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WPROWADZENIE

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród
mieszkańców Gminy Brzesko na temat badania potrzeb w zakresie poprawy (rewitalizacji)
wybranych (tzw. problemowych) obszarów Gminy Brzesko. Badanie zostało przeprowadzone
na zlecenie Urzędu Miejskiego w Brzesku przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa w
ramach prac nad przygotowaniem dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Brzesko na lata 2016 - 2022.
Celem badania było zdiagnozowanie problemów na terenie gminy pozwalających wyznaczyć
obszary (miejsca i problemy), które wymagają objęcia działaniami rewitalizacyjnymi w
pierwszej kolejności. W perspektywie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji wyniki
przeprowadzonego badania zostaną porównane z danymi statystycznymi co ma decydujące
znaczenie dla jakości Programu, zaplanowanych działań jak i skuteczności w rozwiązywaniu
najpilniejszych problemów społecznych, środowiskowych, infrastrukturalnych i technicznych.
W celu poznania opinii lokalnej społeczności ankietę udostępniono elektroniczne na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku oraz w formie papierowej dostępnej w siedzibie
Urzędu Gminy. Badanie przeprowadzono w czerwcu 2016 r., w trakcie którego uczestniczyło
111 badanych, w tym ankiety elektronicznie wypełniło 107 osób, a 4 osoby ankiety w formie
papierowej.
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CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI
Brzesko – gmina miejsko – wiejska położona w powiecie brzeskim oraz zlokalizowana
w środkowej części województwa małopolskiego. Gmina położona jest nad rzeką Uszwicą i
Uszewką, stanowiących prawobrzeżne dopływy Wisły oraz na pograniczu Kotliny
Sandomierskiej i Pogórza Wiśnickiego.
Zajmuje obszar 103 km2, w tym samo miasto 12 km2. Zameldowanych jest w niej 36 342
osoby (wg. GUS stan na 31.12.2014 r.) mieszkańców, w tym w samym mieście 17 090
mieszkańców, a na obszarze wiejskim 19 252 osoby. W granicach administracyjnych Gminy
znajduje się miasto Brzesko oraz 9 sołectw: Bucze, Jadowniki, Jasień, Mokrzyska, Okocim,
Poręba Spytkowska, Sterkowiec, Szczepanów i Wokowice.
W 2014 roku większość mieszkańców gminy (prawie 53 %) to mieszkańcy obszaru wiejskiego.
Spośród 9 sołectw Gminy największe po względem liczby mieszkańców są Jadowniki,
w których mieszka około 14 % mieszkańców gminy, natomiast najmniejsza liczba
mieszkańców obszaru wiejskiego znajduje się w sołectwie Wokowice, gdzie mieszka jedynie
1,4 % mieszkańców gminy. Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosiła 354 osoby/km2
Na podstawie danych GUS na dzień 31.12.2014 r.:










51 % mieszkańców Gminy stanowią kobiety, a 49% mężczyźni.
19,3 % ogólnej liczby mieszkańców to osoby wieku przedprodukcyjnym, 63,8% w wieku
produkcyjnym i 17% wieku poprodukcyjnym.
W latach 2010 – 2014 zaobserwowano tendencję spadkową wśród mieszkańców miasta
przy jednoczesnym wzroście liczby mieszkańców obszaru wiejskiego o około 100 osób w
ciągu roku. Systematycznie zmniejsza się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (o
1,4% w odniesieniu do 2010 r.) oraz produkcyjnym (-0,7%), przy zwiększającym się
odsetku osób w wieku poprodukcyjnym. W okresie 2010 – 2014 w grupie osób starszych
nastąpił wzrost ludności o 2,2 %.
Wśród mieszkańców Gminy Brzesko w 2014 r. jako bezrobotne zarejestrowanych było
1790 osób (4,9% ogółu mieszkańców) w tym 1001 kobiet i 789 mężczyzn. Począwszy od
2013 r. stopniowo zmniejsza się liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych (o ponad
373 osoby mniej w 2014 r.).
Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej w 2014 r. wyniósł 5,3% ogółu
ludności Gminy. Najczęściej występującymi powodami udzielania pomocy jest bezrobocie
(55,9%) i ubóstwo (41,3 %) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego (42,2%).
Na koniec 2014 r. na terenie Gminy było zarejestrowanych 2904 podmioty gospodarki
narodowej.
W
strukturze
przedsiębiorstw
największą
liczbę
stanowią
mikroprzedsiębiorstwa (2771), z kolei najmniejszą duże przedsiębiorstwa (1). Najczęściej
występującym profilem działalności wg sekcji i działów PKD 2007 jest handel detaliczny i
hurtowy (26%), budownictwo (18%) i przetwórstwo przemysłowe (9%).
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CHARAKTERYSTYKA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W BADANIU
Wykres 1. Respondenci według płci

41%
Męźczyzna
Kobieta
59%

Wśród ankietowanych przeważali mężczyźni - 59%, natomiast 41 % stanowiły kobiety.
Wykres 2. Respondenci według wieku
7%

5%

22%

15-19 lat
20-39 lat
40-59 lat
60 i więcej

67%

Stosunkowo licznie reprezentowana w badaniu była grupa wiekowa 20 – 39 lat (67 %),
równie licznie w badaniu uczestniczyły osoby z grupy wiekowej 40 – 59 lat (22%). Niski
odsetek respondentów odnotowano wśród osób bardzo młodych oraz osób starszych.
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Wykres 3. Respondenci według wykształcenia
2%

2%
12%
Podstawowe/gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
13%

Średnie ogólnokształcące
Średnie Zawodowe
Pomaturalne

60%

Wyższe
11%

Przeważającą grupa osób uczestniczących w badaniu to osoby w wykształceniem wyższym
(2/3 osób). Prawie 1/6 badanych posiada wykształcenie średnie zawodowe (13%), następnie
średnie ogólnokształcące (12%) i pomaturalne (11%). Najmniej liczne grupy respondentów
stanowiły
osoby
z
wykształceniem
zasadniczym
zawodowym
(2%)
oraz
podstawowym/gimnazjalnym (2%).
Wykres 4. Respondenci według sytuacji zawodowej
8%
2%
8%
Jestem zatrudniony
Jestem bezrobotny
Uczę się / studiuję

11%

Jestem przedsiębiorcą
Jestem rolnikiem

2%

Mam rentę / emeryturę
69%

Jeśli chodzi o sytuację zawodową respondentów, największy odsetek stanowiły osoby
zatrudnione (69%), a następnie osoby uczące się/studiujące (11%). Najmniej liczne grupy
ankietowanych stanowili przedsiębiorcy (8%) oosby pobierające świadczenia zdrowotne lub
emerytalne, a także osoby bezrobotne (2%) oraz rolnicy (2%).
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Wykres 5. Miejsce zamieszkania respondentów w Gminie Brzesko

