UCHWAŁA NR XXV/152/17
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu Odnowy Miejscowości Jasienie na lata 2017- 2020”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 446 t.j. z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013 (Dz.U. z 2013 r. t.j., poz. 501 z późn. zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się aktualizację „Planu Odnowy Miejscowości Jasienie na lata 2017-2020”, jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XV-98/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Jasienie z późn. zm.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Rajmund Kinder
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WSTĘP

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, służył jej
rozwojowi oraz przyczynia się do poprawy warunków pracy oraz życia mieszkańców. Wskazuje
działania służące zmniejszeniu istniejących dysproporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich do
sąsiednich terenów miejskich. Dokument ten umożliwia jako jeden z załączników do wniosku
aplikacyjnego, uzyskanie dofinansowania z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”.
Stanowi wytyczne dla władz Gminy Lasowice Wielkie przy opracowaniu kierunków rozwoju
miejscowości Jasienie.
Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości objęta została miejscowość Jasienie.
Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu
stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocnych i słabych stron miejscowości, planowane kierunki
rozwoju, przedsięwzięcia.
Plan Odnowy Miejscowości Jasienie to dokument, który określa strategię działań w sferze
społeczno-gospodarczej. Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji w
zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być
dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od
uruchomienia i dostępu do funduszy zewnętrznych.
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I. Ogólna charakterystyka wsi Jasienie
1.

Położenie geograficzne
Wieś Jasienie (gmina Lasowice Wielkie, powiat kluczborski, województwo opolskie) położona jest w

północno – zachodniej części Gminy Lasowice Wielkie.
Mapa Gminy Lasowice Wielkie przedstawia się następująco:

Według źródeł historycznych miejscowość Jasienie wzmiankowana jest od 1424 roku wówczas pod
nazwą Jasszona. Zdaniem uczonych nosiła ona pierwotnie nazwę Jasiona wywodząc się od drzewa jasion. W
1934r. nazwę wsi zmieniono na Eschenwalde, a po drugiej wojnie światowej przemianowano na Jasienie.
Jasienie leży na terytorium województwa opolskiego w południowej części Ziemi Kluczborskiej.
Zajmuje północny skrawek największego zwartego terytorium leśnego Opolszczyzny rozpościerającego się nad
rzeką Bogacicą (Młynówką). Jasienie leży przy głównej trasie z Kluczborka do Opola. Na południe od wsi
rozpoczyna się zwarty kompleks leśny sięgający prawie pod Opole. Od zachodu rozpościerają się ogromne
połacie łąk wzdłuż rzeki i zalesione wydmy - prawdopodobnie pozostałość epoki lodowcowej. W północnej
części znajdują się żyzne pola uprawne, zaś od wschodu wąski pas lasu. Pierwotnie przez Jasienie prowadził
ważny trakt, który prowadził od Opola przez Bierdzany, Tuły, przysiółek Stobrawa, przysiółek
Wawrzyńcowski, Kuniów, Kluczbork, Byczynę, Kalisz i dalej na północ Polski. Jest to tak zwana „Stara
Opolska”. Można przypuszczać, że był to Bursztynowy szlak, jak również przypuszcza się, że po bitwie pod
Buczyną z Turkami wędrowała tym szlakiem pod Wiedeń armia Jana III Sobieskiego. Następną drogą była
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droga zaczynająca się w Kluczborku przechodzącą między Kuniowem a Chocianowicami przez środek
ówczesnego Jasienia, Lipiny, Kopalinę, Lasowice Wielkie, aż do Trzebiszyna. Jest to tak zwana droga
„gmińska” Drogi te łączyły się w Jasieniu tak zwaną „Kasztanówką”, która zaczyna się od Starej Opolskiej
przez Przysiółek Wawrzyńcowski i kończy w Jasieniu. Obecna ulica opolska została wybudowana na
przełomie XIX – XX wieku i początkowo wiodła od Kluczborka przez Jasienie i kończyła się w Lasowicach
Wielkich. Dopiero w roku 1936 dobudowano brakujący odcinek od Lasowic Wielkich do Bierdzan. Na
początku XX wieku wybudowano drogę od Starego Olesna przez Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie i
połączyła się ona z niedawno budowaną drogą do Kluczborka. W tym to okresie Jasienie uzyskało dogodne
połączenie z Olesnem.

