategiczne szczebla krajowego. Znajdują się wśród nich:


Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.22,



Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych23,



Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej24,



Ustawa z dnia 8 maja 2002 r. o likwidacji Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz o zmianie
ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego i ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości25,



Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej26,

22

Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
Dz.U. 2016 nr 187 j.t.
24
Dz.U. 2016 nr 156 j.t.
25
Dz.U. 2002 nr 66 poz. 596.
26
Dz.U. 2015 nr 584 j.t
23
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie27,



Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych28,



Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych
z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego29,



Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych30.

2.1.3. Dokumenty regionalne
Zgodność przyjętych kierunków rozwoju na szczeblu lokalnym z priorytetami przyjętymi na
szczeblu krajowym i regionalnym ułatwia pozyskanie środków na ich realizację np. przez samorządy
lokalne.
Jednym z instrumentów realizacji polityki Państwa na szczeblu regionalnym są Regionalne Programy Operacyjne. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–
202031 to najważniejszy instrument polityki rozwoju regionu dla obecnej perspektywy finansowej. Program stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, wynikające z analizy barier i potencjałów województwa podkarpackiego, uwzględniając przy tym pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Na realizację Programu zostanie przeznaczone 2 114,2 mln euro, z czego EFRR stanowi 1 519,5 mln euro, natomiast EFS
594,7 mln euro. Środki z obu funduszy będą się uzupełniać i pozwolą na bardziej kompleksowe działania.
Celem głównym RPO WP jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa. Osiąganie tego
celu będzie następować poprzez działania służące m.in. wzmacnianiu dostępności regionu, podnoszeniu
jego konkurencyjności, wspieraniu innowacyjności, poprawie stanu środowiska naturalnego oraz kulturowego, zwiększaniu spójności przestrzennej i społecznej, jak również przeciwdziałaniu bezrobociu
i wykluczeniu społecznemu, integracji społecznej oraz podnoszeniu poziomu edukacji.

27

Dz.U. 2004 nr 188 poz. 1945.
Dz.U. 2016 nr 879 j.t.
29
Dz.U. 2011 nr 10 poz. 54.
30
Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1353.
31
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r.
28
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Na poziomie wojewódzkim najważniejszym dokumentem strategicznym jest Strategia Rozwoju
Województwa – Podkarpackie 202032. Jej główny cel brzmi „Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego
drogą do poprawy jakości życia mieszkańców”.
Jednym z obszarów strategicznego rozwoju Strategii Podkarpackie 2020 jest turystyka, dla której
za cel postawiono: „Budowę konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty rynkowej opartej na znacznym potencjale turystycznym regionu”. Cel ten planuje się osiągnąć poprzez realizację następujących działań:
1.3.1. Rozwój atrakcji turystycznych oraz infrastruktury turystycznej, 1.3.2. Podniesienie konkurencyjności produktów turystycznych w wiodących formach turystyki przyjazdowej do województwa,
1.3.3.Rozwój promocji turystycznej oraz partnerstwa służącego turystyce przyjazdowej do województwa .
Na poziomie powiatu leżajskiego strategiczne ramy rozwoju określa Strategia Rozwoju Powiatu
Leżajskiego na lata 2015–202033. Misją powiatu leżajskiego, zdefiniowaną w SRPL, jest „innowacyjne
wykorzystanie zasobów lokalnych w celu zrównoważonego rozwoju sfery społecznej, gospodarczej,
kulturowej i przyrodniczej, zapewniającego mieszkańcom odpowiednią jakość pracy, edukacji i rozwoju osobistego, z poszanowaniem lokalnego dziedzictwa”.
W SRPL jednym z obszarów rozwojowych jest „Sfera kulturowo-przyrodnicza”, w której celem
głównym jest 3.2. Rozwój turystyki i rekreacji na terenie powiatu. Za cele szczegółowe przyjęto:


Cel 3.2.a: Stworzenie regionalnej marki turystycznej,



Cel 3.2.b: Promocja marki regionalnej i regionalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej,



Cel 3.2.c: Wspieranie rozwoju obiektów agroturystycznych i rekreacyjnych,



Cel 3.2.d: Promowanie produktów lokalnych.
Realizacja zakładanych celów przełoży się na wzrost zainteresowania ofertą turystyczną dostępną

w powiecie, wykreuje nowe miejsca pracy w sektorze usługowym oraz będzie komplementarna z innymi celami głównymi strategii.

2.1.4. Dokumenty lokalne
W 2015 r. w Leżajsku przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Miasto Leżajsk na lata 2015–202034,
która jest podstawowym dokumentem, określającym cele oraz kierunki jego rozwoju w najbliższych
latach. Zgodnie z SRGML misją Leżajska jest „wykorzystanie posiadanych zasobów w celu zapewnie-

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26
sierpnia 2013 r.
33
Strategia Rozwoju Powiatu Leżajskiego na lata 2015–2020, Starostwo Powiatowe w Leżajsku, Leżajsk 2015.
34
Załącznik do uchwały nr XII/70/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 23 listopada 2015 r.
32
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nia mieszkańcom wysokiej jakości życia umożliwiającej rozwijanie obywatelskiej aktywności w różnych dziedzinach oraz budowanie lokalnej marki poprzez promowanie bogatego dziedzictwa kulturowego i dynamiczny rozwój gospodarczy”.
Za jeden z obszarów rozwojowych w Strategii przyjęto „Ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego”, w ramach której za cel postawiono między innymi Rozwój turystyki na terenie miasta. W osiągnięciu tego celu ma pomóc realizacją celów szczegółowych, takich jak: 4.2.a. Stworzenie lokalnej
marki turystycznej, 4.2.b. Współpraca z sąsiednimi ośrodkami turystycznymi w zakresie rozwijania ruchu turystycznego, 4.2.c. Promocja marki lokalnej i regionalnej na imprezach targowych, 4.2.d. Wspieranie przedsięwzięć z zakresu rozwoju branży hotelowo-gastronomicznej, 4.2.e. Promowanie produktów lokalnych.
Uzasadnieniem przy wyborze tego celu jako strategicznego dla miasta, był fakt, że jednym
z kluczowych zasobów Leżajska jest jego bogata tradycja historyczna i dziedzictwo kulturowe, które
jednak nie są w pełni wykorzystywane dla tworzenia dochodu i nowych miejsc pracy. Obecnie posiadane przez miasto elementy dziedzictwa nie są w wystarczającym stopniu wypromowane, ani też wykorzystane marketingowo i gospodarczo. Przeszkodą jest z jednej strony brak strategii rozwoju lokalnej
marki, z drugiej zaś brak współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, mającymi wpływ na sposób wykorzystania dóbr kulturowych, w tym także z innymi ośrodkami o walorach turystycznych. Cel
w postaci upowszechnienia lokalnych tradycji może być osiągnięty jedynie w warunkach profesjonalnej
współpracy interesariuszy (w tym lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się
pielęgnowaniem dziedzictwa historycznego) oraz połączenia oferty miasta z ofertą innych miejscowości
regionu (np. Łańcut). Realizacja zakładanych celów ma przełożyć się na wzrost zainteresowania ofertą
miasta, wykreować nowe miejsca pracy w sektorze usługowym oraz powinna być komplementarna z
innymi celami głównymi strategii.
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2.2. Analiza atrakcyjności turystycznej Leżajska
2.2.1. Położenie
Leżajsk jest siedzibą powiatu leżajskiego, zlokalizowanego w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest też jednym z najstarszych miast Polski południowo-wschodniej.
Prawa miejskie uzyskał w 1397 r. z rąk króla Władysława Jagiełły. Miasto leży u podnóża wschodniej
krawędzi Płaskowyżu Kolbuszowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie doliny Sanu. Na tle 159 gmin
województwa podkarpackiego, pod względem obszaru jest gminą niewielką, co uwarunkowane jest jej
miejskim charakterem.
Rysunek 1: Położenie Leżajska w Polsce (po lewej) i województwie podkarpackim (po prawej)

Źródło: Strona internetowa www.wikipedia.pl
Rysunek 2: Położenie Leżajska w powiecie leżajskim

Źródło: Strona internetowa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, www.osp.org.pl
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2.2.2. Dostępność komunikacyjna i infrastruktura transportowa
Leżajsk od lat jest ważnym centrum administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym dla okolicznych miejscowości. Posiada dogodne połączenia kolejowe i autobusowe
z wieloma większymi miejscowościami w kraju. Najbliższe przejścia graniczne (z Ukrainą) znajdują się
w Korczowej i Budomierzu (oddalone o około 70 km) oraz Medyce (oddalone o około 80 km).
Przez teren miasta przebiegają ważne drogi krajowe i wojewódzkie: droga krajowa 77, drogi wojewódzkie 875 (Mielec–Kolbuszowa–Sokołów Małopolski–Leżajsk) oraz 877 (Naklik–Leżajsk–Łańcut–Dylągówka–Szklary), a w niedalekiej odległości znajduje się także autostrada A4 (na którą wjazd
jest przewidziany w niewielkiej odległości od miasta).
Rysunek 3: Mapa Leżajska z zaznaczeniem głównych szlaków drogowych

Źródło: Strona internetowa www.mapa.targeo.pl

Przez teren miasta przebiega także linia kolejowa Przeworsk–Lublin.
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Położenie miasta w bardzo bliskim sąsiedztwie ważnych szlaków komunikacyjnych jest niewątpliwie jego olbrzymim atutem. Leżajsk jest miastem dobrze skomunikowanym, a dzięki obwodnicy,
tranzytowy ruch kołowy nie przebiega przez centrum. Obecność lotniska w Jasionce koło Rzeszowa,
jest także elementem zwiększającym dostępność komunikacyjną Leżajska. W tym kontekście komunikacyjne atuty mogą być istotne dla osób pragnących osiedlić się na terenie miasta lub zwiedzić je,
a zarazem dla potencjalnych przedsiębiorców mających dostęp do wydajnej infrastruktury transportowej
i terenów inwestycyjnych.

2.2.3. Walory przyrodnicze i klimatyczne
Leżajsk jest położony u podnóża wschodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego, nad doliną
Sanu w Kotlinie Sandomierskiej. Od zachodu graniczy z borem sosnowym, od wschodu z lewym brzegiem Sanu, od północy zaś styka się z piaszczysto-gliniastą doliną rzeki
Rysunek 4: Położenie Leżajska na tle mezoregionów wg J. Kondrackiego (2002 r.)

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Leżajska na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022, Załącznik
do Uchwały Nr XVI/93/2016 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 lutego 2016 r.

Północno-wschodni obszar miasta położony jest w obrębie doliny rzeki San – obszarze Płaskowyżu Kolbuszowskiego, który stwarza korzystne warunki do lokalizacji zabudowy, natomiast w obrębie
terasy zalewowej Sanu, starorzeczy, dolin bocznych, skarp i wąwozów występują niekorzystne warunki
do lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy.
Obszar miasta zalicza się do dzielnicy klimatycznej sandomiersko-rzeszowskiej. Rejon Leżajska
należy do najcieplejszych obszarów w kraju. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,5°C.
Najniższe średnie temperatury występują w styczniu i lutym około -4,5°C, najwyższe
w lipcu +18,5°C. Wiosna pojawia się szybko, zaznaczając się bardzo znacznym wzrostem temperatury,
szczególnie na przełomie marca i kwietnia. Jesień, w czasie której spadek temperatury jest wolniejszy,
stanowi długą i stosunkowo ciepłą porę roku. Pierwsze przymrozki obserwuje się około polowy października, natomiast ostatnie mogą wystąpić nawet w czerwcu.
Zachmurzenie na terenie powiatu jest równe średniej krajowej i wynosi 6,4% pokrycia nieba.
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Leżajsk jest miastem o funkcjach: usługowo-administracyjnej, przemysłowej oraz turystycznej.
W strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne, zajmujące niemal 54% powierzchni miasta.
Blisko ¼ powierzchni stanowią grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a ponad 20% – grunty
zabudowane i zurbanizowane, zaś grunty pod wodami to nieco ponad 1%.
Głównym bogactwem naturalnym Leżajska są lasy, stanowiące 24,44 % powierzchni miasta.
W jego północnej części rozciąga się obszar leśny, będący pozostałością rozległej niegdyś Puszczy Sandomierskiej. Na części tego obszaru utworzono rezerwat przyrody „Las Klasztorny” o powierzchni
39,5 ha. Rezerwat powstał w celu zachowania dla celów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu
mieszanego o cechach zespołu naturalnego, z bogatą i ciekawą florą, charakteryzującą stosunki przyrodnicze dawnej Puszczy Sandomierskiej. Wszystkie lasy położone w obrębie miasta są lasami ochronnymi. Połowę areału gruntów leśnych stanowią lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwo Leżajsk. Głównymi typami siedliskowymi lasów są: las mieszany świeży, bór mieszany świeży
oraz bór świeży.
Na terenie Leżajska występują:
1) Rezerwat przyrody  Las Klasztorny.
2) Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000  „Dolina Dolnego Sanu” (kod obszaru: PLH180020) specjalny obszar ochrony (SOO).
3) Użytki ekologiczne.
4) Ochrona gatunkowa.
Miejskie zbiorowiska roślinne, naturalne lub zbliżone do naturalnych, mają duże znaczenie
w kształtowaniu warunków życia mieszkańców miasta. Obszary te nie tylko mają wartość użytkowoestetyczną, ale są siedliskiem bogatej fauny i flory. Poza lasami, do cennych ekosystemów na terenie
miasta należą również zieleńce, tereny zieleni osiedlowej i ulicznej. Dokładne informacje na temat ich
powierzchni przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 1: Powierzchnia terenów zieleni w Leżajsku w 2014 r. (ha)
zieleńce
zieleń uliczna
tereny zieleni osiedlowej
zieleńce i tereny zieleni osiedlowej
cmentarze
lasy gminne

2,80
33,07
17,59
20,39
8,60
5,96

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych

W granicach terytorialnych miasta żyje około 80 gatunków zwierząt objętych ochroną. W rejonie
Podolszyn i Podzwierzyńca znajduje się stanowisko bociana białego. Na terenie tym występuje również
18 gatunków roślin chronionych, w tym 10 objętych całkowitą ochroną.
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Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Dolina Dolnego Sanu" obejmuje najciekawsze i najbardziej
cenne przyrodniczo fragmenty doliny Dolnego Sanu na odcinku Jarosław–ujście do Wisły. Współczesny San, pomimo regulacji, cechuje się procesem korytowym właściwym dla rzek roztokowych. W
okresie niskich stanów wód rzeka tworzy piaszczyste odsypy w postaci plaż i ławic. Zidentyfikowano
tu łącznie 14 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Największe znaczenie ma kompleks zbiorowisk przykorytowych (łęgi wierzbowe, ziołorośla i pionierska roślinność na
piaszczystych odsypach i namuliskach). Istotną rolę w dolinie odgrywają także różnego typu ekstensywnie użytkowane łąki oraz (szczególnie w północnej części obszaru) liczne starorzecza
z bogatą florą wodną. Młode strome zbocza w okolicach Zarzecza i Krzeszowa, poza roślinnością ciepłolubną, obfitują w wysięki i wypływy wód podziemnych, na których wykształciły się łęgi olszowe z
masowym udziałem skrzypu olbrzymiego. Na suchych łąkach i pastwiskach oraz na krawędziach erozyjnych wykształcają się ciekawe zbiorowiska kserotermiczne.

