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Zapraszamy Państwa do Przemyśla! To miasto piękne 
i wyjątkowe. Sama natura zadbała o malowniczość tego 
zakątka kraju, a atrakcyjne położenie sprawia, że w zasię-
gu ręki są zarówno Bieszczady, turystyczne szlaki Pogórza 
Przemyskiego, jak też, już za ukraińską granicą, wspaniały 
Lwów, który od Przemyśla dzieli niecałe sto kilometrów. 
Tu od wieków krzyżowały się szlaki komunikacyjne łą-
czące wschód z zachodem i północ z południem, a na ich 
bazie wyrosło i rozwinęło się miasto. Spacerując jego wą-
skimi uliczkami można dotknąć dziesięciu wieków historii 
miasta z ich wieloma materialnymi śladami, z których nie-
mal tysiąc zostało zarejestrowanych jako zabytki budow-
nictwa i architektury. 

Położenie na styku kultur i religii Wschodu i Zachodu za-
owocowało narodową różnorodnością i bogatym dzie-
dzictwem kulturowym, wypracowanym przez pokolenia 
społeczności polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Szczegól-
ny charakter nadały miastu czasy rozbiorów i panowania 
na tych ziemiach monarchii Austro – Węgierskiej. Strate-
giczne położenie Przemyśla skłoniło władze austriackie 
do rozpoczęcia w połowie XIX wieku budowy potężnej 
twierdzy, która odegrała ważną rolę podczas I wojny świa-
towej. Jej obecność, atrakcyjność i sława wyznaczyły kie-
runek turystycznego rozwoju miasta pod promocyjnym 
hasłem „Miasto Turystyczne Twierdza Przemyśl”.
 
Przemyśl, to jedno z nielicznych miast, w którego cen-
trum w pełni lata można plażować nad rzeka San, a zimą 
zjeżdżać na nartach z 800-metrowego oświetlonego sto-
ku wyposażonego w wyciąg krzesełkowy. Turyści, którzy 
cenią piękno przyrody i krajobrazu, są zafascynowani hi-
storią, wielokulturowością oraz preferują aktywny wypo-
czynek z pewnością poczują się tu znakomicie. 

Inwestorów, gotowych związać z tym miastem swoją 
przyszłość, zapraszamy do współpracy. Znajdą tu Pań-
stwo przyjazny klimat, wysoki poziom bezpieczeństwa, 
duży potencjał ludzki, a oprócz tego argumenty, do któ-
rych mamy nadzieję przekonać tym folderem.
 

Welcome to Przemyśl! It is a beautiful and unique town. 
Mother nature herself took care of the picturesqueness of 
this part of the country, and its attractive location makes 
it possible to reach the Bieszczady, the tourist routes of 
Pogórze Przemyskie, as well as the great Lvov, situated 
less than 100 kilometres from Przemyśl. For many cen-
turies communication routes joining East with West and 
North with South have crossed here, thanks to which the 
town was formed, Walking along its narrow streets, you 
can touch ten centuries of the town’s history with numer-
ous material traces, almost a thousand of which have 
been registered as construction and architectural monu-
ments. 

Being situated  at the  meeting point of cultures and reli-
gions of the East and West has resulted in a national diver-
sity and rich cultural heritage, developed by generations 
of Polish, Ukrainian and Jewish communities. The periods 
of the Polish partitions and the reign of the Austro-Hun-
garian monarchy  contributed to the very special nature 
of the town. The strategic placement of Przemyśl induced 
the Austrian authorities to commence a construction of a 
huge fortress in the 19th century that played a signifi cant 
role during WWI. Its presence, attractiveness and fame 
directed the tourist development of the town under the 
promotional name “Tourist Town Przemyśl Fortress”.
 
Przemyśl is one of the rare towns, in the centre of which 
you can sunbathe by the San River in the middle of sum-
mer and ski during winter down the 800-metre lit slope, 
equipped with ski-lift. Tourists, who appreciate the beau-
ty of nature and landscapes, are fascinated with history, 
multiple cultures and prefer active leisure will surely feel 
wonderful here.  

We hereby invite the  co-operation of those investors who 
are ready to bind their future with the town. Here you will 
fi nd a friendly atmosphere, high level of security, great hu-
man potential and - apart from these – arguments found 
in this folder, with which we hope to convince you.
  

Robert Choma

Prezydent Miasta Przemyśla
Mayor of Przemyśl

PRZEMYŚL 
i … przyjedź

PRZEMYŚL 
- Think it over
and come!
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Przemyśl to miasto o powierzchni 43,66 km2, położone 
w południowo-wschodniej Polsce, we wschodniej czę-
ści Województwa Podkarpackiego. Stanowi ważny wę-
zeł komunikacyjny łączący wschód z zachodem i północ 
z południem Europy, a obecnie jest jednym z najdalej na 
wschód wysuniętych miast Unii Europejskiej i odgrywa 
istotną rolę we współpracy transgranicznej z Ukrainą. 

Przemyśl ma bezpośrednie połączenie ze szlakiem tran-
zytowym Wrocław – Kraków – Korczowa (A4 i droga 
nr 4). Do roku 2012 planowane jest wybudowanie ostat-
niego odcinka autostrady z Krakowa do granicy ukraiń-
skiej (obecnie droga nr 4), która 20 km przed Przemyślem 
przechodzi w dwupasmową drogę szybkiego ruchu nr 77, 
prowadzącą do Medyki. Do Przemyśla i do Medyki prowa-
dzi również krajowa droga nr 28 z przejścia granicznego 
ze Słowacją w Barwinku. Obecnie trwają intensywne pra-
ce przygotowawcze do budowy obwodnicy w północno 
– wschodniej części miasta z mostem na rzece San, łączą-
cej drogi nr 77 i nr 28.

Przemyśl covers an area of 43,66 km2. It is situated in the 
south –east of Poland, in the eastern part of Podkarpackie 
Voivodeship. It constitutes an important interchange be-
tween the East and West, as well as north and south of 
Europe. Currently, it is also one of the most eastern towns 
of the European Union and it plays a signifi cant role in 
cross-border cooperation with the Ukraine. 

Przemyśl has got a direct connection with the transit 
route Wrocław – Kraków – Korczowa (A4 and Road no. 
4). The last section of the motorway from Kraków to the 
Ukrainian border (currently road no. 4), which 20 km 
before Przemyśl turns into the dual carriageway no. 77, 
leading to Medyka, is planned to be fi nished by 2012. 
A national road no. 28 leads to Przemyśl and Medyka from 
the border crossing with Slovakia in Barwinek.  Currently, 
intensive works are being performed to construct a ring 
Road in the north-eastern part of the town on the San 
river, will would connect roads no. 77 and 28.

POŁOŻENIE I DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
LOCATION AND ACCESSIBILITY

INFRASTRUKTURA DROGOWA
ROAD INFRASTRUCTURE

4
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5Odległości do przejść granicznych z Ukrainą i Słowacją:
- w Medyce (12 km) i Korczowej (40 km),
- w Malhowicach-Niżankowicach (10 km), najkrótsza 

trasa w Karpaty Wschodnie,
- w Barwinku (120 km).

Liczba przekraczających 
granicę polsko-ukraińską
w latach 2003-2008

Środki transportu na granicy polsko-ukraińskiej 

w 2007 r.

Distances to border crossings with the Ukraine and Slo-
vakia:
- in Medyka (12 km) and Korczowa (40 km),
- in Malhowice-Niżankowice (10 km), the shortest route 

to Eastern Carpathians,
- in Barwinek (120 km).

5

Numbers of people crossing 
the Polish-Ukrainian border 
during 2003-2008

Means of transport at the Polish-Ukrainian border 
in 2007

5
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Przez Przemyśl przebiega transeuropejska magistrala 
kolejowa E-30 relacji Berlin – Kijów. Linia ta ma ogrom-
ne znaczenie gospodarcze zarówno w przewozach pa-
sażerskich jak i towarowych. Krajowy i międzynarodo-
wy dworzec kolejowy znajduje się w centrum miasta, 
a połączenie z  szerokim torem umożliwia bezpośrednią 
obsługę pociągów osobowych i towarowych z Ukrainy. 
Przemyśl ma dogodne połączenia kolejowe przez Rze-
szów, Kraków, Górny Śląsk, Opole i Wrocław do Zgorzelca, 
Poznania, Szczecina oraz Berlina, Drezna i Pragi. Potężnie 
rozbudowana infrastruktura kolejowa i istniejąca logisty-
ka przygraniczna jest niezaprzeczalnym potencjałem go-
spodarczym miasta i regionu.

Zakłady przeładunkowe działające na terenie miasta 
Przemyśla, Żurawicy i Medyki: PKP Cargo SA, Trade 
Trans Spółka z o.o., Eurologistyka S.A., CTL Południe 
Sp. z o.o.

