
Do niedawna jeszcze, zanim powstała ob-
wodnica pozwalająca ominąć historyczne

centrum Brzeska, miasto to – dla ludzi zmie-
rzających drogą numer cztery z Krakowa do
Tarnowa i dalej na wschód, do obu Sączów lub
Krynicy – było głównie jedną z uciążliwości na
ich drodze. Przejeżdżali przez nie – a i dzisiaj
jeszcze przejeżdżają – wpatrzeni w światła po-
zycyjne poprzedzających ich samochodów nie
dostrzegając niczego z tego, co właśnie mijają.
I nawet po kilku takich przejazdach rozpoz-
nawalne stają się dla nich dwie, trzy najwyżej
ulice i obrzeża Rynku, które zdarza się im po-

konywać w żółwim tempie. Ilu z nich nachodzi
myśl zatrzymania się w tym mijanym mieście,
poznania go nieco bliżej, czy choćby rzucenia
nań okiem? Iluż z nich wie, że owo Brzesko
szczyci się czternastowieczną metryką i pla-
nem, i że jest w nim sporo całkiem interesu-
jących, a nawet bardzo cennych obiektów za-
bytkowych? A są wśród nich piętnastowieczny
kościół parafialny pod wezwaniem świętego
Jakuba, rzadkiej urody i wielkości kamienna
figura świętego Floriana, stojąca pośrodku
placu rynkowego, pamiętające połowę XIX wie-
ku zabudowania okocimskiego browaru, zbu-
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Brzesko

Brzesko – 
gmina w województwie
małopolskim, położona 
nad rzeką Uszwicą u progu
Pogórza Karpackiego. 
Znajduje się w odległości 
52 km na wschód od Krakowa 
i 30 km na zachód od Tarnowa
przy międzynarodowej drodze
nr 4. Gmina składa się 
z miasta Brzeska oraz 9 sołectw,
tj. Bucza, Jadownik, Jasienia,
Mokrzysk, Okocimia, Poręby
Spytkowskiej, Sterkowca,
Szczepanowa i Wokowic.  
Gmina Brzesko zajmuje 
obszar 102,6 km2 i zamieszkuje
ją ponad 37 tys. mieszkańców. 

W 1385 roku Brzesko otrzymało
nadaniem królowej Jadwigi
prawa miejskie. 



Cele strategiczne sprecyzowano dla następują-
cych obszarów rozwoju gminy:

I. Cele gospodarcze – związane z obszarem
potencjału gospodarczego i przedsiębior-
czości oraz obszarem produkcji rolnej.

II. Cele społeczne – dotyczące obszaru infra-
struktury społecznej.

III. Cele inwestycyjne – związane z obszarem
infrastruktury technicznej i środowiska
naturalnego.

Zrealizowanie zapisanych celów jest możliwe
dzięki:
1. doprowadzeniu infrastruktury technicznej

gminy do poziomu i wymogów europejskich,
2. podnoszeniu bezpieczeństwa i standardu

życia lokalnej społeczności,
3. stymulowaniu zrównoważonego rozwoju

przedsiębiorczości,

4. przeciwdziałaniu procesom degradacji śro-
dowiska  naturalnego,

5. systematycznemu działaniu na rzecz pod-
noszenia poziomu wykształcenia mieszkań-
ców,

6. organizowaniu procesów integrujących spo-
łeczności lokalne oraz organy samorządowe,

7. stymulowaniu alternatywnych źródeł docho-
dów dla obszarów wiejskich,

8. wspieraniu procesów restrukturyzacji w rol-
nictwie,

9. zapewnieniu standardów zgodnych z wymo-
gami Unii Europejskiej. 