2.2.4. Dziedzictwo kulturowe i walory sportowo-rekreacyjne
Leżajsk jest jednym z najstarszych miast Polski południowo-wschodniej. Pierwsza udokumentowana historycznie wzmianka o Leżajsku pochodzi z 1354 r., kiedy Kazimierz Wielki nadał Janowi Pakosławowi ze Stróżysk miasto Rzeszów z okolicą po Dąbrowę na północy, Czudec na zachodzie
i wieś Leżajsk na wschodzie. Przez cały wiek XIV Leżajsk należał do dóbr królewskich zgrupowanych
w północno-wschodniej części województwa ruskiego w ówczesnym powiecie krzeszowskim.
W dniu 28 grudnia 1397 r. Leżajsk otrzymał prawa miejskie z rąk Władysława Jagiełły. Jednocześnie
król nadał szereg innych przywilejów, które przyczyniły się do szybkiego rozwoju miasta. Od 1424 r.
Leżajsk stał się siedzibą starostwa założonego przez Spytka z Tarnowa i Jarosława herbu Leliwa, starostę generalnego ruskiego, późniejszego wojewodę sandomierskiego.
Rozwój miasta był hamowany przez najazdy Tatarów i Wołochów począwszy od końca
XV wieku. W związku z tym Jagiellonowie - Aleksander i Zygmunt I Stary - wspomagali gospodarczo
miasto nadając mu kolejne przywileje i zwalniając okresowo od niektórych ciężarów. Najdotkliwszy
w skutkach i decydujący o dalszych losach miasta okazał się najazd Tatarów w 1524 r. Zostało ono
wtedy zupełnie zniszczone a ludność zabrana w jasyr. Po tych wydarzeniach król Zygmunt I Stary wydał
we Lwowie 23 września 1524 r. dokument, na mocy którego przeniósł Leżajsk znad Sanu na dzisiejsze
miejsce, oddalone od poprzedniego o około 5 kilometrów w kierunku południowo-zachodnim nadając
mu jednocześnie nową nazwę: Leżajsk Zygmuntowski. Akt ten stanowił ponowną lokację miasta na
prawie magdeburskim i wraz z dogodnym położeniem na szlaku krzyżujących się dróg handlowych dał
podstawę do ponownego rozwoju rzemiosła i handlu. Dnia 11 marca 1525 r. Zygmunt I Stary wydał
kolejny przywilej, w którym z powodu strat poniesionych podczas najazdu tatarskiego nadał gminie
miejskiej Leżajska Zygmuntowskiego plac, gdzie znajdował się spalony przez Tatarów Stary Leżajsk,
wraz z pastwiskami, łąkami, i stawem. Zezwolono też na wybudowanie ratusza oraz kramów i zatwierdzono wcześniej posiadany przewóz na rzece San. Z kolei radzie miejskiej nadano postrzygalnię sukna
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i wagę. Przeniesienie miasta na nowe miejsce przez króla Zygmunta I Starego i przywileje zagwarantowane jego mieszkańcom wpłynęły na szybki rozwój miasta. W 1578 r. miasto liczyło 1 120 mieszkańców, a na jego terenie działało około 50 warsztatów rzemieślniczych. Leżajsk dysponował prawem składowania towarów oraz spławiania ich Sanem, co przyczyniło się do rozwoju handlu zbożem, a także
wytwarzanymi lokalnie futrami i suknem. Był to okres największego rozkwitu Leżajska, przerwany
dopiero najazdami Szwedów w latach 1655–56. Przemarsze i grabieże obcych wojsk zrujnowały gospodarkę miejską. W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. Leżajsk przeszedł pod panowanie austriackie, a ostatni Starosta Leżajski Józef Potocki uzyskawszy zgodę władz zaborczych przeniósł siedzibę starostwa do Łańcuta. Od tego okresu następował powolny upadek znaczenia miasta. Impulsem
rozwojowym stało się wybudowanie w latach 1896–1900 linii kolejowej łączącej Leżajsk z Przeworskiem i Rozwadowem.
Okres I i II wojny światowej to czas wielu zniszczeń zarówno w sferze materialnej, jak i w odniesieniu do tkanki ludnościowej. Toczone w pobliżu bitwy oraz przeprawy wojsk przyniosły pożary,
zniszczenia i śmierć wielu mieszkańców. 28 maja 1943 r. dokonano pacyfikacji miasta. W jej wyniku
zginęło 47 osób (w wąwozie podmiejskim rozstrzelano 28 mieszkańców). Wydarzenie upamiętniają
pomnik oraz nazwa ulicy. Corocznie w miejscu straceń odbywają się uroczystości patriotyczno-religijne
z udziałem władz miasta, kombatantów i mieszkańców.
Historia Leżajska mocno związana jest z kulturą żydowską. Żydzi w Leżajsku osiedlali się prawie
od początku założenia miasta - pierwsza wzmianka o nich pochodzi z 1521 r. Znaczącą postacią był tu
rabin żydowski, jeden z pierwszych cadyków w historii judaizmu i jednocześnie najwybitniejszy przedstawiciel chasydyzmu – Elimelech Weissblum (1717–1787). Był on wędrownym kaznodzieją, który w
1772 r. osiadł w Leżajsku, tworząc wspólnotę oraz szkołę chasydzką, a w 1787 r. napisał dzieło swojego
życia pt. Noam Elimelech (hebr. „Łagodność Elimelecha”). W książce podkreślał społeczną i religijną
rolę cadyka. Osoba Elimelecha bez wątpienia była najbardziej znaczącą postacią dla Żydów w tej części
Polski.
Chasydyzm jest żydowskim ruchem religijnych o charakterze mistycznym, który zrodził się
w Polsce w XVIII w. Rola cadyka w chasydyzmie jest bardzo ważna, a jego dwór jest podstawową
jednostką organizacyjną każdej wspólnoty chasydzkiej. Tak też było w przeszłości. Taki dwór tworzył
właśnie Elimelech. Śmierć nie przerwała popularności cadyka. Obecnie Leżajsk to dla chasydów miejsce kultu. W szczególności takie funkcje miasto zaczęło wyraźnie pełnić od początku lat 90. XX w.
Rokrocznie w rocznicę śmierci cadyka – 21 dnia żydowskiego miesiąca adar (adar to szósty miesiąc
w żydowskim kalendarzu świeckim, a dwunasty – w kalendarzu religijnym, przypada na luty–marzec
w kalendarzu gregoriańskim), do Leżajska przybywa wielu pielgrzymów, aby obmyć się w mykwach
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i pomodlić przy grobie cadyka Elimelecha, a także ucztować i bawić się. Modlitwom towarzyszą tradycyjne tańce i śpiewanie psalmów. Pielgrzymi wierzą, że w rocznicę śmierci dusza cadyka zyskuje szczególną moc spełniania próśb składanych przez wiernych.
W 1939 r. Leżajsk liczył 6381 mieszkańców: 4038 Polaków (63,2%), 1896 Żydów (29,8%) i
447 Rusinów (Ukraińców – 7%). Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu miasta Niemcy spalili synagogę, zburzyli ohel, a większość Żydów przeszła za San do radzieckiej strefy okupacyjnej. Dla pozostałych ok. 300 utworzyli na terenie miasta getto, które w 1942 r. zlikwidowano wywożąc część jego
mieszkańców do obozów koncentracyjnych, pozostałych – rozstrzelano. Po zakończeniu wojny, w latach 60. XX wieku ohel został odbudowany z inicjatywy prywatnych osób. Składa się z trzech części:
centralnej z nową macewą cadyka, otoczonej kutą kratą, i dwóch pomieszczeń, jednym dla mężczyzn,
drugim dla kobiet. Do dziś zachowała się oryginalna macewa cadyka Elimelecha.
Szacuje się, że Leżajsk w ciągu roku odwiedzany jest przez ponad 15 tysięcy turystów żydowskich. Uroczyste obchody śmierci cadyka Elimelecha w Leżajsku przypominają, że Polska jest krajem
szczególnym dla Żydów. Nie trzeba więc jechać do Ziemi Świętej, żeby wędrować śladami wielkich
uczonych i mistyków. Postać Elimelecha obrosła wieloma legendami. Jeszcze za życia miał posiąść moc
uzdrawiania nieuleczalnie chorych, wyganiania złych demonów z ludzi, przepowiadania przyszłości i
rozmawiania ze zwierzętami. Krążą też opowieści o nadprzyrodzonych właściwościach jego grobu.
Oprócz bogatej historii Leżajsk jest także miastem pełnym obiektów zabytkowych, z których
wiele przyciąga turystów i pielgrzymów. Lista obiektów architektonicznych stanowiących o lokalnym
dziedzictwie kulturowym znajduje się poniżej.
1) Bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztor OO. Bernardynów. Obiekt tworzą: kościół podniesiony do godności bazyliki mniejszej, towarzyszący mu budynek klasztorny oraz system
obwarowań z basztami i bramami. Kościół i klasztor zaczęto wznosić po sprowadzeniu do Leżajska
bernardynów w 1608 r. Obecna świątynia pochodzi z lat 1618–28 i jest fundacją Łukasza Opalińskiego – późniejszego marszałka wielkiego koronnego, starosty leżajskiego i jego żony Anny z Pileckich. Kościół konsekrowano w 1630 r. Bazylika jest trójnawowa z wydłużonym i półkoliście
zamkniętym prezbiterium. W przedłużeniu nawy południowej znajduje się kaplica Matki Boskiej
Leżajskiej z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem uważanym za cudowny. Od zachodu znajduje
się barokowy chór muzyczny z organami zaliczanymi do najcenniejszych tego typu zabytków w
Polsce. Tworzą je trzy niezależne instrumenty, które składają się z sekcji głównej z dwoma sekcjami
bocznymi oraz trzech wyodrębnionych pozytywów i trzech wieżyczek. Budowa trwała od końca
XVII wieku do połowy XVIII wieku. Połączony z prezbiterium jest barokowy gmach klasztorny,
murowany, piętrowy czteroskrzydłowy z wirydarzem pośrodku i czterema pawilonami w narożach.
Klasztor został zbudowany w 1637 r. i otoczony murami obronnymi, wysokimi na około 10 metrów,
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zbudowanymi na planie nieregularnego wieloboku z bastejami, kurtynami, trzema basztami i tyloma bramami. Kurtynowe mury systemu pilastego mają ganki dla straży i otwory strzelnicze, połączone z bastejami i potężnymi basztami zachodnimi. W kwietniu 2005 r. zespół klasztorny został
wpisany na Listę Pomników Historii oraz uzyskał tytuł Laureata Podkarpacia w konkursie „Zabytek
Zadbany A.D. 2005”. Rozporządzenie uznające zespół klasztorny za pomnik historii, stało się podstawą do podjęcia starań o wpisanie zespołu klasztornego w Leżajsku na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Oprócz funkcji religijnej obiekt pełni też rolę placówki muzealniczej:
w zespole klasztornym mieści się Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów.
2) Kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej, wzniesiony w 1616 r. jest jednym z najstarszych obiektów
w mieście. Świątynia jednonawowa, otoczona murem obronnym z otworami strzelniczymi. Prezbiterium i nawa główna tworzą jedną zwartą bryłę. Po obu stronach korpusu bryłę kościoła na granicy
z prezbiterium ożywiają dwie niższe od nawy kaplice, tworzące tzw. pseudotransept. Wczesnobarokowy ołtarz główny ozdobiony jest bogatą snycerką, dwa ołtarze boczne są również barokowe.
W pobliżu kościoła znajduje się murowana plebania zbudowana w 1614 r., przebudowana około
1820 r. z dodaniem piętra, następnie rozbudowana w 1925 r. w kierunku północnym.
3) Cerkiew parafialna grecko-katolicka p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, zbudowana w latach
1828–32. Obecnie jest kościołem filialnym pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego. Świątynia po spaleniu w 1874 r. rok później została odbudowana, a następnie gruntownie odrestaurowana (1900 r.)
otrzymując nowy wygląd i wystrój wnętrza. Kościół jest niedużą jednonawową budowlą z węższym
prezbiterium, utrzymanym w typie eklektycznym o fasadzie z pozornym ryzalitem środkowym, zakończonym murem attykowym z trzema szczytami. W środkowym znajduje się wnęka z ikoną
Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
4) Zespół dworu starościńskiego – Muzeum Ziemi Leżajskiej, nazywany przez historyków i mieszkańców zamkiem. Jego historia jest związana z lokacją Leżajska na nowym miejscu, której w 1524 r.
dokonał Zygmunt I Stary. Król poparł ją wieloma przywilejami, a także znaczną dotacją. Największą z ówcześnie podjętych inwestycji była budowa nowej siedziby starosty z obwarowaniem drewniano-ziemnym, na specjalnym solidnym zrębie, z wielką izbą o trzech oknach ze szkła oprawnego
w ołów i wielką sienią o 13 oknach. Ten pierwszy Dwór Starościński został zniszczony w 1657 r.
przez wojska Jerzego II Rakoczego. Obecny wzniesiono w latach 1760–70 dla ówczesnego starosty
leżajskiego Józefa Potockiego. Przez około 150 lat do początku XX wieku był jedną z siedzib Ordynacji Łańcuckiej Potockich. Cały dwór, przykryty czterospadowym dachem, składa się z parterowego budynku głównego oraz czterech również parterowych oficyn. Pod budynkiem głównym znajdują się piwnice pochodzące z lat trzydziestych XVI wieku, z czasów pierwszego zamku. Od lat
pięćdziesiątych XX wieku do 1975 r. mieściło się w nim gimnazjum miejskie, potem liceum ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, wreszcie Szkoła Podstawowa nr 4. Po jej zlikwidowaniu
przez wiele lat budynki niszczały i popadały w ruinę. Od 1 stycznia 2008 r., po generalnym remoncie, umieszczone tu zostało Muzeum Ziemi Leżajskiej.
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5) Ratusz i zespół zabudowy śródmiejskiej z XVIII i XIX wieku. W latach czterdziestych XVIII wieku
rozpoczęło się na większą skalę wznoszenie w mieście budynków murowanych. Zabudowa murowana objęła przede wszystkim teren rynku. Pierwotnie stary ratusz stał pośrodku rynkowego placu.
Budynek jednak spłonął w czasie pożaru miasta w 1834 r. W jego miejsce wzniesiono ceglaną budowlę, która już po kilku dekadach groziła zawaleniem. Obecny gmach (na miejscu parterowego
domu z XVIII wieku) wzniósł w latach 1869–70 budowniczy Karol Kubik. Na zapleczu ratusza
wybudowano magazyn, stajnię, wozownię i strażnicę pożarniczą. Obiekt był kilkakrotnie remontowany: w 1906 r. (odbudowano dach po pożarze), 1941 (wymieniono całkowicie dach) i kilkakrotnie
w okresie powojennym. W zabudowie wokół rynku wyróżniają się zachowane do dziś kamienice
nr 31 i 32, wzniesione w XVIII wieku, które zapewne po 1772 r. nadbudowano o piętro i zaadaptowano na austriacki sąd i więzienie. W XIX wieku były one w posiadaniu rodziny Potockich z Łańcuta. Budynek nr 32 został w latach 1863–64 gruntownie wyremontowany. Wzniesiono go na planie
zbliżonym do kwadratu z oficyną od podwórza, o dwutraktowym układzie wnętrz, z przelotową
sienią na osi środkowej. W budynku zachowały się sklepienia żaglaste, a w sieni kolebkowe z lunetami. Frontowa elewacja, pięcioosiowa podzielona została pseudopilastrami w wielkim porządku,
główne wejście zwieńczono trójkątnym profilowanym przyczółkiem. Między kondygnacjami zastosowano prostokątne płyciny o wyciętych narożnikach. Jednak w większości, kamienice leżajskiego rynku, w pierwszej połowie XIX wieku były budynkami parterowymi, a piętra nadbudowywano z reguły dopiero po pożarze w 1906 r.
6) Pałac Miera – wzniesiony po 1819 r. zbudowany przez hrabiego Wojciecha Miera, poetę i tłumacza
poezji francuskiej i włoskiej, zwolennika klasycyzmu (także targowiczanina), który od 1819 r. był
właścicielem dóbr leżajskich. W 1831 r. pałac znalazł się w posiadaniu Potockich z Łańcuta, zaś od
1918 r. stał się siedzibą sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny. Klasycystyczny pałac ustawiony jest na osi dawnego dworu starościńskiego, przy obecnej ulicy Furgalskiego 4. Budynek
o zwartej, dwukondygnacyjnej bryle, nakrytej czterospadowym dachem wzniesiono na planie prostokąta jako dwutraktowy. Elewacje o wyważonych proporcjach ozdobiono dekoracją w stylu klasycyzmu. Środek pięcioosiowej elewacji frontowej zaakcentowano oprofilowanym szczytem. Narożniki fasady i ryzalitu ozdobiono poziomym boniowaniem. Pomiędzy oknami parteru i piętra zastosowano po dwie płyciny: dolne półkoliste, a górne prostokątne. W ryzalicie, ponad wejściem
ujętym dwoma oknami, umieszczono podwójną półkolistą płycinę wypełnioną koroną hrabiowską
i promienistymi podziałami. Między oknami na piętrze jako element dekoracyjny zastosowano kampanule ze wstążką. Nie jest znany projektant pałacu, lecz był to niewątpliwie architekt obeznany z
formami stylu klasycystycznego.
7) Dworek podstarościch przy ul. Słowackiego 2. Wzmianki o nim pochodzą z 1759 r. w „Inwentarzu
Starostwa Leżajskiego” jako tzw. Dworek Siestrzewitowski lub Zwoleński. Jest to obiekt drewniany, zrębowy, węgłowany na jaskółczy ogon, nieoszalowany, parterowy z mieszkalnym podda-
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szem, podpiwniczony. Zbudowany został na planie zbliżonym do kwadratu, jako obiekt trójtraktowy z obszerną, przelotową sienią na osi środkowej. Budynek posiada wysoki, czterospadowy
dach, z lukarnami i powiekami, pokryty blachą. Elewacja frontowa północna i południowa jest trójosiowa: w środku zrębów znajdują się słupowo-ramowe przeszklone ganki (z trójkątnymi szczytami
oszalowanymi „w jodełkę”) z wejściami od frontu. Przy węgłach umieszczono otwory okienne. Z
kolei elewacje wschodnia i zachodnia są czteroosiowe, z otworami okiennymi. Dookoła budynku
biegnie murowany cokół oblicowany płytkami ceramicznymi. Wewnątrz jednej z izb mieści się piec
z kafli malowanych w postacie ludzkie i zwierzęta, wykonany w końcu XIX wieku przez Wojciecha
Krystyniackiego, garncarza leżajskiego. Obiekt był przebudowany na początku XX wieku, po czym
remontowano go jeszcze w latach 1950 i 1990.
8) Cmentarz żydowski z XVIII wieku przy ul. Górnej, czyli kirkut. Położony na południowy wschód od
rynku, na wzniesieniu porośniętym drzewami, z bramą od ulicy Studziennej. Na jego terenie zwraca
uwagę ohel, czyli budowla w formie małego domku, spełniająca rolę kapliczki lub grobowca, w
którym znajduje się grób sławnego cadyka Elimelecha Weisbluma, zwanego też Majlech z Leżajska
i ocalała maceba z grobu jego syna. Na nekropolii znajdują się też liczne ustawione w kilku rzędach
kamienne stelle nagrobkowe zwane macewami. Grób Cadyka Elimelecha jest miejscem corocznych
pielgrzymek wyznawców chasydyzmu z całego świata, co czyni z Leżajska miejsce unikatowe w
skali globalnej.
9) „Narodnyj Dom” przy ul. Jarosławskiej - wzniesiony w 1913 r. budynek, w którym mieściła się
siedziba ukraińskiego stowarzyszenia „Proświta”. Budynek piętrowy zbudowany na rzucie litery
„L”, z zaokrąglonym narożnikiem, został ozdobiony ładną eklektyczną elewacją z neoromańskimi
oknami. W elewacji południowej wyróżnia się ryzalit z podwójnym szczytem z dwoma wieżyczkami. Obecnie jest siedzibą Biblioteki Publicznej.
10) Wieża obronna – w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza miejskiego, wzniesiona ok. roku 1606 jako
obiekt obserwacyjno-obronny. Sześciokondygnacyjna wieża dotąd niewykorzystywana w ruchu turystycznym, w dobrym stanie technicznym po remontach przeprowadzonych w 2005 i w 2012 r.
Obiekt we władaniu parafii farnej. Po niezbędnych pracach adaptacyjnych może stanowić punkt
widokowy, stałą ekspozycję obrazującą historię Leżajska i punkt informacji turystycznej.
Tabela 2: Obiekty zlokalizowane w Leżajsku, które zostały wpisane do rejestru zabytków
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zabytek
Zespół Klasztorny OO. Bernardynów
Cerkiew par. gr-kat. i pozostałości ogrodzenia cerkwi
Zajazd
Dom drewniany
Dom murowany
Dom murowany
Dom drewniany
Dom drewniany
Dom
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Lokalizacja
ul. Mickiewicza 11 (dawniej nr 19)
ul. Mickiewicza 41 (dawniej nr 45)
ul. Moniuszki 2
ul. Mickiewicza 44 (dawniej nr 52)
ul. Mickiewicza 48 (dawniej nr 54)
ul. Wyspiańskiego 7
ul. Słowackiego 2 (dworek drewniany)