2. Osadnictwo na terenie Jasienia.
Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Jasienia pochodzą z młodszej epoki kamiennej. Z tego między
innymi okresu pochodzą kamienne narzędzia odnajdywane nad brzegami rzeki Bogacica, począwszy od
Lasowic Małych poprzez Lipiny aż po południową część Bazan. Znalezione przedmioty z tych terenów
znajdują się w Muzeum Śląska Opolskiego w Oleśnie.
Pierwsze trwałe osadnictwo pojawia się w okresie brązu (800-650 lat przed Chrystusem) gdy
przybywała ludność kultury łużyckiej. Ludność ta wybierała na swoje osady tereny o żyznych ale lekkich
glebach. Uprawiała zboża w miejsce wypalonego lasu, a na nadbrzeżnych łąkach wypasała bydło. W tym
czasie znano już dobrze obróbkę drewna i metali. Na terenie Jasienia i okolic kultura łużycka pozostawiła po
sobie pamiątki w postaci osiedla i stłuczek odkrytych na wschód od Bogacicy. We wcześniejszym
średniowieczu tereny te zasiedlili Słowianie. W X wieku do Jasienia dotarło chrześcijaństwo.
3. Przysiółki na terenie Jasienia.
Do Jasienia należą Lipiny (Lipine) nazwa ta wywodzi się najprawdopodobniej od określenia Lipina,
oznaczającego drzewo lipowe. W 1936r. ich nazwę zmieniono na Lindenhort. Pierwsze dokładniejsze
wzmianki o Lipinach pochodzą z 1697r.
Pod koniec XVIII wieku powstała tu istniejąca do dzisiaj Kolonia Jasienie, którą spotykamy po raz pierwszy
w 1798r. pod nazwą Jaschiner Collonie.
Do Jasienia należy też Plotner Fruschauer. Część tej wsi nosi nazwę Kopaczka.
Według

opisu

z

1718r.

w

odległości

1/8

mili

od

wsi

Jasienie

znajdował

się

kolejny folwark. W jego skład wchodziła dziedziczna dzierżawa, młyn wodny nazwany Stobrawa (Stoper,
Stobrau) oraz wielkie stawy rybne. ( Jedna mila w XVIII i XIX wieku mierzyła 8534,31m).
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Ogólny widok zabudowań na
Przysiółku Lipiny. Na Przysiółku Lipiny znajduje się
kilka obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji
Zabytków.

Przysiółek Kopalina
Na zachód od Lipin wzdłuż rzeki Bogacica znajduje się
przysiółek zwany Kopaliną. Nazwa ta prawdopodobnie
pochodzi od słowa kopać, ponieważ w XVIII wieku na
łąkach wzdłuż rzeki Bogacica był wydobywany torf.

Przysiółek Wawrzyńcowski.
W roku 1697 opisany został po raz pierwszy folwark
Wawrzyńcowski należący w ówczesnym czasie do
Lasowic Małych. W obecnym czasie stanowi on
przysiółek Jasienia. Nazwa ta prawdopodobnie pochodzi
od imienia Wawrzyniec Bartnik, który był właścicielem
folwarku Wawrzyńcowskiego. W roku 1936 jego nazwę
zmieniono na Lorzendorf.
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Kolonia Jasienie

Przysiółek Kopaczka

II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW WSI
ANALIZA ZASOBÓW CZ. I
Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

1

2

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
Małe
Duże
Wyróż
niające
3
4
5

Przyrodniczy
-walory krajobrazu, rzeźby terenu......
………………………………………
-stan środowiska..................................
-walory klimatu...................................
-walory szaty roślinnej........................
-cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
………………………………………
-świat zwierzęcy (ostoje, siedliska).....
-wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)..……………………….……
-wody podziemne................................
-gleby……………………………….
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

- teren nizinny, duże obszary leśne
oraz użytki rolne;
- dobry;
- klimat przejściowy, korzystny;
- jesiony (od nich pochodzi nazwa wsi);
- park podworski z poł. XIX, aleja
kasztanowa, obszar chronionego
krajobrazu;
- jelenie, sarny, kuny;
- staw wiejski, staw prywatny, rzeka
Bogacica
- wody przypowierzchniowe, gruntowe
- gleby bielicowe i pseudobielicowe,
poziom wody gruntowej głęboko co
powoduje przesuszanie gleb i ich niską

X
X
X
X
X
X
X
X
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-kopaliny…………………………….
-walory geotechniczne………………

przydatność do produkcji rolnej (gleby
IV i V klasy);
- brak
- brak

Kulturowy
-walory architektury ………………
-walory przestrzeni wiejskiej
publicznej…………………….………