23%

Miasto
Sołectwo

77%

Najliczniejszą ilościowo grupę respondentów stanowili mieszkańcy obszaru miejskiego Gminy
Brzesko (77%), a prawie ¼ mieszkańcy sołectw Gminy, w tym 7 osób z sołectwa Jadowniki, 5
osób z sołectwa Mokrzyska i Jasień, 3 osoby z sołectwa Bucze i po 1 osobie z Poręby
Spytkowskiej, Sterkowca i Szczepanowa.
Wykres 6. Długość okresu zamieszkania w Gminie Brzesko
2%

7%

1-5 lat
5-15 lat
powyżej 15 lat

91%

Zdecydowany odsetek badanych stanowiły osoby zamieszkujące Gminę Brzesko powyżej 15
lat (91%). Z kolei jedynie 7% badanych to przedstawiciele „nowych” mieszkańców, a więc
osoby zamieszkujące w Gminie od 1 roku do 5 lat, a także mieszkańcy, których czas
zamieszkania wynosi poniżej 1 roku (2%).
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WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO
Wykres 7. Potrzeba opracowania programu ożywienia gospodarczego, społecznego
i przestrzenno-środowiskowego Gminy Brzesko
2%
19%

Bardzo potrzebny
Raczej potrzebny
Trudno powiedzieć

79%

Prawie każda z osób biorących udział w badaniu (bo aż 98 %) potwierdziło potrzebę
opracowania programu ożywienia społecznego i przestrzenno-środowiskowego Gminy
Brzesko jakim jest Gminny Program Rewitalizacji. Jedynie 2% ankietowanych nie miało
zdania w tej kwestii.

OCENA JAKOŚCI ŻYCIA W GMINIE BRZESKO
Aby ocenić jakość życia w Gminie ocenie poddano najważniejsze obszary funkcjonowania
gminy z podziałem na obszar miejski oraz wiejski. Zestaw czynników do oceny został
wyznaczony zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i odnosi się do
pięciu obszarów funkcjonowania gminy w celu zobrazowania w której nich w ocenie
mieszkańców występują negatywne zjawiska, które wymagają polepszenia lub poprawy:






Społeczne
Gospodarcze
Środowiskowe
Funkcjonalno – przestrzenne
Techniczne

Ankietowanych poproszono o ocenienie poszczególnych czynników dotyczących ww.
obszarów na 5-ciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo dobrze. Na
następnie zsumowano wszystkie przyznane oceny i obliczono średnią ocen dla każdego
czynnika, który został odniesiony do średniej ogółu odpowiedzi, która wyniosła dla obszaru
miejskiego 2,9 pkt., a obszaru wiejskiej 2,0 pkt. Każdy z czynników, który osiągnął
maksymalnie średnią ogółu odpowiedzi lub poniżej został oznaczony kolorem czerwonym.
Jest to wskazanie, że dany z czynników w ocenie mieszkańców wymaga poprawy, a także
wskazanie na występowanie negatywnego zjawiska, które powinny zostać objęte wsparciem
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w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Wykres poniżej przedstawia syntetyczne wyniki
tej oceny, które zostaną porównane z danymi statystycznymi i posłużą do wyznaczenia
obszarów do rewitalizacji.
Z analizy średnich ocen na podstawie odpowiedzi mieszkańców Gminy Brzesko przyznanych
poszczególnym obszarom wynika, że na terenie Gminy w każdym z nich występują zjawiska
wymagające poprawy, m. in.:
1) Dla obszaru miasta Brzesko
 Społeczne: integracja społeczności lokalnej (2,4), patologie społeczne (2,6), sytuacja
materialna mieszkańców (2,8), dostępność oferty sportowej i rekreacyjnej (2,7), dostęp
do informacji o wydarzeniach (2,8)
 Gospodarcze: lokalny rynek pracy (1,8), stan lokalnych przedsiębiorstw (2,0), zakładanie i
prowadzenie działalności gospodarczej (2,5),
 Środowiskowe: stan terenów otwartych (2,7), estetyka otoczenia (2,8), stan środowiska
naturalnego (2,9), czystość powietrza (2,9),
 Funkcjonalno – przestrzenne: jakość komunikacji zbiorowej (2,5), dostępność do
transportu zbiorowego (2,6),
 Techniczne: stan techniczny zabudowy mieszkaniowej (2,9), stan dróg i obiektów
drogowych (2,9),
Natomiast wśród najlepiej ocenionych czynników mieszkańcy wskazali dostępność do
edukacji szkolnej (3,9), połączenia komunikacji zbiorowej do innych miast (3,9) a także jakość
edukacji przedszkolnej i szkolnej (3,6). Dokładne wyniki ilustruje wykres zamieszczony
poniżej.
2) Dla obszaru sołectw Gminy Brzesko
 Społeczne: integracja społeczności lokalnej (1,6), bezpieczeństwo drogowe (1,7), sytuacja
materialna mieszkańców (1,7), aktywność kulturalna (1,8), dostęp i jakość edukacji
przedszkolnej (2,0),
 Gospodarcze: lokalny rynek pracy (1,4), dostępność oferty sportowej i rekreacyjnej (1,5),
stan lokalnych przedsiębiorstw (1,6), zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
(1,9),
 Środowiskowe: czystość powietrza (1,7), stan terenów otwartych (1,7), estetyka
otoczenia (2,0),
 Funkcjonalno – przestrzenne: jakość komunikacji zbiorowej (1,6), dostępność do
transportu zbiorowego (1,9),
 Techniczne: stan techniczny zabudowy mieszkaniowej (1,8), stan dróg i obiektów
drogowych (1,8), stan techniczny zabytków (1,9), dostęp do szerokopasmowego
Internetu (2,0)
Natomiast wśród najlepiej ocenionych czynników mieszkańcy wskazali dostępność do
edukacji szkolnej (3,7), połączenia komunikacji zbiorowej do innych miast (3,0).
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Wykres 8. Ocena jakości życia w Mieście Brzesko (średnia 2,9)

3,9
3,6
3,3
2,9 2,9 2,7 2,8 2,9 3,0

3,2

3,1
2,5
1,8

2,9

3,1

3,9
3,6

3,3

3,3
3,0

3,3
2,7
2,6

2,8
2,5

2,6

3,0

2,8
2,4

2,0
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Wykres 9. Ocena jakości życia w Sołectwach Gminy Brzesko (średnia 2,0)
3,7
3

2,2
1,9

2
1,7 1,7

1,8

2,6

2,4

2,2
1,9

1,9
1,4

1,6

1,8

2
1,7

2

2,4
1,8 2,1

1,9
1,5

2,3

2,1
1,6

2
1,7 1,6
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W procesie przygotowania programu rewitalizacji wstępnie wskazano obszary, których
rewitalizacji byłaby celowa dla poprawy wizerunku i jakości życia w Gminie. Poproszono
mieszkańców o oddanie dowolnej liczby głosów na zaproponowane obszary.
Wykres 10. Tereny przewidziane do rewitalizacji
MIASTO BRZESKO – Tereny obejmujące Plac
Kazimierza, Ogródek Jordanowski i Plac Żwirki…