Lp.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zabytek
Bank Spółdzielczy
Dwór starościński
Dom
Dawny pałac
Kamienica
Cmentarz żydowski
Ratusz
Dom
Dom
Dom
Budynek
Zespół kościoła farnego w Leżajsku
Otoczenie zespołu kościoła i klasztoru OO. Bernardynów
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej
Kamienica

Lokalizacja
ul. Mickiewicza 38 (murowany)
ul. Mickiewicza 20
ul. Rzeszowska 11
ul. Furgalskiego 4
ul. Rynek 32
ul. Górna
ul. Rynek 1
Plac Mariacki 1
ul. Krótka 1
ul. Górna 23
Plac Mariacki 2
ul. Rynek 35
ul. Jarosławska 1
ul. Rzeszowska 14

Źródło: Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Leżajska za lata 2010-2013 z perspektywą
do 2017 roku, Leżajsk 2015 r.

Walory turystyczne Leżajska tworzone są nie tylko poprzez zabytki oraz miejsca pamięci. Ważnym aspektem rozwoju tzw. turystyki aktywnej są szlaki rowerowe, przebiegające przez teren miasta:



Green Velo – Wschodni Szlak Rowerowy, trasa wybudowana w 2015 r.;



Leżajsk–Brzóza Królewska–Julin–Leżajsk, trasa liczy około 40 km i prowadzi zarówno drogami
asfaltowymi, jak i utwardzonymi drogami leśnymi;



Leżajsk–Julin, trasa liczy około 40 km i prowadzi głównie drogami asfaltowymi;



Leżajsk–Ożanna–Wierzawice–Leżajsk, trasa liczy około 30 km i prowadzi głównie drogami asfaltowymi;



Leżajsk–Podkudłacz–Julin–Leżajsk, trasa liczy około 40 km i prowadzi zarówno drogami leśnymi
jak i drogami asfaltowymi.
Jednym z elementów infrastruktury miejskiej są obiekty sportowe i rekreacyjne. Najważniejszymi

z nich zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który powstał 1 stycznia 2006 r. Do obiektów
sportowo-rekreacyjnych położonych na terenie miasta należą:



basen kryty przy ul. Jagiełły 2;



hale sportowe przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku, ul. Mickiewicza 67 i Zespole Szkół
Licealnych w Leżajsku, ul. Skłodowskiej 6;



boiska wielofunkcyjne przy szkołach podstawowych i Gimnazjum Miejskim w Leżajsku oraz kompleks sportowy „Orlik” przy Zespole Szkół Licealnych;



kort tenisowy przy ul. Mickiewicza 52 (SP 2);



stadion sportowy przy ul. Podolszyny.

34

W budynku Pływalni Miejskiej funkcjonuje Klub „Atletik” z siłownią, prowadzone są również
zajęcia z aqua-aerobiku. Na miejscu można skorzystać także z oferty gabinetu masażu i solarium. Dodatkowo, w pobliżu pływalni, w Zespole Szkół Licealnych oraz Zespole Szkół Technicznych znajdują
się nowoczesne hale widowiskowo-sportowe.
Oprócz tego w mieście funkcjonują boiska sportowe usytuowane przy szkołach podstawowych.
W ostatnich latach oddane zostały do użytku boiska wielofunkcyjne zapewniające dostęp do obiektów
dla szerokiej rzeszy użytkowników.

2.2.5. Infrastruktura dla rozwoju turystyki w mieście
Pomimo posiadania atrakcyjnego dziedzictwa kulturowego, a w tym architektonicznego, Leżajsk
nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, o czym świadczy zmniejszająca się liczba odwiedzających i pozostających na noc gości. W 2013 r. z noclegów w mieście skorzystało 3 295 turystów, z czego
639 turystów zagranicznych. W 2014 r. ogólna liczba turystów zmniejszyła się o niemal 1 000 i wyniosła 2 359 (w tym 540 turystów zagranicznych).
Wykres 5: Turyści korzystający z noclegów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych

W 2014 r. udzielono łącznie 3 870 noclegów i wynajęto 2 293 pokoje hotelowe. W porównaniu
do 2013 r. zmniejszyła się liczba udzielonych noclegów o 25,1%, zaś liczba wynajętych pokoi – o
23,7%.
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Wykres 6: Udzielone noclegi oraz wynajęte pokoje w obiektach hotelowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych

Spadek liczby turystów korzystających z noclegów na terenie miasta ma bez wątpienia związek
z brakiem odpowiedniej infrastruktury turystycznej: noclegowo-hotelarskiej i gastronomicznej. Na terenie miasta funkcjonują następujące obiekty, oferujące noclegi:
1) Dom Pielgrzyma (ul. 11 Listopada 1, strona internetowa: www.lezajsk.bernardyni.pl).
2) NOCLEGI „HUBERT” (ul. Leśników 8, strona internetowa: www.polowania.com.pl).
3) Hotel i Restauracja „U Braci Zygmuntów” (ul. Klasztorna 2e, strona internetowa: www.hotel.lezajsk.pl).
4) Hotel „Perła” Leżajsk (ul. Hutnicza 2a, strona internetowa: www.hotel-perla.eu).
5) NOCLEGI Andrzej Szkodziński (ul. Mickiewicza 134, strona internetowa: www.noclegilezajsk.pl).
6) Gospodarstwo Agroturystyczne M. Wróbel Leżajsk (ul. Podzwierzyniec 33).
Niezbędne są zatem działania w zakresie budowania zintegrowanej oferty turystycznej, także
w porozumieniu z pobliskimi ośrodkami, o dużym potencjale w tym zakresie (np. Łańcut) oraz promowania walorów miasta w nowoczesny sposób – m.in. poprzez targi branżowe, ale i media społecznościowe.
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2.3. Analiza SWOT

























SILNE STRONY
dogodne położenie komunikacyjne (nowa obwodnica, niedalekie sąsiedztwo autostrady, linia kolejowa),
dostępność infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
(boiska wielofunkcyjne, place zabaw, basen,
szlaki rowerowe),
historyczny rodowód miasta,
liczne zabytki i miejsca pamięci, m.in. zabytkowa
bazylika Zwiastowania NMP i klasztor o.o. Bernardynów, kościół farny, grób cadyka Elimelecha, dawna cerkiew grecko-katolicka,
placówki kulturalne (np. Miejskie Centrum Kultury z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta,
Muzeum Ziemi Leżajskiej, Franciszkański Ośrodek Kultury),
historyczne tradycje piwowarskie,
bogate tradycje uroczystości lokalnych (odpusty
w bazylice Zwiastowania NMP, pielgrzymki, wydarzenia artystyczne),
liczne zespoły artystyczne i folklorystyczne.
sąsiedztwo lasów i terenów atrakcyjnych przyrodniczo,
przebiegający przez miasto wschodni szlak turystyczny Green Velo,
imprezy o charakterze ogólnopolskim – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej.

SŁABE STRONY
niewystarczające zaplecze w postaci bazy
noclegowej,
 brak rozpoznawalnych produktów lokalnych,
 małe zróżnicowanie oferty gastronomicznej
uwzględniającej lokalne dziedzictwo kulinarne,
 niewystarczająca promocja lokalnych atrakcji,
 niewystarczająco rozpoznany potencjalny rynek odbiorców,
 brak kompleksowej oferty opartej na zabytkach, wydarzeniach artystycznych i atrakcjach turystycznych,
 skromna oferta w zakresie możliwości nabycia pamiątek lokalnych,
 niekompleksowa oferta sportowo-rekreacyjnej (brak bieżni lekkoatletycznej itp.),
 słabo rozwinięta baza okołoturystyczna.
 brak atrakcyjnej oferty turystycznej pozwalającej na wydłużenie pobytu w mieście,
 sezonowość ruchu turystycznego,
 niezintegrowana oferta turystyczna - brak koordynacji działań w tym zakresie,
 brak działań w zakresie promocji i informacji
o ofercie turystycznej,
 niska świadomość korzyści ze współpracy w
obszarze turystyki,
 brak współpracy z innymi samorządami
w dziedzinie promocji turystycznej.
ZAGROŻENIA
przedkładanie konkurowania nad współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, samorządami,
źle ukierunkowana oferta turystyczna, nie poprzedzona analizą rynku,
niewystarczające środki na promocję i rozwój turystki w dłuższej perspektywie czasowej.


SZANSE
rozwój rynku turystycznego w Polsce i postrzega- 
nie całego kraju jako atrakcyjnego turystycznie,
możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych 
na przedsięwzięcia z dziedziny turystyki i ochrony
dziedzictwa lokalnego,

budowanie niszowej oferty turystycznej w oparciu
o posiadane zasoby (np. wielokulturowość),
bliskość innych ośrodków atrakcyjnych turystycznie (np. Łańcut) i możliwość budowania wraz z
nimi wspólnej oferty turystycznej,
współpraca z placówkami ponadlokalnymi (np.
Muzeum Żydów Polskich, Fundacją Chasydów
Leżajsk – Polska, Fundacją Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego) w zakresie wspólnych działań historyczno-edukacyjnych oraz promocyjnych,
turystyka sentymentalna – powrót do lat dzieciństwa i młodości, poszukiwanie korzeni rodowych
przez turystów pochodzenia żydowskiego,
wykorzystanie Internetu jako źródła promocji,
sprzedaży i dystrybucji oferty turystycznej,
rozwój technologii IT w turystyce (GPS, aplikacje
na telefony komórkowe, interaktywne i multimedialne przewodniki, nowe formy prezentacji),
liczni leżajszczanie zamieszkali za granicą jako
potencjalni ambasadorowie marki lokalnej.
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Część III:
Programowanie rozwoju
turystyki
38

Kwintesencją pomysłu na turystyczny rozwój Leżajska jest zbudowanie nowej narracji na temat
miasta, której istota sprowadza się do prezentacji kluczowych atrakcji historyczno-urbanistyczno-religijnych, w nowatorski i niekonwencjonalny sposób. Istotą narracji z turystami, inwestorami, partnerami
jest hasło Poznaj Leżajsk poprzez HISTORIĘ – WSPÓŁZAWODNICTWO - BIESIADĘ.
Głównym celem promocji turystyki jest doprowadzenie do sytuacji, w której podróżujący spędzi
kilka dni w Leżajsku, podczas których będzie mógł poznać w sposób kompleksowy wszystkie atrakcje,
przyczyniając się tym samym do gospodarczego wzrostu miasta.
Koncepcja rozwoju turystyki sprowadza się do, opisanego w niniejszym rozdziale, harmonijnego
połączenia elementów atrakcyjnego zwiedzania (poprzez „prowadzenie za rękę” w atrakcyjnej formie
np. przez audiobooka lub przewodnika, animatora), grę miejską (wykorzystującą wiedzę/intelekt i umiejętność kojarzenia oraz sprawność ruchową), konkursy na najciekawszą opowieść wielokulturową, turniej opowiadaczy i bajarzy etc. Wszystko to opierać się będzie o element współzawodnictwa (istotny
czynnik atrakcyjności i nowatorstwa). Chcemy oddziaływać na wszystkie zmysły naszych turystów (intelekt, emocje, sferę ruchową, zamiłowanie do konkurencji i rywalizacji).
Element współzawodnictwa przejawiać się będzie także w obszarze turystyki czynnej (sportowej). W naszym założeniu istotne jest połączenie turystyki czynnej/zwiedzającej (bazującej na intelekcie, wiedzy, zabarwionej pazurem rywalizacji) z turystyką stricte ruchową, bazującą na sportowej rywalizacji, pełnym wykorzystaniu walorów środowiskowych (las, ścieżki rowerowe, rzeka, trasy konne).
Leżajsk może stanowić swoisty łącznik między atrakcyjnym miastem, pozbawionym jednak dużej bazy noclegowej, a wsią oferującą dobre warunki agroturystyczne i stanowiącą kontynuację turystyki czynnej, zdrowej, wykorzystującej atuty środowiska.
Element przyrodniczo-sportowy warto atrakcyjnie wypromować przez pryzmat zdrowej rywalizacji proponując atrakcyjne marketingowe produkty np. wielobój leżajski (np. pięciobój- nawiązujący
do możliwości startowania w kilku konkurencjach: rower, kajak, bieg, konie, psie zaprzęgi). Można
także zastanowić się nad zorganizowaniem trójboju leżajskiego uwzględniającego konkurencje sportowe uzależnione od pór roku (np. trójbój zimowy: psy, konie narty / letnio-wiosenny: rower, kajak,
bieg).
Przedstawiona szczegółowo w niniejszym rozdziale, sekwencja atrakcji mogłaby być następująca. W ciągu dnia goście uczestniczą w wybranych programach sportowych (współzawodnictwo), albo
kulturalnych (kościół, klasztor, cmentarz, ratusz, kamienice itp.). Mogą brać udział w atrakcyjnej grze
miejskiej (instrukcje otrzymają na smartfona). Wieczorem uczestniczą w Leżajskim Targowisku Sztuki
w ramach którego ogłaszane są wyniki gry miejskiej, prowadzony turniej opowiadaczy
i bajarzy według wcześniej przesłanych reguł (w nawiązaniu do historycznej spuścizny miasta). W jednym czasie i przestrzeni przenikają się trzy kultury; towarzyszą temu występy artystów, pokazy sztuk
performatywnych, warsztaty zabawkarskie i kulinarne oraz wspólne biesiadowanie.
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Całość atrakcji należy „sprzedawać” w systemie odpowiednio skalkulowanych pakietów przyjazdowych. Niewątpliwe jednym z głównych elementów promocji powinny być odpowiednie hasła marketingowe np. „Przybij piątkę z Leżajskiem” - czyli pięciodniowy przyjazd do miasta (pięciobój sportowy, poznanie pięciu narodowości – Polaków, Żydów, Rusinów/Ukraińców, Niemców, Austriaków
współtworzących historię i kulturę miasta, zatrzymanie się w 5 gospodarstwach agroturystycznych itd.)
– jako doskonała alternatywa dla wyjazdów do dużych aglomeracji. W cykl pobytu wplecione powinno
być uczestnictwo w zorganizowanym w niekonwencjonalny sposób Leżajskim Targowisku Sztuki (w
konwencji kilkudniowego festiwalu/święta miasta).
Niekonwencjonalne może być także badanie satysfakcji polegające uzyskiwać informacje na bazie przesłanych przez turystów na FB Leżajska, danych oraz zdjęć (np. ranking atrakcji).
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3.1. Podstawowe produkty turystyczne
W kontekście turystyki jako gałęzi gospodarki mówi się o tzw. produktach turystycznych, które
w rozumieniu powszechnym nie oznaczają dóbr bezpośredniej konsumpcji. Produkt turystyczny jest to
zbiór dóbr i usług, z których mogą korzystać turyści i które stanowią dla nich przedmiot zainteresowania. Produkt turystyczny cechuje się pewną złożonością – tzn. produktem turystycznym nie jest pojedyncza atrakcja, wydarzenie lub zabytek. W ramach produktu powiązane są ze sobą dobra materialne
i usługi. Produkt turystyczny ma charakter realny i rynkowy, a nie teoretyczny, gdyż z niego korzystają
turyści. Jako, że produkty są przedmiotem specjalnego zainteresowania i świadomego wyboru przez
turystów w znacznej mierze mogą warunkować cel podróży.
Proponując produkty turystyczne dla Leżajska wygenerowano pomysły, które pozwolą zwiększyć
ruch turystyczny w stosunku do obecnie odnotowywanego. Zaproponowano opracowanie i rozwijanie
następujących czterech produktów turystycznych:


Leżajsk dla Aktywnych,



Leżajsk Staromiejski,



Leżajsk Kulinarny,



Leżajsk Trzech Kultur.

