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Zarys treści: Artykuł poświęcony jest 21 ośrodkom w województwach: małopolskim i podkarpac
kim, które w latach 1987-2013 uzyskały prawa miejskie. W niemal wszystkich przypadkach była 
to de facto ich restytucja, przy czym większość z badanych miasteczek legitymuje się sięgającą śre
dniowiecza miejską tradycją. Współcześnie są to ośrodki liczące od 1,4 do 5,9 tys. mieszkańców, 
przy czym w ciągu ostatnich 20 lat niemal wszystkie z nich powiększyły swoje zaludnienie. Jest 
to związane z ich stosunkowo korzystną lokalizacją w stosunku do większych miast, a także z funk
cjami, które pełnią - głównie administracyjną, jak również turystyczną. Rozwojowi tej ostatniej 
sprzyja położenie wielu nowych miast na obszarach o urozmaiconej rzeźbie terenu (Pogórze Kar
packie, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska) i w pobliżu ważnych terenów chronionych - parków 
narodowych i krajobrazowych oraz długa historia i ciekawe zabytki (Nowy Wiśnicz, Czchów, Za
kliczyn, Pruchnik). Ważnym czynnikiem ułatwiającym rozwój turystyki jest także zasadniczo do
bra dostępność komunikacyjna nowych miast głównie transportem indywidualnym (m.in. dzięki 
zakończonej budowie autostrady A4), a także autobusowym. O wiele słabsze jest natomiast skomu
nikowanie kolejowe, ponieważ potencjał transportu szynowego w połączeniach regionalnych pozo- 
staje w Małopolsce ciągle niewykorzystany. Pewną barierą jest także nadal stosunkowo niski poziom 
rozwoju bazy noclegowej. Restytucję praw miejskich omawianym w tekście ośrodkom należy uznać 
za słuszną. Powinna one pozytywnie wpływać na ich rozwój.

Słowa kluczowe: nowe miasta, małe miasta, Małopolska, funkcje miast, funkcja turystyczna.
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Wprowadzenie

Sieć osadnicza Małopolski (obejmującej w niniejszym artykule województwa: małopol
skie i podkarpackie1) składa się z 3313 wsi i 111 miast, z czego na nieco lepiej zurbanizo
wane małopolskie (48,6% ludności miejskiej w 2014 r.) przypada 61 miast i 1949 wsi, a na 
podkarpackie (41,3%) - odpowiednio 50 i 1664. Poziom urbanizacji jest więc w tej części 
Polski niski. Liczne są tu dawne miasta zdegradowane do rzędu wsi wskutek niesprzyjają
cych okoliczności historycznych2 - jest ich w sumie 70, w tym 30 w woj. małopolskim i 40 
w podkarpackim (Problem miast zdegradowanych...2011) (ryc. 1). Jednocześnie jest ich 
mniej niż w okresie bezpośrednio po II wojnie światowej, gdyż część tych dawnych miast

1 Por. Domański B. (2002) oraz Guzik R. i in. (2002).
2 Były to m.in. ograniczające liczbę miast reformy administracyjne przeprowadzone przez zaborcze 

władze rosyjskie w latach 1869-70 i austro-węgierskie w latach 1890-96 oraz przez II Rzeczpo
spolitą z lat 1918-19 i 1933-34.

Ryc. 1. Nowe miasta w Małopolsce ma tle sieci osadniczej regionu 
Źródło: opracowanie własne.
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Tab. 1. Nowe miasta w Małopolsce z lat 1987-2015 i zmiany ich zaludnienia w okresie 1997-2015

Miasto

Prawa miejskie (okres) Liczba ludności Zmiany zaludnienia i typologia wg Webba

początkowo 
(rok, wiek)