A trans-European E-30 main railway line Berlin – Kiev 
runs through Przemyśl. This line is of great signifi cance 
with regards to the economy, both in terms of pas-
senger and freight transport.  A national and interna-
tional railway station is situated in the town centre and 
a connection to a wide railway track makes it possible do 
directly serve passenger and cargo trains from the Ukraine. 
Przemyśl has convenient railway connections through 
Rzeszów, Kraków, Upper Silesia, Opole and Wrocław to 
Zgorzelec, Poznań, Szczecin, as well as to Berlin, Dresden 
and Prague. A vastly extended railway infrastructure and 
the existing logistics relating to the border undeniably 
show the great economic potential of the town and the 
whole region.

Trans-shipment companies operating within the area of 
Przemyśl, Żurawica and Medyka: PKP Cargo SA, Trade 
Trans Sp. z o.o., Eurologistyka S.A., CTL Południe Sp. 
z o.o.

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA
RAILWAY INFRASTRUCTURE

6
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Najbliższe lotnisko znajduje się w Jasionce k. Rzeszowa 
(ok. 90 km od Przemyśla). Lotnisko oferuje połączenia kra-
jowe, a także przeloty międzynarodowe (w tym tanie linie 
lotnicze). 

Rzeszowski Port Lotniczy z uwagi na dogodne położenie 
i bardzo obszerny rynek pasażera transatlantyckiego roz-
wija się bardzo dynamicznie. Rozlokowanie w regionie 
przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego stanowi potencjal-
ną bazę dla samolotów cargo.

Planowany rozwój lotniska to przede wszystkim:
• budowa terminalu pasażerskiego o przepustowości do-

celowej ok. 1440 pas/godz. (dla samolotów: B767, B747, 
A340),

• rozbudowa siatki regularnych połączeń międzynarodo-
wych (Londynu, Dublina, Rzymu, Paryża, itp.),

• pozyskanie przewoźników czarterowych (częściowo re-
alizowane są połączenia linii Tunis Air, ElAl i SunD’or oraz 
LOT-u w rejsach z i do Nowego Jorku),

• rozbudowa portu cargo dla transportu wyrobów prze-
mysłowych,

• budowa płyt postojowych, do parkowania, rozładunku 
oraz odladzania samolotów pasażerskich oraz cargo.

Nowoczesny terminal w połączeniu z drugą w kraju (po 
Warszawie) pod względem długości drogą startową (3200 
m) umożliwi korzystanie mieszkańców regionu z bezpo-
średnich połączeń europejskich i transatlantyckich.

The closest airport is located in Jasionka near Rzeszów 
(appr. 90 km from Przemyśl). The airport off ers national 
and international air connections (including cheap air-
lines). 

Thanks to its convenient location and very broad trans-At-
lantic passenger market, the airport in Rzeszów has been 
developing dynamically. The location of heavy industry 
companies within the region constitutes a potential base 
for cargo aircrafts.

The planned development of the airport covers, fi rst of 
all, the following:
• Construction of a passenger terminal with a target traffi  c 

capacity of approx. 1440 passengers/hour (for aircrafts: 
B767, B747, A340),

• extension of a network of regular international connec-
tions (London, Dublin, Rome, Paris etc.),

• acquisition of charter carriers (connections with such 
lines as Tunis Air, ElAl andSunD’or and LOT where fl ights 
to New York and back are partially performed),

• extension of a cargo port for industrial goods transport,
• construction of parking lots, unloading and defrosting 

of passenger and cargo aircrafts.

A modern terminal, in combination with the second (after 
Warsaw) runway in terms of length (3200 m) will enable 
local citizens to make use of direct European and trans-
Atlantic connections.

INFRASTRUKTURA LOTNICZA
AIRLINE INFRASTRUCTURE

www.lotnisko-rzeszow.pl

7
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Ok. 30 km od Przemyśla niedaleko miejscowości Bircza 
zlokalizowane jest lotnisko polowe o dużym potencjale in-
westycyjnym. Można tu dojechać zarówno z Przemyśla, jak 
również z Ustrzyk Dolnych (40 km). Jest to idealna baza wy-
padowa do zwiedzania Pogórza Przemyskiego i Bieszczad. 
Na północny zachód od dawnej wsi Krajna znajduje się asfal-
towy pas startowy o wymiarach 1250 x 100 m. Do roku 1990 
należał do kompleksu rządowego ośrodka wypoczynkowe-
go Arłamów. Obecnie formalnym właścicielem lotniska jest 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. Po obu stronach 
asfaltowego pasa startowego przygotowane są tereny, na 
których może powstać infrastruktura przyszłego portu lot-
niczego. Lotnisko o charakterze City Airport mogłoby ob-
sługiwać pasażerski ruch regionalny (Rzeszów, Kraków) i tu-
rystyczny (Bieszczady) realizowany samolotami klasy STOL 
(krótkiego startu i lądowania, np. Jet Stream, ATR).

Oczekiwania inwestycyjne to m.in. budowa portu, usługi 
lotnicze, szkoła spadochronowa, szkoła instruktażu pilo-
towego, „taksówki powietrzne” (24 miejsca)

Kontakt: Gmina Bircza, tel. +48166726091, www.bircza.pl 

Approx. 30 km from Przemyśl, near Bircza there is a fi eld 
airport with a great investment potential. You can reach 
it both from Przemyśl, as well as from Ustrzyki Dolne 
(40 km). It is an ideal base, from which you can see the 
Przemyśl Foothills and the Bieszczady Mountains. To the 
north-west from the former village Krajna there is an as-
phalt runway sized 1250 x 100 m. Up to 1990 it belonged 
to a complex of Arłamów governmental leisure centre. 
Currently, its legal owner is Administration of the Nation-
al Forest Holding in Krosno. The areas on both sides of 
the asphalt runway are now being prepared, as it must 
serve as a base to build the facilities of a future airport. 
A City-type Airport could handle regional passenger traf-
fi c (Rzeszów, Kraków) and tourist traffi  c (Bieszczady) with 
the use of STOL aircrafts (short take-off  and landing e.g. 
Jet Stream, ATR).

Investment expectations: e.g. construction of the airport, 
air services, parachute school, fl ying school, “air taxi” (24 
seats).

Contact: Borough of Bircza , tel. +48166726091, www.bircza.pl 

POTENCJALNA MOŻLIWOŚĆ 
KOMUNIKACJI LOTNICZEJ 
Bieszczady-Przemyśl

POTENTIAL POSSIBILITY 
OF AIR TRANSPORT 

Bieszczady-Przemyśl

DANE DEMOGRAFICZNE MIASTA
DEMOGRAPHICAL DATA OF THE TOWN

www.wikipedia.pl

8

Liczba mieszkańców w mieście i powiecie w 2007 r. 
(źródło GUS)

Population of the town and district in 2007
(source: GUS)
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LICZBA LUDNOŚCI:
Miasto Przemyśl 66 359
Powiat Przemyśl 72 439

Liczba mieszkańców w mieście i powiecie w 2007 r. (źródło GUS)

POPULATION:
Przemyśl Town    66 359
Przemyśl District       72 439

Struktura wiekowa mieszkańców Przemyśla w 2007 r. 
(źródło GUS)

Age groups of Przemyśl citizens in 2007 (source: GUS)

POWIERZCHNIA:
Miasto Przemyśl 43,66 km2

Powiat Przemyśl  1 213,73 km2

Population of the town and district in 2007 (source: GUS)

AREA:
Przemyśl Town  43,66 km2

Przemyśl District  1 213,73 km2

9
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Szkoły Podstawowe –   13
Gimnazja –      9 
Szkoły ponadgimnazjalne –  12 (licea, zespoły szkół, 
           centra kształcenia):
• Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących 
• Zespół Szkół Ekonomicznych
• Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicz-

nych
• Zespół Szkół Technicznych 
• Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych
• Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 
• II Liceum Ogólnokształcące 
• Zespół Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia 
• Centrum Kształcenia Ustawicznego 
• Centrum Kształcenia Praktycznego

Uczelnie wyższe, kolegia i instytucje naukowe:
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska

Primary Schools –  13
Middle schools –    9 
Tertiary  schools –  12  (secondary schools, complexes
          of schools, training centres):
• Complex of Electronic and Comprehensive Schools
• Complex of Economic Schools 
• Complex of Service, Hotel and Gastronomic Schools
• Complex of Technical Schools 
• Complex of Mechanical and Timber Schools
• Complex of Vocational Schools No. 1
• Complex of Comprehensive Schools No. 1
• Complex of Comprehensive Schools No. 2
• II Comprehensive Secondary School
• Complex of State-Owned Musical Schools of I and 
   II degree
• Centre for Permanent Training
• Centre for Practical Training 

Higher education institutions, colleges and scientifi c in-
stitutions:
School of Law and Public Administration
State-Owned Eastern-European University
University of Economics
University of Information Technology and Management
Foreign Language Teacher Training College
Teacher Training College
Higher Theological Seminary
Society of Friends of Science
South – Eastern Scientifi c Institution

The fi elds of study realised in the above mentioned insti-
tutions are adjusted to the needs of the local labour mar-
ket. It is possible to change the profi le of education for 
the needs of the labour market. 