3.1.1. Leżajsk dla Aktywnych
Walory

Cechy produktu
Lokalizacja
Rynki docelowe
Potencjał produktu
Okres oferty

Leżajsk dla Aktywnych
 liczne trasy rowerowe, w tym szlak Green Velo
 istniejąca infrastruktura w postaci obiektów sportowych
 duża powierzchnia lasów, w tym blisko 40 ha rezerwat przyrody
 działalność i oferta Nadleśnictwa Leżajsk
 bliskość rzeki San i jego dopływu – rzeki Jagódka
 zbiornik wodny – Zalew Floryda
wyprawy kilkugodzinne i całodniowe, specjalne oferty weekendowe (2-3 dniowe)
teren miasta i okolice
turyści krajowi i międzynarodowi, grupy i osoby indywidualne, mieszkańcy, osoby
uprawiające sport, pracodawcy (wyjazdy integracyjne)
duży w związku panującą modą na aktywny i zdrowy tryb życia
całoroczna, pod warunkiem przygotowania oferty na każdą porę roku

Idea:
Produkt turystyczny skierowany jest dla pasjonatów i amatorów aktywnie spędzających czas.
Formy aktywności mogą być bardzo różne i mieć charakter mniej lub bardziej wymagający sprawności
fizycznej: jazda na rowerze, spływ kajakiem, spacery piesze (nordic-walking), jazda konna, jazda psim
zaprzęgiem, wędkowanie itd.
Opis produktu:
Produkt opiera się na wykorzystaniu potencjału walorów przyrodniczych oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej pod kątem aktywności sportowo-ruchowej. Leżajsk leży na trasie rowerowej Green
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Velo i jest doskonałym miejscem, z którego można udać się na wyprawę rowerową w trzech kierunkach
wspomnianej trasy. Inne trasy rowerowe to:


Leżajsk–Brzóza Królewska–Julin–Leżajsk – trasa liczy około 40 km i prowadzi zarówno drogami
asfaltowymi, jak i utwardzonymi drogami leśnymi,



Leżajsk–Ożanna–Wierzawice–Leżajsk – trasa liczy około 30 km i prowadzi głównie drogami asfaltowymi,



Leżajsk–Podkudłacz–Julin–Leżajsk – trasa liczy około 40 km i prowadzi zarówno drogami leśnymi
jak i drogami asfaltowymi.
Infrastrukturę sportowo-rekreacyjną stanowią obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

kryta pływalnia „Oceanik” z jacuzzi, brodzikiem dla dzieci, gejzerami, zjeżdżalnią, sauną; Stadion Miejski; zalew „Floryda”. Ponadto blisko 25% powierzchni miasta stanowią lasy, w tym rezerwat przyrody
„Las Klasztorny” o powierzchni 39,5 ha.
Nadleśnictwo Leżajsk wytyczyło również szlak konny, który przeznaczony jest do turystycznego
i rekreacyjnego użytkowania koni wierzchowych. Szlak można pokonać trasą dłuższą - 13,4 km, oraz
krótszą - 7,4 km. Dużą popularnością wśród myśliwych cieszą się leżajskie lasy, do których na polowania przyjeżdżają grupy nie tylko z terenu całej Polski ale i z zagranicy. Nadleśnictwo oferuje także wiele
innych form spędzania czasu w nadzorowanych lasach.

3.1.2. Leżajsk Staromiejski
Walory

Cechy produktu
Lokalizacja
Rynki docelowe

Potencjał produktu
Okres oferty

Leżajsk Staromiejski
 zabytki i zespoły architektoniczne wpisane do rejestru zabytków
 funkcjonowanie Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta
 funkcjonowanie Muzeum Ziemi Leżajskiej
zwiedzanie
teren miasta
turyści zagraniczni i krajowi, grupy i osoby indywidualne, rodziny z dziećmi, miłośnicy architektury, sztuki i historii, studenci kierunków artystycznych, uczelnie
wyższe i szkoły artystyczne, wycieczki szkolne
dość duży, lecz wymagający odpowiedniego pozycjonowania na rynki docelowe
całoroczna, z możliwością pozycjonowania pod poszczególne rynki docelowe
(np. studenci – w trakcie roku akademickiego, uczniowie – pod koniec roku szkolnego)

Idea:
Idea produktu turystycznego polega na zaprezentowaniu zabytkowych obiektów i zespołów architektonicznych składających się na unikatowy XVI wieczny układ urbanistyczny o znaczeniu ponadlokalnym. Historyczna część miasta może być, z jednej strony przedmiotem zainteresowania miłośników architektury i osób zawodowo związanych z architekturą, z drugiej – stanowić atrakcję dla turystów i przyjezdnych.
Opis produktu:
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Na terenie Leżajska znajdują liczne zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, które stanowią dużą wartość historyczną i kulturową, Najważniejsze z nich to: Ratusz i zespół zabudowy śródmiejskiej z XVIII i XIX wieku, Pałac Miera, Dworek Podstarościch przy ul. Słowackiego oraz Zespół
Dworu Starościńskiego (siedziba Muzeum Ziemi Leżajskiej).
Poprzez działalność Muzeum Ziemi Leżajskiej, (które oferuje trzy stałe ekspozycje: wystawa etnograficzno–zabawkarska, ekspozycja browarnicza, ekspozycja historyczna miasta i regionu oraz wystawy czasowe), a także działalność Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, turystom przybliżana jest
historia Leżajska i okolic. Oferowany produkt turystyczny może stanowić przedmiot zainteresowania
szerokiej grupy odbiorców.
Niewątpliwą atrakcją przyczyniająca się do zwiększenia ilości turystów przybywających do Leżajska byłoby stworzenie mapy (aplikacji) 3D, umożliwiającej zwiedzanie miasta „dziś i kiedyś” poprzez obraz przedstawiający Leżajsk obecnie i w przeszłości.

3.1.3. Leżajsk Kulinarny
Walory
Cechy produktu
Lokalizacja
Rynki docelowe
Potencjał produktu
Okres oferty

Leżajsk Kulinarny
 wielokulturowe tradycje, które oddziałują na sztukę kulinarną
 funkcjonowanie Browaru Leżajsk
spędzanie czasu w towarzystwie, biesiadowanie (charakter statyczny)
teren miasta
turyści zagraniczni i krajowi, grupy i osoby indywidualne, rodziny z dziećmi,
mieszkańcy Leżajska i regionu
średni, wynikający z ograniczenia tematycznego do zagadnień związanych ze sztuką
kulinarną
całoroczna, z nastawieniem na organizację wydarzeń towarzyszących

Idea:
Idea produktu turystycznego polega na prezentowaniu tradycyjnego, zdrowego (ekologicznego),
dobrego i regionalnego smaku, bazującego na lokalnych produktach, ale też tych pochodzących z zagranicy, które wynikają z wielokulturowego charakteru miasta. W sztuce kulinarnej wszystko jest dozwolone, dlatego tradycja może przenikać się z nowoczesnością, oferując niepowtarzalne dania
o niespotykanych smakach.
Opis produktu:
Turysta odwiedzając Leżajsk przez cały rok, może skorzystać z oferty kulinarnej opartej nie tylko
na jakości, ale także przenikających się wpływach różnych tradycji. Szeroka możliwość degustacji i zakupu najświeższych, ekologicznych produktów regionalnych, a także możliwość zapoznania się
z procesem produkcji niektórych wyrobów będzie tym, co przyciągnie nie tylko turystów, ale też społeczność miasta i regionu.
Oprócz tradycyjnego i nowoczesnego podejścia do sztuki kulinarnej rozwijana i promowana będzie idea ruchu slow food. Głównym jego założeniem jest celebrowanie i pielęgnowanie smaku potraw
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oraz promowanie regionalnej naturalnej żywności. Bazowanie na naturalnych składnikach, brak konserwantów, oraz tradycyjne i unikalne sposoby produkcji, to podstawy wytwarzania żywności promowanej przez ruch slow food. „Slow food łączy przyjemność z jedzenia z odpowiedzialnością, zrównoważonym rozwojem i harmonią z naturą” (cyt. Carlo Petrini, założyciel i prezydent Slow Food Global).
Należy zastanowić się nad możliwością prowadzenia przez lokalnych restauratorów, kuchni
z potrawami żydowskimi, ukraińskimi, regionalnymi itp. Niewątpliwie dużym powodzeniem cieszyłby
się również sklep z żywnością ekologiczną, oferujący swoje produkty zarówno na miejscu jak
i w sprzedaży internetowej (np. przetwory, herbaty itp.). Warto zachęcić osoby wytwarzające zdrową
żywność do umożliwienia turystom zwiedzania i obserwacji procesu wyrabiania np. serów, wędlin, regionalnych wypieków itd.
Przy okazji uczestniczenia w odbywających się w przestrzeni miasta wydarzeniach kulturalnych
zawsze należy zadbać o komponent kulinarny, mający na celu przyciągnięcie osób ceniących sobie dobrą kuchnię, nie tylko turystów.

3.1.4. Leżajsk Trzech Kultur
Walory
Cechy produktu
Lokalizacja
Rynki docelowe

Potencjał produktu
Okres oferty

Leżajsk Trzech Kultur
 wielokulturowy charakter miasta
 obiekty związane z kulturą różnych narodów
zwiedzanie
teren miasta
turyści zagraniczni i krajowi, grupy i osoby indywidualne, rodziny z dziećmi, środowiska żydowskie, miłośnicy i znawcy kulturoznawstwa, organizacje wyznaniowe,
pielgrzymi, wycieczki szkolne
duży, wynikający z unikalnej wielokulturowości miasta
całoroczna, wymagająca pozycjonowania pod poszczególne rynki docelowe i nawiązywania relacji z różnymi organizacjami

Idea:
Idea produktu turystycznego polega na przypomnieniu, że w przeszłości Leżajsk był ważnym
ośrodkiem życia społecznego tworzonego przez Polaków, Ukraińców, Niemców, Austriaków i Żydów.
W mieście mieszkało wielu inteligentów, którzy wnieśli trwały i wybitny wkład w rozwój nauki i kultury polskiej. Współżycie ze sobą wielu narodów i tworzona przez nie kultura stanowi ogromne wspólne
dziedzictwo.
Opis produktu:
W przeszłości w Leżajsku kształtowały się i rozwijały kultury wielu narodów. Co prawda dzisiaj
przekrój społeczeństwa nie jest już wielokulturowy, ale dziedzictwo historyczne, które pozostało po
tamtym okresie w znacznym stopniu może oddziaływać na obszar związany z turystyką. Z punktu widzenia rozwoju turystyki Leżajska istotna jest kultura żydowska. Żydzi tworzyli tu własną, oryginalną
– duchową i materialną kulturę, a jednocześnie współtworzyli kulturę polską. Chasydzi z całego świata,
przybywają do grobu cadyka Elimelecha wznosić modły o pomyślność swojego narodu. W Leżajsku
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zachowały się liczne obiekty budowlane związane z różnymi narodami zamieszkującymi miasto. Są to
m.in.:


zespół kościoła farnego w Leżajsku,



bazylika Zwiastowania NMP – klasztor OO. Bernardynów – Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia,



dawna cerkiew parafialna grecko-katolicka p.w. Zaśnięcia Najświętszej Panny Marii (obecnie kościół Jezusa Miłosiernego),



cmentarz żydowski (kirkut) z XVIII wieku przy ul. Górnej z grobem sławnego cadyka Elimelecha
Weissbluma,



„Narodnyj Dom - Proświta” przy ul. Jarosławskiej.
Z każdym z tych obiektów wiąże się bogata historia, która niekiedy sięga nawet ponad pięciu

wieków. Jej upowszechnianie i propagowanie jest równie ważne jak wizualna prezencja poszczególnych
obiektów.
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3.2. Szlaki turystyczne
Szlak turystyczny to inaczej trasa wycieczkowa, która jest oznaczona specjalnymi symbolami
wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Z reguły szlaki turystyczne
poza elementem odpoczynku i rekreacji dostarczają korzystającemu wrażeń edukacyjno-poznawczych
(np. poznanie kuchni związanej z daną kulturą, jej obyczajów, zabytków).
Szlaki turystyczne mogą być traktowane jako odrębna propozycja spędzenia czasu wolnego. Wymagają one jednak od turysty większej aktywności w przemieszczaniu się po terenie. Kompleksowo
prezentują dany obszar/zagadnienie. Stanowią doskonałe uzupełnienie produktów turystycznych. Szlak,
w ujęciu całościowym, pozwala na pokonanie danej trasy z przystankami np. w restauracji oferującej
potrawy regionalne, w miejscach ważnych kulturowo, w prywatnych gospodarstwach, w których można
zapoznać się ze zwyczajami i tradycją.
Z założenia każdy szlak swoim przebiegiem i atrakcjami towarzyszącymi na trasie pozwala turyście na spędzenie w Leżajsku minimum 2 dni.

3.2.1. Szlak Staromiejski
Leżajsk jest jednym z najstarszych miast południowo-wschodniej Polski. Bogata historia Leżajska pozostawiła liczne zabytki nieruchome i ruchome. Szlak oprowadza turystę po najważniejszych
obiektach zabytkowych i zespołach architektonicznych składających się na unikatowy XVI wieczny
układ urbanistyczny miasta. Szlak pozwala turyście poznać dawną kuchnię regionalną, lokalny browar
oraz zapoznać się z tradycją i kulturą regionu.
Proponowany sposób przemieszczania się: pieszy spacer, jazda rowerem, przejazd samochodem.

3.2.2. Szlak Przyrodniczy
Szlak ma charakter edukacyjno-poznawczy. Bogactwo naturalne Leżajska stanowią lasy, które
zajmują blisko ¼ terytorium miasta. Lasy tworzą zwarte kompleksy, które charakteryzują się odmienną
florą. Z kolei rezerwat przyrody „Las Klasztorny” oddaje stosunki przyrodnicze, jakie występowały
w dawnej Puszczy Sandomierskiej. Przemierzając trasę szlaku można zapoznać się z miejscem życia
licznych zwierząt objętych ochroną, w tym bociana białego. Atrakcję stanowi także kilkanaście gatunków roślin chronionych, w tym ponad połowa objętych całkowitą ochroną.
Szlak ten może być połączony z myślistwem.
Proponowany sposób przemieszczania się: pieszy spacer, częściowo jazda rowerem.
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3.2.3. Szlak Trzech Kultur
Przebycie szlaku pozwala zapoznać się z najważniejszymi miejscami historycznymi związanymi
z kulturą łacińską, prawosławną i żydowską. Na jego trasie turysta ma możliwość odwiedzić liczne
zabytki i miejsca związane z wyznaniem rzymskokatolickim, wyznaniem grekokatolickim oraz religią
żydowską oraz zapoznać się z kuchnią różnych kultur.
Proponowany sposób przemieszczania się: pieszy spacer, jazda rowerem, przejazd samochodem.

3.2.4. Szlak Elimelecha
Elimelech Weissblum z Leżajska był rabinem żydowskim i jednym z pierwszych cadyków w historii judaizmu. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli chasydyzmu. Był
uczniem, a później następcą Dow-Bera z Międzyrzeca. Po latach wędrówki i nauczania w I Rzeczypospolitej, w 1772 r. osiadł w Leżajsku. Jego postać obrosła wieloma legendami. Elimelech za życia miał
leczyć nieuleczalnie chorych i rozmawiać ze zwierzętami. Szlak oprowadza po ważnych miejscach, w
których przebywał cadyk Elimelech.
Proponowany sposób przemieszczania się: pieszy spacer.