- 100 letni kościół;
- staw wiejski i prywatny (organizowane
zawody wędkarskie), boisko, plac przy
remizie wykorzystywany do imprez
-walory przestrzeni wiejskiej
wiejskich, plac zabaw
prywatnej…………………………….
- zadbane posesje, chodnik przy drodze
-zabytki i pamiątki historyczne
krajowej;
.............................................................
- stary spichlerz, folwark, kapliczka
-osobliwości kulturowe......................
przydrożna;
……………………………………… - - św. Teresa – dodatkowy ołtarz w
miejsca, osoby i przedmioty kultu.
Kościele – czczona przez wielu
.........................................................
pielgrzymów;
-święta, odpusty, pielgrzymki.............
- dwa odpusty(św. Teresy i św. Rodziny)
………………………………………
dożynki;
-tradycje, obrzędy, gwara....................
- tradycyjne obchodzenie dożynek
-legendy, podania i fakty
organizowany festyn dożynkowy;
historyczne..........................................
- obchodzenie Nocy świętojańskiej;
-przekazy literackie.............................
- legendy dotyczące powstawania wsi
………………………………………
oraz jej dziejów;
-ważne postacie i przekazy
- kroniki dotyczące wsi tworzone przez
historyczne..………………………….
młodzież gimnazjalną;
……………………………………….
- Pani Maria Jantos główny inicjator
-specyficzne nazwy.............................
uroczystości dożynkowych
-specyficzne potrawy..........................
obchodzonych zgodnie ze śląska tradycją;
- dawne zawody...................................
- śląskie nazwy i określenia,
………………………............................... - popularne śląskie potrawy;
................................................................... - są osoby wykonujące tradycyjne śląskie
.................................................
zajęcia (robienie mioteł z gałązek
- zespoły artystyczne, twórcy..............
brzozowych), pszczelarstwo, robienie
pisanek;
- orkiestra dęta, amatorska grupa
teatralna.
ANALIZA ZASOBÓW CZ.II
Obiekty i tereny
- działki pod zabudowę mieszkaniową
- duża ilość dziełek pod zabudowę
………………………………………
mieszkaniową;
- działki pod domy letniskowe……
- działki pod zakłady usługowe i
- przez wieś przebiega droga krajowa i
przemysł…………………………….
przy niej znajduje się działka pod budowę
………………………………………
stacji paliw;
- pustostany mieszkaniowe…………
- znajduje się kilka pustostanów (są to
…………………………………………
budynki zadbane przez właścicieli,
…………………………………………
budynki, których własność jest
…………………………………………
nieuregulowana prawnie).
- pustostany przemysłowe…………
- tradycyjne nie użytkowane obiekty
- brak
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, - istniejące na wsi stare obiekty są w
młyny itp.)
większości zagospodarowane i zadbane
Infrastruktura społeczna
- place publicznych spotkań, festynów
……………………………………..
- sale spotkań, świetlice, kluby……
…………………………………………
……………………………………

- boisko szkolne, plac zabaw, boisko do
siatkówki plac przy remizie strażackiej –
miejsce organizacji festynów;
-pomieszczenie nad świetlicą

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
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………………………………………

X
X

- miejsca uprawiania sportu.…………
……………………………………….
- miejsca rekreacji ………………….
- ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
- szkoły …………………..……….
- przedszkola ………………….……..
- biblioteki …………………………..
………………………………………
- placówki opieki społecznej………..
…………………………………………
……………………………………
- placówki służby zdrowia…….……
…………………………………………
Infrastruktura techniczna
- wodociąg, kanalizacja i
inne………………..
…………………………………………
……………………………………
- drogi ( nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)…………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………
- chodniki, parkingi, przystanki……..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………
- sieć telefoniczna i dostępność Internetu
…………………………………………
……………………………………
- inne
Gospodarka , rolnictwo
- miejsca pracy (gdzie, ile?)
……………………………………….
………………………………………
- znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty ……… ……
……………………………………….
…………………………………………
……………………………………
- gastronomia ……………………….
- miejsca noclegowe………………..
- gospodarstwa rolne ……………….
……………………………………
- uprawy hodowle……………………
………………………………………
- możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne …………………………
-zasoby odnawialnych energii………
Środki finansowe i pozyskiwanie
funduszy
- środki udostępnione przez gminę
- środki wypracowane ……………..
Mieszkańcy (kapitał społeczny i
ludzki)
- Autorytecie i znane postacie we wsi
- Krajanie znani w regionie, w kraju i