87,9

MIASTO BRZESKO – Os. Okocimskie, tereny
rekreacyjne przy stadionie, tereny Sanepidu

81,3

MIASTO BRZESKO – Centrum otoczenie wokół Rynku

81,3

MIASTO BRZESKO – Tereny otwarte pomiędzy
osiedlami Ogrodowa i Jagiełły

80,6

Sołectwo OKOCIM – budynek Starego Dworu wraz z
otoczeniem

58,8

Sołectwo JASIEŃ - tereny zielone przy Domu Dziecka
w Jasieniu

50,0

Sołectwo MOKRZYSKA – tereny przy szkole
Sołectwo JADOWNIKI – budynek i otoczenie
skrzyżowanie ul. Witosa, Sportowa
Sołectwo SZCZEPANÓW – centrum wsi obejmujący
tereny od Rynku do szkoły
Sołectwo PORĘBA SPYTKOWSKA - tereny zielone w
okolicy szkoły
Sołectwo BUCZE – otoczenie szkoły i remizy

43,3
40,5
37,6
35,6
33,0

Z pośród zaproponowanych obszarów tereny obejmujące Plac Kazimierza, Ogródek
Jordanowski i Plac Żwirki i Wigury uzyskały największy odsetek wskazań, bo aż 87,9%.
Kolejne równie wysoki odsetek uzyskały: tereny Os. Okocimskie, tereny rekreacyjne przy
stadionie, tereny Sanepidu, Centrum Brzeska i otoczenie Rynku (81,3% oddanych głosów)
oraz tereny otwarte pomiędzy osiedlami Ogrodowa i Jagiełły (80,6%). W przypadku sołectw
gminy Brzesko największy odsetek wskazań dotyczy sołectwa Okocim i budynek Starego
Dworu wraz z otoczeniem (58,8%) oraz sołectwa Jasień i terenów zielonych przy Domu
Dziecka w Jasieniu (50%).
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W kolejny pytaniu proszono mieszkańców o wskazanie propozycji obszarów w Gminie
Brzesko, w których znajdują się zaniedbane, niewykorzystane, zdewastowane obiekty,
budynki lub przestrzenie (np. nieużytki, tereny zielone, porzucone nieruchomości, lokale),
których odbudowa, odnowa, naprawa byłaby celowa dla poprawy wizerunku i jakości życia w
Gminie. Poproszono badanych także o uzasadnienie wskazanego obszaru. Poniższa lista
została ułożona w kolejności wskazań, w przypadku powtarzających się obszarów
zamieszczono liczbę udzielonych takich samych odpowiedzi. Uzasadnienia zostały
zacytowane w oryginalnej pisowni uczestników badania.
1. Tereny i ogródki działkowe między oś Jagiełły, Ogrodową, a Careffourem (x16)
2. Rynek w Brzesku , kamienice (x4)
3. Cmentarz Żydowski (x3)
4. Czarnowiejska (x2)
5. Pomianowski Stok (x2)
6. Jadowniki Bocheniec (x2)
7. Uruchomienie strefy inwestycyjnej w Buczu (x2)
8. Osiedle Browarna (x2)
9. ul. Kościuszki, miejsce starego Kina Bałtyk, idealne miejsce na plac zabaw dla dzieci (x2)
10. Tereny rzeki Uszwicy
11. Staw Wolnego
12. Stadion OKS i jego okolica.
13. Parking przy cmentarzu Komunalnym
14. Zły stan dróg gminnych, brak dróg np w Jadownikach z Bocheńca połączenie z Jastwią
droga jest tyle że polna i przejechać nie można, mnóstwo jest takich dróg.
15. Droga z Bocheńca przez Słonki wylot na ul. Witosa podobna sytuacja.
16. W Jadownikach brak placów zabaw i skwerków , boisk, ścieżki i małe przejścia kiedyś
używane teraz bardzo zaniedbane.
17. Skarpy obok ronda przy szpitalu (osuwają się)
18. Osiedle Zielonka - dawne terenu basenów, korty tenisowe
19. Teren zielony za osiedlem Legionów Piłsudskiego
20. Plac Kazimierza, Centrum Biblioteczne
21. Plac Żwirki i Wigury w Brzesku - nieuregulowany przejazd samochodów po chodniku.
Ogromne zagrożenie dla pieszych. Samochody wymuszają przejazd.
22. Nawierzchnia asfaltowa - praktycznie w całym mieście jest w opłakanym stanie.
23. Teren w Jadownikach po zamkniętym wysypisku śmieci, zdewastowany budynek.
24. Ogródek Jordanowski - w tej chwili po zamknięciu dostępu do pałacu Getza jedyne ale
dość zapuszczone i zniszczone miejsce w którym można pobawić się z dziećmi.
25. Kino - oferta kompletnie nie przyciąga.
26. Budynki przy pałacu Goetzów na trasie Brzesko Nowy Sącz
27. Budynek na ulicy Puszkina, dawna Synagoga
28. Zniszczone przez dziki i kolejarzy boisko w Sterkowcu.
29. Jadowniki
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30. ul. Długa (dawny budynek Gminy Żydowskiej)
31. Smród z Uszwicy w okolicy E-40
32. Myślę że najgorzej prezentują się budynki nad browarem, które straszą. Miasto powinno
zainwestować w ścieżkę rowerową/ do biegania i spacerów z psem, gdzieś przy brzegach
Uszwicy, na Głowackiego można było by schodzić prosto z centrum nad rzeczkę. Mamy w
końcu tą rzekę za darmo a przez jej brak zagospodarowania, nawet jej w mieście nie
widać, podczas gdy inne miasta chlubią się chociażby kanałem wodnym. Oczyścić, brzegi
ponoć były regulowane i obok zrobić tylko chodnik na początek, potem oświetlenie i
ławeczki.
33. Dworek w Okocimiu ogromne obszary nieużytków wymagają zagospodarowania
34. ul. Marii Konopnickiej
35. Mokrzyska, Januszowska (nowa część pod autostradą)
36. Tory kolejowe do Browaru do likwidacji i most kolejowy na rzece Uszwicy do remontu.
Na tym terenie możliwe wykonanie ścieżki rowerowej.
37. Droga przez las Szczepanowski, tylko dla rowerów.
38. Bucze, plac zabaw (naprzeciwko kościoła), teren wokół szkoły, obiekt sportowy LKS
Olimpia
39. Most Kolejowy na Uszwicy
40. os. Kopaliny-Jagiełły,
41. Tereny "starego basenu" ogródek Jordanowski - nie zagospodarowany teren, brak
miejsca dla mieszkańców, młodych ludzi.
42. Jadowniki - teren przy stadionie, budynek byłej poczty
43. Bucze - budynek remizy, drogi w miejscowości Bucze
44. Dawny budynek poczty w Jadownikach
45. Brzegi Uszwicy
46. Ścieżka rowerowa która można by dojechać do Brzeska z obrzeży miasta np. od strony
Uszwi lub Mokrzysk
47. ulica Głowackiego, Kościuszki, Mickiewicza, Rynek - 80% budynków wymaga rewitalizacji
48. Termomodernizacja budynków przy ul. Piastowskiej 2B oraz Kościuszki 33 PPZOL;
Termomodernizacja budynków sanepidu; Poprawa bezpieczeństwa i estetyka przestrzeni
publicznej
49. Termomodernizacja budynków ZSP nr 2 w Brzesku i Starostwa Powiatowego w Brzesku
ul. Piastowska 2 i 28
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Wykres 11. Związek respondenta z podaną propozycją terenu rewitalizacji
11%

miejsce zamieszkania
miejsce pracy

20%

miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej
klient

3%
1%

58%
7%

miejsce rekreacji,
wypoczynku
inne

Ponad 58 % osób biorących udział w badaniu, jako związek ze wskazanym w poprzednim
pytaniu obszarem wskazało swoje miejsce zamieszkania, a kolejne jako miejsce rekreacji
wypoczynku (20% odpowiedzi). Z kolei co 10 osoba biorąca udział w badaniu nie określiła
konkretnego związku ze wskazanym terenem.