3.2.5. Szlak dla aktywnych
Jest to w pewnym sensie grupa szlaków dedykowanych osobom lubiącym aktywnie spędzać
wolny czas i chcącym doświadczyć wysiłku sportowego. Szlaki zróżnicowane są ze względu na formę
jaką można je przemierzać. W tym przypadku można wyróżnić szlaki do wyprawy:


pieszej,



rowerowej,



konnej,



kajakowej.
W ramach prowadzonej działalności Nadleśnictwo Leżajsk oferuje też nietypowe formy aktyw-

nego spędzania czasu takie, jak geocaching (gra terenowa polegająca na poszukiwaniu, przede wszystkim z użyciem GPS, „skarbów" ukrytych przez jej innych uczestników), czy też jazda psim zaprzęgiem.
Często na terenie lasów grupy myśliwych z Polski i zagranicy organizują polowania. Z uwagi na
to warto zorganizować im infrastrukturę niezbędną do tego aby mogli przyjeżdżać na dłuższy okres
wraz z rodzinami.
Proponowany sposób przemieszczania się: pieszy spacer, jazda rowerem, jazda konna, spływ kajakiem.
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3.3. Tradycje lokalne
Tradycje lokalne mające swoje odzwierciedlenie w ramach organizowanych imprez, wydarzeń
kulturalnych i uroczystości. Mogą funkcjonować jako odrębny byt, kształtowany przez ich organizatorów, ale także mają potencjał, by uzupełniać zaproponowane produkty turystyczne. Z punktu widzenia
rozwoju sektora turystyki Leżajska bardziej wartościowe jest wkomponowanie imprez, wydarzeń, uroczystości w całościową ofertę turystyczną i w ten sposób uzyskanie efektu synergii podczas ich organizacji. Dzięki temu oraz cykliczności wydarzeń można oczekiwać większej liczby uczestników – z kolei
produkty turystyczne mogą liczyć na zwiększenie atrakcyjności poprzez komplementarne komponenty.

3.3.1. Obecne wydarzenia cykliczne
1) Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
Opis:
Festiwal od 25 lat jest na stałe wpisany w kalendarz imprez kulturalnych zarówno regionu jak
i kraju. Do 2015 r. koncerty odbywały się jeden raz w tygodniu (w poniedziałki) w okresie miesięcy
letnich, najczęściej była to trzecia dekada czerwca oraz lipiec i sierpień. Od 2016 r. zmieniono formułę
organizacyjną; początek festiwalu to koncerty w czterech kolejnych dniach (od piątku poczynając) w
tym jeden plenerowy na placu Mariackim. Kolejne koncerty odbywają się według dotychczasowej tradycji tj. w poniedziałki, z ostatnim – na przełomie lipca i sierpnia.
Rekomenduje się rozważenie warsztatów organowych dla młodych organistów, najpierw obejmujących
organistów z Polski, z czasem – z krajów UE. Może być to w formule imprezy towarzyszącej MFMOiK
lub jako samodzielne wydarzenie.
Powiązania:


produkty turystyczne: Leżajsk Trzech Kultur;



szlaki turystyczne: Szlak Trzech Kultur.

2) Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej
Opis:
Organizowany od dziewięciu lat przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Leżajsku oraz
Towarzystwo Promocji Kultury Muzycznej w Leżajsku (od 2016 r. we współpracy z Miejskim Centrum
Kultury w Leżajsku i Miastem Leżajsk) odbywa się w drugiej połowie maja i gromadzi uczniów ze
szkół muzycznych I i II stopnia z całej Polski.35 Oprócz przeglądów konkursowych mają miejsce także
imprezy towarzyszące – koncerty zaproszonych zespołów, prezentacje dawnych instrumentów muzycz-

W IX Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej, który odbył się w dniach 18-20 maja 2016 r. udział wzięło
250 uczniów z 29 placówek z całej Polski.
35
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nych. Konkursowe występy odbywają się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia, Miejskim Centrum Kultury, a także w obiektach oo. Bernardynów. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej jest wydarzeniem otwartym dla publiczności.
Powiązania:


produkty turystyczne Leżajsk Staromiejski, Leżajsk Trzech Kultur;



szlaki turystyczne: Szlak Staromiejski, Szlak Trzech Kultur.

3.3.2. Proponowane wydarzenia cykliczne
1) Leżajskie Targowisko Sztuki
Opis:
Tradycje związane z leżajskim klasztorem oraz czynionymi tam cudami spowodowały, że liczne
targi i odpusty leżajskie znane były w całej Małopolsce, a sprzedawane przy tej okazji towary rozchodziły się na terenie całego kraju. Wydarzenia są odtworzeniem dawnych tradycji, ale też powiązaniem
ich z wielokulturowym charakterem Leżajska. W jednym czasie w przestrzeni miasta przenika się kultura polska, żydowska i ukraińska, dodatkowo wzbogacona występami artystów i performerów z nurtu
kulturowego36, którzy swoimi występami wciągają do gry i zabawy widzów. W przeszłości w Leżajsku
prężnie rozwijało się też zabawkarstwo gliniane i drewniane. Rekomenduje się, by podczas Leżajskiego
Targowiska Sztuki przypomnieć tradycyjne metody produkcji zabawek i wyrobów glinianych.
Powiązania:


produkty turystyczne: Leżajsk Trzech Kultur, Leżajsk Kulinarny, Leżajsk Staromiejski;



szlaki turystyczne: Szlak Staromiejski, Szlak Trzech Kultur.

2) Festiwal Dawnych Smaków
Opis:
Wydarzenie kilkudniowe, w ramach którego pokazane zostaną m.in. tradycje: browarnictwa silnie zakorzenionego w Leżajsku; związane z łowiectwem; kuchni polskiej, żydowskiej i ukraińskiej.
Leżajski browar należy pokazać jako spadkobiercę lokalnej tradycji browarniczej sięgającej XVI wieku,
kiedy w 1525 r. król Zygmunt I Stary nadał miastu przywilej warzenia piwa i zabronił szynkować piwo
i inne trunki w odległości mniejszej niż mila od granic miasta.37 Natomiast spore areały leśne, w których
żyjąca zwierzyna jest ich trwałym i nierozłącznym elementem, sprzyjają rozwojowi pasji związanych z
łowiectwem. Członkowie kół łowieckich to osoby szczególnie oddane swojemu zainteresowaniu, dla
których takie wydarzenia stanowi dużą atrakcję i możliwość zaprezentowania kuchni myśliwskiej.

Więcej na temat idei: https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_circus.
Więcej o historii browarnictwa na Ziemi Leżajskiej można przeczytać na stronie internetowej Muzeum Ziemi
Leżajskiej: http://muzeum-lezajsk.pl/ekspozycja-browarnicza.
36
37
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Powiązania:


produkty turystyczne Leżajsk Kulinarny, Leżajsk Staromiejski, Leżajsk Trzech Kultur;



szlaki turystyczne: Szlak Staromiejski.

3) Noc Restauracji/Dzień Restauracji
Opis:
Sztuka kulinarna w Leżajsku ma być doceniana nie tylko przez turystów, ale także mieszkańców
miasta i regionu. Dla podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania przez szefów kuchni kulinarnych kreacji związanych z historią i tradycją Leżajska. Lokale (szefowie kuchni) w ramach tego wydarzenia walczą o uznanie swoich klientów
oferując niepowtarzalne i niecodzienne propozycje kulinarne w przystępnych cenach. Na zwycięzcę
w tej rywalizacji czeka tytuł Najlepszego Szefa Kuchni w Leżajsku i nagroda, a sam lokal zyskuje prestiż i uznanie.
Powiązania:


produkt turystyczny: Leżajsk Kulinarny.
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3.4. Kierunki rozwoju infrastruktury turystycznej
Konkurencyjność zaproponowanych produktów turystycznych dla Leżajska w znacznym stopniu
zależy również od dostępnej infrastruktury turystycznej, która umożliwia komercjalizację produktów
turystycznych i ich odpowiednie plasowanie na rynku turystycznym. Z tego względu należy czynić starania zmierzające do rozwoju infrastruktury turystycznej, która musi cechować się odpowiednim standardem oraz dostępnością komunikacyjną w tym dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Podstawową infrastrukturą jest baza noclegowa i gastronomiczna. Oprócz niej występuje cała infrastruktura
związana z poszczególnymi produktami turystycznymi, np. infrastruktura rekreacyjno-sportowa, muzea, infrastruktura przy szlakach turystycznych itd.

3.4.1. Baza noclegowa
Przeprowadzona w drugiej części dokumentu analiza wykazała, że Leżajsk nie dysponuje wystarczającą bazą noclegową. Brak zróżnicowania jej pod względem standardu może być przyczyną rezygnacji potencjalnych turystów z przyjazdu do miasta, spędzenia w nim wolnego czasu, a przede wszystkim zatrzymania się na nocleg.
Budowa dużego hotelu przez inwestora prywatnego lub jedną z sieci hotelarskich jest mało realna
– właściwszym kierunkiem wydaje się otwieranie mniejszych hoteli, pensjonatów, moteli i zajazdów
(ulokowanych przy drogach dojazdowych oraz restauracjach), które mogą jednorazowo obsłużyć od
kilkunastu do kilkudziesięciu osób (np. jedną wycieczkę autokarową). Takie obiekty noclegowe przy
zapewnieniu odpowiedniego standardu będą również atrakcyjne dla turystów indywidualnych i rodzin.
Zazwyczaj są to inwestycje prywatne, mieszkańców miasta, pozwalające rozwijać się lokalnej przedsiębiorczości.
Jednocześnie warto zachęcać do tworzenia gospodarstw i kwater agroturystycznych, które
w ostatnich latach stają się coraz popularniejsze, szczególnie wśród grupy turystów na co dzień żyjących
w większych miastach, niemających styczności ze sposobem życia i funkcjonowania na wsi. Dodatkową
atrakcją, w takim miejscu zakwaterowania może być możliwość spróbowania regionalnej kuchni i zakup
regionalnych wyrobów, wspólne przygotowywanie pewnych potraw z produktów uprawianych na miejscu i wyrobów rękodzielniczych, czy też okazja do obserwacji jak przebiega dzień/praca w gospodarstwie.
Należy rozważyć utworzenie pola namiotowego i campingu. Oferta ta skierowana byłaby głównie
do osób spędzających wolny czas aktywnie, dla których wysoki standard noclegu nie odgrywa pierwszoplanowego znaczenia.
W zaplecze do obsługi pielgrzymów inwestuje Fundacja Chasydów Leżajsk-Polska. W skład
kompleksu będą wchodzić m.in. sale modlitewne, mykwa rytualna, restauracja i hotel. Inwestycja w
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części powstanie na bazie istniejących już budynków przy ul. Studziennej i placu Targowym oraz w
nowej lokalizacji przy ulicy Dolnej.
Opcjonalnym rozwiązaniem w okresie wzmożonego ruchu turystycznego może być przystosowanie placówek oświatowych do tymczasowego miejsca noclegowego.

3.4.2. Baza gastronomiczna
Bazę gastronomiczną na terenie miasta powinny tworzyć głównie obiekty noclegowe, co stanowiłoby zintegrowaną ofertę (nocleg + wyżywienie) oraz samodzielne punkty gastronomiczne (restauracje, karczmy/knajpy, puby, lokale bistro itd.). Obecnie turyści szukają miejsc, które swoim wyglądem
i ofertą nawiązywałyby do miejscowej tradycji i historii. Ze względu na wielokulturową historię Leżajska w gastronomii może tkwić ogromny potencjał. Kuchnia jaką mogą proponować punkty gastronomiczne może być zróżnicowana pod kątem różnych kultur. To zróżnicowanie może skłaniać także do
kulinarnych eksperymentów, tj. łączenia różnych półproduktów i tworzenia nowych dań, na bazie cech
charakterystycznych dla kuchni poszczególnych kultur i okresów historycznych.
Odrębną bazę gastronomiczną stanowią gospodarstwa agroturystyczne, chociaż ich oferta skierowana jest zazwyczaj do klientów korzystających z noclegu. W tym przypadku większość posiłków przygotowywana jest z produktów pochodzących z gospodarstwa właścicieli (np. warzywa z pola, mleko
prosto od krowy, mięso z własnej hodowli, chleb wypieczony w domowym piecu, miód z pasieki itd.).
W przypadku gospodarstw ekologicznych posiłki mogą stanowić wartość dodaną dla klienta.
Tradycje kulinarne kultywowane są także w kołach gospodyń wiejskich w okolicznych miejscowościach. Stworzenie w mieście z ich udziałem punktu gastronomicznego, gdzie na co dzień mogłyby
oferować własne potrawy, produkty i półprodukty byłoby atrakcją samą w sobie, w dodatku rzadko
spotykaną. Warto też rozważyć nawiązanie współpracy z właścicielami tzw. food trucków, które nie
tylko serwują proste dania i przekąski, ale podobnie jak produkty kół gospodyń wiejskich, same w sobie
stanowią atrakcję. Udział food trucków jest coraz bardziej widoczny na imprezach organizowanych w
miastach. Są tam nieocenione w przypadku większej liczbę uczestników i niedostatków bazy gastronomicznej.
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3.5. Techniki i metody promocji produktów turystycznych
Prawidłowy rozwój turystyki i zaproponowanych produktów turystycznych w dużej mierze zależy od prowadzonych działań promocyjnych, które przede wszystkim muszą być skuteczne i skierowane do określonego rynku turystycznego (grupy docelowej). Kluczowa jest decyzja turysty o miejscu,
do którego zamierza się wybrać. Promocja ukierunkowana jest na zachęcanie do odwiedzenia Leżajska
i skorzystanie z szerokiej oferty wielu możliwości spędzenia wolnego czasu.
Skutecznym działaniem marketingowym, promującym miasto, powinny być imprezy i inne wydarzenia odbywające się na terenie Leżajska. W tym przypadku kluczowe jest aby turyści mogli czynnie
w nich uczestniczyć. Możliwość zakupienia produktów/pamiątek związanych z daną imprezą/wydarzeniem pozwala utrwalać pamięć o miejscu, w którym się było. Jest to równie ważne jak jakość organizowanych wydarzeń, które powinny oferować coś wyjątkowego, co utkwi w pamięci turysty i będzie kojarzyć się z Leżajskiem.
Co ważne – działania promocyjne i informacyjne winny być powierzone osobom i podmiotom,
które są do tego odpowiednio przygotowane i posiadają stosowne kompetencje i doświadczenie. Działania chybione lub źle przygotowane będą jedynie generować koszty.

3.5.1. System informacji turystycznej
Od dobrze działającego sytemu informacji turystycznej zależy, jak zaspokajane będą potrzeby
turystów w zakresie komunikacji, korzystania z noclegów i punktów gastronomicznych, uczestniczenia
w imprezach i wydarzeniach, odwiedzania atrakcji turystycznych, a więc nabywania usług i towarów
związanych z produktami turystycznymi. Przekłada się to bezpośrednio na dochody podmiotów gospodarczych związanych z branżą turystyczną i okołoturystyczną oraz realne wpływy budżetowe miasta.
Dobrze zorganizowana informacja turystyczna to przede wszystkim:


jednolity i uporządkowany zasób danych, który jest gromadzony, przetwarzany i weryfikowany
przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i technik cyfrowych,



wielokanałowa sieć dystrybucji informacji wykorzystująca zarówno tradycyjne techniki jak i te nowoczesne,



zlokalizowane w kluczowych miejscach na terenie miasta punkty informacyjne.
W Leżajsku funkcjonuje Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, które realizuje swoje

zadania w ramach struktur Miejskiego Centrum Kultury. Do podstawowych jego zadań należy:


gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu miasta,



dystrybucja informacji i jej udostępnianie na terenie całego kraju,



obsługiwanie turystów krajowych i zagranicznych,



posiadanie pełnego asortymentu wydawnictw własnych,



prowadzenie danych statystycznych dotyczących liczby turystów,
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poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku,



udział w targach turystycznych i innych,



aktualizowanie bazy turystycznej i gastronomicznej,



współpraca z mediami i branżą turystyczną,



aktywna współpraca z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami instytucjami w zakresie kreowania
lokalnego produktu turystycznego i jego promocji,



wydawanie i kolportaż własnych materiałów promocyjnych i informacyjnych.
Ponadto CITiK współpracuje z instytucjami i podmiotami samorządowymi, kulturalnymi, oświa-

towymi oraz społecznymi uczestniczącymi w rozwoju i promocji ruchu turystycznego Leżajska oraz
Ziemi Leżajskiej.38 Warto rozważyć zaproponowanie podmiotom zewnętrznym (np. biurom podróży)
wspólne stworzenie, a następnie sprzedaż Pakietów Turystycznych Leżajska (wyżywienie + zakwaterowanie + atrakcje).
Działania priorytetowe:


Aktualizacja portalu CITiK i dostosowanie go do obecnych trendów w zakresie budowania portali
internetowych i ich wyglądu, w tym zapewnienie pełnej funkcjonalności portalu na urządzeniach
mobilnych.