- na boisku szkolnym odbywają się
towarzyskie rozgrywki;
- staw, lasy oraz aleja kasztanowa;
- Szkoła Podstawowa wraz z
Przedszkolem;
-najbliższa w miejscowości Lasowice
Wielkie;
- Brak placówki opieki społecznej
(najbliższa znajduje się w Lasowicach
Wielkich przy Urzędzie Gminy)
- brak placówki najbliższa znajduje w
Lasowicach Małych i Wielkich;

X
X

X

- wieś posiada wodociąg brak jest
natomiast kanalizacji, brak gazociągu,
niektórzy mieszkańcy posiadają
przydomowe oczyszczalnie ścieków;
- drogi gminne – sukcesywnie
modernizowane, przez wieś przebiega
droga krajowa z nowa nawierzchnia
dobrze oznakowana, droga krajowa i
powiatowa posiada oświetlenie ;
- chodnik przy drodze krajowej (brak
chodnika przy drodze powiatowej), przy
kościele znajduje się duży parking
niestety nie utwardzony;
- sieć telekomunikacyjna ORANGE oraz
Netia, dobra łączność różnych sieci
telefonii komórkowej oraz dostępność
Internetu;;
ANALIA ZASOBÓW CZ III

X

X

X

X

- miejsca pracy we wsi tworzone są przez
prywatnych przedsiębiorców jest ich
około 40;
- Gospodarstwo Rolne R. Noczyński,
sklep spożywczo przemysłowy
„Prochota”, Fach Bud Libera , Milda
(pasze), Ś.P.B Sobek i Espolmont,
stolarze, hydraulicy, elektrycy murarze,
Hotel dla psów
- brak;
- brak miejsc noclegowych;
- 8 dużych gospodarstw rolnych oraz kilka
małych;
- uprawy zbóż, rzepaku, ziemniaków,
warzyw; hodowla krów, bydła i trzody
- brak

X

X

X
X
X
X

X
- część nieruchomości solarnych
wyposażona w panele solarne
X
-otwarte konkursy ofert, fundusz sołecki;
- brak
- we wsi mieszka wiele osób aktywnych
społecznie (nauczyciele, przedsiębiorcy)

X
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zagranicą..............................................
……………………………………….
-Osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in.
studenci................................................
-Przedsiębiorcy, sponsorzy..................
…………………………………………
……………………………………
-Osoby z dostępem do Internetu i
umiejętnościach informatycznych….
…………………………………………
……………………………………
-Pracownicy nauki…………………...
-Związki i stowarzyszenia...........
-Kontakty zewnętrzne (np. z
mediami)...…………………………
-Współpraca zagraniczna i krajowa..
Informacje dostępne o wsi
- publikatory, lokalna prasa…………
- ksiązki, przewodniki………………
- strony www………………………...

którzy dbają o wieś i o to co się w niej
dzieje
- coraz więcej młodych ludzi podejmuje
studia na różnych kierunkach co
niewątpliwie zaowocuje w przyszłości
- jest kilku przedsiębiorców, którzy
wspomagają finansowo wiejskie
przedsięwzięcia;
- Informatyka jest przedmiotem
obowiązującym w szkole podstawowej i
w prawie każdym domu jest osoba
potrafiąca obsługiwać komputer i internet
-------------- Stowarzyszenie Odnowy Wsi,
Ochotnicza Straż Pożarna, Mniejszość
Niemiecka DFK, Orkiestra Dęta, Caritas;
- Mniejszość Niemiecka

X

X

X

X

X

X
- gazetka kościelna
- www.jasienie.pl

X

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński

1. Środowisko przyrodnicze
Klimat Jasienia podobnie jak w całej gminie jest przejściowy i umiarkowany. Pod względem
morfologicznym obszar gminy cechuje się mało urozmaiconą, monotonną rzeźbą o charakterze równinnym. W
Jasieniu znajduje się Park powstały w 1 połowie XIX wieku jako park przydworski krajobrazowy. Stan
zachowania parku nie jest najlepszy. Został on częściowo zniszczony w czasie wojny, a obecnie na jego terenie
funkcjonuje skład opałowy. Mimo tego w parku rośnie 9 gatunków drzew są to: brzoza brodawkowata, grab
pospolity, buk zwyczajny, świerk pospolity, daglezja zielona, dąb szypułkowy, akacja biała i lipa drobnolistna.
2. Przestrzeń i infrastruktura techniczna