ponownie 1997 2015
typy wg Webba 1997-2015 

(1997=100)2002-2004 2010-2012

Alwernia - 1993 3200 3429 B,C(+) B,C(+) 107

Bobowa 1339-1934 2009 2800 3026 A,D(+) A,D(+) 108

Boguchwała XVIII w. 2008 5500 5918 B,C(+) B,C(+) 108

Brzostek 1394-1934 2009 2100 2707 B,C(+) B,C(+) 129

Ciężkowice 1348-1934 1998 2400 2506 A, D(+) E, H(-) 104

Czchów 1355-1934 2000 2100 2369 B, C(+) A,D(+) 112

Kołaczyce 1339-1934 2010 1300 1423 B, C(+) B.C(+) 109

Narol 1592-1921 1996 2100 2103 B, C(+) F, G(-) 96

Nowe Brzesko 1279-1869 2011 1700 1672 E, H (-) E.H(-) 98

Nowy Wiśnicz 1616-1934 1994 2400 2760 B,C(+) B, C(+) 115

Oleszyce 1578-1934 1989 3300 3067 E, H (-) F, G(-) 93

Pruchnik 1436-1935 2011 3300 3753 A,D(+) B,C(+) 117

Przecław 1419-1880 2010 1400 1739 B,C(+) B,C(+) 124

Radłów XVII/XVIII w. 2010 2800 2768 A,D(+) A,D(+) 99

Ryglice 1824-1933 2001 2700 2848 B,C(+) E.H(-) 105

Skała 1267-1869 1987 3600 3800 A, D(+) B,C(+) 106

Szczucin 1786-1934 2009 3600 4186 B,C(+) B,C(+) 116

Świątniki Górne - 1997 2000 2405 B,c(+) B,C(+) 121

Wojnicz 1278-1934 2007 3200 3392 A,D(+) A, D(+) 106

Zakliczyn 1557-1934 2006 1500 1653 B,C(+) B,C(+) 110

Zaklików 1585-1869 2013 3000 3046 102

Uwagi: Alwernia i Świątniki Górne nie miały praw miejskich przed 1993 r.
Typy wg Webba: wzrost liczby ludności (+), gdy przyrost naturalny przewyższa emigrację (A) lub imigrację 
(B) oraz gdy imigracja przewyższa przyrost naturalny (C) lub ubytek naturalny (D); spadek liczby ludności 
(-), gdy ubytek naturalny przewyższa imigrację (E) lub emigrację (F) oraz gdy emigracja przewyższa ubytek 
naturalny (G) lub przyrost naturalny (H).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: BDL GUS (2016), Kwiatek-Sołtys (2015), Słownik geograficzno-kra- 
joznawczy Polski (2000), Szmytkie (2015).
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odzyskała prawa miejskie - od 1993 r. awans ten dotyczył 19 miejscowości, a jeśli dodać 
2 wsie, które status miasta zdobyły po raz pierwszy (Alwernię i Świątniki Górne w woj. 
małopolskim), to liczba tych „nowych miast” w Małopolsce wynosi 21 (tab. 1, ryc. 1) i są 
one przedmiotem rozważań autorów niniejszego artykułu.

Akt nadania (lub przywrócenia) praw miejskich zwykle jest usankcjonowaniem osią
gnięcia przez daną miejscowość odpowiedniego poziomu rozwoju. Do głównych kryte
riów stosowanych w Polsce, jak podaje Szmytkie (2015), należą: odpowiednia infrastruktu
ra techniczno-komunalna, posiadanie planu zagospodarowania przestrzennego, miejskie 
cechy przestrzenno-fizjonomiczne, przeszłość miejska, funkcje lokalnego ośrodka admini
stracyjnego, posiadanie instytucji pełniących ponadlokalne, miastotwórcze funkcje, zalud
nienie powyżej 2 tys. osób, zatrudnienie 2/3 ludności poza rolnictwem oraz poparcie starań 
o status miasta ze strony mieszkańców danej miejscowości i otaczającej ją gminy.

Kryteria te omawiana grupa miast spełnia - wszystkie są ośrodkami gmin, niektóre 
legitymują się dużą liczbą budowli zabytkowych, a niemal 6-tysięczna Boguchwała plasuje 
się pod względem liczby ludności w połowie listy miast województwa podkarpackiego.

Rozwój demograficzny

Wzrost liczby mieszkańców w okresie 1997-2015 był w nowych miastach małopolskich 
dość nierównomierny (tab. 1). Jednak tylko kilka z nich nie powiększyło tej liczby, lecz 
zanotowało kilkuprocentowy ubytek, a pozostałe legitymują się przyrostem zaludnienia 
nawet powyżej 20% (Brzostek, Przecław). Wiąże się to z komunikacyjnym położeniem 
niektórych miast, dającym im dogodny dostęp do większych ośrodków. Nieprzypadkowo 
odnotowano tak duży wzrost zaludnienia w Brzostku, dobrze skomunikowanym z Dębicą 
i Jasłem, podobnie w położonym w pobliżu Mielca Przecławiu czy w Szczucinie związa
nym nie tylko z Dąbrową Tarnowską, ale i znajdującym się niewiele dalej Tarnowem.

Ubytki mieszkańców w Narolu i Oleszycach związane są zaś z ich położeniem na pół
nocno-wschodnich krańcach woj. podkarpackiego, gdzie jedynym większym miastem jest 
liczący 12 tys. Lubaczów. Generalnie tę część regionu można uznać za obszar stagnacji 
w Podkarpackiem (Sobala-Gwosdz 2005).