POMYSŁY, DZIAŁANIA INWESTYCJE DO PODJĘCIA NA OBSZARACH DO
REWITALIZACJI
W nawiązaniu do pytania dotyczącego wskazania propozycji obszarów w Gminie Brzesko, w
których znajdują się zaniedbane, niewykorzystane, zdewastowane obiekty, budynki lub
przestrzenie, poproszono mieszkańców na zaproponowanie pomysłów, działań, inwestycji,
które powinny zostać podjęte, na wskazanych obszarach do rewitalizacji. Poniższa lista
została ułożona w kolejności wypełniania ankiet przez respondentów, w przypadku
powtarzających się obszarów zamieszczono liczbę udzielonych takich samych odpowiedzi.
Uzasadnienia zostały zacytowane w oryginalnej pisowni uczestników badania.
1. Park dla dzieci, skwer z ławeczkami, plac dla sportów wyczynowych, do Street Workoutu
(x19)
2. Ścieżki rowerowe (x6)
3. Uregulowanie przejazdu przez chodnik na placu Żwirki i Wigury, miejsc postojowych dla
busów (x3)
4. Uruchomienie strefy aktywności gospodarczej (x2)
5. Remont chodników i ulic z uwzględnieniem posadowienia parkingów, zieleni i małej
architektury (x2)
6. Wymiana nawierzchni asfaltowych (x2)
7. Remont lub dofinansowanie do remontu kamienic na Rynku (x2)
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8. Pomianowski Stok - utworzenie alejki z ławkami i zielenią, szczególnie dlatego że jest tam
planowane utworzenie osiedla mieszkalnego. Miejsce to stanowiło by także atrakcje
turystyczną w postaci punktu widokowego.
9. Jadowniki Bocheniec - utworzenie wierzy widokowej lub wycięcie drzew zasłaniających
widok na Brzesko.
10. Tereny rzeki Uszwicy - zagospodarowanie części brzegowej.
11. Staw Wolnego - utworzenie terenów rekreacyjnych, stanowisk na ognisko oraz ławek.
12. Tereny między ul. Ogrodową a Careffourem, z racji tego że jest to miejsce o dużym
zagęszczeniu mieszkańców, powinny powstać tereny rekreacyjne dla dzieci i ludzi
starszych. Place zabaw, alejki, ławeczki i zagospodarowanie zieleni.
13. Stadion OK, potrzebuje remontu, warto także aby tereny w pobliżu stadionu były lepiej
utrzymane i dostępne dla mieszkańców. Zagospodarowanie starego basenu.
14. Zagospodarowanie zieleni, ,,ogarnięcie'' zaburzonych struktur geologicznych, utworzenie
placu zabaw.
15. Więcej zieleni, zmiana nawierzchni przystosowana do poruszania sie wózkiem, rowerem,
kawiarnie, miejsca gdzie można usiąść i porozmawiać, zjeść napić się.
16. Doinwestować plac zabaw, wyremontować korty tenisowe, zadbać o tereny zielone
wokoło.
17. Więcej koncertów, spotkań np. z podróżnikami, pisarzami itp.
18. Park dla zwierząt
19. Nowe place zabaw, więcej zieleni,
20. W pustych kamienicach wkoło rynku otwarcie kawiarni, szkół tańca, kół modelarskich,
miejsc gdzie można spędzić ciekawie wolny czas. Na rynku miejsca gdzie można usiąść i
napić się kawy, zjeść lody nie będąc zaczepianym przez pijaków. Otwarcie np. czegoś na
wzór galerii w której cyklicznie mogłaby się zmieniać tematyka wystaw. W czasie trwania
wakacji organizacja turniejów dla dzieci i młodzieży (piłka nożna, ręczna, siatkówka,
tenis). Cykliczne wycieczki z oprowadzaniem po mieście i pokazywaniem jego zabytków i
ciekawostek miejskich. Wprowadzenie we współpracy z browarem Piwa które można
napić się tylko w Brzesku. Wystawy na rynku pokazujące Brzesko kiedyś. Organizacja
targów wolnego czasu, gdzie można podejść, porozmawiać i dowiedzieć się jakie kluby
działają na terenie miasta, jak się można do nich zapisać, kto i kiedy prowadzą swoją
działalność. Organizacja dnia wynalazków, nocy naukowców, zwiedzanie Brzeskich
zakładów np. browar, blaszana, ciepłownia. Zapraszanie na prelekcje trenerów,
sportowców, naukowców, podróżników z Krakowa, Tarnowa, Rzeszowa. Organizacja
Festiwalu w wakacje, turnieju piłkarskiego na stadionie OKS. Stworzenie kółek
naukowych w szkołach z cyklicznymi publicznymi występami, gry miejskie. Koncerty
lokalnych artystów.
21. Ścieżki spacerowe i widokowe biegnące z Brzeska do Okocimia, Jadownik i innych
okolicznych miejscowości.
22. Lepsze działanie komunikacji zbiorowej z ofertą biletów wieloprzejazdowych. Zmiana
godzin odjazdu, tras i przebiegów linii (np. Linia 9 z Okocimia do Bucza mogłaby jeździć
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przez Rynek, szkoły, szpital, zakłady pracy i dworzec) Problem z dostaniem się na
dworzec i z dworca (godziny zsynchronizować ze zmianami w pracach plus z
kursowaniem pociągów) Wprowadzić bilety 2 rodzaje biletów cały i ulgowy, a kierowca
niech sprzedaje jej w postaci paragonów. W niedziele autobusy mogłyby dowozić
pasażerów z rowerami w miejsca skąd mogą wyruszyć w dalszą podróż i mieć możliwość
powrotu też autobusem.
23. Dla poprawy czystości wprowadzić częstszą zbiórkę odpadów zielonych z terenu gminy,
zakład w stylu Lamusowni w Krakowie gdzie można zostawiać nieodpłatnie odpadu
których nie można wyrzucić lub za niską kwotę. Teraz takiej możliwości nie ma i drogo to
kosztuje.
24. Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta.
25. Plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy
26. Dworzec autobusowy
27. Stworzenie strefy przemysłowej
28. Dokończenie chodnika w Mokrzyskach do ronda
29. Wieczory tematyczne - np. Stare horrory w każdą środę itp. Ludzi interesują nie tylko