2.1 Zaopatrzenie w ciepło
W miejscowości Jasienie nie ma sieci ciepłowniczej jak i centralnych kotłowni. Najpowszechniejszym
na terenie miejscowości sposobem zaopatrywania w ciepło są przydomowe kotłownie indywidualne opalane
drewnem, węglem i pelletem. Na terenie sołectwa można wyróżnić budynki wyposażone w pompę ciepła.
2.2 Zaopatrzenie w gaz
Na terenie miejscowości Jasienie nie ma rozdzielczej sieci gazowej. Mieszkańcy zaopatrywani są w gaz
bezprzewodowy. Wymiana butli gazowych dokonywana jest w punktach wymiany zlokalizowanych na terenie
sołectwa .
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2.3 Zaopatrzenie w wodę
Cała miejscowość zaopatrywana jest w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o łącznej długości
9174 mb. Stan sieci wodociągowej jest dobry.
Długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) wynosi 9.548 km.
Liczba przyłączy prowadzących do budynków (Jasienie + Kolonia Jasienie): 175 szt.
Miejscowość Jasienie przynależy do Stacji Uzdatniania Wody w Chocianowicach natomiast Kolonia Jasienie
przynależy do Stacji Uzdatniania Wody Bogacica.
2.4 Kanalizacja
Na terenie miejscowości aktualnie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej. Budowa kanalizacji sanitarnej
planowa jest na lata 2017-2018. Mieszkańcy Jasienia posiadają własne przydomowe zbiorniki bezodpływowe.
Ich opróżnianie odbywa się za pomocą pojazdów asenizacyjnych, następnie ścieki są przekazywane do
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Ligocie Dolnej. Stan techniczny zbiorników przydomowych
w niektórych przypadkach jest nieprawidłowy, co powoduje zanieczyszczenie wód gruntowych. Nieliczni
mieszkańcy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków.
2.5 Gospodarka odpadami
Na terenie sołectwa Jasienie nie ma składowiska odpadów. Odpady komunalne zmieszane, gromadzone
w pojemnikach przydomowych odbierane są przez firmę wywozową. W miejscowości funkcjonuje workowy
system segregacji odpadów – raz w miesiącu od mieszkańców wsi zbierane są worki z posegregowanymi
odpadami.

3. Rolnictwo i gospodarka.
Gospodarka gminy Lasowice Wielkie to przede wszystkim I sektor gospodarki narodowej czyli
rolnictwo. Przeważają średnie gospodarstwa zajmujące się głównie uprawą roli oraz hodowlą . W miejscowości
Jasienie użytki rolne stanowią ponad 56% ogólnej powierzchni, lasy stanowią około 37% natomiast pozostałe
grunty 6%. Na terenie wsi funkcjonują następujące obiekty:
- firmy usługowe,
- sklep z artykułami ogólnospożywczymi oraz przemysłowymi,
- zakład stolarski,
- zakład ogrodniczy itp.
Jasienie posiada charakter typowo rolniczy, duża liczba mieszkańców pracuje poza miejscowością Pod
względem struktury funkcjonalno – przestrzennej w Jasieniu dużą rolę pełni funkcja usługowo – rolnicza,
koncentrują się tam bowiem

usługi o znaczeniu gminnym oraz produkcja żywności i budownictwo

mieszkaniowe. W Jasieniu zlokalizowany jest 1 sklep spożywczo przemysłowy i 2 hurtownia elektryczna i
środków chemicznych.
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4. Turystyka i wypoczynek.
Bliskie sąsiedztwo ośrodków miejskich (Kluczbork, Olesno) i dobrze rozwinięta sieć dróg stwarzają
dogodne warunki dla rozwoju turystyki rekreacyjno-wypoczynkowej. Atrakcje turystyczne związane są

głównie z walorami krajobrazowymi. Naturalny krajobraz powinien przyciągać coraz większe rzesze
turystów. Ponadto atrakcje turystyczne uzupełnia bogaty zasób zabytków. Wędrówkę po Jasieniu można
rozpocząć od przystanku PKS-u na ulicy Opolskiej. Jadąc ulicami Ogrodową, Sadową i Sportową można
podziwiać nową dzielnicę Jasienia żartobliwie zwaną przez mieszkańców „Manchatanem”. Poniższa mapa
przedstawia przebieg trasy rowerowej po Jasieniu.