W pierwszych latach XXI w. (2002-2004) i na początku II jego dekady (2010-2012) 
prawie wszystkie omawiane miasta odnotowały demograficzny rozwój, o czym świadczą 
Webbowskie typy dynamiki ludności: A i D bądź B i C. Województwa małopolskie i pod
karpackie wyróżniały się zresztą wtedy in plus na tle Polski rosnącymi miastami małymi 
(do 20 tys. mieszkańców). Wśród nowych miast ubytku mieszkańców w jednym z ww. 
podokresów (lub obu) doświadczyły (co wskazują typy: E i H lub F i G w tab. 1) dwa wspo
mniane już peryferyjne miasteczka w woj. podkarpackim oraz Nowe Brzesko na północ
no-wschodnich krańcach woj. małopolskiego. Dwa inne z tego drugiego województwa 
odnotowały pogorszenie się ich sytuacji demograficznej pomiędzy 2010 r. a 2012 r., lecz za 
cały okres 1997-2016 miały bilans dodatni (Czchów) lub minimalnie ujemny (Radłów).

Poza wspomnianym położeniem geograficznym (o którym dalej), na rozwój niedaw
no utworzonych miast Małopolski wpłynęły ich funkcje, głównie ośrodków gminnej 
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administracji, z którą łączą się rozmaite usługi oraz działalność o wymiarze egzogenicz- 
nym (oczywiście w skali tych miasteczek), jak np. przemysł i turystyka.

Położenie nowych miast

Nowe miasta małopolskie pod względem położenia fizycznogeograficznego nie odbiega
ją od innych miast regionu. Z 21 na Pogórzu Karpackim leży 12, głównie w jego pół
nocnej, najniższej części, na kontakcie z Kotliną Sandomierską, gdzie znajduje się dalsze

Tab. 2. Położenie nowych miast w Małopolsce

Miasto
Położenie fizycznogeograficzne Odległość drogowa [km] od miasta:

rzeźba rzeka1 powiatowego wojewódzkiego

Alwernia wyżynna - Chrzanów: 22 Kraków: 34

Bobowa pogórska Biała Gorlice: 24 Kraków: 84

Boguchwała pogórska Wisłok Rzeszów:5 Rzeszów: 5

Brzostek pogórska Wisłoka Dębica: 25 Rzeszów: 68

Ciężkowice pogórska Biała Tamów: 33 Kraków: 108

Czchów pogórska Dunajec Brzesko:15 Kraków: 84

Kołaczyce pogórska Wisłoka Jasło: 10 Rzeszów: 63

Narol wyżynna Tanew Lubaczów: 34 Rzeszów: 81 (A4:90)

Nowe Brzesko nizinna Wisła Proszowice: 9 Kraków: 34

Nowy Wiśnicz pogórska - Bochnia: 6 Kraków: 50

Oleszyce nizinna - Lubaczów: 11 Rzeszów: 72 (A4:79)

Pruchnik pogórska - Jarosław: 20 Rzeszów: 48

Przecław nizinna Wisłoka Mielec: 10 Rzeszów: 66

Radłów nizinna - Tamów: 18 Kraków: 70 (A4:95)

Ryglice pogórska - Tamów: 22 Kraków:113

Skała wyżynna - Kraków: 20 Kraków: 20

Szczucin nizinna Wisła Dąbrowa Tarnowska: 17 Kraków: 88 (A4:127)

Świątniki Góme pogórska - Kraków: 12 Kraków 12

Wojnicz pogórska Dunajec Tamów: 13 Kraków: 94

Zakliczyn pogórska Dunajec Brzesko: 28 Kraków: 97

Zaklików nizinna Sanna Stalowa Wola: 22 Rzeszów: 94

' - tylko Wisła lub jej dopływy 1 rzędu (lub rzeki San).
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kwiatek-Soltys (2003); Polska - Atlas Samochodowy (2016); Rajman 

(2003); Rajman, Kwiatek-Sołtys (2009).
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6 miasteczek. W wyższych partiach Pogórza (zwłaszcza na Pogórzach: Dynowskim i Prze
myskim) i w Beskidach sieć miast jest w ogóle rzadsza (Rajman 2003), a wiele z tamtej
szych ośrodków niegdysiejszych praw miejskich nie odzyskało (ryc. 1). Pozostałe 3 nowe 
miasta znajdują się na Wyżynie Krakowskiej (Skała), Garbie Tenczyńskim (Alwernia) 
i u stóp Roztocza (Narol). Zwracają uwagę ciągi nowych miast w dolinach Dunajca i Białej 
powyżej Tarnowa (odpowiednio 3 i 2 ośrodki) oraz Wisłoki (3) (tab. 2).