Założenia strategii przyjęte w 1999 r. są reali-
zowane przez obecny samorząd w sposób sko-
ordynowany i długofalowy. Przykładem tego
niech będzie proces inwestycyjny zachodzący
na terenie gminy Brzesko w ostatnich latach.
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kierunki    rozwojuB
dowany w końcu tego samego stulecia przez
Jana II Goetza, wznoszący się w oprawie roz-
ległego parku krajobrazowego neorokokowy
pałac. Są tu też eklektyczne i secesyjne kamie-
niczki, składające się na zabudowę rynkowych
pierzei i pryncypialnych ulic oraz obiekty
będące pamiątką po żydowskiej części brzes-
kiej społeczności: bóżnica, mykwa (łaźnia),
a także rozległy kirkut pełen bogato zdo-
bionych kamiennych macew. Obiekty te, daleko
jeszcze nie wszystkie, godne choćby wymie-
nienia, otoczone tym wszystkim, co wyrasta
z teraźniejszości Brzeska, zaświadczają o jego
wielowiekowej przeszłości. Zatrzymajmy się
zatem choćby chwilę w owym Brzesku, które
jest nie czymś, co powstało kiedyś, gdzieś,
a miastem bardzo konkretnym i na swój spo-
sób jedynym zjawiskiem materialnym, geo-
graficznym, historycznym, ale też kulturowym
i estetycznym. Brzesko to niezbyt duże – bo
niespełna dwudziestotysięczne miasto nad
Uszwicą – na granicy Kotliny Sandomierskiej
i karpackiego pogórza, przy ważnej międzyna-
rodowej drodze Nr 4, której początek dał ist-

niejący już w średniowieczu trakt ruski, a która
obecny swój przebieg zawdzięcza drodze ce-
sarskiej zbudowanej przez Austriaków w 80.
latach XVIII jeszcze wieku. A pomimo, iż nie-
zbyt duże – jest miastem powiatowym, obno-
szącym swój statut siedziby powiatu już sto
czterdzieści bez mała lat – od 1867 roku. Ma
też Brzesko charakter miasta uprzemysłowio-
nego. Tu wszak w roku 1845 założony został
jeden z największych niegdyś na ziemiach pol-
skich browar Goetzów. I wszystko to, co w prze-
mysłowej materii powstało w Brzesku do tej
pory jest tamtego pierwszego kroku konsek-
wencją. Teraz zaś dla przemierzających nie-
spiesznie brzeskie ulice oczywistym staje się,
iż miasto to jest też coraz bardziej znaczącym
ośrodkiem handlu, usług i rozwijającego się
życia kulturalnego. Dzień obecny to dla miesz-
kańców Brzeska nieustający marsz do przodu,
ku całkiem jasno rysującej się przyszłości...“ 

Andrzej B. Krupiński. 
Brzeski przekładaniec...

RZESKO
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Władze samorządowe Brzeska, mając na uwadze konieczność efektywnego i skutecznego 
gospodarowania zasobami, przygotowały w 1999 roku strategię społeczno-gospodarczego 
rozwoju gminy. Celem tej strategii jest ukazanie głównych priorytetów rozwoju, mających 
służyć dostatniemu i godnemu życiu mieszkańców. 
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ynamizm  inwestycyjny

WWyykkuupp bbuuddyynnkkuu LLOO cceelleemm rroozzbbuuddoowwyy PPuubblliicczznneeggoo
GGiimmnnaazzjjuumm nnrr 22 ww BBrrzzeesskkuu
Wykup budynku – 3,3 mln PLN
Udział własny Gminy – 3,3 mln PLN
Termin realizacji – sierpień 2002 r.

KKaannaalliizzaaccjjaa wwssii SStteerrkkoowwiieecc
Całkowity koszt inwestycji – 1,98 mln PLN
Udział własny gminy – 0,88 mln PLN – 
środki ludności – 0,2 mln PLN
Pożyczka – 0,9 mln PLN – NFOŚ
Termin ukończenia – marzec 2001 r.

KKaannaalliizzaaccjjaa wwssii JJaaddoowwnniikkii –– II eettaapp
Całkowity koszt inwestycji – 1,86 mln PLN
Udział własny gminy – 0,23 mln PLN 
Dotacja – 0,29 mln PLN
Pożyczka umarzalna – 1,34 mln PLN 
Termin ukończenia – sierpień 2002 r.

KKaannaalliizzaaccjjaa ii pprrzzeeppoommppoowwnniiaa śścciieekkóóww 
ppóółłnnooccnneejj cczzęęśśccii BBrrzzeesskkaa –– II eettaapp
Całkowity koszt inwestycji – 2,04 mln PLN
Udział własny gminy – 2,04 mln PLN
Termin ukończenia – maj 2001 r.

DDoomm LLuuddoowwyy ww PPoorręębbiiee SSppyyttkkoowwsskkiieejj
Całkowity koszt inwestycji – 0,7 mln PLN
Udział własny gminy – 0,7 mln PLN
Termin ukończenia – 2002 r.

