
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
MAŁE MIASTA A OBSZARY WIEJSKIE 
 
Krystian Heffner  
Obszary wiejskie i małe miasta: Czy lokalne centra są potrzebne  
współczesnej wsi? ..........................................................................................  11 
 
Hanna Maleszka, Jan Kazak, Szymon Szewrański 
Małe miasto a obszary wiejskie w strefie suburbialnej  
– studium przypadku gminy Oborniki Śląskie ...............................................  25 
 
Anna Majewska, Małgorzata Denis, Joanna Jaroszewicz  
Obszary współdziałania miast i obszarów wiejskich:  
Od miasta rolniczego do ośrodka usługowego i przemysłowego  
na przykładzie Mszczonowa ..........................................................................  37 
 
Małgorzata Denis, Anna Majewska, Joanna Jaroszewicz  
Oddziaływanie funkcji małych miast na obszary wiejskie:  
Rozwój urbanizacji gminy o charakterze rolniczo-sadowniczym 
na przykładzie Tarczyna ................................................................................  48 
 
Wojciech Karol Wójcikowski  
Współdziałanie czy współzawodnictwo małych miast  
i obszarów wiejskich w regionie uzdrowiskowym 
(przykład uzdrowisk popradzkich)  ...............................................................  62 
 
Arkadiusz Halama  
Ekonomiczne oddziaływanie centrów handlowych na małe miasta  
i obszary wiejskie w subregionie północnym województwa śląskiego .........   70 
 
Małgorzata Twardzik  
Rozwój nowoczesnego handlu w małych miastach i obszarach wiejskich  
w strefie zewnętrznej metropolii (przykład województwa śląskiego) ...........  85 
 
Elżbieta Chądzyńska  
Procesy demograficzne w małych miastach i ich wiejskim otoczeniu  
na przykładzie województwa dolnośląskiego (okres 1995-2013) .................  97 
 
 



 

ROZWÓJ MAŁYCH MIAST 
 
Alicja Sekuła, Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska  
Miejskie obszary funkcjonalne a rozwój małych miast (na przykładzie  
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka i miasta Sztum) ..................  113 
 
Andrzej Raszkowski  
Znaczenie organizacji pozarządowych w procesie kształtowania  
kreatywnego kapitału ludzkiego w małych miastach  
na przykładzie Szklarskiej Poręby .................................................................  122 
 
Elżbieta Kuchta  
Aktywizacja mieszkańców małych miast i obszarów  
wiejskich Małopolski poprzez lokalne organizacje społeczne .......................  132 
 
Małgorzata Surmacz  
Rola małych miast w rozwoju lokalnym poprzez wdrażanie  
metody LEADER na przykładzie województwa śląskiego ...........................  141 
 
Katarzyna Milewska-Osiecka 
Budownictwo mieszkaniowe i sytuacja demograficzna w małych miastach  
i na ich obszarach wiejskich (przykład województwa łódzkiego) .................  150 
 
Barbara Konecka-Szydłowska  
Powiązania społeczno-gospodarcze i znaczenie małych miast  
aglomeracji poznańskiej .................................................................................  162 
 
Tomasz Bajwoluk  
Małe miasto i wieś – przemiany formy urbanistycznej .................................  178 
 
Adrianna Kupidura, Agnieszka Kardaś, Przemysław Kupidura 
Zmiany wybranych elementów krajobrazu strefy pośredniej  
i zewnętrznej małego miasta na przykładzie Gołdapi i Sulechowa  ..............  188 
 
Marian Kachniarz  
Local governance – model rewitalizacji małych miast w Sudetach ..............  197  
 
Radosław Cyran  
Proces suburbanizacji na przykładzie miasta Bielsko-Biała  
i wybranych gmin powiatu bielskiego ...........................................................  204 
 
Andrzej Suliborski, Anita Kulawiak, Justyna Tomczyk  
Przemiany „funkcji miejsca” małego miasta. Przykład Ozorkowa ...............  214 



 

MAŁE MIASTA I OBSZARY WIEJSKIE  
W BADANIACH ILOŚCIOWYCH 
 
Jacek Sołtys  
Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? Problemy ponadgminne  
i miejsca ich rozwiązywania ..........................................................................  225 
 
Bartosz Bartosiewicz  
Obszary funkcjonalne małych i średnich miast w Polsce  
– koncepcja badawcza ....................................................................................  234 
 
Michał Kudłacz  
Dysfunkcje amorficznego rozrostu osadnictwa w Polsce ..............................  245 
 
Katarzyna Iwaszko-Niziałkowska  
Zmiany dojazdów do pracy z obszarów wiejskich Dolnego Śląska ..............  258 
 
Roman Matykowski, Katarzyna Kulczyńska  
Wybory Prezydenta RP w 2010 roku w małych miastach  
i ich zapleczu wiejskim. Przypadki z różnych regionów Polski ....................  271 
 