najnowsze premiery.
30. Rewitalizacja Placu Kazimierza Wielkiego
31. Budowa dworca autobusowego
32. Strefa edukacyjnej aktywności dla dzieci (nauka poprzez działanie - różne dziedziny
nauki)
33. Budowa parkingów przy osiedlach z bloków.
34. Oddzielenie stref przemysłowych od osiedli mieszkaniowych dzięki wdrożeniu planu
zagospodarowania przestrzennego.
35. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych.
36. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej.
37. Rozszerzenie bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej.
38. Poprawa oferty edukacyjnej, kulturalnej.
39. Wyczyszczenie Uszwicy.
40. Tereny wokół Browaru, zagospodarowanie rzeki Uszwicy
41. Sprzedaż dworku w Okocimiu osobie prywatnej lub firmie mającej chęć za przywrócenie
świetności tym zabytkom.
42. Zamiana nieużytków na tereny budowlane. Wymaga to wytyczenia nowych terenów
osiedlowych z siecią dróg i pozostałą infrastrukturą.
43. Walory krajobrazowe Okocimia powinny byc wykorzystane dla osób które chciałyby
zainwestować we własną posesje w tej miejscowości i żyć w przyjaznym, czystym i
cichym miejscu.
44. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy szkole lub przy GOSiR-ze oraz wstawienie sprzętu
sportowego dla dorosłych.
45. Wsparcie lokalnych firm produkcyjnych (umożliwienie im rozwoju i powstawanie nowych
miejsc pracy)
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46. Wsparcie finansowe dla dodatkowych programów edukacyjnych dla dzieci w szkole
(różnego rodzaju kółka zainteresowań np. nauka obcego języka innego niż angielski).
47. Wyburzenie zniszczonych pustostanów, uporządkowanie terenu.
48. Wykonanie nawierzchni asfaltowej pomiędzy starą częścią, a nową ul: Januszowskiej
Jeżeli teren należy do gminy uzbroić w media, oraz drogi dojazdowe, ponieważ w pobliżu
znajduje się zjazd z autostrady, bliskie położenie do miasta, nieopodal przebiega droga
(stara) wojewódzka. Reklama terenu w mediach.
49. Modernizacja stadionu KS Okocimski i wykonanie parkingu przy stadionie, na miejscu
torów kolejowych.
50. Szkoła Podstawowa w Buczu - wykonać elewację budynku, wybudować boisko do
koszykówki i siatkówki, wykonać chodniki, parking, a także tereny zielone. Szkoła i teren
szkolny wymaga kompleksowej rewitalizacji. Myślę o zewnętrzu szkoły, wyposażenie
wewnątrz jest odpowiedniego standardu.
51. Boisko LKS Olimpia - najsłabszy obiekt klubów występujących w V lidze. Szatnia mała, ale
przyzwoita, płyta boiska do totalnego remontu.
52. Większość dróg w Buczu do remontu.
53. Remont mostu
54. Nowe przedszkole
55. Nawiązanie kontaktów z instytucjami rządowymi państwa Izrael i zbudowanie wspólnego
ośrodka kulturalnego pokazującego naszą wspólną historię a także męczeństwo naszych
obywateli jakie przyniosły nam lata wojny a także fakt istnienia w naszym mieście
jednego z największych Gett w Polsce południowej. Wspólne przedstawianie nieraz
niełatwej historii na pewno ożywiło by życie kulturalne a co za tym idzie poprawiło też
postrzeganie miasta jako bardziej przyjaznego mieszkańcom. I na koniec nie
zapominajmy iż najlepszym do tej pory burmistrzem w Brzesku był obywatel państwa
Żydowskiego, który odbudował miasto po wielkim pożarze z początku ubiegłego wieku.
56. Więcej ogródków, deptak na Głowackiego nie ma gdzie wyjść wieczorami (kawa ciastko).
57. Więcej terenów zielonych , odnowienie budynków , przebudowa kanalizacji.
58. Wyremontować zabudowania i macewy, zadbać o zieleń, udostępnić mieszkańcom.
59. Remont budynku remizy oraz terenu wokół budynku, dostosowanie budynku do
możliwości organizowania w nim imprez okolicznościowych.
60. Kawiarnia, miejsce spotkań lokalnej społeczności.
61. Miejsce spotkań dla matek z dziećmi, wyposażone w mini plac zabaw wewnątrz budynku.
62. Inkubator przedsiębiorczości, krótkie kursy motywacyjne dla młodzieży
63. Ogólna dbałość o czystość w mieście, zagospodarowanie brzegów Uszwicy,
udostępnienie miejsc na otwartej przestrzeni służącym aktywnej rekreacji, np. deptak i
ścieżka rowerowa wzdłuż Uszwicy, renowacja basenu otwartego.
64. Naprawa kanalizacji miejskiej.
65. Tereny rekreacyjne na osiedlu Ogrodowa.
66. Budowa wieży widokowej na wzgórzu Bocheniec w Jadownikach, zbudowanie placu
zabaw dla dzieci na wzgórzu Bocheniec w Jadownikach i zamontowanie ławek.
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67. Remont bramy wejściowej do Parku Goetzów (wieloletnie zaniedbania- niedokończona
naprawa), mur przylegający do bramy parkowej (w stanie katastrofy budowlanej),
68. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Pomianowskiej (od młyna do rozjazdu
na ul. Nowy Świat i Sądecką).
69. Place zabaw dla dzieci na osiedlach - szczególnie na Browarnej.
70. Budowa domów o powierzchniach od 80 do 100 m kw. użytkowych dla "Młodych". Może
miasto zaproponowałoby lepsze warunki zakupu takich domów.
71. Remont obiektów.
72. Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe.
73. Działalność Regionalnego Centrum Kultury - oferta urozmaicona i rozszerzona.
74. Zabudowa mieszkaniowa i deweloperska.
75. Kompleksowa termomodernizacja budynków i wykonanie parkingów wokół budynków,
poprawa bezpieczeństwa