KKaannaalliizzaaccjjaa uull.. BBeerrkkaa JJoosseelleewwiicczzaa ww BBrrzzeesskkuu
Całkowity koszt inwestycji – 0,5 mln PLN
Udział własny gminy – 0,05 mln PLN
Dotacje – 0,45 mln PLN – Program UE „Odbu-
dowa“ i Biuro Usuwania Skutków Powodzi
Termin ukończenia – 1999 r.

OOddbbuuddoowwaa uulliicc ii cchhooddnniikkóóww ww ggmmiinniiee
Całkowity koszt inwestycji – 0,96 mln PLN
Udział własny gminy – 0,96 mln PLN
Termin ukończenia – 1999 r. - 2002 r.

BBuuddoowwaa wwooddoocciiąąggóóww JJaassiieeńń GGrrąąddyy,, uull.. SSttaarroowwiieejjsskkaa,,
BBoocchhnniiaa--BBrrzzeesskkoo
Całkowity koszt inwestycji – 0,75 mln PLN
Udział własny gminy – 0,75 mln PLN
Termin ukończenia – 2002 r.

OObbwwooddnniiccaa mmiiaassttaa BBrrzzeesskkaa
Całkowity koszt inwestycji – 22 mln PLN
Udział własny gminy – ponad 2 mln PLN
Dotacje – 20 mln PLN – Bank Światowy
Termin ukończenia – grudzień 2001r.

BBuuddoowwaa GGiimmnnaazzjjuumm ii hhaallii ssppoorrttoowweejj 
ww JJaaddoowwnniikkaacchh
Całkowity koszt inwestycji – 6,3 mln PLN
Udział własny gminy – 6,15 mln PLN
Dotacje – 0,15 mln PLN 
Termin ukończenia – zespół dydaktyczny 2001 r.,
hala sportowa 2002 r.

Nakłady na inwestycje w gminie Brzesko 
w latach 1998-2002.

Ważnym elementem 
wpływającym na 
wizerunek gminy 
oraz na jej rozwój 
gospodarczy jest 
proces inwestycyjny. 
Szczególnie 
znamiennymi 
dla krajobrazu 
inwestycyjnego gminy 
są lata 1998-2002. 
Zrealizowano wówczas 
szereg inwestycji, które 
poprawiają infrastrukturę 
techniczną, bazę 
oświatową i sportową. 
Podjęto również działania, 
które pozwolą przygotować 
istniejące obszary pod 
nowe kierunki rozwoju. 

AAbbyy zziilluussttrroowwaaćć rroozzmmaacchh pprraacc iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh,, nnaalleeżżyy pprrzzyyttoocczzyyćć pprrzzyykkłłaaddyy wwaażżnniieejjsszzyycchh zzaaddaańń
rreeaalliizzoowwaannyycchh nnaa tteerreenniiee ggmmiinnyy.. 

OOcczzyysszzcczzaallnniiaa śścciieekkóóww SStteerrkkoowwiieecc--ZZaajjaazziiee
Całkowity koszt inwestycji – 3,7 mln PLN
Udział własny gminy – 2,7 mln PLN
Pożyczka umarzalna – 1 mln PLN – WFOŚ
Termin ukończenia – lipiec 2001 r.

KKrryyttaa ppłłyywwaallnniiaa ww BBrrzzeesskkuu
Całkowity koszt inwestycji – 7,4 mln PLN
Udział własny gminy – 6,1 mln PLN
Dotacje – 1,3 mln PLN – MENiS
Termin ukończenia – grudzień 2002 r.

Nakłady 
na inwestycje 
oświatowe.



Wopracowaniach charakteryzujących struk-
turę funkcjonalną województwa małopol-

skiego, Brzesko zaliczane jest do regionów o sil-
nym stopniu urbanizacji i uprzemysłowienia.
Korzystne położenie przy szlakach komunika-
cyjnych sprawia, że Brzesko jest ważnym ośrod-
kiem przemysłu w regionie. W mieście znalazły
swoje siedziby przedsiębiorstwa, których pro-
dukty znane są na całym świecie. Do najwięk-
szych należy zaliczyć CAN-PACK SA i POL-AM-
PACK SA – producentów puszek napojowych
i żywnościowych. Wielowiekowa tradycja pro-
dukcji piwa oraz jakość związane są z nazwą
Okocim – obecnie spółką z udziałem kapitału
zagranicznego Browarem Carlsberg Okocim
SA. Uznaną renomę na rynkach krajowych
i zagranicznych ma sprzęt produkowany przez