Krzysztof Gargula, Wojciech Zając  
Autokorelacja przestrzenna atrakcyjności inwestycyjnej małych miast subre-
gionu centralnego województwa śląskiego ....................................................  285 
 
Marcin Feltynowski  
Wykorzystanie danych przestrzennych w procesie oceny zmian zagospodaro-
wania przestrzennego małego miasta i obszarów wiejskich  
– przykład gminy miejsko-wiejskiej Szczucin ...............................................  295 
 
Piotr Gibas  
Zmiany poziomu rozwoju „obwarzankowych” małych miast  
i gmin miejsko-wiejskich w Polsce – analiza porównawcza .........................  304 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMMARIES 
 
Krystian Heffner  
Small towns and rural areas. Do local centers are needed  
by contemporary countryside? .......................................................................  23 
 
Hanna Maleszka, Jan Kazak, Szymon Szewrański 
Small town and rural areas in suburban area  
– case study of Oborniki Śląskie municipality ...............................................  36 
 
Anna Majewska, Małgorzata Denis, Joanna Jaroszewicz  
The regions of cities and rural areas interactions:  
From the agricultural city to industrial-service center on the example  
of Mszczonów ................................................................................................  47 
 
Małgorzata Denis, Anna Majewska, Joanna Jaroszewicz  
The influence of the function of small cities in the rural areas:  
Urban development of the community concerning agriculture  
and fruit-farming on the example of Tarczyn ................................................  61 
 
Wojciech Karol Wójcikowski  
Interaction or competition in small towns and rural areas in the region  
of the spa (Poprad Spas area example) ..........................................................  69 
 
Arkadiusz Halama  
Economic impact of shopping malls in the northern subregion  
of the Silesian Voivodeship on small towns and rural areas ..........................  84  
 
Małgorzata Twardzik  
The development of modern retail in small towns and rural areas  
in the outer metropolitan zone (on example Silesian Voivodeship) ..............  96 
 
Elżbieta Chądzyńska  
Demographic processes in small towns and their rural surroundings  
on the example of Lower Silesia region (period 1995-2013) ........................  109 
 
Alicja Sekuła, Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska  
Functional urban areas and the development of small towns  
(on the example of FUA Malbork and Sztum town) .....................................  120 
 
Andrzej Raszkowski  
The importance of NGOs in the process of creative human capital  
development in small cities based on the example of Szklarska Poręba .......  131 



 

Elżbieta Kuchta  
Activation of small towns and rural areas residents in Lesser Poland  
through local social organizations .................................................................  140 
 
Małgorzata Surmacz  
The role of small towns in local development through leader approach  
implementation – an example of the Silesian Voivodeship in Poland ...........  149 
 
Katarzyna Milewska-Osiecka 
Housing development and demographic situation of small towns  
and their rural hinterland (example of Łódź Region).....................................  161 
 
Barbara Konecka-Szydłowska  
Socio-economic links and significance of small towns  
of the Poznań agglomeration .........................................................................  177 
 
Tomasz Bajwoluk  
A small town and village – urban form transformations................................  187 
 
Adrianna Kupidura, Agnieszka Kardaś, Przemysław Kupidura 
Landscape changes of small town middle and external zone ........................  196 
 
Marian Kachniarz  
Local governance – model of small towns revitalization in Sudetes .............  203   
 
Radosław Cyran  
Process of suburbanization on an example Bielsko-Biała  
and selected municipalities District Bielsko ..................................................  213 
 
Andrzej Suliborski, Anita Kulawiak, Justyna Tomczyk  
Transformation „features of place” small town. Example Ozorków .............  222 
 
Jacek Sołtys  
Functional urban areas or county? Problems on wider level  
than commune and places of their solving .....................................................  233 
 
Bartosz Bartosiewicz  
Functional areas of small and medium sized towns (SMST’s) in Poland  
– research idea ...............................................................................................  244 
 
Michał Kudłacz  
Dysfunctions of amorphous sprawl of settlement system in Poland ..............  257 
 



 

Katarzyna Iwaszko-Niziałkowska  
The changes in daily commuting distance from rural areas  
in Lower Silesia region ..................................................................................  270 
 
Roman Matykowski, Katarzyna Kulczyńska  
The 2010 presidential election in Poland in small towns  
and their rural hinterlands. Cases from various regions .................................  283 
 
Krzysztof Gargula, Wojciech Zając  
Spatial autocorrelation of the small cities investment attractiveness  
in the central subregion of Upper Silesia .......................................................  294 
 
Marcin Feltynowski  
The use of spatial data in the assessment of land-use changes  
of small town and rural areas – the example of urban-rural  
commune Szczucin ........................................................................................  303 
 
Piotr Gibas  
Comparative analysis of changes in development levels of „bagel”  
small towns and urban-rural municipalities in Poland ...................................  311 
 