SZKOLNICTWO - PLACÓWKI
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Struktura wykwalifi kowanej siły roboczej na poziomie zasadni-
czym i średnim w 2008 r.

Structure of qualifi ed labour force on the vocational and second-
ary education level in 2008

10
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Wyższa Szkoła Gospodarcza
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Kolegium Nauczycielskie
Wyższe Seminarium Duchowne
Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Południowo - Wschodni Instytut Naukowy

Kierunki kształcenia realizowane w ww. placówkach do-
stosowane są do potrzeb lokalnego rynku pracy. Istnieje 
możliwość zmiany profi lu nauczania dla potrzeb ryn-
ku pracy.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE  12,3%
PODKARPACKIE VOIVODESHIP

POLSKA     8,8%
POLAND

POWIAT PRZEMYSKI (BEZ MIASTA)  17,2% (4.407 osób/people)
PRZEMYŚL DISTRICT
(WITHOUT THE TOWN ITSELF) 

MIASTO PRZEMYŚL    16,2%  (4.697 osób/people)
PRZEMYŚL TOWN  

MIASTO Z POWIATEM   16,7%  (9.104 osób/people)
TOWN WITH DISTRICT

RYNEK PRACY
LABOUR MARKET

Struktura wiekowa i stopień wykształcenia bezro-
botnych w listopadzie 2008 r.

Age groups and level of education of the unem-
ployed in November 2008

Struktura wykwalifi kowanej siły roboczej na poziomie wyższym 
w 2008 r.

Structure of qualifi ed labour force on the higher education level 
in 2008

11
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Korzyści wynikające z prowadzenia działalności gospo-
darczej w Przemyślu to przede wszystkim:
• niskie koszty pracy
• niskie podatki  
• duża chłonność rynku
• dobrze rozwinięta infrastruktura kolejowa
• bliskość przejść granicznych
• Podstrefa Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej 
• tereny inwestycyjne z obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego
• atrakcyjne położenie geografi czne i geopolityczne
• walory turystyczne

W oparciu o potencjalne warunki i czynniki rozwoju, 
wykształciły się trzy podstawowe funkcje Województwa 
Podkarpackiego w gospodarce krajowej: przemysłowa, 
rolnicza, turystyczno-rekreacyjna oraz funkcje uzupeł-
niające: komunikacyjna, budowlana i usługowa.

Dominujące gałęzie przemysłu na terenie miasta Prze-
myśla: 
• elektromaszynowy
• budowlany
• drzewny
• mechaniczny
• przemysł przetwórczy i rolno-spożywczy
• lekki i meblarski
• kolejowy
• kosmetyczny

Benefi ts resulting from business activity conducted in 
Przemyśl are, fi rst of all, as follows:
• low labour costs
• low taxes
• great absorption capacity of the market
• well-developed railway infrastructure
• proximity of border crossings
• Przemyśl Sub-zone of Tarnobrzeg Special Economic 

Zone
• investment areas with valid local land development 

plans
• attractive geographical and geopolitical location
• tourist values

Based on the potential developmental conditions and 
factors, three fundamental functions of Podkarpackie 
Voivodeship in the whole national economy have formed: 
industrial, agricultural, tourist and recreational, as 
well as three supplementary functions: communica-
tions, civil engineering and services.

The dominant branches of industry within the borders of 
Przemyśl town: 
• electrical machinery
• civil engineering
• timber
• mechanical
• processing industry and agricultural and food industry
• light and furniture industry
• railway
• Cosmetics

PRZEMYSŁ, HANDEL, USŁUGI
INDUSTRY, TRADE AND SERVICES

Lis – Lighting
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Istniejące na terenie miasta fi rmy wskazują, że lokalne za-
soby wykwalifi kowanej siły roboczej pozwalają podej-
mować działalność produkcyjną zaawansowaną tech-
nologicznie: automatyka przemysłowa, elektrotechnika, 
aparatura elektromechaniczna.

Ze względu na przygraniczne położenie miasta, dyna-
micznie rozwijają się również fi rmy samochodowego i ko-
lejowego transportu towarowego. Przemyśl jako ważny 
węzeł komunikacyjny to również centrum usług logi-
stycznych, przeładunkowych i handlowych (centra, 
hurtownie, transgraniczna współpraca ze Wschodem), 
wykorzystujące doskonale rozbudowaną infrastruk-
turę kolejową. Występują tu również średnie oraz duże 
przedsiębiorstwa sektora publicznego oraz liczne małe 
i średnie zakłady produkcyjno-usługowe (w sektorze tu-
rystycznym i hotelarskim, handlu i gastronomii, ale także 
w transporcie, gospodarce magazynowej, łączności i ban-
kowości). 

Companies existing within the town indicate that the lo-
cal resources of the qualifi ed labour force make it possi-
ble to undertake technologically advanced production 
activity: industrial automatics, electro-technology, elec-
tromechanical equipment.

Thanks to the close proximity of  Przemyśl to the border,  
road and railway cargo transport companies have also 
been dynamically developing. As an important inter-
change, Przemyśl serves as a logistic, transhipment and 
trading centre (centres, wholesale outlets, transbound-
ary co-operation with the East), making use of the per-
fectly developed railway infrastructure. There are also 
medium-sized and big public sector enterprises, as well 
as numerous small and medium production and services 
companies (in tourist and hotel industry sectors, com-
merce, catering, transport, warehouse management, tel-
ecommunications and banking). 

The Przemyśl neighbourhood is a typical agricultural 
area, with a  low level of chemicalization of agricul-
ture, with very good conditions for the development of 
the labour-intensive production of ecologic food and 
a great potential for the  food-processing industry. The 
best soils in the whole voivodeship – blackearth formed 
out of loesses – can be found near  Jarosław, Przemyśl and 
Przeworsk. Currently, the greatest processing potential is 
concentrated in the following branches: meat, grain and 
milling, fruit and vegetables, and milk and sugar.

Przemyśl also means  lower costs for conducting busi-
ness activity and  defi nitely cheaper services than in 
bigger cities.

W 2008 roku działalność na terenie Przemyśla prowadziło 6 286 
podmiotów gospodarczych ( w powiecie 3 379).

In 2008   6,286 business entities conducted their activity in Przemyśl 
(3,379 in the whole district).

MPEC Sp. z o.o.
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Okolice Przemyśla to teren typowo rolniczy o niskim 
stopniu chemizacji rolnictwa z bardzo dobrymi warun-
kami dla rozwoju pracochłonnej produkcji żywności 
ekologicznej oraz z dużymi możliwościami spożyw-
czego przemysłu przetwórczego. W rejonie Jarosławia, 
Przemyśla i Przeworska występują najlepsze gleby w wo-
jewództwie - czarnoziemy wytworzone z lessów. Aktu-
alnie największy potencjał przetwórczy skupiony jest w 
branżach: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, owocowo-wa-
rzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej.

Przemyśl to również niższe koszty prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej i zdecydowanie tańsze usługi niż 
w ośrodkach wielkomiejskich.

REM II Sp. z o.o.