-------- Przebieg
trasy rowerowej

Na uwagę zasługuje również staw zlokalizowany w centrum miejscowości.
5. Dobra publiczne
1) Szkoła Podstawowa.
W Jasieniu znajduje się szkoła podstawowa (zdj. poniżej). Pierwsze wzmianki na temat szkoły
pochodzą z roku 1720. Jest tu między innymi wzmianka o opłatach za naukę, która mówi, że „gburowie” z
Jasienia winni płacić po dwa krajcary, zagrodnicy po jednym. Opłata ta prawdopodobnie była uposażeniem
nauczyciela.
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Szkoła w Jasieniu
powstała w 1936r.

2) Kościół filialny.
Kościół w Jasieniu powstał w 1908r. Jasienie zawsze należało i do dzisiaj należy do parafii Lasowice
Wielkie. Prawdopodobnie w Jasieniu przed zbudowaniem kościoła stała mała kaplica. Dowodem na to, są
dołączone autentyczne plany budowy domu w sąsiedztwie istniejącego już cmentarza z 1903r.
Pole na którym powstał kościół podarował Andreas Recha. Fundatorami kościoła byli: August Kinder, Andreas
Recha, Augustin Boryński, Augustin Cieplik i Ernest von Blacha. Około roku 1928 przywieziono do kościoła
obrazy drogi krzyżowej, które do dzisiaj wiszą na bocznych ścianach.
Do kościoła należy duży cmentarz, który
znajduje się za kościołem oraz znajdująca się w
głębi kaplica. Cmentarz jest znacznie starszy od
kościoła o około 150 lat. Pierwotnie był znacznie
mniejszy, a w roku 1972 został powiększony do
wymiarów

obecnych.

Pole

pod

cmentarz

podarowała rodzina Pelków. W wiosce jest także
dom parafialny.

Kościół filialny pod wezwaniem Świętej
Rodziny w Jasieniu 1908r.

13
Id: 5556D0E8-DC93-492B-8B29-FDEBEA973C52. Podpisany

Strona 13

3) Ochotnicza Straż Pożarna
Pierwsze wzmianki o straży pożarnej w
Jasieniu pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku.
Mieściła się ona wówczas w zespole zabudowań
dworskich. Pozostał po niej magazyn sprzętu
pożarniczego,

budynek

ten

stoi

do

dnia

dzisiejszego. Można tu przypuszczać, że była to
straż dworska, która istniała w latach międzywojennych. Straż ta była wyposażona w ręczną pompę strażacką
obsługiwaną przez cztery osoby. Była ona zamontowana na wozie konnym. Prawdopodobnie pompa ta została
przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu powstałej w 1935r.
4) park dworski z pierwszej połowy XIX wieku.
Park posiada powierzchnię 0,6 ha został częściowo zniszczony w czasie wojny. Obecnie rośnie tam
dziewięć rzadkich gatunków drzew: brzoza brodawkowata, grab pospolity, buk zwyczajny, świerk pospolity,
sosna wejmutka, daglezja zielona, dąb szypułkowy, akacja biała i lipa drobno listna. W parku tym niegdyś był
kort tenisowy, alejki spacerowe z marmurowymi ławkami, małymi stawami, w których hodowano ozdobne
ryby. Zaś w najdalej oddalonej części parku dziedzic majątku hodował daniele. Skręcając w prawo mijamy
park jadąc piękną aleją kasztanową, która była drogą łączącą dwór w Jasieniu z siedzibą rodu von Blachów w
Tułach.

Kasztanówka

Park dworski połowa XIX wieku

6. Ludzie i organizacje społeczne
Z organizacji społecznych w Jasieniu od lat działa Ochotnicza Straż Pożarna, której historia została
przedstawiona powyżej. Istnieje również CARITAS, zajmuje się rozdziałem darów dla potrzebujących
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W roku 2007 zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Jasienie przy Radzie
soleckiej Jasienie , które za główny cel działania postawiło działanie na rzecz poprawy życia mieszkańców
wsi.
W
w