Wzmocnienie zasobów organizacyjnych, w tym ludzkich CITiK.



Uruchomienie nowych profili Leżajska dedykowanych turystyce w mediach społecznościowych
i kanałach komunikacji multimedialnej, co pozwoli zwiększyć zasięg informacji turystycznej. Tego
rodzaju profile wymagają stałej obsługi i aktualizacji – nie mogą być „martwe” lub sporadycznie
zasilane nowymi materiałami informacyjnymi.



Wdrożenie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej dla materiałów związanych z turystyką. Zachowanie z góry ustalonych standardów przy opracowywaniu różnego rodzaju materiałów będzie
stanowiło o ich jakości, ale także zwracało uwagę odbiorców.



Przygotowanie i umiejscowienie samoobsługowych punktów informacji turystycznej na terenie
miasta, w których bezpłatnie będą udostępniane materiały drukowane i multimedialne. Zazwyczaj
są to miejsca wyposażone w odpowiednie stelaże do ekspozycji materiałów informacyjnych. Dodatkowo mogą być zamontowane urządzenie multimedialne.



Napisanie aplikacji „Leżajsk dla Turysty” na urządzenia mobilne dedykowanej turyście, która będzie posiadać różne funkcjonalności, np. kalendarz imprez/wydarzeń, baza noclegowa, baza gastronomiczna, mapy szlaków turystycznych, fiszki/opisy produktów turystycznych itd.
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Współpraca z lokalnymi regionalistami w zakresie oprowadzania wycieczek.

Portal Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Leżajsku, www.citik.kultura.lezajsk.pl.

54

3.5.2. Promocja i wizerunek
Wszelkiego rodzaju działania promocyjne, aby przynosiły zamierzony efekt, a więc promowały
i przyciągały turystów oraz mieszkańców do skorzystania z oferty miasta, muszą być dedykowane i dostosowane do odpowiedniego odbiorcy. Działania promocyjne pozycjonowane „do wszystkich” nie
przynoszą zamierzonych efektów.
Działania priorytetowe:


Opracowanie materiałów informacyjnych (ulotek, folderów, map itp.) na temat produktów i szlaków
turystycznych w różnych językach w formie papierowej i elektronicznej.



Stworzenie katalogu pamiątek lokalnych związanych z Leżajskiem, zlecenie ich produkcji i dalsza
dystrybucja (zorganizowanie punktów sprzedaży pamiątek).



Przygotowanie i wydanie folderu - kalendarza imprez/wydarzeń z powiązaniem do innych produktów turystycznych.



Opracowanie „Spaceru 3D dziś i kiedyś”.



Opracowanie przewodnika audio, dzięki któremu będzie można odsłuchać najważniejsze informacje o mieście i obiektach historycznych, a także zapoznać się z „ciekawostkami” dotyczącymi poszczególnych miejsc.



Stworzenie wirtualnych makiet pokazujących Leżajsk (jego zabudowę) w różnych okresach historycznych.



Umieszczanie reklam w prasie branżowej i tematycznych portalach internetowych promujących
produkty turystyczne, które dedykowane są specyficznym grupom docelowym.



Organizowanie objazdowych wycieczek dla takich grup odbiorców jak dziennikarze, przedstawiciele touroperatorów, punktów informacji turystycznej itd., w celu przedstawienia oferty turystycznej miasta.



Udzielanie wywiadów w mediach, organizowanie konferencji prasowych, których celem jest pogłębianie wiedzy o ofercie turystycznej miasta.



Udzielanie pomocy (np. w postaci doradztwa) lokalnym przedsiębiorcom i mieszkańcom, w tworzeniu restauracji, kuchni regionalnych, miejsc noclegowych, sklepów ze zdrową żywnością.



Obsługa gospodarcza potencjalnych inwestorów przez Centrum Obsługi Inwestora i Turysty w Powiecie Leżajskim.



Opracowanie i dystrybucja przez podmioty zewnętrzne Pakietów Turystycznych Leżajska (wyżywienie + zakwaterowanie + atrakcje).
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3.6. Poznaj Leżajsk – unikalna oferta turystyczna
KIERUNEK NA WEEKEND? CITY BREAK W LEŻAJSKU!

Kwintesencją pomysłu na Leżajsk turystyczny jest prezentacja kluczowych atrakcji historycznourbanistyczno-religijnych w sposób nowatorski i niekonwencjonalny. Istotą Planu Rozwoju Turystyki
Miasta Leżajsk jest przyciągnięcie do miasta turystów oraz zapewnienie im możliwości poznania Leżajska w sposób kompleksowy poprzez różne atrakcje turystyczne i kulturowe oraz zachęcenie w konsekwencji do skorzystania z noclegów.
Wielu ludzi staje przed dylematem: jak spędzić weekend? Pytanie to aktualne jest przez cały rok.
Dominujący obecnie styl życia, ciągła praca oraz wiele obowiązków powodują potrzebę oderwania się
od codziennej rzeczywistości. Aktywny wypoczynek coraz częściej przedkładany jest nad bierne spędzanie czasu w domu. W odpowiedzi na to powinna pojawić się propozycja spędzenia weekendu w
Leżajsku. W zależności od ilości wolnego czasu, potencjalnemu turyście przedstawić należy stosowną
propozycję – może to być np. trzydniowy weekend w Leżajsku czyli harmonijne połączenie elementów
atrakcyjnego zwiedzania, odpoczynku, poznawania kultury i historii miasta oraz aktywności fizycznej.

DZIEŃ I: Leżajsk Staromiejski
Turyści po przyjeździe do miasta udają się na spacer rozpoznawczy - kierunek zwiedzania wytycza Szlak Staromiejski.
Wieczorem - Leżajsk Kulinarny. Posiłek w gospodarstwie agroturystycznym lub w jednym z lokali gastronomicznych w klimatycznym nastroju.
DZIEŃ II: Leżajsk Trzech Kultur
Mając do dyspozycji cały dzień, turyści poznają wielokulturową historię Leżajska na Szlaku
Trzech Kultur. W przeciwieństwie do pierwszego dnia (rozpoznawczego), w drugim – turyści mają czas
na zwiedzanie obiektów „od środka” pod hasłem „niespieszne tempo życia prowincji”.
Po południu turyści biorą udział w organizowanych warsztatach kulinarnych bądź zabawkarskich.
Wieczór może umilić turniej opowiadaczy i bajarzy, który w sprzyjających warunkach atmosferycznych
może odbyć się przy ognisku w gospodarstwie agroturystycznym, a w innym wypadku w regionalnej
karczmie lub browarze.

56

DZIEŃ III: Leżajsk szlakiem przyrodniczym
Dzień aktywności i sportu, spędzony na szlaku przyrodniczym o charakterze edukacyjno-poznawczym, bądź przy wykorzystaniu produktu Leżajsk dla Aktywnych. Sportowe zwieńczenie weekendu pozwoli pozytywnie „naładować baterie endorfinami” i zebrać siły na nowe wyzwania w nadchodzącym tygodniu.
W cykl pobytu może zostać wplecione uczestnictwo w Leżajskich wydarzeniach kulturowych
o charakterze cyklicznym bądź jednorazowym (np. Leżajskie Targowisko Sztuki). Dodatkową atrakcją
weekendową może być możliwość spędzania każdej nocy w innym ośrodku agroturystycznym. Co
prawda pomysł noclegu w kilku gospodarstwach może zwiększyć koszty wyjazdu, jednak wychodzi
naprzeciw potrzebom dzisiejszych turystów, żądnych skorzystania w krótkim czasie z jak największej
ilości atrakcji.
„Weekend w Leżajsku” to oferta turystyczna łącząca w sobie: usługi (hotelarskie, gastronomiczne, przewodnickie, transportowe), obiekty (architektoniczne, zabytki obiekty turystyczne, obiekty
gastronomiczne itp.), wydarzenia (może się zdarzyć, że weekend w Leżajsku pokryje się z odbywaniem
się w mieście wydarzenia kulturowego, co dodatkowo wzbogaci walory wyjazdu, a nawet skłoni turystów do odwiedzenia miasta), szlaki (szlaki turystyczne zaproponowane w rozdziale 3.2. PRTML).
Ważnym elementem proponowanej oferty są przedmioty/gadżety i mimo że może ona funkcjonować
samodzielnie, to jednak uzasadnionym wydaje się być wsparcie jej poprzez różne materiały turystyczne,
w tym ulotki, przewodniki drukowane oraz w formie audiobooków, mapy turystyczne, także aktualizowaną na bieżąco zakładkę dotyczącą turystyki na stronie internetowej miasta, a nawet specjalnie stworzoną dla turystów aplikację, która umożliwiłaby wirtualne zwiedzanie miasta (turysta przemieszczając
się po mieście i udostępniając swoją obecną lokalizację poprzez sygnał GPS informowany byłbyo znajdujących się w pobliżu atrakcjach turystycznych, a także punktów usługowych, takich jak restauracje,
browar itp. Dodatkowo każda z tych informacji uzupełniona by była o informacje na temat danego zabytku, szlaku czy miejsca, które przybliżyłyby przyjezdnym jego historię oraz dały możliwość poznania
bez względu na obecność przewodnika turystycznego).
„Weekend w Leżajsku” daje możliwość połączenia ze sobą turystyki zwiedzającej (bazującej na
intelekcie, wiedzy, poznawaniu) z turystyką aktywną (bazującą na sportowej rywalizacji, pełnym wykorzystaniu walorów środowiskowych dających świetne warunki do aktywności rowerowej, sportów
wodnych, sportów zimowych, jazdy konnej itp.). Synergia tych dwóch rodzajów spędzania czasu stanie
się swoistym łącznikiem między miastem wysoce atrakcyjnym turystycznie, lecz pozbawionym odpowiedniej bazy noclegowej, a elementami wsi, oferującej ciekawe warunki agroturystyczne, wykorzystującej atuty środowiska.
Na ofertę składa się kilka warstw:
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Rdzeń produktu: ma wymiar niematerialny, sprowadza się do podstawowych potrzeb przejawianych przez turystów: potrzeba poznania, zadowolenia, poszerzenia wiedzy, odpoczynku, przeżywania emocji, rywalizacji. Szeroki wachlarz atrakcji, z jakich może skorzystać turysta przyjeżdżający do Leżajska pozwala na realizację wszystkich tych potrzeb.



Produkt rzeczywisty: obejmuje podstawowe elementy pakietu turystycznego, umożliwiające realizację istoty produktu, do których należą kwestie związane z noclegami, wyżywieniem, transportem. W Leżajsku wartość dodaną może tworzyć możliwość korzystania z noclegów w ośrodkach
agroturystycznych, gdzie turysta ma szansę zapoznać się z tradycją oraz domowymi zwyczajami
mieszkańców.



Produkt poszerzony: to wszelkie dodatkowe świadczenia wchodzące w skład oferty turystycznej,
podnoszące rangę jej atrakcyjności. Są to elementy, dzięki którym produkt staje się rozpoznawalny
na tle innych obecnych na rynku. Ogromną rolę mogą odegrać w tej kwestii niekonwencjonalne,
cykliczne bądź jednorazowe wydarzenia kulturowe takie jak proponowane w PRTML „Targowisko
sztuki”, czy wieczorne spotkania w karczmach urozmaicane turniejami opowiadaczy i bajarzy.
Grupa odbiorców proponowanej oferty jest tak naprawdę nieograniczona. W zależności od wieku

oraz kategorii odbiorców program oferty może podlegać modyfikacjom, np:


Dzieci w wieku szkolnym – weekend w Leżajsku jako pomysł na trzydniową wycieczkę dla dzieci
łączącą w sobie elementy edukacji, poznawania historii i kultury, jak również rekreacji i sportu
(szlaki turystyczne, ogniska w ośrodkach agroturystycznych, wyprawy rowerowe, turnieje sportowe). W programie wieczór spędzany w restauracji można zastąpić ogniskiem na łonie natury oraz
zorganizowaniem zawodów sportowych. Dodatkowo, zwiedzanie miasta i poznawanie jego historii
może zostać nieco skrócone kosztem realizacji produktu Leżajsk dla Aktywnych – szlakiem sportowca.



Pracownicy zakładów pracy i firm prywatnych – weekend w Leżajsku jako sposób na integrację
pracowników, lepsze poznanie się poza godzinami pracy, lecz również motywację oraz zebranie
sił do pracy. Ciekawym rozwiązaniem w tej grupie odbiorców mogą okazać się elementy współzawodnictwa i konkurencji, np. przy wykorzystaniu gry miejskiej czy terenów rekreacyjno-sportowych. Dostępne obiekty hotelowe bądź gastronomiczne mogą posłużyć jako miejsce do spotkania
biznesowego i omówienia ważnych kwestii zawodowych, po czym pracownicy będą mogli odprężyć się na łonie natury bądź oddać się poznawaniu miasta.
Ostatnim etapem przed wprowadzeniem oferty na rynek jest odpowiednia reklama i działania

marketingowe jako jego wizualizacja. Należy zacząć od ustalenia systemu identyfikacji wizualnej, spójnego z system identyfikacji wizualnej odpowiednim dla wszelkich działań turystycznych w mieście. W
wersji podstawowej powinno się określić przede wszystkim:


kształt logo oraz jego wariacje kolorystyczne przy pełnym druku i druku w wersji czarno białej,
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kolory firmowe używane w samym logo i jego otoczeniu (materiałach i przewodnikach turystycznych, aplikacji mobilnej, opracowaniach i raportach dotyczących turystyki itp.),



czcionki zastosowane w hasłach reklamowych lub informacjach produktowych,



rozmieszczenie logotypu na różnych typach materiałów względem innych elementów graficznych.
Niekonwencjonalnym elementem weekendu może być również badanie satysfakcji turystów. Za-

miast sztampowych ankiet pojawia się możliwość uzyskiwania informacji przesyłanych za pośrednictwem portalu Facebook w formie opinii oraz tworzenia rankingu atrakcji. Dodatkowo, każdy wyjeżdżający w podziękowaniu za odwiedziny w mieście może zostać bezpłatnie obdarowany uniwersalnym
filmikiem promocyjnym, przesłanym na urządzenie mobilne, który stałby się świetnym nośnikiem informacji i promocji miasta wśród rodziny i znajomych. .
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3.7. Leżajsk – kolebka i stolica chasydyzmu
IDEA
Istotą prezentowanej propozycji jest założenie, iż chcemy wypromować w świadomości gości
i turystów odwiedzających Leżajsk, iż jest to miasto predestynowane do zaszczytnego tytułu kolebki i
stolicy chasydyzmu. Podejmowane działania skierowane będą przede wszystkim do turystów, zarówno
mających korzenie żydowskie, jak i interesujących się ich historią i obyczajami. Przyjazdy gości będą
miały charakter zarówno poznawczo-rekreacyjny jak i emocjonalno-duchowy.
Przewagą konkurencyjną Leżajska wobec innych miast w Polsce, jest jego jednoznaczny związek
z kulturą chasydzką. Wiele miejsc promuje tradycyjny judaizm gdzie przywiązuje się kluczową wagę
do talmudycznego dogmatyzmu i podkreśla znaczenie żarliwej modlitwy, służby Bogu i codziennej pobożności. Natomiast polskich chasydów mieszkających w Leżajsku w XVIII w., a więc
w czasach cadyka Elimelecha, charakteryzowała afirmacja życia, wychwalanie Boga przez taniec
i śpiew. Kwintesencją pobożności był prosty i radosny odbiór świata, idee radości, braterstwa
i miłości oraz niestawianie barier i wymogów, takich jak asceza czy pokuta.
Leżajsk odwiedza rokrocznie znaczna grupa pielgrzymów żydowskich (bez istotnego partycypowania organizacyjno-finansowego w tym procesie przez miasto). Z uwagi na to zaproponowane
zostały działania zmieniające tę sytuację.