APKON Sp. z o.o.
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FIRMY PRODUKCYJNE – NAJWIĘKSI PRACODAWCY 
(wg kolejności alfabetycznej):

APKON Sp. z o.o. www.apkon.pl – producent zagęszczo-
nego soku jabłkowego, schładzanie owoców miękkich

ELBUD Sp. z o.o. www.elbudprzemysl.pl – producent 
prefabrykatów elektroenergetycznych i żelbetonowych

FADOM S.A. www.fadomsa.pl – przedsiębiorstwo bu-
dowlano-handlowe 

FANINA S.A. www.fanina.pl – producent elektromagne-
sów, transformatorów, przekładników prądowych, sprzę-
gów kolejowych, uchwytów elektromagnetycznych

FIBRIS S.A. www.fi bris.pl – wiodący producent płyt pil-
śniowych

FORTE S.A. www.forte.com.pl – wiodący producent me-
bli z płyty wiórowej

INGLOT Sp. z o.o. www.inglot.pl – producent wysokiej 
jakości kosmetyków

LIS-LIGHTING Z. Pr. Chr. www.lis-oswietlenie.pl – pro-
ducent oświetlenia oraz usług metalizacji

NARZĘDZIOWCY Sp. z o.o. www.reduktory.com.pl – 
producent narzędzi, przyrządów i urządzeń technolo-
gicznych oraz wyrobów z branży elektromaszynowej

PLASMET Sp. z o.o. www.plasmet.net – największy kra-
jowy producent precyzyjnych narzędzi ze stali stopowej 
do profi lowania blach na prasach krawędziowych

POLLENA-ASTRA Sp. z o.o. www.pollena-astra.com.pl – 
producent chemii gospodarczej

REM II Sp. z o.o. www.remii.pl – producent okien i drzwi 
z PCV i aluminium 

SANWIL S.A. www.sanwil.pl – wiodący producent skór 
ekologicznych i materiałów powlekanych

Zakłady Automatyki POLNA S.A. www.polna.com.pl – 
producent automatyki przemysłowej i ciepłowniczej

Zakład produkcyjny ASTRA S.A. www.astra.przemysl.pl 
– producent farb i artykułów szkolnych

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego SZPAK S.J.
 www.szpak.com.pl – producent sprzętu oświetleniowego

PRODUCTION COMPANIES – THE BIGGEST EMPLOY-
ERS (in alphabetical order):

APKON Sp. z o.o. www.apkon.pl – producer of concen-
trated apple juice, soft fruit cooling

ELBUD Sp. z o.o. www.elbudprzemysl.pl – producer of 
electro-energetic and ferroconcrete prefabricated elements

FADOM S.A. www.fadomsa.pl – building and trading 
company

FANINA S.A. www.fanina.pl – producer of  electromag-
nets, transformers, current transformers, railway cou-
plers, electromagnetic holders

FIBRIS S.A. www.fi bris.pl – leading producer of fi breboards

FORTE S.A. www.forte.com.pl – leading producer of 
chipboard furniture

INGLOT Sp. z o.o. www.inglot.pl – producer of high-
quality cosmetics

LIS-LIGHTING Z. Pr. Chr. www.lis-oswietlenie.pl – pro-
ducer of lighting and metal plating services

NARZĘDZIOWCY Sp. z o.o. www.reduktory.com.pl 
– producer of tools, devices and technological electrical 
machinery appliances and goods

PLASMET Sp. z o.o. www.plasmet.net – the biggest pro-
ducer in the country of alloy steel precise tools used for 
the roll forming of metal sheets on bending brakes

POLLENA-ASTRA Sp. z o.o. www.pollena-astra.com.pl 
– producer of household chemistry products

REM II Sp. z o.o. www.remii.pl – producer of PCV and 
aluminium windows and doors 

SANWIL S.A. www.sanwil.pl – leading producer of eco-
logic skins and coated materials

Zakłady Automatyki POLNA S.A. www.polna.com.pl 
– producer of industrial and heating automatics

Zakład produkcyjny ASTRA S.A. www.astra.przemysl.pl 
– producer of paints and school articles

Zakłady Sprzętu Oświetleniowego SZPAK S.J. 
www.szpak.com.pl – producer of lighting equipment

PWiK Sp. z o.o.
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Przemyśl i jego region to przede wszystkim turystyka 
i historia. Miasto od wielu lat rozwija swój potencjał tu-
rystyczny, a efektywność podejmowanych działań prze-
jawia się we wzrastającej liczbie turystów. Stok narciarski, 
Twierdza Przemyśl, Dolina Sanu, agroturystyka w wyjąt-
kowym krajobrazie, to tylko niektóre potencjalne możli-
wości związane z rozbudową infrastruktury turystycznej. 
W grudniu 2007 r. została przyjęta „Strategia rozwoju tu-
rystyki dla miasta Przemyśla na lata 2008 – 2015”. Wyzna-
czonym przez ten dokument kierunkiem jest zbudowanie 
marki MIASTO TURYSTYCZNE TWIERDZA PRZEMYŚL. 
Wiodące, właściwe dla Przemyśla elementy rynku tury-
stycznego zostały symbolicznie nazwane fortami i tak po-
wstały: fort aktywny, fort kulturowy, fort hobbystów, fort 
religijny, fort biznesowy i fort edukacyjny.

Przemyśl i okolice to doskonałe miejsce do uprawiania 
TURYSTYKI AKTYWNEJ w niemal wszystkich jej odmia-
nach. Ukształtowanie terenu, atrakcyjność krajobrazowa 
i przyrodnicza ułatwiają rozwój infrastruktury i podpo-
wiadają, co można zrobić, aby przyciągnąć i zadowolić 
turystę. 

Ważnym działaniem w ostatnich latach było oddanie 
w 2005 r. do użytku oświetlonego stoku narciarskiego 
wraz z wyciągiem krzesełkowym. Inwestycja ta pod nazwą 
Przemyski Park Sportowo – Rekreacyjny została potem 
poszerzona o rynnę snowboardową, wyciąg orczykowy 
i całoroczny tor saneczkowy. Kolejnym krokiem będzie 
budowa Akwenu Wodnego na bazie istniejących oczek 

First and foremostly, Przemyśl and its region means tour-
ist trade and history. For many centuries, the town has 
been developing its tourist potential and the eff ective-
ness of the undertaken activities can be seen in the  in-
creasing numbers of tourists. The ski slope, Przemyśl For-
tress, San River Valley, and agrotourism in an exceptional 
landscape – these are only some of the potential possibil-
ities relating to the extension of the tourist infrastructure. 
“Strategy for the development of Przemyśl during years 
2008 – 2015” was adopted in December 2007. A direction 
assumed in the said document is to create the TOURIST 
TOWN – PRZEMYŚL FORTRESS brand. The leading ele-
ments of the tourist industry, characteristic for Przemyśl, 
were symbolically called forts and were: active fort, cul-
tural fort, hobbyist fort, religious fort, business fort and 
educational fort.

Przemyśl and its neighbourhood constitute a perfect 
place to practice ACTIVE TOURISM, almost in all its types. 
Landform features, landscape and the natural attractive-
ness facilitate the development of the infrastructure and 
suggest what to do to attract and satisfy tourists. 

The opening of a lit ski slope with a ski lift in 2005 has 
been an important event in the last few years. The invest-
ment called Przemyśl Sports and Recreation Park was lat-
er equipped with a snowboard slide, a drag lift and an all-
year toboggan slide. The next step will be a construction 
of a Water Reservoir, with the use of existing waterholes 
in the San old riverbed. A  land development was execut-

MIASTO TURYSTYCZNE TWIERDZA PRZEMYŚL
TOURIST TOWN – PRZEMYŚL FORTRESS
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wodnych w starorzeczu Sanu. Zrealizowano również pro-
jekt zagospodarowania wzgórza Zniesienie i Kopca Tatar-
skiego, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie górnej 
stacji wyciągu. Powstały tam oświetlone ciągi pieszo-ro-
werowe, parkingi, kamienny amfi teatr, wykorzystujący 
pozostałości fortyfi kacji oraz wiata piknikowa.

Drogi i ścieżki w okolicy Przemyśla dają duże możliwości 
poruszania się na rowerze. Część tras jest oznakowana 
(np. Forteczna Trasa Rowerowa, Trasa Śladami Przygód 
Dobrego Wojaka Szwejka), część z nich jest tylko dokład-
nie opisana w przewodnikach i mapach. Zaczęły też dzia-
łać wypożyczalnie sprzętu rowerowego. Obecnie trwają 
prace nad budową ciągu ścieżek rowerowych na terenie 
miasta wzdłuż rzeki San. 

Ogromnym potencjałem rejonu Przemyśla są szlaki tury-
styczne piesze. Oglądając malownicze krajobrazy, można 
nimi przemierzyć Pogórze Przemyskie. Miasto Przemyśl 
jest dla turystów dobrą bazą wypadową, nie mniej jednak 
szlaki można wzbogacić o miejsca kempingowe, pola na-
miotowe, schroniska, a także rozwinąć sieć gospodarstw 
agroturystycznych. 

Rzeka San, przepływająca przez środek miasta i układa-
jąca się w atrakcyjne przełomy sprzyja uprawianiu spor-
tów wodnych. Budowa infrastruktury kajakowej na rzece 
wraz z przystaniami wodnymi i zagospodarowanie tere-
nów nad Sanem, w tym plaży miejskiej to tylko niektóre 
z możliwości inwestowania i podejmowania tu działalno-
ści gospodarczej. 

Na pograniczu turystyki AKTYWNEJ I KULTUROWEJ 
mieszczą się osobliwości przyrody, których na terenie 
Przemyśla i Pogórza jest pod dostatkiem. Do najcenniej-
szych należy Arboretum w Bolestraszycach (7 km od mia-
sta). Można tu podziwiać rzadkie gatunki drzew i krzewów 
z całego świata, a w dworku z XIX w. został urządzony Za-
kład Fizjografi i. Liczne rezerwaty przyrody (jedenaście na 
terenie Pogórza) przyciągają miłośników rzadkich roślin 
(np. brzoza czarna, wiśnia karłowata, szachownica kost-
kowata) i ptaków (żołna).