Nowe miasta pogórskie znajdują się często w pobliżu ważnych terenów chronionych 
lub atrakcyjnych dla turystyki i rekreacji dolin rzecznych. Skała sąsiaduje z Ojcowskim 
Parkiem Narodowym, Alwernia leży w obrębie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, 
Ryglice na północ, a Kołaczyce na wschód od Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, zaś 
parki krajobrazowe w sąsiedztwie Ciężkowic i Nowego Wiśnicza wzięły nazwy od tych 
miast. W woj. podkarpackim Narol sąsiaduje z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Sol
skiej, a Zaklików - z Parkiem Krajobrazowym Lasów Janowskich. Zakliczyn znajduje się 
w środkowym odcinku doliny Dunajca, a nowsza część Czchowa leży nad zaporowym 
Zbiornikiem Czchowskim (ryc. 1).

Jednak dla rozwoju nowo kreowanych miast Małopolski ważniejsze wydaje się ich po
łożenie względem większych miast i dogodne połączenia z nimi (ryc. 1, tab. 2).

Dostępność komunikacyjna nowych miast małopolskich

Dostępność komunikacyjną nowych miast w Małopolsce można zasadniczo uznać za do
brą, zwłaszcza w zakresie transportu drogowego (tab. 3).

Spośród 21 nowych miast 7 leży przy drogach krajowych (w tym jedno na ciągu trasy 
transeuropejskiej), 12 przy drogach wojewódzkich, a jedynie 2 - Świątniki Górne i Rygli
ce - znajdują się przy drogach niższej, powiatowej rangi. Kilka miasteczek - szczególnie 
Nowe Brzesko, Szczucin i Wojnicz - są także dość istotnymi w skali regionalnej węzłami 
drogowymi. Niewątpliwie do istotnej poprawy dostępności komunikacyjnej większości 
tych ośrodków z punktu widzenia stolic obu analizowanych województw przyczyniło się 
uruchomienie autostrady A4. Dotyczy to szczególnie Radłowa, Wojnicza czy Przecławia, 
położonych stosunkowo blisko zjazdów. To w znacznej mierze dzięki autostradzie czas 
dojazdu z ośrodka wojewódzkiego do każdego z nowych miast nie przekracza 2 godzin.

O wiele mniej korzystnie przedstawia się położenie badanych miasteczek w stosun
ku do sieci kolejowej, która z przyczyn historycznych i gospodarczych nie jest w Mało
polsce szczególnie rozbudowana. Z 21 ośrodków połączenie kolejowe czynne w ruchu 
pasażerskim posiada obecnie zaledwie 5 - Bobowa, Boguchwała, Ciężkowice, Oleszyce 
i Zaklików. Poza tym ostatnim, położonym na ważnej (chociaż jednotorowej i ciągle nie- 
zelektryfikowanej) trasie łączącej Rzeszów i Przemyśl z Lublinem i Warszawą, są to linie 
o znaczeniu głównie regionalnym. Odcinek Tarnów - Nowy Sącz, na którym leżą Bobowa 
i Ciężkowice, ma co prawda istotne znaczenie jako fragment szlaku łączącego Polskę ze 
Słowacją, Węgrami i krajami bałkańskimi, jednak jest on obecnie całkowicie niewykorzy
stany w ruchu pasażerskim, który ogranicza się do połączenia Krakowa z Krynicą. Poten
cjał małopolskiej kolei w zakresie ruchu regionalnego jest zresztą także niewykorzystany, 
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czego doskonałym przykładem są badane miasteczka. Niewielka liczba połączeń, zwłasz
cza w porównaniu z komunikacja autobusową (szczególnie uderzający jest przykład Bo
guchwały) i nie zawsze atrakcyjny czas przejazdu (por. tab. 3) stawiają kolej w obecnie 
funkcjonującym kształcie raczej na przegranej pozycji. Jedynym pozytywnym wyjątkiem 
jest Zaklików położony peryferyjnie w stosunku do stolicy województwa, znajdujący się 
jednak na ważnej linii Rzeszów - Lublin i, jako jedyny z badanych miasteczek, będący 
miejscem postoju dalekobieżnych pociągów TLK. Warto zwrócić uwagę, że 3 miasteczka 
- Alwernia, Przecław i Szczucin - znajdują się przy nieczynnych w ruchu pasażerskim 
liniach kolejowych. W przypadku dwóch ostatnich planowana jest ich reaktywacja, bar
dziej realna w odniesieniu do trasy Dębica - Tarnobrzeg, prowadzącej przez Przecław. 
Rewitalizacja infrastruktury w połączeniu z odpowiednią ofertą przewoźnika kolejowego 
z pewnością mogłaby znacząco poprawić dostępność komunikacyjną tych ośrodków.