Małopolską Wytwórnię Maszyn. Do liderów
gospodarczych należy zaliczyć również ZETO
SA (branża informatyczna), NORTHSTAR SA
(ozdoby choinkowe) oraz firmy: MARK (stolar-
ka okienna) i CHEMIPLAST (systemy ociep-
leń). Działalność dwóch operatorów tj. Teleko-
munikacji Polskiej SA i Telefonów Brzeskich
SA pozwoliło na stworzenie nowoczesnej sieci
usług telekomunikacyjnych. W Brzesku ma
również swoją siedzibę firma transportowa
Zasada Trans-Spedition. Oprócz dużych i zna-
czących przedsiębiorstw rozwijają się również
prywatne zakłady.  W dużej mierze są to firmy
rodzinne z wieloletnimi tradycjami. Rozwój
przedsiębiorczości w gminie związany jest
z powstaniem szerokiej gamy usług, handlu
i gastronomii.
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Sektor    przedsiębiorczościP
Realizując misję skutecznego zarządzania

zasobami gminy, opracowano plan zagos-
podarowania przestrzennego terenu inwesty-
cyjnego tzw. „Pomianowskiego Stoku“. Obszar
ten przeznaczono pod rozwój budownictwa
mieszkaniowego oraz inwestycje związane
z usługami, obsługą ruchu turystycznego,
hotelami i gastronomią. Jest on własnością
gminy, z atrakcyjną lokalizacją w południowej
części miasta, w zasięgu pełnego uzbrojenia
w urządzenia infrastruktury technicznej. 

Na atrakcyjność inwestycyjną tego terenu ma
wpływ dogodne położenie przy międzynarodo-
wej drodze nr 4, łączącej wschodnie i zachod-
nie granice Polski, a także położenie przy dro-
dze nr 75 łączącej południe kraju z Warszawą.
Nie bez znaczenia jest bliskość portu lot-
niczego w Balicach oraz lotniska w Łososinie.
Atutem dla potencjalnych inwestorów jest
również magistrala kolejowa Zgorzelec – Me-
dyka, przebiegająca przez Brzesko.  
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erspektywa  na    przyszŁoŚĆ



Gminę zamieszkuje ponad 37 tys. miesz-
kańców. Największą grupę wśród nich sta-

nowią ludzie młodzi, którzy decydować będą
o przyszłości i wizerunku Brzeska. 
Władze samorządowe doceniając szczególną
rolę systemu edukacji poszukują rozwiązań,
które przystosują bazę oświatową do wymogów
XXI wieku.
Mając na uwadze powyższe, w ostatnich czte-
rech latach samorząd przeznaczył na inwesty-
cje oraz poprawę bazy oświatowej ponad 11
mln zł. Środki te wykorzystano na remonty
i doposażanie placówek oświatowych, a także
ponad 6 mln zł na nowowybudowane gimna-
zjum i halę sportową w Jadownikach oraz wy-
kupienie budynku LO na potrzeby Gimnazjum
nr 2 w Brzesku.
Na terenie gminy Brzesko funkcjonuje 11
przedszkoli, które mogą przyjąć ponad 800
dzieci. W 12 szkołach podstawowych i 3 gim-
nazjach pobiera naukę blisko 5 tys. uczniów.
Aby poprawić bazę oświatową dla blisko 1000
dzieci i młodzieży samorząd podjął decyzję
o zakupie inwestycyjnym za 3,3 mln zł budyn-
ku po Liceum Ogólnokształcącym na rzecz roz-
budowy bazy Publicznego Gimnazjum w Brze-
sku.
Nie bez znaczenia są decyzje o przeznaczeniu
kwoty 100 tys. zł na przystosowanie Szkoły
Podstawowej nr 2 do roli placówki integracyj-
nej dla dzieci niepełnosprawnych. 
Obok inwestycji i remontów, znaczącą pozycję
zajmują wydatki związane z organizacją pra-

cowni komputerowych i internetowych, na
które w ostatnich czterech latach samorząd
przeznaczył ponad 400 tys. zł.
Olbrzymie znaczenie dla poprawy bazy oświa-
towej na terenie gminy i powiatu brzeskiego
mają działania Starostwa Powiatowego. Ukoń-
czona w 2002 roku budowa Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych jest największą i najno-
wocześniejszą inwestycją w Małopolsce. W mu-
rach tej placówki pobierać będzie naukę 1744
uczniów.
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oŚwiataS

Odługofalowym powodzeniu przedsięwzięcia
przesądzają nie tylko środki finansowe, ale

również dostęp do informacji oraz współpraca
pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem.  
W obecnej chwili na terenie gminy prowadzi
działalność gospodarczą 2.267 podmiotów gos-
podarczych. 