Cennym elementem FORTU AKTYWNEGO, połączonego 
z FORTEM KULTUROWYM I HOBBYSTÓW jest Twierdza 
Przemyśl - 45-kilometrowe pasmo piętnastu głównych 

ed at Zniesienie and Kopiec Tatarski, situated in the im-
mediate neighbourhood of the upper station of the ski 
lift. Illuminated walking and cycling routes, parking lots, 
a stone amphitheatre (on the remains of fortifi cations) 
and a picnic shed  were constructed there. 

Roads and paths in the neighbourhood of Przemyśl of-
fer great opportunities for cyclists. Some of the routes are 
marked (e.g. Fortress Cycling Route, “Following the ad-
ventures of the Good Soldier Švejk” Route), others are only 
described in detail in guides and maps. Cycling equip-
ment rental companies operate there.  Currently, works 
are being undertaken  to construct a series of cycling 
paths within the town borders, along the San River. 

Tourist walking routes constitute a great potential of the 
Przemyśl region. Looking at the  picturesque landscapes, 
you can cover the Przemyśl Foothills on foot. Przemyśl 
also constitutes a good base for trips, however the routes 
enriched with camping sites, youth hostels and a network 
of agrotourist farms may be developed. 

The San River, fl owing through the centre of town and 
forming attractive gorges, creates favourable conditions 
to practise water sports.  The construction of a kayak in-
frastructure on the river with harbours and land develop-
ment near the San, including a town beach - these are 
only some examples of the investment opportunities and 
possibilities for new business activity. 

B
. Ś

w
it

a
ła

17

makieta_new_koniec.indd   17makieta_new_koniec.indd   17 2009-01-06   12:32:172009-01-06   12:32:17



i kilkudziesięciu pomocniczych, fortów wokół Przemyśla, 
budowanych w drugiej połowie XIX wieku przez armię 
austriacką. Twierdza wymaga kompleksowego zagospo-
darowania i w tym celu utworzony został Związek Gmin 
Fortecznych, a docelowo Park Kulturowy Twierdzy Prze-
myśl, który da szerokie możliwości działań, pozyskiwania 
funduszy, współpracy z prywatnymi inwestorami i utwo-
rzenia wysokiej klasy produktu turystycznego.

Położenie Przemyśla na styku kultur i religii i wzajem-
ne ich przenikanie dało niepowtarzalny efekt w postaci 
bogactwa zabytków architektury sakralnej, świeckiej 
i militarnej, który wyraża się w niemal tysiącu zarejestro-
wanych obiektów budownictwa i architektury. W zabyt-
ki obfi tuje centrum miasta. Zamek Kazimierzowski z XIV 
wieku z pallatium i rotundą z przełomu X i XI wieku, po-
zostałości murów obronnych, klasztory reformatów i be-
nedyktynek wraz z kościołami z XVI wieku, zespoły klasz-
torne franciszkanów i karmelitów z epoki baroku, a także 
wiele mieszczańskich kamienic, Rynek i wąskie uliczki są 
w Przemyślu najczęściej odwiedzanymi miejscami. Dobry 
stan tych zabytków, przejrzyste oznakowanie oraz liczne 
ulotki, foldery i przewodniki pozwalają na swobodne po-
ruszanie się w tym atrakcyjnym rejonie miasta.

Ścisłe centrum Starówki ma swoje „miasto podziem-
ne”. Pod większością budynków znajdują się podziemia, 
w znacznej części połączone między sobą. Ich pełne od-
krycie, renowacja i zagospodarowanie stanowi ogromny 
potencjał historyczno-turystyczny. Obecnie gotowy jest 
projekt budowy Podziemnej Trasy Turystycznej, wykorzy-
stującej wielopoziomowe piwnice pod budynkiem Urzę-
du Miasta.

Odwieczne współistnienie na tym terenie społeczności 
polskiej, ukraińskiej i żydowskiej do dziś znajduje swoje 
odzwierciedlenie w religii, kulturze i gospodarce. Istnie-
nie w Przemyślu metropolii dwóch obrządków, łacińskie-
go i grecko-katolickiego sprawia, że znaczące miejsce 
w turystyce zajmuje TURYSTYKA SAKRALNA. Cenne 

Natural sights, plenty of which can be found in Przemyśl 
and the Foothills, may be considered as combining 
ACTIVE AND CULTURAL tourism. The most valuable of 
these is Arboretum in Bolestraszyce (7 km from the town). 
Here you can see  rare species of trees and bushes from 
all over the world. In the manor house dating back to 
the 19th century the Institute of Physical Geography was 
established. Numerous natural reserves (eleven within 
the Foothilss area) attract lovers of rare plants (e.g. black 
birch /Betula nigra/, European Dwarf /Prunus fruticosa/, 
checked daff odil /Fritillaria meleagris/) and birds (Euro-
pean Bee-eater).

A valuable element of the ACTIVE FORT, combined with 
the CULTURAL AND HOBBYISTS FORTS, is the Przemyśl 
Fortress – a 45-kilometer long stretch of fi fteen main 
forts and several dozens of supplementary forts around 
Przemyśl, built in the second half of the 19th century 
by the Austrian army. The Fortress requires complex de-
velopment. To this end, a Union of Fortress Communes 
was established and, additionally, a Cultural Park of the 
Przemyśl Fortress is going to be formed, which will en-
sure great possibilities for undertaking activities, fund 
acquisition, co-operation with private investors and the 
creation of a high-level tourist product.

The very location of Przemyśl, at the meeting point of cul-
tures and religions, and their mutual interpenetration, led 
to a unique eff ect in the form of abundant monuments 
of sacral, secular and military architecture, expressed in 
almost a thousand registered construction and archi-
tectural objects. The centre of the town is especially rich 
in historical buildings. The Casimir Castle dating back 
to the 14th century, with pallatium and rotunda of the 
turn of 10th and 11th centuries, remains of the fortifi ed 
walls, Reformati Monastery and  Benedictine Nunnery 
with churches of 16th century, Franciscan and Carmelite 
monastery complexes from the Baroque period, as well 
as many bourgeois town houses. The Market Square and 
narrow streets are the most frequently visited places in 
the town The good condition of these historical objects, 
clear signs, numerous leafl ets, folders and guides has 
made it possible to move freely in this attractive area 
of the town.

The very centre of the Old Town has its own “underground 
town”.  The majority of buildings have basements and un-
derpasses, which are often interconnected.  Their discov-
ery, renovation and development show great historical 
and tourist potential. Currently, a project has been ready 
to construct an Underground Tourist Route, based on 
multiple-level basements under the Town Offi  ce build-
ing. 

The long-lasting coexistence of the Polish, Ukrainian 
and Jewish communities in the town has been refl ected 
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in its religion, culture and economy. The fact that there 
are archdioceses of two rites – Latin and Greek-Catholic 
- in Przemyśl  is the reason why the SACRAL TOURISM is 
of great importance here. Valuable objects of sacral archi-
tecture and religious cult, relics of the saints and blessed 
and very rich religious traditions support the develop-
ment of this kind of tourist industry. It is worth visiting the 
Sanctuary in Kalwaria Pacławska (24 km from Przemyśl). 
There is a complex of the Franciscan Friars’ Monastery dat-
ing back to the 18th century, with a miraculous painting 
of the Holy Virgin and a complex of 42 chapels scattered 
on the nearby hills leading to the monastery. It has been 
a place of a religious cult and numerous pilgrimages for 
over 300 years. Two celebrations are especially important 
here, attracting thousands of pilgrims from the whole 
of Poland and abroad. The fi rst one is the Mystery of 
Christ’s Passion during the Holy Week and the second is 
the celebration devoted to the Virgin Mary on 13 – 15 Au-
gust. 
Among the places particularly worth seeing here is the 
Town Park, situated near the town centre, entered – as a 
whole – into the Register of Historic Monuments. It has 
got attractive landform features. There is a Castle within 
it. The Park borders the ski slope from its southern side. 
There is also a historic complex of the Gardener’s House, 
with an orangery, the renovation of which has just been 
commenced.