CENTRUM EDUKACJI CHASYDZKIEJ
Pragnąc zrealizować powyższą ideę należy rozważyć utworzenie Centrum Edukacji Chasydzkiej – jako miejsca pełniącego dwie podstawowe funkcje:
1. Funkcję ekspercką – dzięki, której Leżajsk byłby postrzegany jako centrum kompetencji
i wiedzy o chasydyzmie. Miejsce, w którym możemy poznać chasydyzm zarówno tradycyjnie - przez
pryzmat wiedzy, historii, legend oraz obyczajów jak i zmysłowo - przez smaki (kuchnię), słuch (muzyka, taniec), dotyk (zabytki) itd.
Doskonałym narzędziem wypełniającym tę funkcję będzie strona internetowa, na której zamieszczane będą informacje, ciekawostki np. o historii, sztuce, religii chasydów. Publikowane będą
wywiady i artykuły z ekspertami z zakresu judaizmu. Strona pełniłaby jednocześnie funkcję platformy, na której mogłyby komunikować się ze sobą osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy oraz nawiązaniem nowych kontaktów w tym zakresie.
2. Funkcję wykonawczą, w następujących zakresach:
a) Przygotowanie najwyższej jakości kadry zarządzającej procesem.
Początkowa faza uruchamiania działalności CEC może wymagać zaangażowania 2-3 osób, które
posiadają

kompetencje

i

mają

doświadczenie
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w

zakresie

marketingu,

turystyki

i nawiązywania oraz utrzymywania relacji. Na dalszym etapie, po przeprowadzeniu większości
prac, bieżące zarządzanie i utrzymanie CEC będzie wymagało stałego zaangażowania 1-2 osób.
b) Nawiązanie kontaktów i zbudowanie relacji partnerskich z instytucjami oraz osobami posiadającymi dorobek i autorytet w tej dziedzinie. Zawiązanie jak największej ilości formalnych i nieformalnych porozumień/umów o współpracy, które pozwolą efektywniej promować i rozwijać proponowaną ideę. W szczególności sugerujemy nawiązanie kontaktu z następującymi podmiotami/osobami:
 prof. Monika Adamczyk-Garbowska – twórca Zakładu Kultury i Historii Żydów na UMCS
Lublin;
 prof. Andrzej Trzciński – kierujący obecnie Zakładem Kultury i Historii Żydów na UMCS
Lublin;
 dr Adam Kopciowski – historyk, specjalista z zakresu historii Żydów;
 prof. Jacek Żurek, dr Monika Szabłowska - Pracownia Literatury Polsko - Żydowskiej na
KUL;
 Tomasz Pietrasiewicz – Dyrektor Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN;
 Tomasz Kranz – Dyrektor, Mariusz Libionka – Kierownik działu naukowego Państwowego
Muzeum na Majdanku.
 prof. Tadeusz Radzik (UMCS);
 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;
 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;
 Ambasada Izraela;
 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej.
c) Promocja i marketing, w tym organizacja wizyt studyjnych.
Wizyty studyjne mają na celu pokazanie przedstawicielom różnych instytucji, organizacji,
znaczącym osobom, mediom, biurom podróży, członkom gmin żydowskich, że Leżajsk ma predyspozycje do bycia kolebką i stolicą chasydyzmu. Wizyty tego rodzaju mają charakter, przede
wszystkim, wizerunkowy i promocyjny. Przyczyniają się również do zawiązywania partnerstw w
zakresie

współpracy.

Zaś

pracownikom

CEC

pozwalają

pogłębiać

wiedzę

i kompetencje. Na wizytę należy zaprosić m.in.: dziennikarzy (przedstawiciele portali branżowych,

prasy

ogólnopolskiej),

biur

podróży,

przedstawicieli

ambasady,

muzeów

oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką judaizmu.
d) Organizacja wydarzeń cyklicznych, wycieczek, warsztatów, gier.
e) Organizacja wystawy w Muzeum Ziemi Leżajskiej, ukazującej kulturę chasydzką.
f) Przygotowanie infrastruktury technicznej i narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie,
takich jak np. aplikacje dla turystów, mapy itp.. Warto również zlecić opracowanie przewodnika
audio do odsłuchiwania najważniejszych informacji o kulturze chasydzkiej np. pod nazwą „Śladami Elimelecha”.

61

g) Opracowanie spójnego programu tożsamości wizualnej obejmującego: stronę internetową, gadżety promocyjne, foldery reklamowe w różnych językach w formie papierowej i elektronicznej.

PROPONOWANE WYDARZENIA
Do Leżajska rokrocznie przyjeżdżają na pielgrzymki przedstawiciele społeczności żydowskiej. Program ich pobytu jest hermetyczny, a instytucje miejskie i lokalne firmy nie partycypują
w zyskach związanych z ich pobytem. Naszym celem zatem jest szersze związanie ich
z Leżajskiem oraz zapraszanie na wydarzenia związane z kulturą chasydzką. Warto zatem uczynić ich
współkreatorami oferty Miasta w zakresie szerzenia kultury chasydzkiej.
1) OFERTA STAŁA
a) Organizowany cyklicznie, dwudniowy „Wielki Kongres Chasydzki”.
Do współtworzenia tego wydarzenia zostaną zaproszeni aktorzy, malarze, poeci i muzycy prezentujący swoje dzieła/utwory, przez które uczestnicy Kongresu mogliby „poczuć ducha chasydyzmu”. Kluczowymi gośćmi będą przedstawiciele instytucji wskazanych powyżej oraz sami chasydzi,
z którymi kontakt nawiąże CEC. Należy zaprosić również wszystkie organizacje branżowe
i pasjonatów kultury żydowskiej, którzy swoim uczestnictwem przyczynią się do poszerzania zainteresowania Leżajskiem jako miejscem związanym z chasydami np. poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych, odgrywanie scenek z życia Elimelecha (np. rozmowy ze zwierzętami, uzdrawianie ludzi).
Niewątpliwą atrakcją byłoby zaproszenie kół teatralnych wystawiających spektakle poświęcone kulturze i życiu społeczności żydowskiej (np. „Skrzypek na dachu”, ceremonia weselna itp.).
Podczas kongresu organizowane będą konkursy w 4 kategoriach:
 Wielki quiz wiedzy „Religia i historia chasydów”
 Przegląd inscenizacji „Obyczaje chasydów”
 Konkurs tańca i muzyki chasydzkiej
 Konkurs kulinarny
b) Ekspozycja „Judaika” w Muzeum Ziemi Leżajskiej, poświęcona kulturze żydowskiej,
a w szczególności chasydzkiej. Zwiedzanie ekspozycji prowadzonej poprzez niekonwencjonalną
narrację wprowadzi turystów w klimat i atmosferę chasydzkiego Leżajska. Stanowić będzie również
wstęp do dalszego poznawania Leżajska chasydzkiego przez pryzmat trzech kluczowych aspektów:
 Religii i historii (w tym holokaustu);
 Obyczajów związanych z kulturą, sztuką, muzyką, tańcem, ceremoniami;
 Kuchni.
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2) OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
Propozycja zakłada oferowanie grupom turystów trzydniowych pakietów pobytowych, składających się z następujących elementów:
a) „Śladami Elimelecha po religii i historii chasydów” – zwiedzanie Leżajska oraz udział w grze miejskiej.
b) Targowisko sztuki i obyczajów chasydzkich – uczestnictwo w warsztatach tematycznych
i konkursach tańca, śpiewu, obyczajów.
c) Bazar koszerności – warsztaty kulinarne połączone z degustacją.
Ideą warsztatów jest opowiedzenie w atrakcyjny sposób o religii, historii, obyczajach chasydów
np. podczas zwiedzania ekspozycji „Judaika” oraz Miasta. Kluczem do innowacyjności oferty będzie
jednak możliwość poznania chasydyzmu poprzez uczestnictwo w warsztatach tematycznych, konkursach, a przede wszystkim w grze miejskiej.
Gra miejska może zostać opracowana w dwóch wariantach:
 Jako quiz, który za pomocą odpowiednio skonstruowanych pytań i odpowiedzi pozwala poznać historię i kulturę chasydów leżajskich.
 Jako gra strategiczna – prowadzona w oparciu o elementy tzw. „grywalizacji” czyli angażowania
ludzi do działań znanych z technik i gier fabularnych i komputerowych do osiągania wyzwań, rywalizacji i współpracy. Warto rozważyć wykorzystanie konwencji znanej z gier RPG (gdzie gracz
wciela się w konkretną, istniejącą bądź fikcyjną postać, którą może dowolnie kierować lub modelować jej zachowania). Można w tym celu wykorzystać postacie takie jak np. Elimelech, kupiec, uczeń
cadyka, wędrowny grajek.
Gra może być prowadzona z zachowaniem chronologii historycznej (np. od czasów Elimelecha do II Wojny Światowej). W zależności od możliwości finansowych gra może być prowadzona
w oparciu o wydrukowane mapy historyczne bądź odpowiednio przygotowane aplikacje elektroniczne.
Warto rozważyć zorganizowanie konkursu dla uczniów na opracowanie scenariusza gry miejskiej. Za najlepsze prace zostanie przyznana materialna nagroda rzeczowa, a pomysł zostanie wdrożony
pod kierunkiem jej autora.

PROGRAM POBYTU
DZIEŃ I
Turyści po przyjeździe do Leżajska udają się do Centrum Edukacji Chasydzkiej, aby poznać
gospodarza pobytu (opiekuna), który opowie im o planie wycieczki i głównych atrakcjach.
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Następnie otrzymują komplet materiałów informacyjnych (ulotek, folderów, map itp.) na temat szlaków turystycznych, wydarzeń, infrastruktury okołoturystycznej w różnych językach
w formie papierowej i elektronicznej, zgodnych z wdrożonym systemem identyfikacji wizualnej. Takie
materiały odwiedzający Leżajsk mogą pobrać także w punktach gastronomicznych, oferujących noclegi.
Ponadto turyści informowani są o możliwości pobrania aplikacji mobilnej „Leżajsk dla Turysty”, przewodnika w formie „audio”.
Wieczorem goście zaproszeni są na uroczystą kolację chasydzką w jednym z lokalnych obiektów gastronomicznych, przy akompaniamencie muzyki żydowskiej.
DZIEŃ II
Drugiego dnia turyści rozpoczynają poznawanie Leżajska chasydzkiego od wysłuchania opowieści podczas zwiedzania wystawy „Judaika” oraz w trakcie zwiedzania Leżajska.
Po obiedzie prowadzone są warsztaty z wybranego zakresu tematycznego: kuchni żydowskiej,
tańca, śpiewu, recytowania poezji i psalmów, tradycji oraz obyczajów (np. przebieg wesela żydowskiego). Warsztaty aktywizują grupę i są elementem dobrej zabawy.
Podczas kolacji goście biorą udział w konkursach, które mają na celu zaprezentowanie wiedzy
i praktycznych umiejętności nabytych w trakcie warsztatów. Do wspólnej zabawy zachęca muzyka grająca w tle – w miarę możliwości występują zaproszone zespoły i grają „na żywo”. Dla zwycięzców
przewidziane są nagrody rzeczowe związane z kulturą chasydzką.
DZIEŃ III
Trzeciego dnia goście uczestniczą w grze miejskiej.
Swoją niekonwencjonalną formą zachęca do skorzystania z niej szeroką grupę odbiorców, takich jak młodzież szkolna, studenci, aktywiści miejscy, seniorzy, rodzice z dziećmi. Grę miejską prowadzą przeszkoleni w tym zakresie pracownicy CEC lub przewodnicy turystyczni.
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Część IV:
System wdrażania
i monitoringu
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4.1. Odpowiedzialność administracji samorządowej
Wdrożenie zamierzeń zapisanych w Planie Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk wymaga sprawnego i efektywnego mechanizmu ich implementacji. Warunkiem powodzenia całego procesu jest wyznaczenie podmiotu/koordynatora wdrażającego. Zasadnicza odpowiedzialność za inicjowanie i koordynowanie działań wdrożeniowych spoczywa na władzach Leżajska. Jednak sektor turystyczny tworzy
szereg różnych interesariuszy, o których była mowa wcześniej39. Zaangażowanie jak największego
grona podmiotów ułatwi realizację Planu Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk i przede wszystkim pozwoli zbudować silne partnerstwa na poziomie lokalnym, a nawet regionalnym. W przyszłości te partnerstwa nie tylko przyczynią się do wzmocnienia sektora turystyki w Leżajsku, ale mogą procentować
w innych obszarach, istotnie oddziałując na ogólny rozwój społeczno-gospodarczy miasta.
Odniesienie sukcesu warunkuje kilka podstawowych czynników związanych z procesem wdrażania Planu Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk i jego skuteczną realizację w kolejnych latach, których
spełnienie spoczywa na administracji samorządowej. Są to m.in:


Przyjęcie Planu Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk przez Radę Miejską w Leżajsku.



Określenie jednostki (komórki organizacyjnej) będącej w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego odpowiedzialnej za koordynację wdrażania PRTML i odpowiednie jej umocowanie formalno-prawne.



Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie miasta na lata 2017–2020, niezbędnych do realizacji działań wyznaczonych przez PRTML oraz skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.



Animowanie współpracy pomiędzy samorządem a interesariuszami funkcjonującymi na rynku turystycznym.



Podejmowanie działań promocyjnych oraz wizerunkowych.



Prowadzenie cyklicznych badań rynku turystycznego.



Stałe monitorowanie postępów wdrażania PRTML oraz ewaluacja Planu.
System organizacyjny wdrażania Planu Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk zbudowany jest

w oparciu o ośrodek decyzyjno-wykonawcze w postaci Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
w Leżajsku.
Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Leżajsku – jednostka odpowiedzialna za realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania i monitorowaniem PRTML. W ramach CITiK zostaną
powołani menadżerowie dla każdego programu turystycznego, na który składają się produkty turystyczne, szlaki turystyczne oraz cykliczne wydarzenia towarzyszące. Będą oni odpowiadać za zarządza-

39

Zob. rozdział 4.2. Mechanizmy partnerstwa i współpracy z podmiotami okołoturystycznymi.
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nie nimi oraz współudział przy realizacji innych powiązanych przedsięwzięć. Poza zarządzeniem działaniami wynikającymi z Planu, do zadań CITiK będzie należało zabieganie o zabezpieczenie niezbędnych środków własnych w budżecie miasta oraz stałe monitorowanie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej będzie także nawiązywało
kontakty i współpracę z partnerami zewnętrznymi w celu realizacji przedsięwzięć wykraczających poza
kompetencje administracji samorządowej oraz wszelkimi innymi interesariuszami rynku turystycznego,
w tym utrzymywało relacje z mediami i dbało o PR związany z wdrażaniem PRTML.
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4.2. Mechanizmy partnerstwa i współpracy z podmiotami okołoturystycznymi
Turystyka jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, której rozwój jest możliwy dzięki partnerskiej
współpracy i wymianie informacji pomiędzy licznymi podmiotami. Jest pełnoprawną gałęzią gospodarki, dlatego jej wagę dostrzegają różne podmioty prowadzące działalność w Leżajsku i okolicy. Przykładowo instytucje kultury mogą wykorzystywać turystykę w celu dotarcia do szerszego grona odbiorców.
Zarządzanie rozwojem sektora turystyki nie powinno być oparte wyłącznie na działaniach podejmowanych przez władze Leżajska. Część zadań powinno być realizowane wspólnie z innymi instytucjami publicznymi różnego szczebla i z podmiotami sektora prywatnego. Niekiedy nawet w całości
ciężar pewnych działań może przejmować sektor prywatny. Stała platforma współpracy daje szansę na
współdziałanie oraz wymianę doświadczeń wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w szeroko
rozumianym sektorze turystycznym. Najważniejsi aktorzy mający wpływ na funkcjonowanie rynku turystycznego w Leżajsku to:


Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku z Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Leżajsku
i Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta,



Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej,



Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku,



Muzeum Ziemi Leżajskiej,



Fundacja Chasydów Leżajsk-Polska,



Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy”,



Gminy sąsiadujące: gmina Leżajsk, gmina Nowa Sarzyna, gmina Kuryłówka, gmina Grodzisko
Dolne,



Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,



Starostwo Powiatowe w Leżajsku,



Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna,



Nadleśnictwo Leżajsk,



biura i agencje turystyczne,



podmioty świadczące usługi gastronomiczne, usługi zakwaterowania, usługi transportowe, usługi
wypożyczania rowerów, kajaków i innego sprzętu sportowego,



organizacje wyznaniowe.
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Proponowane działania:


Struktura klastrowa.
Nawiązanie dobrych relacji partnerskich pomiędzy ww. podmiotami przełoży się na efektywną
współpracę na rzecz rozwoju turystyki w Leżajsku. W przyszłości najściślej kooperujące podmioty
mogą stanowić grupę inicjatywną struktury klastrowej40. Utworzenie Klastra Turystycznego Ziemi
Leżajskiej otworzy całkiem nowe możliwości organizacyjne i finansowe, pozwalające podejmować coraz to śmielsze wyzwania i działania przyczyniające się do rozwoju branży turystycznej,
a w konsekwencji do zwiększenia dobrobytu mieszkańców miasta.



Program granty celowe.
Część działań przyczyniających się do promocji Leżajska i rozwoju turystyki może być realizowana przez podmioty zewnętrzne. W drodze konkursów mogą one otrzymywać wsparcie ze strony
Miasta Leżajska. Konkursy takie mogą obejmować zadania o spójnym charakterze, dotyczące np.
wdrożenia poszczególnych produktów turystycznych, czy też elementów uzupełniających je.