Wykres 12. Preferowane efekty jakie powinny
przeprowadzonego procesu rewitalizacji Gminy Brzesko
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Zdaniem mieszkańców (prawie 1/3 osób biorących udział w badaniu) przyciągnięcie
inwestorów i rozwój lokalnego rynku pracy powinno być priorytetem w zakresie ożywienia
gospodarczego i społecznego gminy. Z kolei poprawa stanu infrastruktury technicznej i
drogowej, a także poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej powinny
stanowić końcowy największy efekt przeprowadzanego programu rewitalizacji Gminy.
Kolejnym efektem wiążącym się z najczęstszymi wskazaniami jest rozwój przedsiębiorczości
(9,9%). Warto zauważyć, iż kolejne częste wskazania mieszkańców dotyczą spraw, które
znacznie wpływają na jakość życia, a także poczucie zadowolenia z miejsca zamieszkania, a są
to rozszerzenie bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej (8,1%) oraz zwiększenie integracji
mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej (7,2%).

INNE UWAGI I SUGESTIE ANKIETOWANYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przyciągnięcie inwestorów.
Rozwój przedsiębiorczości.
Wzrost umiejętności mieszkańców.
Zahamowanie wyjazdu młodych z miasta.
Postawić na produkcje i przemysł, niż na sama sprzedaż.
Usunięcie okropnych i szpecących reklam z przestrzeni publicznej.
Aktywna gmina spowoduje wzrost zarówna inwestorów, jak również przełoży się to na
aktywność mieszkańców.
8. Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej
9. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej
10. Poprawa oferty edukacyjnej, kulturalnej
11. Odnowa i zachowanie zabytków
12. Naprawa drogi od skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i ul. Ogrodowej do palcu Kazimierza
Wielkiego.
13. Aby otworzyć się na turystów, należało by pomyśleć o dwujęzyczności, montowanych
nowych urządzeń np. parkomaty, szalety publiczne, informacje na mapach miasta. Obok
nowo zrobionego ronda, nie stawiać kolejnego witacza, a dużą tablicę, że wjeżdżasz do
piwnego grodu z zabytkowym ryneczkiem - tak żeby ktoś mógł zjechać i odwiedzić
miasto.
14. Poprawa oferty przewozowej (ilość, trasy kursów) przede wszystkim MPK
15. Należy skierować wszelkie wysiłki na zwiększenie integracji społeczności lokalnej. Trzeba
stworzyć do tego okazje przede wszystkim organizując praktyczne, a zarazem atrakcyjne
okazje do tego.
16. Budowa chodnika przy ul. Konstytucji i Kossaka.
17. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Kołłątaja - idąc z PKP po przyjeździe z pracy po godz.23
strach tamtędy iść. Połowa ulicy Kołłątaja ma zepsute lub w ogóle nie ma oświetlenia.

20

Raport z badania potrzeb w zakresie poprawy (rewitalizacji) wybranych (tzw. problemowych) obszarów Gminy Brzesko
____________________________________________________________________________________________________

WNIOSKI
Przedstawiony w niniejszym raporcie materiał badawczy zawiera informacje odnośnie opinii
mieszkańców Gminy Brzesko w wielu ważnych dla gminy kwestiach. Głównym celem badania
było zdiagnozowanie problemów na terenie gminy pozwalających wyznaczyć obszary
(miejsca i problemy), które wymagają objęcia działaniami rewitalizacyjnymi w pierwszej
kolejności, ale także zweryfikowanie poglądów mieszkańców na temat funkcjonowania
kluczowych obszarów gminy oraz poznanie oczekiwań, co do jej przyszłości oraz wyobrażeń
w jakim otoczeniu chcieliby mieszkać i żyć ankietowani. Badanie inauguruje proces
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 - 2022,
dostarczając zarówno materiał diagnostyczny, jak również inspirację w kontekście dalszych
prac nad programem. Szczególnie w zakresie zarówno propozycji obszarów do rewitalizacji
jak i pomysłów na poprawę obszarów problemowych. Poniżej przedstawiono zestawienie
najważniejszych wniosków z badania.








Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu (98 %) potwierdziło potrzebę
opracowania programu ożywienia społecznego i przestrzenno-środowiskowego Gminy
Brzesko jakim jest Gminny Program Rewitalizacji.
Z analizy średnich ocen wystawionych przez mieszkańców poszczególnym czynnikom
funkcjonowania gminy wpływających na jakość życia mieszkańców, wynika, iż w każdym z
nich występując negatywne zjawiska, które wymagają polepszenia lub poprawy.
Najsłabiej ocenione czynniki dotyczące jakości życia w mieście Brzesko dotyczą sfery
społecznej i gospodarczej, szczególnie: integracja społeczności lokalnej, patologie
społeczne oraz lokalny rynek pracy, stan lokalnych przedsiębiorstw, a także zakładania i
prowadzenia działalności gospodarczej.
Z kolei na obszarze wiejskim w sołectwach najsłabiej ocenione czynniki dotyczące jakości
życia mieszkańców odnoszą się szczególnie do sfery społecznej, gospodarczej i
środowiskowej, mianowicie: lokalnego rynku pracy, integracji społeczności lokalnej,
dostępności oferty sportowej i rekreacyjnej, czystości powietrza i stanu terenów
zielonych.
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Natomiast wśród najlepiej ocenionych czynników mieszkańcy wskazali szczególnie
dostępność do edukacji szkolnej oraz połączenia komunikacji zbiorowej do innych miast.
Najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców obszarami do rewitalizacji są tereny
obejmujące Plac Kazimierza, Ogródek Jordanowski i Plac Żwirki i Wigury, tereny Os.
Okocimskie, tereny rekreacyjne przy stadionie, tereny Sanepidu, Centrum Brzeska i
otoczenie Rynku, tereny otwarte pomiędzy osiedlami Ogrodowa i Jagiełły, w sołectwach:
w Okocimiu budynek Starego Dworu wraz z otoczeniem w Jasieniu tereny zielone przy
Domu Dziecka w Jasieniu.
W odniesieniu do całej listy propozycji obszarów, warto zauważyć, iż głównymi
powodami wskazywania obszarów jest rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców,
a także poprawa infrastruktury technicznej gminy.
Lista pomysłów na działania, inwestycje, które mogłyby zostać przeprowadzone w
procesie rewitalizacji w dużym stopniu pokrywa się z listą obszarów i dotyczy szczególnie
czasu wolnego mieszkańców. Największa liczba wskazań dotyczy utworzenia parku dla
dzieci, skweru z ławeczkami, placu dla sportów wyczynowych, do Street Workoutu, a
także budowy ścieżek rowerowych i odnowienie zabytków.
Warto zauważyć wysokie zaangażowanie mieszkańców Gminy zarówno przy wskazaniu
obszarów do rewitalizacji jak i pomysłów na ich poprawę lub polepszenie, co potwierdza
pytanie dotyczące związku osoby badanej ze wskazanym terenem (58% wskazało jako
zaproponowany obszar jako swoje miejsce zamieszkania).
Zdaniem mieszkańców przede wszystkim rozwój gospodarczy, poprawa estetyki
przestrzeni publicznej, a także poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej
powinny stanowić końcowy efekt przeprowadzanego programu rewitalizacji Gminy, co w
późniejszym okresie wpłynie na poprawę jakości życia w Gminie.