Wobec słabego stopnia rozwoju i wykorzystania sieci kolejowej najważniejsze znacze
nie w transporcie publicznym ma komunikacja samochodowa, realizowana przez pry
watnych i samorządowych przewoźników autobusowych i mikrobusowych. Ci ostatni 
odgrywają największą rolę w obsłudze linii łączących badane miasteczka z nieodległymi 
dużymi ośrodkami, zwłaszcza Krakowem i Rzeszowem, np. charakteryzujące się bardzo 
wysoką częstotliwością kursowania trasy do Skały, Nowego Brzeska, Alwerni czy podrze- 
szowskiej Boguchwały. W przypadku satelickich w stosunku do Krakowa Świątnik Gór
nych komunikację zapewniają także autobusy podmiejskie (aglomeracyjne) MPK Kra
ków. Dużą liczbą kursów wyróżniają się także ośrodki położone wzdłuż dróg krajowych, 
po których odbywa się intensywny ruch autobusów dalekobieżnych, np. leżący na trasie 
z Krakowa do Nowego Sącza Czchów. Znacznie słabiej przedstawia się oferta komunikacji 
autobusowej do miasteczek o położeniu bardziej peryferyjnym. W przypadku Bobowej, 
Przecławia, Ryglic i Zaklikowa brak bezpośrednich połączeń autobusowych do miasta 
wojewódzkiego. W pierwszym i ostatnim z tych miasteczek jest on łagodzony istnieniem 
bezpośredniego pociągu do Krakowa, względnie Rzeszowa. Jednak dostępność komuni
kacją publiczną z miasta wojewódzkiego do Przecławia, Ryglic, a także do obsługiwanych 
przez pojedyncze kursy z Rzeszowa - Brzostka i Kołaczyc, należy uznać za bardzo słabą.

Funkcje nowych miast ze szczególnym uwzględnieniem 
turystyki
Niewielka liczba mieszkańców w badanych miastach - od 1403 osób w Kołaczycach do 
niemal 6 tys. w Boguchwale (tab. 1) - ogranicza rozwój ich funkcji nierolniczych o szer
szym zasięgu. Wyjątkiem są zakłady przemysłowe w ww. Boguchwale (wytwórnia por
celany elektrotechnicznej, Domański 2002) i w Alwerni (zakłady chemiczne). W innych 
miastach działają nieduże przedsiębiorstwa przemysłowe (np. mleczarnia w Skale, tartak 
w Narolu), dominuje jednak wytwórczość rzemieślnicza. Osoby zatrudnione w przemyśle 
wykonują pracę w sąsiednich, większych miastach.

Z innych funkcji nierolniczych, poza administracją stopnia gminnego i podstawowymi 
usługami (handel i inne), wymienić trzeba szkolnictwo - w większych z nowych miast od
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Tab. 3. Dostępność komunikacyjna nowych miast w Małopolsce

Miasto

Położenie w stosunku do sied Czas dojazdu 
samochodem 

ze stolicy 
województwa

Dojazd transportem publicznym 
ze stolicy województwa

drogowej kolejowej Uczba bezpośrednich połączeń na dobę Czas przejazdu

Alwernia DW780
Unia kolejowa nr 103, zamknięta, ruch towarowy jedynie do 
zakładów chemicznych w Alwerni (od strony południowej)

45 min Autobus:44 45 min

Bobowa DW9B1
Linia kolejowa nr 96,1-tor., zelektr., czynna, stacja i 

przystanek w mieśde
1 h 40 min

Podąg: 4
Autobus: brak bezpośredniego połączenia

2 h 25 min

Boguchwała DK19 (E 371)
Unia kolejowa nr 106,1-tor., niezelektr., czynna, stacja w 

mieśde
15 min

Podąg: 5 
Autobus: 177

12 min
15 min

Brzostek DK 73 - 55 min Autobus: 1 1 h 30 min

Ciężkowice DW977
Unia kolejowa nr 96,1-tor, zelektr., 

czynna, stacja w mieście
1 h 30 min

Podąg: 4 
Autobus: 6

2 h 9 min 
1h 47 min

Czchów DK 75 - 1 h 5 min Autobus: 60 1 h 29 min

Kołaczyce DK 73 - 1 h 5 min Autobus: 1 1 h 41 min

Narol DW865 - 1 h 30 min Autobus: 7 2 h 22 min

Nowe Brzesko DK 79, DW 775 - 40 min Autobus: 39 43 min

Nowy Wiśnicz DW965 - 50 min Autobus: 4 (+11 z przesiadką) 1 h 18 min

Oleszyce DW865, DW867
Unia kolejowa nr 101,1-tor, niezelektr., czynna, przystanek 

w mieśde
1 h 5 min

Podąg: brak połączenia bezpośredniego 
(1 połączenie z przesiadką w Jarosławiu) 