Program współpracy z organizatorami turystyki przyjazdowej.
Sektor turystyki nie będzie się rozwijał bez przyciągnięcia do Leżajska większego strumienia turystów z różnych części Polski, a nawet świata. Wzrost ruchu turystycznego można osiągnąć wspierając rozwój oferty turystyki przyjazdowej. Efektywnym narzędziem wsparcia może być współfinansowanie przez Miasto Leżajsk oferty biur turystycznych w ramach organizacji wspólnej promocji miasta i ofert komercyjnych na rynkach kluczowych oraz wytypowanych geograficznie, a
także wspierania nawiązywania kontaktów z touroperatorami zagranicznymi, którzy w swojej ofercie mogą zawrzeć produkty turystyczne Leżajska jako element większej całości.



Program Kształcenia Kadr Turystycznych.
Turystyka jest branżą, w której czynnik ludzki odgrywa istotną rolę. Wiedza, kwalifikacje i doświadczenie osób tworzących kadrę turystyczną warunkują sukces danej lokalizacji. Stąd też rekomenduje się przygotowanie Programu Kształcenia Kadr Turystycznych, w ramach którego będą
prowadzone szkolenia zawodowe dla osób pracujących w obsłudze ruchu turystycznego

Klaster to geograficzne skupisko wyspecjalizowanych podmiotów, połączonych wzajemnymi interakcjami,
działającymi w pokrewnych lub komplementarnych branżach, jednocześnie współdziałających i konkurujących
ze sobą, w tym w szczególności: przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, podmiotów publicznych. Klaster charakteryzuje się m.in. następującymi cechami:
 zaangażowanie podmiotów reprezentujących: przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz administrację;
 wysoki poziom interakcji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami;
 koncentracja wokół dominującej/pokrewnej branży;
 koncentracja geograficzna i świadomość terytorialnej tożsamości klastra;
 sformalizowana współpraca/podpisana umowa lub porozumienie klastra;
 wskazany podmiot pełniący funkcję koordynatora.
[Definicja zaczerpnięta z Portalu Innowacji, www.pi.gov.pl.]
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oraz szkolenia dotyczące promocji i tworzenia oferty dla wszystkich zainteresowanych działających na rynku turystycznym.


Program Miejsce Przyjazne Turyście
Część obiektów może pochwalić się dobrą kuchnią i bazą noclegową, oryginalnym wystrojem oraz
interesującym menu. Program Miejsce Przyjazne Turyście to znacznie więcej niż wysoka jakość,
bardzo dobra obsługa czy lokalizacja. Ideą przewodnią Programu Miejsce Przyjazne Turyście jest
wyróżnienie miejsc, które poza świadczeniem podstawowych usług zapewniają swoim klientom
ponadstandardową jakość kładąc duży nacisk na doznawanie przez nich emocji i wrażeń związanych z poznawaniem dziedzictwa historycznego i kulturowego Leżajska. Dla podmiotów działających na rynku takie wyróżnienie to prestiż i szansa na zdobycie nowych klientów, którzy częściej
będą wybierać miejsca oznaczone specjalnym znakiem Programu. W miejscach takich dostępne są
również wszelkie materiały promocyjne miasta, a turystom i odwiedzającym przeszkoleni pracownicy są w stanie udzielić w niezbędnym zakresie informacji turystycznej.

4.3. Opis działań wdrożeniowych
Mając na uwadze perspektywę czasową opracowanego Planu należy sporządzić ramowy harmonogram wdrażania poszczególnych działań związanych z przygotowaniem i zaoferowaniem programów
turystycznych, prowadzeniem działalności promocyjnej i dbaniem o wizerunek, zarządzaniem systemem informacji turystycznej, a także nawiązywaniem relacji partnerskich z podmiotami okołoturystycznymi i współpracą z nimi.
Przez wspomniane powyżej programy turystyczne należy rozumieć kompletną, tworzącym jedną,
spójną całość ofertę, na którą składają się wybrane produkty turystyczne, szlaki turystyczne i cykliczne
wydarzenia. Grupowanie poszczególnych elementów składających się na dany program turystyczny zaprezentowano na poniższych grafikach.
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PROGRAM I

Szlak dla
Aktywnych
Szlak
Przyrodniczy
Leżajsk dla
Aktywnych

PROGRAM II

Festiwal
Dawnych
Smaków
Leżajskie
Targowisko
Sztuki

Ogólnopolski
Festiwal
Muzyki Dawnej
Szlak
Staromiejski
Leżajsk
Staromiejski
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PROGRAM III

Noc
Restauracji/Dzień
Restauracji

Festiwal
Dawnych
Smaków
Leżajskie
Targowisko
Sztuki

Leżajsk Kulinarny

PROGRAM IV

Ogólnopolski
Festiwal Muzyki
Dawnej
Międzynarodowy
Festiwal Muzyki
Organowej i
Kameralnej

Szlak Elimelecha

Szlak Trzech
Kultur
Leżajskie
Targowisko
Sztuki

Leżajsk Trzech
Kultur
Festiwal
Dawnych
Smaków

Realizacja wszystkich elementów składających się na dany program turystyczny wymaga szczegółowego zaplanowania mniejszych i większych zadań i zintegrowania ich ze sobą w czasie. Zgodnie
z wcześniejszymi zapisami w dokumencie każdy z wymienionych programów powinien posiadać swojego menadżera.
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4.4. Finansowanie
Przedsięwzięcia w obszarze turystyki Leżajska opisane w dokumencie mają bardzo dużą szansę
realizacji, gdyż wynikają z potencjału turystycznego miasta oraz jego władz, chcących rozwijać ten
sektor gospodarki. Realizacja Planu Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk wymaga zapewnienia odpowiednich zasobów środków finansowych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł, a do najważniejszych
należy zaliczyć:


środki własne samorządu,



środki budżetu państwa (środki celowe w ministerstwach, m.in.: Ministerstwie Sportu i Turystyki,
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego),



środki pozyskane z Unii Europejskiej,



pozaunijne fundusze celowe (Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego),



środki podmiotów prywatnych (np. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub realizacji
umów sponsoringowych),



środki jednostek samorządu terytorialnego wyższego szczebla (powiat, województwo),



środki będące w dyspozycji szeregu instytucji, takich jak np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwo Leżajsk, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Przemyślu.
Z racji tego, że rozwój turystyki i promocja należą do zadań własnych samorządu, władze gminy

zabezpieczają w budżecie środki na realizację tego rodzaju zadań. Jednak chcąc realizować w pełni Plan
Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk dotychczasowa skala alokacji pieniędzy na promocję i wizerunek
może być niewystarczająca. W związku z tym konieczna jest analiza możliwości pozyskania środków
finansowych z budżetu centralnego w ramach realizowanych przez ministerstwa programach celowych
lub udzielanych grantach. Przykładowo Ministerstwo Sportu i Turystyki co roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, który dedykowany jest organizacjom
pozarządowym oraz jednostkom w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie41. Z kolei Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza liczne programy42,
w ramach których można uzyskać wsparcie finansowe. Pomimo tego, że wprost nie dotyczą one turystyki, to jednak kultura i dziedzictwo historyczne jest ściśle powiązane z branżą turystyczną, gdyż stanowi jeden z podstawowych elementów przyciągania turystów.
Uwagą należy objąć także wszelkiego rodzaju programy unijne i programy finansowane z udziałem pozaunijnych funduszy celowych. W przypadku takich możliwości finansowania przedsięwzięć

41

Dz.U.2016.239 j.t.
Strona internetowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.mkidn.gov.pl/pages/stronaglowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016.php.
42
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trzeba pamiętać o zabezpieczeniu pieniędzy na tzw. wkład własny, ponieważ w większości przypadków
nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania w wysokości 100% kalkulowanych kosztów. Niestety
w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 wśród wyszczególnionych przez Komisję Europejską
celów tematycznych wprost nie znalazła się turystyka, ale ze względu na jej interdyscyplinarność będzie
możliwa realizacja działań związanych z tym obszarem w ramach niektórych celów. Takie podejście
znalazło przełożenie w krajowych Programach Operacyjnych, które również zbyt wiele miejsca nie poświęciły branży turystycznej.
W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, VIII Osi priorytetowej: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Priorytet inwestycyjny: Zachowanie,
ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, wsparciem objęte będą kompleksowe zadania związane z ochroną i udostępnieniem, w tym turystycznym, zabytków oznaczeniu
ogólnopolskim i światowym, w tym znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i liście obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Przewiduje się również realizację
projektów dotyczących rozwoju zasobów kultury jako miejsc prezentacji dziedzictwa kulturowego,
w tym poprzez poprawę standardów funkcjonowania instytucji kultury pełniących rolę kulturotwórczą
i rolę ośrodków życia kulturalnego w wielu miastach Polski. Wspierane będą również nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury. Możliwa jest realizacja zintegrowanych działań łączących w sobie kilka elementów infrastruktury małej skali oraz możliwe są również działania komplementarne w zakresie inwestycji produkcyjnych (np. dotyczących przemysłów kultury i kreatywnych realizowanych
przez małe i średnie przedsiębiorstwa, promowania rozwiązań innowacyjnych dla zachowania dziedzictwa kulturowego). W ramach inwestycji odnoszących się do ochrony dziedzictwa kulturowego wspierane będą projekty z zakresu ochrony, zachowania i udostępnienia, w tym turystycznego, zabytkowych
obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, dotyczące renowacji zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem, konserwacji zabytków ruchomych i ich digitalizacji (w przypadkach kiedy została ujęta jako element projektu). W ramach przedsięwzięć odnoszących się do rozwoju zasobów kultury realizowane
będą działania dotyczące zwiększenia dostępu do zasobów kultury, poprawy jakości funkcjonowania
instytucji kultury, w tym poprzez podnoszenie standardów infrastruktury oraz zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.43
Natomiast w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020, przewiduje się wsparcie
działań na rzecz podniesienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej. Mają one stymulować powiązania kooperacyjne pomiędzy przedsiębiorcami na rzecz
rozwoju atrakcyjnych i bazujących na istniejącym potencjale produktów turystycznych. Celem jest aktywizacja społeczności lokalnych oraz tworzenie nowych miejsc pracy, w szczególności stanowiących

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
43
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atrakcyjną alternatywę dla pracy w rolnictwie. Wsparcie skierowane będzie również dla ponadregionalnych inicjatyw klastrowych i ponadregionalnych produktów turystycznych.44
Z kolei analizując Regionalny Program Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 należy wspomnieć o następujących priorytetach inwestycyjnych w ramach wybranych osi
priorytetowych45:


Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, CT 2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania
i jakości TIK, Priorytet inwestycyjny: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji,
e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia,



Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, CT 6 Zachowanie
i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, Priorytet inwestycyjny: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego,



Oś Priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, CT 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, Priorytet inwestycyjny: Wspieranie
wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako
elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój.
Bliska współpraca z podmiotami prywatnymi od samego początku wdrażania Planu Rozwoju Tu-

rystyki Miasta Leżajsk może przełożyć się na ich finansowe zaangażowanie się w inicjatywy wynikające
z PRTML. Środki takie mogą być kierowane na wspólne działania np. w oparciu o formułę partnerstwa
publiczno-prywatnego lub klasyczny sponsoring (finansowy, rzeczowy) organizowanych wydarzeń.
Źródłem zasobów finansowym mogą być również takie instytucje jak np. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Nadleśnictwo Leżajsk, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu. Podmioty te realizując własne przedsięwzięcia wynikające z przyjętych planów,
mogą nie tylko realizować swoje zamierzenia, ale również mieć wpływ na rozwój rynku turystycznego
w Leżajsku. Bezpośrednio zachęcone do współpracy mogą zdecydować się na udzielenie wsparcia finansowego konkretnym działaniom, jeśli tylko będą one wpisywać się w cele do jakich zostały powołane.

44

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r.
45
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4.5. Monitoring i ewaluacja
W procesie planowania strategicznego niezbędnym elementem jest regularne monitorowanie zachodzących zjawisk i zmian. Pozwala ono nie tylko określić skuteczność i postęp realizacji przyjętych
zamierzeń, ale także dokonać korekt wynikających z nieuwzględnionych wcześniej czynników lub
z nieprzewidzianych zjawisk, zmieniających uwarunkowania realizacyjne.
Raport monitorujący realizację PRTML sporządzany będzie w cyklu rocznym. Pierwszy, obejmie
okres realizacji Planu w latach 2016–2017 i zostanie opracowany pod koniec 2018 r. Następne za każdym razem uwzględnią kolejny miniony rok i będą sporządzane pod koniec roku następującego po dacie
granicznej raportu. Monitoring będzie prowadzony w oparciu o analizę dostępnych danych statystycznych i liczbowych, a także na podstawie szeregu informacji opisowych charakteryzujących działalność
Urzędu Miejskiego w Leżajsku i podległych mu jednostek organizacyjnych w zakresie obszaru turystyki. W opracowaniach należy zachować ciągłość danych i prezentować je w szeregach czasowych tak,
aby możliwe było obserwowanie zachodzących tendencji. Natomiast informacje mające charakter opisu
podejmowanych działań mają dotyczyć danego roku. W celu sporządzania raportów okresowych może
zostać powołany specjalny zespół zadaniowy składający się z pracowników różnych komórek Urzędu
Miejskiego lub zadanie to może zostać przypisane do zakresu obowiązków już istniejącego stanowiska
pracy.
Tabela 3 przedstawia wykaz proponowanych mierników, wskaźników oraz informacji opisowych
służących do monitorowania PRTML. Należy zaznaczyć, że postulowany zakres przedstawianych danych nie tworzy katalogu zamkniętego i może ulec zmianie, udoskonaleniu i uzupełnieniu o dodatkowe
mierniki, wskaźniki i inne informacje, które okażą się niezbędne do oceny stopnia realizacji opisanych
zamierzeń. Proponowane mierniki/wskaźniki zostaną zweryfikowane pod kątem źródeł pozyskiwania
informacji w trakcie sporządzania pierwszego monitoringu. Raporty z realizacji PRTML powinny być
dokumentami publicznymi, a więc dostępnymi dla mieszkańców i wszystkich interesariuszy. Upowszechnienie informacji o realizowanych działaniach budują klimat sprzyjający wdrażaniu Planu.
Z kolei ewaluacja Planu Rozwoju Turystyki Miasta Leżajsk zostanie podzielona na trzy etapy
(momenty czasowe):


ex-ante (przed realizacją PRTML) – stanowiąca element diagnozy przeprowadzonej przy opracowaniu niniejszej Strategii),



on-going (w trakcie okresu realizacji PRTML) – jako instrument, w wyniku którego może nastąpić aktualizacja elementów Planu wymagających korekt,



ex-post (na zakończenie realizacji PRTML) – w celu oceny zgodności i efektywności działań
zrealizowanych w ramach Planu z założeniami i celami w niej przyjętymi.
Przed przystąpieniem do prac nad raportem ewaluacyjnym on-going i ex-post należy przeprowa-

dzić badania ruchu turystycznego i opinii turystów, które dostarczą niezależnych informacji na temat
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postrzegania oferty turystycznej Leżajska. Proponowane lata, w których takie badania powinny być
przeprowadzone to rok: 2018 i 2020, w okresie lipiec-sierpień.
Tabela 3: Wykaz mierników, wskaźników i informacji służących do monitorowania realizacji PRTML
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Miernik/Wskaźnik/Informacja
Liczba turystów ogółem i zagranicznych korzystających z noclegów
Liczba udzielonych noclegów oraz wynajętych pokoi w obiektach hotelowych
Ilość powstałych pakietów usług integrujących oferty turystyczne
Udział wydatków budżetu miasta i CITiK przeznaczonych na turystykę
i promocję w wydatkach ogółem
Liczba imprez o zasięgu ponadlokalnych przyciągających turystów wraz
z szacunkową liczbą uczestników
Liczba rozdystrybuowanych materiałów informacyjnych, folderów, ulotek
itp.
Liczba powstałych samoobsługowych punktów informacji turystycznej
Liczba odsłon/użytkowników śledzących profile na portalach społecznościowch
Liczba i rodzaj nowych rozwiązań umożliwiających mobilny dostęp do informacji
Liczba publikacji promujących Leżajsk zamieszczanych w prasie branżowej, regionalnej, lokalnej oraz na portalach internetowych
Liczba i rodzaj targów, kongresów, konferencji i innych wydarzeń, podczas których promowano Leżajsk
Informacja o realizacji Programu Miejsce Przyjazne Turyście
Informacja o realizacji Programu Kształcenia Kadr Turystycznych
Informacja o realizacji Programu współpracy z organizatorami turystyki
przyjazdowej
Informacja o realizacji Programu granty celowe
Informacja o działalności Klastra Turystycznego Ziemi Leżajskiej
Informacja na temat opracowania i wdrożenia systemu identyfikacji wizualnej Leżajska

Źródło danych
GUS (BDL)
GUS (BDL)
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
Urząd Miejski, CITiK
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Źródło: Opracowanie własne

Tak skonstruowany system monitoringu i ewaluacji pozwoli wyeliminować lub znacząco ograniczyć ryzyka dezaktualizacji założeń i celów zawartych w dokumencie, które mogą wynikać ze zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.
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