Podsumowując wyniki przeprowadzonego badania w kontekście prowadzenia dalszych prac
rewitalizacyjnych warto w szczególności zwrócić uwagę na czynniki gospodarcze, społeczne
oraz środowiskowego, w tym szczególnie:





Rozwój przedsiębiorczości
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i usług czasu wolnego,
Doskonaleniem infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
Bezpieczeństwo publiczne
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ANEKS NR 1 – wzór ankiety
Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Brzesko!
W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Brzesko na lata 2016-2022, zwracamy się z prośbą o udział w badaniu potrzeb
w zakresie poprawy (rewitalizacji) wybranych (tzw. problemowych) obszarów gminy.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. „Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania
ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy,
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie
gminnego programu rewitalizacji”
Rewitalizacja polega nie tylko na przebudowie lub remontach istniejących obiektów,
ale na tym, aby poprzez szereg działań, inicjatyw, projektów skutecznie reagować i wpływać
na poprawę, rozwiązanie występujących problemów: społecznych, gospodarczych
i infrastrukturalnych Gminy, w taki sposób aby wzrosła jakość życia wszystkich mieszkańców.
Rewitalizacja zainspirowana przez samorząd, ma pobudzić mieszkańców i przedsiębiorców
oraz wszystkich innych zainteresowanych sprawami danej miejscowości, do aktywnego
włączenia się w proces odnowy miejsca objętego rewitalizacją. Rewitalizacja ma na celu
rozwiązanie konkretnych i nabrzmiałych problemów określonego miejsca – czasami jest
to budynek, czasami jakiś ważny dla danej społeczności teren, np. park, ulica, plac itp.,
ale najczęściej jest to zbiór różnych powodów, dla których mieszkańcy danej miejscowości
lub jej części mają trudniejsze warunki do życia. Rewitalizacja zatem to zbiór przemyślanych
przedsięwzięć (inwestycyjnych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych, poprawiających estetykę itp.), które mają spowodować, że te problemy albo
zostaną zmniejszone, albo przestaną istnieć. Rewitalizacja to proces ciągły – raz rozpoczęta,
powinna być kontynuowana; zmieniają się tylko miejsca, które są nią objęte. Bo zawsze
poprawienie sytuacji jednego miejsca, spowoduje konieczność poprawienia w innym.
Aby rewitalizacja na terenie Gminy Brzesko przebiegła w sposób prawidłowy, konieczne jest
włączenie się w ten proces wszystkich Państwa – mieszkańców, przedsiębiorców, działaczy,
aktywistów, gości – wszystkich, którym sprawy naszej Gminy są bliskie sercu. Dlatego też
zwracamy się do Państwa z zaproszeniem i prośbą o wypełnienie tej ankiety, która
diagnozuje problemy na terenie gminy i pozwala wyznaczyć te obszary (miejsca i problemy),
które wymagają objęcia działaniami rewitalizacyjnymi w pierwszej kolejności. Ankieta ta jest
jedną z form Państwa udziału w powstawaniu i później realizacji Gminnego Programu
Rewitalizacji. Uczestnictwo Państwa w tej ankiecie ma decydujące znaczenie dla jakości
Programu i jego skuteczności w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów społecznych,
środowiskowych, infrastrukturalnych i technicznych.
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Udział w ankiecie jest anonimowy, a wyniki ankiety posłużą do analizy i diagnozy
oraz wyznaczenia obszarów rewitalizacji. Zapraszamy do współpracy!
Wypełnienie ankiety nie zajmie Państwu więcej czasu niż 20 minut.
1. Jak Pana(-i) zdaniem potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego
i przestrzenno-środowiskowego Gminy Brzesko? (Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi).
□ Bardzo potrzebny
□ Raczej potrzebny
□ Trudno powiedzieć
2. Proszę ocenić poszczególne elementy składające się na jakość życia w GMINIE
BRZESKO. Pytanie skierowane jest osobno dla mieszkańców Miasta Brzesko i Sołectw
Gminy Brzesko. (Do oceny proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo
źle”, a 5 „bardzo dobrze”).
UWAGA! Pytanie skierowane do mieszkańców MIASTA BRZESKO, w przypadku
zamieszkania w SOŁECTWIE GMINY BRZESKO proszę przejść do pytania 3
Ocena MIASTA Brzesko

1

2

3

4

5

Nie mam
zdania

Miasto Brzesko jako miejsce do życia, mieszkania
Stan środowiska naturalnego w Mieście Brzesko
Czystość powietrza w Mieście Brzesko
Stan terenów otwartych (np. parki, place zabaw,
skwery, zieleńce, ulice) w Mieście Brzesko
Estetyka otoczenia w Mieście Brzesko
Stan techniczny zabudowy mieszkaniowej w Mieście
Brzesko: budynków i terenów przylegających
Stan infrastruktury technicznej np. instalacja c.o.,
wod-kan, gaz w Mieście Brzesko
Stan techniczny zabytków w Mieście Brzesko
Lokalny rynek pracy (dostępność miejsc pracy) w
Mieście Brzesko
Stan lokalnych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy,
bezpieczeństwo zatrudnienia) w Mieście Brzesko
Zdolność mieszkańców do zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej w Mieście Brzesko
Poziom zagrożeń porządku publicznego w Mieście
Brzesko (m. in. przestępczość, chuligaństwo,
niszczenie mienia)
Stan dróg i obiektów drogowych (m.in. mosty,
wiadukty, itp.) w Mieście Brzesko
Bezpieczeństwo drogowe w Mieście Brzesko
Dostępność edukacji przedszkolnej w Mieście
Brzesko
Jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Brzesko
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Dostępność edukacji szkolnej (szkoły podstawowe,
gimnazja) w Mieście Brzesko
Jakość edukacji szkolnej w Mieście Brzesko
Aktywność kulturalna (m.in. spotkania, koncerty,
biblioteki) w Mieście Brzesko
Dostępność do usług w zakresie ochrony zdrowia
(mi.n. przychodnie, apteki) w Mieście Brzesko
Dostępność oferty sportowej i rekreacyjnej w
Mieście Brzesko (np. miejsca do uprawiania ćwiczeń,
boiska, bieżnie, ścieżki rowerowe)
Dostępność do transportu zbiorowego (MPK, bus) w
Mieście Brzesko
Dostępność połączeń komunikacji zbiorowej do
innych miast (m.in. Kraków, Tarnów, Nowy Sącz)
Jakość komunikacji zbiorowej w Mieście Brzesko
Dostęp do informacji o wydarzeniach w Mieście
Brzesko
Patologie społeczne (m.in. alkoholizm, narkomania,
przemoc w rodzinie) w Mieście Brzesko
Sytuacja materialna mieszkańców Miasta Brzesko
Integracja społeczności lokalnej w Mieście Brzesko
Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania
Dostęp do szerokopasmowego Internetu w Mieście
Brzesko
Inne, jakie?