Autobus: 10

1 h 47 min
1 h 41 min

Pruchnik DW880, DW881 - 50 min Autobus: 7 1 h 12 min

Przecław DW985
Unia kolejowa nr 25,1-tor, niezelektr., czynna tylko w ruchu 
towarowym ze względu na zły stan techniczny (planowany 

remont), przystanek w mieśde
45 min

Autobus: brak połączenia bezpośredniego 
(4 połączenia z 1 lub 2 przesiadkami)

2h 16 min 
(połączenie z przesiadką)

Radłów DW 975 - 1 h 5 min Autobus: 4 1 h 5 min

Ryglice DP - 1 h 30 min
Autobus: brak połączeń bezpośrednich 

(7 połączeń z 1 lub 2 przesiadkami)
2 h 38 min 

(połączenie z przesiadką)

Człowiek i jego działania. Spojrzenie
 geografa



Miasto

Położenie w stosunku do sieci Czas dojazdu 
samochodem 

ze stolicy 
województwa

Dojazd transportem publicznym 
ze stolicy województwa

drogowej kolejowej Liczba bezpośrednich połączeń na dobę Czas przejazdu

Skała DW 773, DW 794 - 35 min Autobus: 88 35 min

Szczucin DK 73, DW 982 Linia kolejowa nr 115 zamknięta, planowana reaktywacja 1 h 30 min Autobus: 4 1 h 40 min

Świątniki Górne DP - 30 min Autobus: 63 31 min

Wojnicz DK 94, DW 975 - 1 h 00 min Autobus: 9 1 h 25 min

Zakliczyn DW 975, DW 980 - 1 h 15 min Autobus: 8 1 h 28 min

Zaklików DW 855, DW 857
Linia kolejowa nr 68,1-tor, niezelektr., czynna, stacja w 

mieście, postój także pociągów TLK
1 h 25 min

Pociąg: 7 (w tym 3 reg. i 4 TLK) 
Autobus: brak bezpośredniego połączenia

1 h 39 min-2 h 20 min

DP - droga powiatowa
DW - droga wojewódzka (z numerem)
DK - droga krajowa (z numerem)
A4 - autostrada A4
E 371 - numer trasy europejskiej (drogi międzynarodowe)
Uwaga: ze względu na brak kompletnej ogólnopolskiej lub regionalnej bazy rozkładów jazdy komunikacji samochodowej liczba kursów podana w tabeli może nie być pełna.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Polska - Atlas samochodowy, 2016; Atlas linii kolejowych Polski, 2010; www.pkp.pl, 2016; www.e-podroznik.pl, 2016; rozkłady. 
mda.malopolska.pl, 2016; matbus.pl, 2016; markpol.mielec.pl, 2016; www.skbus.com.pl, 2016 i www.google.pl/maps, 2016.
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1999 r. funkcjonują zespoły szkół, obejmujące oddziały przedszkolne, szkoły podstawo
we, gimnazja, a niekiedy licea ogólnokształcące (w woj. małopolskim szkoły tego stopnia 
działają m.in. w Bobowej, Skale i Świątnikach Górnych). W Nowym Wiśniczu funkcjonu
je znane Liceum Sztuk Plastycznych.

Po 1990 r. w wyniku zmiany systemu społeczno-gospodarczego Polski z centralnie ste
rowanego na rynkowy ożywiła się prywatna działalność ekonomiczna i pojawiły się licz
ne podmioty gospodarcze różnych branż. Wśród tych małych i średnich przedsiębiorstw 
dominują zwykle firmy handlowe, choć np. Świątniki Górne o dawnej tradycji rzemiosła 
metalowego wyróżniają się tym działem gospodarki (Kwiatek-Sołtys 2003). W nowych 
miastach, leżących w pobliżu dużych ośrodków, aktywność gospodarcza mieszkańców 
jest mniejsza wobec podejmowania tam pracy i zaspokajania wielu potrzeb (Guzik i in. 
2002). W każdym miasteczku funkcjonują małe, prywatne gospodarstwa rolne, jednak 
w 4 miastach woj. podkarpackiego (Brzostek, Kołaczyce, Oleszyce i Narol) typ funkcjo
nalny jest usługowo-rolniczy (Rajman, Kwiatek-Sołtys 2009), a dwa ostatnie cechuje też 
niski poziom życia (Sobala-Gwosdz 2005).

