
MAŁE MIASTA I OBSZARY WIEJSKIE WSPÓŁDZIAŁANIE CZY 

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ? 

 

Czwartek  23.10.2014 
 

10.00 rozpoczęcie konferencji  

Wystąpienie programowe 
 

Sesja I  10.20-12.00   

„Małe miasta i obszary wiejskie: współdziałanie i współzależność” (część I)              
 

 „Obszary wiejskie i małe miasta - czy lokalne centra są potrzebne współczesnej wsi?”, prof. dr hab. Krystian Heffner, 

 „Konkurowanie i współzależność obszarów wiejskich i małych miast w strefie zewnętrznej Aglomeracji 

Górnośląskiej”, dr Małgorzata Twardzik, 

 „Polityka rozwoju w relacjach gminnych ośrodków wiejskich i miejsko-wiejskich z terytorium gminy”, dr inż. arch. 

Monika Gołąb- Korzeniowska, 

 „Sfery działalności wpływające na układ kontaktów miasto-wieś na wybranych przykładach małych miast”, dr Elżbieta 

Chądzyńska, 

 „Wybrane zagadnienia oddziaływania małych miast na obszary wiejskie w obrębie parków krajobrazowych 

Wielkopolski”, dr inż. arch. Rafał Graczyk, 

 

 

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa 
 

Sesja II 12.15 – 14.15  

„Małe miasta i obszary wiejskie: współdziałanie i współzależność” (część II) 
 

 „Współdziałanie czy współzawodnictwo małych miast i obszarów wiejskich w regionie uzdrowiskowym. Na przykładzie 

Uzdrowisk Popradzkich”, dr inż. arch. Wojciech Karol Wójcikowski, 

  „Rola małych miast w rozwoju lokalnym poprzez wdrażanie metody LEADER na przykładzie woj. śląskiego”, mgr 

Małgorzata Surmacz, 

 „Współdziałanie małych miast i obszarów wiejskich na przykładzie branży mleczarskiej”, dr Mirosława Marzena 

Nowak.  

  „Oddziaływanie funkcji małych miast na obszary wiejskie: Rozwój urbanizacji małego miasta o charakterze rolniczo-

sadowniczym na przykładzie miasta Tarczyn”, dr inż. arch. Małgorzata Denis, dr inż. arch. Anna Majewska, dr inż. 

Joanna Jaroszewicz 

 „Obszary współdziałania miast i obszarów wiejskich: od miasta rolniczego do ośrodka  usługowego i przemysłowego 

na przykładzie Mszczonowa”, dr inż. arch. Anna Majewska, dr inż. arch. Małgorzata Denis, dr inż. Joanna Jaroszewicz, 

 „Małe miasto a obszary wiejskie w strefie suburbialnej - studium przypadku gminy Oborniki Śląskie”, mgr inż. Hanna 

Maleszka, mgr inż. Jan Kazak, dr hab. inż. Szymon Szewrański. 

 

Sesja równoległa III 12.15 – 14.15  

„Miejskie obszary funkcjonalne” 
 

 

 „Miejskie Obszary Funkcjonalne małych miast w Polsce – przyczynek do identyfikacji i delimitacji”, dr Bartosz 

Bartosiewicz 

  „Małe miasta a funkcjonalne obszary miejskie”, dr Elżbieta Zuzańska-Żyśko, 

 „Potencjał społeczno – gospodarczy gminy jako element programowania rozwoju obszaru funkcjonalnego”, dr Edyta 
Szafranek, 

  „Znaczenie i potencjał przestrzenny  małych miast w pasie południowej wielkopolski w tworzeniu tematycznych 

obszarów kulturowo- funkcjonalnych ( Dobrzyca , Koźmin Wielkopolski , Rozdrażew,  Pogorzela, Kobylin, Borek , 

Dolski)”, dr hab. inż. arch. Radosław Barek, 

 „Miejskie obszary funkcjonalne a rozwój małych miast (na przykładzie MOF Malborka i miasta Sztum)”, dr inż. Alicja 

Sekuła, mgr Pasztaleniec-Szczerkowska. 