The tourist industry is supported by the immediate prox-
imity  of the Ukraine.  Year by year, trips to Lvov and the 
Eastern borderlands become more and more popular.  
Tourist agencies in Przemyśl make an eff ort to meet the 
demand and organise, on a regular basis or following 
individual orders, one- or several-day long trips to the 

zabytki architektury sakralnej i kultu religijnego, relikwie 
świętych i błogosławionych i bardzo bogate tradycje reli-
gijne regionu sprzyjają rozwojowi tego rodzaju turystyki. 
Godne polecenia i uwagi jest Sanktuarium w Kalwarii Pa-
cławskiej (24 km od Przemyśla). Znajduje się tam zespół 
klasztorny OO Franciszkanów z XVIII w. z cudownym ob-
razem Matki Boskiej oraz zespół 42 kaplic rozsianych na 
okolicznych wzgórzach prowadzących do klasztoru. Od 
ponad 300 lat jest to miejsce kultu religijnego i licznych 
pielgrzymek. Szczególne znaczenie mają tam dwie uro-
czystości, przyciągające tysiące pielgrzymów z Polski i za-
granicy. Pierwsze to Misterium Męki Pańskiej w Wielkim 
Tygodniu, drugie to trzydniowa uroczystość poświęcona 
Matce Boskiej w dniach 13 – 15 sierpnia. 
Do miejsc szczególnych należy Park Miejski, położony 
blisko centrum miasta i wpisany jako całość do rejestru 

D
. H

o
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zabytków. Ma atrakcyjne ukształtowanie terenu, w jego 
obrębie znajduje się Zamek, a od strony południowo gra-
niczy ze stokiem narciarskim. W parku znajduje się zabyt-
kowy kompleks Domu Ogrodnika wraz z oranżerią, któ-
rych renowacja właśnie się rozpoczyna.

Bezpośrednie sąsiedztwo Ukrainy sprzyja ruchowi tury-
stycznemu. Z roku na rok rośnie popularność wycieczek 
do Lwowa i na Kresy Wschodnie. Przemyskie biura tury-
styczne wychodzą na przeciw zapotrzebowaniu i regular-
nie lub na zamówienie organizują jedno- i kilkudniowe 
wyjazdy na Ukrainę. Wybudowanie i uruchomienie kolej-
nego drogowego przejścia granicznego Malhowice-Niża-
nikowice skróci drogę w Karpaty wschodnie i czas oczeki-
wania na odprawę. Pozwoli też na odtworzenie dawnych 
połączeń kolejowych Przemyśla ze Słowacją i Węgrami. 

Ukraine.  The construction and opening of the next road 
border-crossing in Malhowice-Niżanikowice will shorten 
the way to the Eastern Carpathians and the period of wait-
ing for customs clearance. It will also enable the recon-
struction of old railway connections between Przemyśl, 
Slovakia and Hungary.  

20
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INWESTYCJE
INVESTMENTS
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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego miasta Przemyśla

Study on conditions and directions for land development 

of Przemyśl Town

22
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Coraz większa ilość miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego sporządzana jest pod kątem du-
żych inwestycji. Dla inwestorów mniejszych wydawane 
są decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Wzrastająca ilość miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego oraz aktualizacja Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego miasta znacznie upraszczają i skracają proce-
durę inwestycyjną. 

More and more local land development plans are made 
with a view to big investments. For minor investors de-
cisions are issued regarding the conditions of building 
and land development. Increasing the quantity of local 
land development plans and an up-date  study on the 
conditions and directions for the land development of 
Przemyśl Town signifi cantly simplify and shorten invest-
ment procedures. 

Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

miasta Przemyśla

Map of local land development plans for Przemyśl town.

24
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Władze miasta kontynuują działania o poszerzenie gra-
nic miasta. Projekt wniosku obejmuje obszary 5 sołectw: 
Hurko i Hureczko z Gminy Medyka, Nehrybka i Krówniki 
z Gminy Przemyśl oraz sołectwo Kruhel Wielki z Gminy 
Krasiczyn. Powierzchnia proponowanych do włączenia 
terenów wynosi 22,71 ha, a liczba mieszkańców 2 622. 
Główne cele tego działania to przede wszystkim pozy-
skanie nowych terenów inwestycyjnych, poprawa in-
frastruktury komunikacyjnej i technicznej, polepszenie 
standardu życia mieszkańców gmin, powołanie dużych 
ośrodków edukacyjnych oraz zagospodarowanie Twier-
dzy Przemyśl. 

Town authorities continue their activities aimed at the 
extension of the town borders. A draft application cov-
ers 5 village administration areas /Polish: sołectwo/. Hurko 
and Hureczko from the borough of Medyka , Nehrybka 
and Krówniki from the borough of Przemyśl  and Kruhel 
Wielki from the borough of  Krasiczyn. The total area 
of the village administration areas proposed for incorpo-
ration amounts to 22,71 ha and the total number of in-
habitants equals 2,622.
The main aims of such an activity is, fi rst of all, the acquisi-
tion of new investment areas, the improvement of com-
munication and technical infrastructure, the improve-
ment of the inhabitants’ living standards, the establish-
ment of big education institutions and the development 
of the Przemyśl Fortress. 

POSZERZENIE GRANIC MIASTA 2008 – 2012
EXTENSION OF THE TOWN BORDERS IN 2008 - 2012

• powierzchnia 42 ha z możliwością powiększenia tere-
nów inwestycyjnych do 150 ha

• działki od 1 ha 
• obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego
• dostęp do linii kolejowej w kierunku przejść granicznych 

w Medyce i Malhowicach z możliwością poprowadzenia 
szerokiego toru

• przejścia graniczne z Ukrainą
• planowana autostrada A4
• dostęp do terenu od drogi krajowej nr 28 i woj. nr 885
• budowa obwodnicy miasta w latach 2009-2012

• Area of 42 ha, with the possibility to extend investment 
areas up to 150 ha

• plots starting from 1 ha
• valid local land development plan
• accessibility to a railway line towards border-crossings in 

Medyka and Malhowice, with a possibility to construct a 
wide railway truck

• border-crossings with the Ukraine
• planned construction of A4 motorway
• accessibility from the national road no. 28 and regional 

road no. 885
• construction of a ring-road to the town in 2009-2012

25
PODSTREFA PRZEMYŚL TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN

PRZEMYŚL SUB-ZONE OF TARNOBRZEG 
SPECIAL ECONOMIC ZONE EURO-PARK WISŁOSAN
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Zarządzający TSSE: 
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 
W WARSZAWIE
ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
dyr. Marek Indyk
ul. Zakładowa 48
39-405 Tarnobrzeg - Machów
tel. +48 15 8229999, fax +48 15 8234708
www.tsse.pl    e-mail: biuro@tsse.pl

Authority managing the Tarnobrzeg Special Economic 
Zone: 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY S.A. 
IN WARSAW
TARNOBRZEG BRANCH
director Marek Indyk
ul. Zakładowa 48
39-405 Tarnobrzeg - Machów
tel. +48 15 8229999, fax +48 15 8234708
www.tsse.pl    e-mail: biuro@tsse.pl

Podstrefa Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemyśl Sub-zone of Tarnobrzeg Special Economic Zone 
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• Rewitalizacja Starówki, Kopca Tatarskiego
• Budowa stoku narciarskiego i infrastruktury turystycz-

nej
• Budowa składowiska odpadów komunalnych
• Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
• Budowa Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 
• Budownictwo mieszkaniowe Towarzystwa Budownic-

twa Społecznego
• Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przygra-

nicznych 

• Revitalisation of the Old Town and Kopiec Tatarski
• Construction of a ski slope and tourist infrastructure
• Construction of the municipal waste stockpile
• Extension and modernisation of the sewage treatment 

plant
• Construction of the National Museum of the Land 

of Przemyśl 
• Housing development performed by the Society of So-

cial Housing Development
• Improvement of communication accessibility of border 

areas

WAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W OSTATNICH LATACH
MORE IMPORTANT INVESTMENTS REALISED RECENTLY

27

Muzeum Narodowe
Ziemi Przemyskiej
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Budowa drogi obwodowej w północno-wschodniej 
części miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 
z drogą krajową nr 28 wraz z budową mostu na rzece 
San (2009-2012)

Construction of a ring road in the north-eastern part 
of Przemyśl, joining  the national road no. 77 with the 
national road no. 28 with the erection of a bridge on 
the San River (2009-2012)

INWESTYCJE ZAPLANOWANE ORAZ W TRAKCIE REALIZACJI
PLANNED AND PENDING INVESTMENTS

28
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Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe na tere-
nach objętych miejscowymi planami zagospodarowa-
nia przestrzennego Cegielnia, Garbarze, Konopnicka, 
Lwowska

Megastores and hypermarkets within the areas cov-
ered by the local land development plan - Cegielnia, 
Garbarze, Konopnicka, Lwowska

Construction of a tourist route with the development 
of underground spaces in the old part of the town for 
exhibition and tourist purposes

Investments within the Complex of Cultural Parks of 
the Przemyśl Fortress and within the area of the Un-
ion of Przemyśl Fortress Boroughs

Housing development within the prepared areas of 
Chrobry, Lipowica, and Herburtów housing estates

Extension of recreational and sports infrastructure: 

Spectator and Sports Hall with indoor ice-skating 
rink planned for construction within the framework of 
the Przemyśl Sports and Recreation Centre at Sanocka 
Street (national road no. 28). The object covers an area 
of 29 thousand square meters and a space of 136 cubic 
meters. Apart from a sports pitch with spectator seating 
for 1200 people and an indoor skating rink with specta-
tors seating  1000 people, there will also  be a hotel with a 
restaurant and cafe, conference centre, fi tness centre and 
garages (underground and external) for 320 places (tech-
nical documentation of the object planned in 1999 to be 
used for this purpose).