Jednym z kryteriów nadania (przywrócenia) praw miejskich są miejskie cechy prze- 
strzenno-funkcjonalne i miejska przeszłość. Nowe miasta małopolskie, z racji długich tra
dycji (z 21 ośrodków trzy uzyskały prawa miejskie w XIII w., a pięć w XIV w.) zachowały 
w centrum dawny układ urbanistyczny będący przedmiotem konserwatorskiej ochrony 
w co trzecim nowym mieście oraz interesujące obiekty zabytkowe (tab. 4).

Na ten zasób składają się głównie kościoły; każde z nowych miast jest ośrodkiem pa
rafii, a niektóre - dekanatu (m.in. Bobowa, Ciężkowice, Czchów, Zakliczyn). W kilku 
miasteczkach, prócz parafialnych, są też kościoły klasztorne i cmentarne. Świadectwem 
dawnych mniejszości religijnych są: synagogi w Bobowej (nadal odwiedzanej przez 
potomków miejscowych Żydów) i Brzostku, cmentarze (Oleszyce, Nowy Wiśnicz) oraz 
cerkwie (unickie w Oleszycach i Narolu, prawosławna w Nowym Brzesku).

W Czchowie zachowała się baszta zamku z czasów Kazimierza Wielkiego, a XIV-wiecz- 
ny zamek Kmitów w Nowy Wiśniczu pozostaje nadal własnością Lubomirskich - jest 
to jeden z najcenniejszych obiektów tego rodzaju w regionie. W kilku miasteczkach są 
jeszcze dawne dwory i pałace, głównie z XVIII i XIX stulecia. Ratusze w rynku mają m.in.: 
Kołaczyce, Narol, Nowy Wiśnicz i Zakliczyn. W Nowym Brzesku przy drugim („solnym”) 
rynku zachowały się składy soli bocheńskiej (Gotfryd 2007).

Najwięcej starych domów, budynków drewnianych z charakterystycznymi podcienia
mi, pozostało w Pruchniku i Zakliczynie, mniej - w Ciężkowicach.

Miejscowe społeczności doceniają walory tych zabytków jako jeden z elementów atrak
cyjności turystycznej miasta. W Narolu po odzyskaniu praw miejskich podjęto remont 
pałacu Łosiów, przeznaczonego na siedzibę uczelni artystycznej (Sobala-Gwosdz 2005). 
Przebudowano płyty rynków w Ciężkowicach i Wojniczu. Mieszkańcy wspierali starania 
o prawa miejskie przez publikacje i działalność stowarzyszeń kulturalnych (m.in. w Nowym 
Brzesku, Brzostku, Kołaczycach, Wojniczu i Zakliczynie), a po udanej ich restytucji 
ufundowali nawet stosowne tablice (Bobowa, Kołaczyce, Ciężkowice) (Dawidejt-Drobek 
i Drobek 2015). W kilku miasteczkach funkcjonują interesujące muzea, np. Pożarnictwa 
w Alwerni, Jana Matejki w Nowym Wiśniczu i Drogownictwa w Szczucinie.
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Baza noclegowa w nowych miastach jest jeszcze skromna - kwatery prywatne, pola 
namiotowe i campingi, gospodarstwa agroturystyczne, a baza towarzysząca ogranicza się 
do sklepów i niedużych zakładów gastronomicznych. W Przecławiu, w dawnym pałacu 
Rejów, funkcjonuje ośrodek wypoczynkowy. To słabe zagospodarowanie sprawia, iż tury
ści w tych miasteczkach spędzają zwykle kilka godzin (najwyżej jeden dzień) w drodze do 
innych miejscowości i regionów. Brak jednak danych o frekwencji turystycznej w nowych 
miastach.

Tab. 4. Obiekty zabytkowe w nowych miastach Małopolski

Miasto
Liczba zabytków 

ogółem
W tym najważniejsze

Alwernia 5 UU, kościół z klasztorem bernardynów

Bobowa 5
D. synagoga, kościół parafialny WW. Świętych i cmentarny św. Zofii, d. dwór, 

cmentarz żydowski

Boguchwała 5 Kościół paraf, św. Stanisława, d. dwór z parkiem

Brzostek 10 Kościół paraf, św. Krzyża, d. synagoga, domy w Rynku

Ciężkowice 20 UU, kościół par. św. Andrzeja, domy podcieniowe, ratusz

Czchów 10
UU, baszta zamkowa, kościół Narodzenia NMP, cmentarna kaplica św. Anny. 
Drewniane domy podcieniowe

