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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Wasze ręce ostatni, podwójny numer biuletynu rewitalizacyjnego. To już końcowy 
etap opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022. W niniej-
szym wydaniu Biuletynu przedstawimy Państwu relację z odbytych wizyt studyjnych na obszarach re-
witalizacji oraz ze spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 19 grudnia. Już wkrótce gotowy 
dokument Programu będzie poddany konsultacjom społecznym a finałem wielomiesięcznych prac 
będzie uchwalenie Programu przez Radę Miejską w Brzesku. Korzystając z okazji, w imieniu Burmistrza 
Grzegorza Wawryki i brzeskich samorządowców życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku!

Redakcja Biuletynu

WIZYTA 1: Sobota, 19 listopada 2016 r.

Brzesko – osiedla Ogrodowa i Jagiełły.
Pierwsze wizyty studyjne dotyczyły miejskich obszarów rewitalizacji. Rozpoczęliśmy od terenu 

przy osiedlach Ogrodowa i Jagiełły.  Chociaż zidentyfikowano kilka problemów wewnątrz osiedli, 
między blokami , to najbardziej interesujący okazał się obszar między osiedlami. Niezagospodaro-
wane lub zaniedbane obszary położone za Galerią Brzeską mogłyby być miejscem wypoczynku i 
wielopokoleniowej integracji mieszkańców nie tylko tych osiedli, lecz także całej gminy. Zwróco-
no uwagę, że na osiedlach skupiających kilka tysięcy mieszkańców brakuje miejsc umożliwiających 
spędzenie wolnego czasu. Grupą szczególnie dotkniętą tym problemem jest coraz większa liczba 
mieszkańców starszego pokolenia. Odpowiednio przemyślane urządzenie wskazanego terenu  mo-
głoby być znakomitym łącznikiem między mieszkańcami obydwu osiedli, a także między różnymi 
pokoleniami brzeszczan.   



Brzesko – Stare Miasto.
Drugi wizytowany w tym dniu obszar to część Starego Miasta obejmująca Plac Kazimierza Wielkie-

go i uliczki przylegające od północnej strony do brzeskiego rynku. Szczególnie interesujące okazało 
się spojrzenie na obszar oczami kogoś z poza gminy. Kierujący wizytami przedstawiciele krakowskiej 
Fundacji Małopolska Izba Samorządowa zwrócili uwagę na słabą funkcjonalność Placu Kazimierza 
Wielkiego i potrzebę usystematyzowania zasad wieszania reklam. Pozytywnym aspektem tego po-
łożonego w centrum miasta obszaru, jest lokal po byłej Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
na ul. Puszkina. Lokal ten jest obecnie przygotowywany do funkcji społecznych, ze szczególnym 
naciskiem na działalność senioralną. 

WIZYTA 2: Poniedziałek, 21 listopada 2016 r.

Jadowniki  - Wzgórze Bocheniec.
Bocheniec będący obszarem o nie-

wielkiej liczbie mieszkańców, jest jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w 
gminie Brzesko. Pięknie położone miej-
sce, gdzie w średniowieczu funkcjono-
wało grodzisko Wiślan, ma ogromny po-
tencjał turystyczny. Nieco kłopotliwa jest 
struktura gruntów na obszarze, gdzie tyl-
ko niewielka część terenu jest własnością 
gminy. Zgodnie stwierdzono, że to wła-
śnie lokalny samorząd ma największy po-
tencjał inwestycyjny i największe szanse 
na zagospodarowanie obszaru są właśnie 
na gruntach gminnych.



Wokowice.
Wizyta w Wokowicach wykazała dużą 

potrzebę rewitalizacji obszaru, w którym 
położone są budynki remizy strażackiej, 
sołtysówki i byłej szkoły podstawowej. 
Interwencji wymaga szczególnie zago-
spodarowanie dużego obiektu szkoły, 
który jest obecnie tylko częściowo wyko-
rzystany na potrzeby przedszkola. Bardzo 
interesujący jest też obszar sąsiadujący 
ze szkołą. Na należącym do prywatnych 
właścicieli gruncie stoi stary budynek 
wiejski, który po odnowieniu mógłby słu-
żyć  różnym celom społecznym. Niestety 
właściciele nieruchomości nie są miesz-
kańcami Wokowic, co ogranicza możli-
wość podjęcia jakiejkolwiek inicjatywy na tym obszarze. W związku z tym interwencja rewitalizacyj-
na skupiać się będzie mogła raczej na obiektach gminnych.      

WIZYTA 3: Poniedziałek, 19 grudnia 2016 r. 

Ostatnie spotkanie miało charakter 
szkoleniowo – warsztatowy. Praca pole-
gała na opracowaniu celów Programu 
Rewitalizacji i propozycji koncepcji pro-
jektów rewitalizacyjnych na wcześniej 
wizytowanych obszarach. Poniżej naj-
ciekawsze propozycje projektów, które 
padły podczas spotkania.

Osiedla Ogrodowa i Jagiełły – zapro-
ponowano budowę gminnego parku 
łączącego funkcje rekreacyjne, kultu-
ralne i  sportowe. Park miałby powstać 
na niezagospodarowanych terenach 
położonych między osiedlami. Zago-
spodarowanie parku pozwalałoby na 
wykorzystanie tego miejsca zarówno 
przez osoby młode jak i przedstawicieli 
starszego pokolenia. 

Osiedle Stare Miasto – zapropono-
wano przebudowę Placu Kazimierza 
Wielkiego. Ustalono, że ze względu na 
duże trudności komunikacyjne w mie-
ście powinien on pełnić funkcję par-
kingową, która ułatwi również dostęp 
zmotoryzowanym osobom starszym 
do obiektu pełniącego funkcje senioral-
ne przy ul. Puszkina. Plac powinien być 



również wyposażony w  małą ar-
chitekturę oraz elementy zieleni. 
Uznano również, że przebudowa 
powinna zostać przeprowadzona 
tak, aby pozwolić zachować do-
tychczasową funkcję Placu jako 
miejsca organizacji imprez kultu-
ralnych. 

Wzgórze Bocheniec – zaak-
ceptowano pomysł wybudowa-
nia przez Gminę wieży widoko-
wej. Taka inwestycje mogłoby 
być dużym impulsem dla pry-
watnych właścicieli gruntów do 
podjęcia na ich działkach inicja-
tywy gospodarczej sprzyjającej rozwojowi ruchu turystycznego. Wśród uzupełniających działań 
zaproponowano budowę parku linowego, ściany wspinaczkowej, częściowej rekonstrukcji byłego 
grodziska a nawet budowy mini wyciągu narciarskiego dla najmłodszych.

Wokowice – zaproponowano zorganizowanie Domu Spokojnej Starości w budynku po byłej 
szkole podstawowej. Prawdopodobnie administratorem takiej placówki byłby prywatny przed-
siębiorca. W zależności od sposobu zagospodarowania budynku byłej szkoły, urządzenia wymaga 
też wewnętrzny dziedziniec, gdzie mógłby powstać mini ogród lub plac zabaw. Z kolei budynek 
sołtysówki można ożywić poprzez wprowadzenie tam funkcji izby pamięci oraz miejsca aktywiza-
cji i integracji wzorowanego na kołach gospodyń. 