Budowa podziemnej trasy turystycznej z zagospoda-
rowaniem podziemi w starej części miasta dla celów 
ekspozycyjno – turystycznych

Inwestycje w ramach Zespołu Parków Kulturowych 
Twierdzy Przemyśl i na terenie Związku Gmin Fortecz-
nych Twierdzy Przemyśl

Budownictwo mieszkaniowe na przygotowanych tere-
nach Osiedla Chrobrego, Osiedla Lipowica, Herburtów

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej: 

Hala widowiskowo-sportowa wraz z krytym lodowi-
skiem planowana do realizacji w ramach Przemyskie-
go Parku Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Sanockiej 
(droga krajowa nr 28). Obiekt o powierzchni 29 tys. m2 i 
kubaturze 136 tys. m3. Oprócz boiska sportowego z wi-
downią dla 1200 osób oraz lodowiska krytego z widow-
nią dla 1000 osób, w obiekcie zaplanowano hotel z re-
stauracją i kawiarnią, centrum konferencyjne, centrum 
odnowy biologicznej i garaże (podziemny i zewnętrzny) 
na 320 miejsc (do wykorzystania dokumentacja technicz-
na planowanego obiektu z 1999 r.).

Przemyski Park Sportowo-Rekreacyjny – Akwen Wod-
ny w starorzeczu Sanu, tzw. „oczka wodne” jest uzupeł-
nieniem programowym dla stoku narciarskiego w okresie 
letnim, miejscem wypoczynku, uprawiania sportów oraz 
organizowania imprez plenerowych. Projekt obejmuje 
m.in. trzy niezależne zbiorniki wodne, miejsca do plażo-
wania, place zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe, rowero-
we i ścieżki zdrowia oraz inną infrastrukturę turystyczną. 

Przemyśl Sports and Recreational Park – Water Reser-
voir in the old San River bed, the so-called “waterholes” 
constitutes a supplementary program for the ski slope 
during the summer period, a place for leisure, sports  and 
the organisation of outdoor events. The project covers, 
among others, three independent water reservoirs, places 
intended for sunbathing, playgrounds for children, walk-
ing and cycling paths, physical fi tness paths and other 
tourist facilities. 

P.A. Nova S.A.
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Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zwol-
nień z podatku od nieruchomości (Uchwała Nr 207/06 
z dnia 20 października 2006 r.)
Zwolnienie przysługuje na warunkach określonych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 
r. w sprawie udzielenia przez gminy pomocy regionalnej 
na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. 142, 
poz. 1017).

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest 
jedną z sześciu agencji rozwoju regionalnego działają-
cych na Podkarpaciu. Utworzona została w 2004 r. a jej ak-
cjonariuszami jest pięć przemyskich spółek komunalnych 
oraz Gmina Miejska Przemyśl. PARR S.A. prowadzi szeroką 
działalność, mającą na celu rozwój miasta Przemyśla i po-
wiatu przemyskiego. Oferuje swoje usługi w zakresie in-
formacji o programach pomocowych, przygotowywania 
wniosków aplikacyjnych, biznes planów, studiów wyko-
nalności inwestycji, planów rozwoju lokalnego.

Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Przy-
szłość Przemyśla” działa na rzecz miasta Przemyśla i Zie-
mi Przemyskiej poprzez wspieranie inicjatyw służących 
rozwojowi działalności gospodarczej. Ma na celu pomoc 
w zdobywaniu wiedzy i kwalifi kacji dających członkom 
stowarzyszenia możliwość wpływu na podejmowanie 
decyzji gospodarczych, działanie na rzecz integracji i 
obrony interesów członków Stowarzyszenia, współpracę 
z organizacjami samorządowymi i gospodarczymi w kraju 
i za granicą, działalność dobroczynną, wspieranie innych 
instytucji i inicjatyw społecznych.

Regionalna Izba Gospodarcza powstała w 2000 r. jako 
organizacja samorządu gospodarczego, reprezentująca 
interesy podmiotów gospodarczych prowadzących dzia-
łalność wytwórczą, handlową, budowlaną i usługową na 
terenie miasta i powiatu przemyskiego. Jej celem jest 
zintegrowanie tego środowiska, ochrona jego interesów 
w regionie i w kraju poprzez m.in. współpracę z władzą 
szczebla centralnego i lokalnego w sprawach istotnych 
dla rozwoju gospodarczego na danym obszarze, w tym 
także dla pozyskiwania nowych inwestorów krajowych 
i zagranicznych. Członkami – założycielami Izby są przed-
stawiciele podmiotów gospodarczych z powiatu przemy-
skiego. 

Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddział w Przemy-
ślu jest społeczną organizacją samorządu zawodowego 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 
w zakresie handlu artykułami spożywczo-rolnymi, prze-
mysłowymi, gastronomii, usług i innej działalności, w tym 
handlu na placach targowych.

Resolution of the Town Council in Przemyśl on prop-
erty tax exemptions (Resolution No. 207/06 of 20 Oc-
tober 2006)
The said exemption is granted based on conditions  pro-
vided for in the Regulation of the Council of Ministers 
of 4 August 2006 on regional aid granted by boroughs 
to support the new investments or creation of new work 
places relating to new investments (Journal of Laws no. 
142, item 1017).

Agency for Regional Development S.A. in Przemyśl 
is one of the six regional development agencies operat-
ing within the Podkarpacie Region. It was established in 
2004, its shareholders being fi ve Przemyśl municipal com-
panies and the Municipal Borough  of Przemyśl. PARR S.A. 
operates widely, aiming at the development of the town 
of Przemyśl and itsdistrict. If off ers its consulting serv-
ices with regards to assistance programmes, elaboration 
of applications, business plans, investment project feasi-
bility studies, local development plans.

Regional Association of Entrepreneurs “Future 
of Przemyśl” operates in favour of the town of  Przemyśl  
and its  Land by supporting initiatives aimed  at the de-
velopment of business activity. Its aim is to help gain the 
knowledge and qualifi cations necessary for its members 
to exert an infl uence on the economic decisions to be 
made, act in support of integration and defend the inter-
ests of the Association’s members, co-operate with the 
local government authorities and economic authorities, 
both in Poland and abroad, perform charity activities, and 
support other institutions and social initiatives. 

Regional Chamber of Commerce was established in 
2000, as an economic local government organisation, 
representing the interests of business entities conducting 
manufacturing, trading, civil engineering and servicing 
activities within the borders of the town of Przemyśl its 
District. Its aim is to integrate the environment, protect its 
interests in the region and in the whole country, through 
e.g. co-operation with both the central and local level 
authorities in cases important for the economic devel-
opment of a given area, including the acquisition of new 
domestic and foreign investors. The members – founders 
of the Chamber - are representatives of business entities 
from the Przemyśl District. 

Cracow Merchant’s Congregation Branch in Przemyśl 
is a social organisation of professional local government  
entrepreneurs conducting their business activity in the 
scope of trading food and agricultural products, indus-
trial products, gastronomy, services and other types of 
business activity, including trading on market places.

WSPARCIE DLA INWESTORÓW, INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU
SUPPORT FOR INVESTORS, BUSINESS-RELATED INSTITUTIONS
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Jeśli zdecydujecie się Państwo zostać w naszym mie-
ście, to mamy do zaproponowania wiele form spędzenia 
czasu. Można odpocząć i zjeść coś smacznego w jednej 
z wielu restauracji, a wokół Rynku posiedzieć w licznych 
ogródkach, pubach i kawiarenkach lub pospacerować po 
malowniczej, wieczorem pięknie oświetlonej starówce. 

Oferta muzyczna zaspokaja różne upodobania – od czę-
sto granej muzyki klasycznej, poprzez jazz, aż do folklo-
ru miejskiego. Z Przemyślem nieodłącznie kojarzony jest 
najstarszy w kraju amatorski teatr „Fredreum” działający 
nieprzerwanie od 140 lat i realizujący nowe przedstawie-
nia, a w kilku galeriach zawsze jest do obejrzenia współ-
czesna lub historyczna wystawa. 