 „Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? O miejscu rozwiązywania problemów ponadgminnych”, dr hab. inż. arch. 

Jacek Sołtys 

 

14.15-15.15 Obiad 
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Sesja IV 15.15-17.15   

„Potencjały rozwojowe” 
 

 „Lokalne źródła energii szansa rozwoju małych miast i obszarów wiejskich”, prof. dr hab. Michał Jasiulewicz, 

 „Powiązania społeczno-gospodarcze i znaczenie małych miast aglomeracji poznańskiej”, dr Barbara Konecka-

Szydłowska, 

 „Wydatki inwestycyjne gmin miejsko-wiejskich województwa łódzkiego”, dr Agata Bury,  

  „Potencjał i rola małych miast w rozwoju lokalnych struktur społeczno-gospodarczych na przykładzie województwa 

małopolskiego”, dr Patrycja Brańka, 

  „Małe miasta a regionalizacja turystyki uzdrowiskowej w warunkach konkurencyjności terytorialnej”, dr inż. arch. 
Adriana Barbara Cieślak, 

  „Rozwój małych miast w wyniku dysfunkcjonalnego, amorficznego rozrostu miast”, dr Michał Kudłacz. 

 

 

Sesja równoległa V 15.15-17.15   

„Zagospodarowanie przestrzenne, urbanistyka” 
 

 „Wpływ procesów urbanizacji na zmiany przestrzennego rozmieszczenia usług w obszarach wiejskich”, dr inż. arch. 
Katarzyna Iwaszko, 

 „Wykorzystanie danych przestrzennych w procesie oceny zmian zagospodarowania przestrzennego małego miasta i 

obszarów wiejskich–przykład gminy miejsko-wiejskiej Szczucin”, dr Marcin Feltynowski, 

  „Małe miasto i wieś - przemiany formy urbanistycznej”, dr inż. arch. Tomasz Bajwoluk,  

  „Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich jako efekt wpływów miasta o znaczeniu lokalnym i 

subregionalnym”, mgr inż. arch. Renata Klimek, 

 „Przemiany funkcji miejsca małego miasta”, prof. zw. dr hab. Andrzej Suliborski, dr A. Kulawiak. 

 

18.00 Uroczysta kolacja 

 

Piątek 24.10.2014 
 

Sesja VI   09.00-11.00  

„Współzarządzanie, kapitał społeczny” 

 
  „Local governance - model rewitalizacji małych miast”, dr hab. Marian Kachniarz, 

  „Wpływ Lokalnych Grup Działania na rozwój aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców małych miast i obszarów 

wiejskich Małopolski”, mgr Elżbieta Kuchta, 

  „Znaczenie organizacji pozarządowych w procesie kształtowania kreatywnego kapitału ludzkiego w małych miastach 

na przykładzie Szklarskiej Poręby”, dr Andrzej Raszkowski, 

 „Małe miejscowości miejskie - "stolice" wiejskich rejonów”, PhD Chemerys Svitlana  

  „Wybory prezydenta RP w 2010 roku w małych miastach i ich zapleczu wiejskim: przypadki z różnych regionów 

polski”, dr hab. (prof. UAM), Roman Matykowski, dr Katarzyna Kulczyńska. 

 

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa 
 

Sesja VII 11.15 – 13.00   

 „Gospodarowanie nieruchomościami i polityka mieszkaniowa” 
 

 „Rola gminy w kształtowaniu rynków nieruchomości małych miast”, dr Radosław Cyran, 

 „Funkcja mieszkaniowa w małych miastach aglomeracji łódzkiej”, dr Katarzyna Milewska-Osiecka, 

  „Rynek nieruchomości mieszkaniowych małych miast i obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w latach 2010-2013”, 

dr Joanna Cymerman, 

 „Przestrzenne aspekty realizacji polityki mieszkaniowej w małych miastach województwa łódzkiego”, dr Agnieszka 

Ogrodowczyk, 

  „Wpływ migracji z miasta na wieś na rozwój wiejskich rynków nieruchomości mieszkaniowych” dr inż. Marcelina 

Zapotoczna. 

 

Podsumowanie konferencji 

 

13.00-14.00 Obiad 