W Brzesku działają instytucje okołobiznesowe.
Cech Rzemiosł Różnych, Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Brzeskich oraz Krakowska
Kongregacja Kupiecka O/Brzesko zrzeszają
blisko 600 rzemieślników, biznesmenów i kup-
ców. Stowarzyszenia te uczestniczą nie tylko

w życiu gospodarczym miasta, lecz również
wspomagają działalność kulturalną i charytaty-
wną. 
Swoje usługi dla przedsiębiorców i mieszkań-
ców oferują coraz liczniejsze oddziały znaczą-
cych banków, takich jak: PKO SA, PKO BP,
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, Bank
Spółdzielczy, Krakowski Bank Spółdzielczy –
Filia Brzesko oraz SKOK.
Elementem wspierania przedsiębiorczości jest
również system edukacyjny. Zasób instytucji
szkoleniowych i oświatowych w dużej mierze
rozstrzyga o stopniu rozwoju przedsiębiorczoś-
ci i atrakcyjności regionu dla inwestorów. 
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Sektor przedsiębiorczości



Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, na dzia-
łalność stowarzyszeń i klubów sportowych

samorząd Brzeska przeznaczył blisko 800 tys.
zł. Środki te przeznaczane są na pracę z mło-
dzieżą, zakup sprzętu oraz wynagrodzenia dla

instruktorów i trenerów. Nie bez znaczenia jest
też fakt, że samorząd wspiera inicjatywy
pasjonatów sportu organizujących w okresie
wakacyjnym turnieje i zawody sportowe takie
jak: Minimundial, Euro, koszykówka uliczna.
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Sport    i    rekreacjaO
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pieka  spoŁeczna

Ważną dziedziną realizowaną przez Gmi-
nę jest pomoc socjalna. Zadania te reali-

zuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brzesku. Z pomocy mogą korzystać osoby
znajdujące się w trudnej sytuacji, która wiąże
się np. z chorobą, bezrobociem, niepełnospra-
wnością, bezdomnością, bezradnością w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych.  
Dotyczy to w tej samej mierze osób samotnych,
jak i rodzin niepełnych i wielodzietnych. 
Ośrodek udziela również pomocy w dożywia-
niu 920 dzieci w szkołach oraz świadczy usłu-
gi opiekuńcze, w tym specjalistyczne dla
osób wymagających opieki osób drugich. 
MOPS prowadzi również noclegownię dla
bezdomnych mężczyzn czynną w okresie je-
sienno-zimowym oraz hostel dla ofiar prze-
mocy w rodzinie.
Osobom i rodzinom udziela się pomocy w po-
staci poradnictwa specjalistycznego, także
prawnego i psychologicznego w punkcie in-
formacyjno-konsultacyjnym działającym przy
tutejszym Ośrodku. 
Ze wszystkich form pomocy korzysta co roku
przeszło 4 tys. mieszkańców gminy. 
Gmina corocznie organizuje i dofinansowuje
wypoczynek dzieci i młodzieży. Przeznacza
również spore nakłady finansowe na działal-
ność klubów i świetlic młodzieżowych, które
prowadzą pracę środowiskową. 
Z pomocy tych placówek korzysta dziennie
około setka dzieci.

Nakłady poniesione przez Gminę 
na wypoczynek dzieci i młodzieży.

Nakłady w tys. zł 
z budżetu gminy na zadania 

realizowane przez MOPS.

Dużą troskę władze samorządowe przykładają do prawidłowego zagospodarowania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży. Corocznie z budżetu przeznaczane są spore nakłady finansowe 
na rozwój kultury fizycznej i sportu w gminie. 

Środki finansowe w tys. zł przekazane na rozwój kultury fizycznej i sportu.

Liczba dzieci, które korzystały z wypoczynku
organizowanego przez Urząd Miejski w Brzesku.