Kołaczyce 5 Kościół par. św. Anny, d. ratusz, d. zajazd

Narol 10 Kościół par. NMP, ratusz, d. pałac Łosiów, drewniane domy

Nowe Brzesko 5 Kościół par. WW. Świętych, składy soli, d. cerkiew

Nowy Wiśnicz 10
UU, zamek Lubomirskich, kościół par. Wniebowzięcia NMP, ratusz, d. 
klasztor karmelitów

Oleszyce 10
Ratusz, kościół par. NMP i WW. Świętych, d. cerkiew unicka, 

pozostałości pałacu z parkiem

Pruchnik 90 UU, kościół par. św. Mikołaja, domy podcieniowe, d. dwór

Przecław 5 Kościół par. Wniebowzięcia NMP, d. zamek Rejów

Radłów 3 Kościół par. św. Jana, d. pałac biskupi

Ryglice 2 D. pałac Ankwiczów z parkiem

Skała 2 Kościół par. św. Mikołaja

Szczucin 5 Kościół par. św. Marii Magdaleny, 2 zespoły dworskie

Świątniki Góme 2 Kościół par. św. Stanisława

Wojnicz 10
UU, kościół par. św. Wawrzyńca, drewniany kościół św. Leonarda, d. pałac 
Dąmbskich, domy w rynku, 2 dwory

Zakliczyn 60
UU, kościół par. św. Idziego, kościół MB Anielskiej z klasztorem reformatów, 
ratusz, domy podcieniowe

Zaklików 5 Kościoły: par. i cmentarny, d. pałac, domy podcieniowe w rynku

UU - zabytkowy układ urbanistyczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gotfryd (2007), Krupiński (1989), Polska niezwykła (2016), Słownik

geograficzno-krajoznawczy... (2000), Spis zabytków...(1964), Wład (2006), Wiad (1996).
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Podsumowanie

Nadanie - czy raczej restytucja - praw miejskich 21 omówionym tu miejscowościom było 
niewątpliwie słuszną decyzją. Przywróciło ono wiele legitymujących się kilkusetletnią hi
storią ośrodków na mapę miast Małopolski. Jest to jednak nie tylko wyraz uznania ich 
roli w dziejach regionu i kraju, lecz również niewątpliwy impuls rozwoju, także dla ich 
funkcji turystycznej. W przypadku większości badanych ośrodków sprzyjają jej z pewno
ścią atrakcyjne położenie i ciekawe zabytki, a także zasadniczo dobra dostępność komu
nikacyjna, przynajmniej transportem indywidualnym, a najczęściej także autobusowym. 
O wiele gorzej przedstawia się natomiast dostępność kolejowa, związana nie tylko z raczej 
słabym stopniem rozwoju małopolskiej sieci kolejowej, ale także z niewykorzystaniem po
tencjału kolei w przewozach regionalnych. Pewną barierą jest także ciągle słabo rozwinięta 
baza noclegowa w badanych ośrodkach, co przyczynia się do skracania wizyt turystów do 
kilku godzin. Należy mieć nadzieję, że nowe miasta Małopolski będą się dalej pomyślnie 
rozwijać, także jako ośrodki turystyczne, wykorzystując swój poważny potencjał w tym 
zakresie. Natomiast licznym w regionie dawnym miastom starającym się odzyskanie praw 
miejskich należałoby życzyć powodzenia.
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Functions of new towns in Małopolska region 
with the emphasis on tourism

Abstract: The authors have analysed 21 towns of the Małopolskie (Kraków) and Podkarpackie 
(Rzeszów) voivodeships, which city status was restored between 1987 and 2013. These are small ur
ban units with population between 1,400 and 5,900 which over the last 20 years have observed a gen
eral population growth. The new towns are situated mostly in the northern edge of the Carpathian 
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Foothills, quite close to principal transport axes of the region - the A4 motorway and the main rail
way line, both linking Silesia, the cities of Kraków and Rzeszów with the Polish-Ukrainian border. 
Their transport accessibility can be generally described as good, however mainly in terms of indi
vidual and bus transport. The railway network of the region, by contrast, is not very well developed 
and its potential - in particular at regional level - is not fully realized. The location of many new 
towns is attractive - near landscape parks or in picturesque river valleys. A crucial factor of their 
development is the relation with greater urban centres which offer jobs and various services. The 
discussed towns are centres of local administration, trade, craft and education (primary and sec
ondary schools). Due to their long history the new towns have many interesting historic buildings 
- churches, castles, palaces, mansions, town halls and original wooden houses. They are generally 
attractive for tourists, however their tourist infrastructure is still underdeveloped. In the opinion of 
the authors the restoration of city status has generally been successful in the case of the towns which 
have been analysed.

Keywords-, new towns, small towns, Małopolska, city functions, tourist function.
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