Warte polecenia i lubiane są również plenerowe imprezy 
promocyjno - rozrywkowe. Do odbywających się regular-
nie należą: Podkarpacki Jarmark Turystyczny (początek 
maja), inaugurujący sezon turystyczny na Podkarpaciu; 
Święto Zamku (czerwiec), nawiązujące do starych rycer-
skich i mieszczańskich tradycji; Wielkie Manewry Szwej-
kowskie Twierdzy Przemyśl (lipiec), będące pełną swo-
istego humoru imprezą, promującą Twierdzę Przemyśl 
oraz przywołującą postać bardzo popularnego w tym re-
jonie bohatera literackiego; Noc Kupały (lipiec), pielęgnu-
jąca prastary ukraiński obrzęd świętojański, Święto Fajki 
(czerwiec) i Święto Miodu (lipiec), promujące tradycyjne 
przemyskie rzemiosło i ekologiczny produkt regionalny; 
Dni Patrona Miasta Przemyśla Świętego Wincentego 
„Wincentiada” (ostatni weekend sierpnia), oddające cześć 
Świętemu, którego relikwie spoczywają w kościele Fran-
ciszkanów i nawiązujące do dawnych tradycji miejskich.

If you decide to stay in our town, we have many forms 
of spending your free time to off er. You can rest and eat 
a delicious meal in one of our numerous restaurants or 
you can sit in many gardens, pubs, and small cafes around 
the Market Square. You may also walk along the pictur-
esque Old Town, beautifully lit in the evenings. 

Our musical off er may satisfy various tastes – starting from 
frequently played classical music, through jazz and end-
ing with town folklore. “Fredreum” - the oldest amateur 
theatre in the whole country, operating continuously over 
the last 140 years, giving new performances, is inevitably 
associated with Przemyśl. Several art galleries always of-
fer some modern or historic exhibitions to behold. 

A JEŚLI JUŻ TU BĘDZIESZ, TO…
FINALLY, IF YOU ARE HERE ....
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Odnotować należy również, że wiele wydarzeń kultural-
nych w Przemyślu odbywa się w zabytkowych wnętrzach 
i sceneriach, takich jak Zamek Kazimierzowski, w którym 
mieści się siedziba instytucji kultury oraz siedziba Teatru 
„Fredreum”, Bazylika Archikatedralna, kościoły Francisz-
kanów, Karmelitów i Salezjanów, a także otoczony kamie-
nicami z XVI – XIX w. Rynek Starego Miasta. 

Najcenniejsze zabytki archeologiczne, sakralne, histo-
ryczne i militarne można znaleźć w pięciu muzeach: Na-
rodowym Ziemi Przemyskiej, Historii Miasta, Dzwonów 
i Fajek, Archidiecezjalnym i Twierdzy Przemyśl. Tych, 
którzy preferują piękno przyrody, krajobrazu i aktywny 
wypoczynek proponujemy turystykę rowerową i pieszą, 
kajakarstwo, jazdę konną i stok narciarski. Zapraszamy 
też do pełnego roślin z całego świata Arboretum w pobli-
skich Bolestraszycach, renesansowego zamku w Krasiczy-
nie i niezwykłego, położonego wśród lasów na wzgórzu 
sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej.

Przemyśl jest miejscem pięknym, interesującym i wyjąt-
kowym. Warto tu przyjechać, warto zostać, warto dołożyć 
starań, by było tu jeszcze atrakcyjniej.

Outdoor promotional and entertaining events are 
worth recommending and liked by people. Among 
the regularly held events we may mention: The Tour-
ist Fairs of the Podkarpacie Region (beginning 
of May), inaugurating tourist season in Podkarpacie Re-
gion; Castle Holiday (June), referring to old knightly and 
townsmen’s traditions; Great Manoeuvres of Soldier 
Švejk in Przemyśl Fortress (July), a specifi c humorous 
event promoting the Przemyśl Fortress and bringing 
back the fi gure of the famous literary hero of the region; 
Kupałya Night (July), preserving the old Ukrainian Mid-
summer tradition, Pipe Holiday (June) and Honey Holi-
day (July), promoting the traditional craft of Przemyśl 
and ecological regional product; “Wincentiada” Days 
of St. Vincent, Town Patron (last weekend of August), ven-
erating the Saint, the relics of whom rest in the Franciscan 
Church, referring to old town traditions.

It should also be noted that many cultural events in 
Przemyśl are held in the historical building interiors and 
sceneries, such as the Casimir Castle, in which there are 
the seats of the cultural institution and “Fredreum” The-
atre, Metropolitan Cathedral Basilica, Franciscan, Car-
melites and Salesian Churches, as well as the Old Market 
Square, surrounded by town houses dating back to the 
16th-19th centuries. 

The most valuable archaeological, sacral, historical and 
military monuments may be found in fi ve museums: 
The National Museum of the land of Przemysl, Museum 
of Przemyśl History, Museum of Bells and Pipes, Archdio-
cese Museum and the Museum of the Przemyśl Fortress.  
For those who prefer the beauty of nature, landscape and 
active leisure we off er cycling and walking tourism, kay-
aking, horse-riding and a ski slope. We would also like to 
invite you to Arboretum in nearby Bolestraszyce, which 
is full of plants, Renaissance castle in Krasiczyn and an 
exceptional sanctuary, situated on a hill surrounded by 
forests, in Kalwaria Pacławska.

Przemyśl is a beautiful, interesting and unique place. It is 
worth coming to  stay here and undertake the eff orts to 
make it even more attractive.
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PRZEMYŚL i …. Przyjedź! 

Think it over and ... Come! 
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PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

Rynek 1, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 675 20 81, fax +48 16 6786449

e-mail: mail@um.przemysl.pl 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

ul. Ratuszowa 10A, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 6782559, fax. +48 16 6752559

e-mail: budownictwo@um.przemysl.pl  

WYDZIAŁ INWESTYCJI, STRATEGII ROZWOJU
 I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ul. Ratuszowa 10A, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 6782382, fax. +48 16 6786449

e-mail: rozwoj@um.przemysl.pl 
  

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO
Rynek 20, 37-700 Przemyśl

tel. +48 16 6751210
e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl 

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU 
Rynek 20, 37-700 Przemyśl

tel./fax +48 16 6752135
e-mail: geodezja@um.przemysl.pl 

GRODZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI 
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

ul. Waygarta 8, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 6752141

e-mail: godgib@um.przemysl.pl

WIELOOSOBOWE STANOWISKO
INŻYNIERA MIASTA                

ul. Matejki 1, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 6760700

e-mail: wspolpraca@um.przemysl.pl 

MAYOR OF PRZEMYŚL
Robert Choma

Rynek 1, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 675 20 81, fax +48 16 6786449

e-mail: mail@um.przemysl.pl 

DEPARTMENT OF CIVIL 
ENGINEERING AND SPATIAL MANAGEMENT

ul. Ratuszowa 10A, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 6782559, fax. +48 16 6752559

e-mail: budownictwo@um.przemysl.pl  

DEPARTMENT OF INVESTMENTS, DEVELOPMENT 
STRATEGY AND EUROPEAN FUNDS
ul. Ratuszowa 10A, 37-700 Przemyśl

tel. +48 16 6782382, fax. +48 16 6786449
e-mail: rozwoj@um.przemysl.pl 

  

DEPARTMENT OF MUNICIPAL PROPERTY
Rynek 20, 37-700 Przemyśl

tel. +48 16 6751210
e-mail: mieniekomunalne@um.przemysl.pl 

DEPARTMENT OF GEODESY, 
CARTOGRAPHY AND LAND REGISTER

Rynek 20, 37-700 Przemyśl
tel./fax +48 16 6752135

e-mail: geodezja@um.przemysl.pl 

MAGISTRATE CENTRE FOR 
GEODETIC AND CARTOGRAPHIC DOCUMENTATION

ul. Waygarta 8, 37-700 Przemyśl
tel. +48 16 6752141

e-mail: godgib@um.przemysl.pl

MULTI-PERSON POST OF TOWN ENGINEER
ul. Matejki 1, 37-700 Przemyśl

tel. +48 16 6760700
e-mail: wspolpraca@um.przemysl.pl 

ADRESY
ADDRESSES
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WYDAWCA:

Urząd Miejski
Rynek 1, 37-700 Przemyśl

tel.: +48 16 6786820, fax: +48 16 6786449
mail@um.przemysl.pl

www.przemysl.pl

Zdjęcia: Grzegorz Karnas

Tłumaczenie: 3alink Tłumaczenia, Kraków 

PUBLISHER:

Town  Offi  ce
Rynek 1, 37-700 Przemyśl

tel.: +48 16 6786820, fax: +48 16 6786449
mail@um.przemysl.pl

www.przemysl.pl

Photos: Grzegorz Karnas

Translation: 3alink Tłumaczenia, Kraków
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