3. Proszę ocenić poszczególne elementy składające się na jakość życia w SOŁECTWACH
GMINY BRZESKO. (Do oceny proszę posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo
źle”, a 5 „bardzo dobrze”)
UWAGA! Pytanie skierowane do mieszkańców SOŁECTW GMINY BRZESKO,
w przypadku udzielenia odpowiedzi w poprzednim pytaniu proszę przejść do pytania 4
Ocena SOŁECTW GMINY Brzesko

1

2

3

4

5

Nie mam
zdania

Gmina Brzesko jako miejsce do życia, mieszkania
Stan środowiska naturalnego w Gminie Brzesko
Czystość powietrza w Gminie Brzesko
Stan terenów otwartych (np. parki, place zabaw,
skwery, zieleńce, ulice) w Gminie Brzesko
Estetyka otoczenia w Gminie Brzesko
Stan techniczny zabudowy mieszkaniowej w Gminie
Brzesko: budynków i terenów przylegających
Stan infrastruktury technicznej np. instalacja c.o.,
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wod-kan, gaz w Gminie Brzesko
Stan techniczny zabytków w Gminie Brzesko
Lokalny rynek pracy (dostępność miejsc pracy) w
Gminie Brzesko
Stan lokalnych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy,
bezpieczeństwo zatrudnienia) w Gminie Brzesko
Zdolność mieszkańców do zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej w Gminie Brzesko
Poziom zagrożeń porządku publicznego w Gminie
Brzesko (m. in. przestępczość, chuligaństwo,
niszczenie mienia)
Stan dróg i obiektów drogowych (m.in. mosty,
wiadukty, itp.) w Gminie Brzesko
Bezpieczeństwo drogowe w Gminie Brzesko
Dostępność edukacji przedszkolnej w Gminie Brzesko
Jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Brzesko
Dostępność edukacji szkolnej (szkoły podstawowe,
gimnazja) w Mieście Brzesko
Jakość edukacji szkolnej w Gminie Brzesko
Aktywność kulturalna (m.in. spotkania, koncerty,
biblioteki) w Mieście Brzesko
Dostępność do usług w zakresie ochrony zdrowia
(mi.n. przychodnie, apteki) w Gminie Brzesko
Dostępność oferty sportowej i rekreacyjnej w Gminie
Brzesko (np. miejsca do uprawiania ćwiczeń, boiska,
bieżnie, ścieżki rowerowe)
Dostępność do transportu zbiorowego (MPK, bus) w
Gminie Brzesko
Dostępność połączeń komunikacji zbiorowej do
innych miast (m.in. Kraków, Tarnów, Nowy Sącz)
Jakość komunikacji zbiorowej w Gminie Brzesko
Dostęp do informacji o wydarzeniach w Gminie
Brzesko
Patologie społeczne (m.in. alkoholizm, narkomania,
przemoc w rodzinie) w Gminie Brzesko
Sytuacja materialna mieszkańców Gminy Brzesko
Integracja społeczności lokalnej w Gminie Brzesko
Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania
Dostęp do szerokopasmowego Internetu w Gminie
Brzesko
Inne, jakie?
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4. W procesie przygotowania programu rewitalizacji wstępnie wskazano poniższe
obszary. Proszę o ocenę, które z nich według Pana(i) wymagają rewitalizacji.
(Proszę o wskazanie dowolnej liczby obszarów)
Obszary

Bardzo
Raczej
potrzebne potrzebne

Nie mam
zdania

Sołectwo BUCZE – otoczenie szkoły
i remizy
Sołectwo JADOWNIKI – budynek
i otoczenie skrzyżowanie ul. Witosa,
Sportowa
Sołectwo JASIEŃ - tereny zielone
przy Domu Dziecka w Jasieniu
Sołectwo MOKRZYSKA – tereny przy
szkole
Sołectwo OKOCIM – budynek
Starego Dworu wraz z otoczeniem
Sołectwo PORĘBA SPYTKOWSKA tereny zielone w okolicy szkoły
Sołectwo SZCZEPANÓW – centrum
wsi obejmujący tereny od Rynku
do szkoły
MIASTO BRZESKO – Tereny otwarte
pomiędzy osiedlami Ogrodowa
i Jagiełły
MIASTO BRZESKO – Tereny
obejmujące Plac Kazimierza,
Ogródek Jordanowski i Plac Żwirki
i Wigury
MIASTO BRZESKO – Centrum
otoczenie wokół Rynku
MIASTO BRZESKO – Os. Okocimskie,
tereny rekreacyjne przy stadionie,
tereny Sanepidu
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5. Proszę wskazać na terenie Gminy (MIASTA, SOŁECTWA) obszar, w którym znajdują się
zaniedbane / niewykorzystane/ zdewastowane OBIEKTY, BUDYNKI LUB PRZESTRZENIE
(np. nieużytki, tereny zielone, porzucone nieruchomości, lokale), których
odbudowa/odnowa/ naprawa byłaby celowa dla poprawy wizerunku i jakości życia w
Gminie. Proszę napisać nazwę dzielnicy, osiedla, sołectwa, ulicy lub obiektu, a jeśli to
możliwe dokładną lokalizację. Proszę także uzasadnić wskazany obszar.
Lp.

Obiekt/ budynek/ przestrzeń

Uzasadnienie

6. Proszę podać Pana(i) związek z tym terenem (można wskazać kilka odpowiedzi):
□ miejsce zamieszkania
□ miejsce pracy
□ miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
□ klient
□ miejsce rekreacji, wypoczynku
□ inne, jakie?
7. Proszę o wskazanie przynajmniej 3 POMYSŁÓW, DZIAŁAŃ, INWESTYCJI, które powinny
zostać podjęte, na wskazanych przez Państwa w pkt. 5 obszarach do rewitalizacji:
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
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8. Proszę o wskazanie najważniejszych efektów, jakie według Pana(i), powinny zostać
osiągnięte w wyniku przeprowadzonego procesu rewitalizacji GMINY BRZESKO?
(Proszę o wskazanie max. 3 efekty)
□ Wzrost umiejętności mieszkańców
□ Włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych marginalizacją
□ Zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej
□ Poprawa bezpieczeństwa publicznego
□ Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych
□ Przyciągnięcie inwestorów
□ Rozwój przedsiębiorczości
□ Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych
□ Poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej
□ Rozszerzenie bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej
□ Poprawa oferty edukacyjnej, kulturalnej
□ Odnowa i zachowanie zabytków
□ Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………….
9. Inne uwagi/sugestie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

METRYKA
Płeć

□ Mężczyzna

Wiek

□ 15-19 lat □ 20-39 lat □ 40-59 lat □ 60 lat i więcej

Wykształcenie

□ Podstawowe / gimnazjalne
□ Średnie ogólnokształcące
□ Pomaturalne

□ Zasadnicze zawodowe
□ Średnie zawodowe
□ Wyższe

Sytuacja zawodowa

□ Jestem zatrudniony
□ Jestem bezrobotny
□ Uczę się / studiuję

□ Jestem przedsiębiorcą
□ Jestem rolnikiem
□ Mam rentę / emeryturę

Miejsce zamieszkania
(proszę podań nazwę
ulicy/ dzielnicy/ osiedla/
sołectwa)
Długość okresu
zamieszkania w Gminie
Brzesko

□ Miasto Brzesko

□ Sołectwo Gminy Brzesko

…………………………………

…………………………………………

□ Kobieta

□ poniżej 1 roku □ 1-5 lat □ 5-15 lat □ powyżej 15 lat
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