zakresie

miejscowości
podstawowej

Jasienie
opieki

brak

jest

medycznej,

zakładu
korzystają

opieki
z

zdrowotnej.
usług

lekarzy

Mieszkańcy,
rodzinnych

w oddalonych o 6 km Lasowicach Wielkich, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BIOMED” gdzie
świadczona jest podstawowa ambulatoryjna opieka zdrowotna oraz z niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej w Lasowicach Małych i Kluczborku.
W zakresie opieki szpitalnej i specjalistycznej mieszkańcy Jasienia korzystają z usług Szpitala
Powiatowego w Kluczborku.
W przypadku zaopatrzenia w środki farmaceutyczne mieszkańcy korzystają z apteki zlokalizowanej w
Lasowicach Wielkich oraz w Lasowicach Małych.
7. Dziedzictwo historyczne, kulturowe i religijne.
Uroczyste coroczne obchody odpustów, dożynek, gminnych zawodów strażackich, sportowych i
wędkarskich, różnych uroczystości rodzinnych, świąt to jest już tradycją mieszkańców Jasienia, gdzie również
kultywowana jest gwara śląska. Corocznie organizowany jest przez Radę Parafialną bal karnawałowy. W roku
2008 Jasienie obchodziło 100 lecie powstania kościoła. Z tej okazji Rada Parafialna, Rada Sołecka,
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi zorganizowało wspólną imprezą. Z tej okazji został wydana publikacja
książkowa dot. historii kościoła. W Jasieniu istnieją obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, wśród
nich możemy wyróżnić między innymi:
1. Dom na Przysiółku Lipiny nr 8 wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 161/1295 z
połowy XIX wieku. Należy zachować bryłę obiektu, kształt i wielkości pierwotnych otworów okiennych,
formę drewnianej stolarki.
2. Zabudowania gospodarcze przy domu nr 8 Przysiółek Lipiny wpisany do ewidencji pod numerem
162/1295 z końca XIX wieku . W skład zabudowań wchodzi kurnik i budynek inwentarski. Elementy
zabytkowe: bryły, ceramiczne pokrycia dachowe, wielkość i kształt otworów.
3. Dom na Przysiółku Lipiny nr 9 z połowy XIX wieku wpisany do ewidencji pod numerem 163/1295.
Obiekt zagrożony - brak użytkowania. Przy utrzymaniu funkcji użytkowych należy zachować pierwotną bryłę
obiektu, drewnianą konstrukcję i wykończenie, kształt i wielkość otworów okiennych oraz formę drewnianej
stolarki.
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4. Zagroda na Przysiółku Lipiny nr posesji 9
wpisany do rejestru pod numerem 166/1295 z I św.
XX wieku. Należy zachować zagospodarowanie
zagrody, pierwotne bryły obiektów, kształt i wielkość
otworów okiennych, formę drewnianej stolarki,
ceglane elewacje.

5. chlew w zespole dworskim z przełomu XIX/XX w. położony w miejscowości Jasienie . Ochronie podlega
bryła budynku, ceramiczne pokrycie dachowe, ceglane elewacje o dekoracyjnym układzie cegieł. Należy
minimalizować przekształcenia otworów okiennych i drzwiowych.
III. Założenia planu odnowy sołectwa Jasienie.
1. Główne problemy sołectwa.
 Brak stałego miejsca spotkań dla wszystkich grup mieszkańców sołectwa;
 Brak kanalizacji sanitarnej;
 Brak zakładów produkcyjnych;
 Malejąca aktywność społeczności lokalnej.
2. Wizje rozwoju sołectwa.
 Sołectwo w 100% skanalizowane;
 Sołectwo posiada miejsca spotkań dla mieszkańców;
 Społeczeństwo przejawia dużą aktywność na rzecz rozwoju miejscowości;
 Poprawa estetyki wsi (zagospodarowanie posesji, oznakowanie ciekawszych miejsc na terenie wsi);
 Przy drodze powiatowej istnieją chodniki;
 Na terenie sołectwa organizowane są kursy dla mieszkańców;
 Stworzenie ciekawych miejsc wypoczynku.
3. Ocena potencjalnych możliwości wsi ANALIZA SWOT .

ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚĆ JASIENIE
SŁABE STRONY

SILNE STRONY




Dobra lokalizacja (przebiegająca przez wieś droga krajowa nr 45



Brak Sali spotkań dla mieszkańców;

relacji Kluczbork – Opole);



niska bonitacja gleb;

Dogodne połączenie z dwoma pobliskimi miastami (Kluczbork,



utrudniony dojazd do Przysiołków w czasie zimy i
roztopów, niedostateczne oświetlenie Przysiółków;

Olesno);




W centralnym miejscu wsi staw wiejski

brak chodnika przy drodze powiatowej;
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Aleja kasztanowa ;



brak bazy noclegowej;



duża lesistość wsi (grzyby i inne runo leśne) czyste powietrze;



ograniczona ilość miejsc pracy;



pełne zwodociągowanie wsi, oświetlenie, telefonizacja, dostęp do



nieuporządkowane formy własności gruntów i budynków;

Internetu;



odpływ młodzieży za granicę,

wygląd wsi (zadbane posesje, istnieje chodnik przy drodze



spadkowa tendencja urodzeń;

krajowej);



brak gospodarstw agroturystycznych;



infrastruktura społeczna (szkoła podstawowa 1-3, przedszkole);



brak punktów gastronomicznych;



zaangażowanie mieszkańców w życie wsi



brak kanalizacji;



wykształcona oraz chętna do działań młodzież;



brak kadry do prowadzenia zajęć z młodzieżą (zajęcia



dobrze rozwinięty handel i usługi (murarz, elektryk, hydraulik,



sportowe, kółka zainteresowań - pozaszkolne)

stolarz)



zła jakość urządzeń melioracyjnych;



sprzyjający rolnictwu i mieszkańcom klimat;



brak



zasób cennych przyrodniczo terenów objętych ochroną.

efektywnej

promocji

istniejących

walorów

krajobrazowo – przyrodniczych;


brak ofert skierowanej do seniorów;



niedostateczna

współpraca

pomiędzy

organizacjami

funkcjonującymi na terenie sołectwa;


brak organizacji zajmujących się sportem
ZAGROŻENIA

SZANSE


pozyskiwanie funduszy z gminy dla organizacji pozarządowych



zanieczyszczenie środowiska płynnymi nieczystościami;



pozyskiwanie funduszy z zewnątrz np. dla rolników dopłaty



degradacja gruntów rolnych;

bezpośrednie;



emigracja ludności związana z brakiem dobrze płatnej



możliwość uczestnictwa w szkoleniach;



udział Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna grupa Działania Dolina



słaby przyrost naturalny;

Stobrawy skąd organizacje działające na terenie LGD będą mogły



starzenie się ludności wiejskiej;

uzyskać dofinansowanie na małe granty;



zbyt utrudnione pozyskiwanie funduszy pomocowych;



utworzenie grup producenckich np. rolnicy;



niewykorzystanie potencjału turystyczno – rekreacyjnego;



moda na mieszkanie „za miastem”;



współpraca z istniejącymi organizacjami działającymi na terenie

pracy na miejscu;

gminy oraz z Gminą;


turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie terenów leśnych;



współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie ochrony środowiska
i infrastruktury technicznej: kanalizacja, odpady, sieć gazowa;



przeznaczenie gleb o niskiej jakości pod zalesienie.

17
Id: 5556D0E8-DC93-492B-8B29-FDEBEA973C52. Podpisany

Strona 17

IV. Wizja wsi - wiodące kierunki rozwoju
Wieś: JASIENIE

WIZJA: WIEŚ ROLNICZO – USŁUGOWA, GDZIE DĄŻĄC DO ZMIAN PAMIĘTA SIĘ O TRADYCJI
„Choć Jasienie mało znane to są ludzie w nim kochane;
Trzeba zrobić teatr nowy, każdy zwarty i gotowy;
Humor zawsze dopisuje choć funduszy nam brakuje.
Ludzie czasem uciekają , na festyny zaś wracają.
Staw czyściutki teraz mamy, więc na zawody wędkarskie i łyżwy zapraszamy”.

1. Cele
Co trzeba osiągnąć by
urzeczywistnić wizje wsi?

A.

I. Plan
2. Co pomoże osiągnąć cele?
ATUTY
Zasoby
SILNE STRONY
Czego użyjemy?
i szanse
Co wykorzystamy?

II. Program odnowy wsi na lata 2008 - 2020
3. Co może przeszkodzić?
BARIERY
Słabe strony
Co wyeliminujemy?
Zagrożenia
Czego unikniemy?

Projekty
Co wykonamy?

TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO

1.Kultywowanie tradycji
2. Rozwijanie poczucia
wspólnoty
(tworzenie nowych tradycji)
3. Poprawa oferty
umożliwiającej aktywnie
spędzenie wolnego czasu.
4. Większa integracja
mieszkańców.
5. Zwiększenie aktywności
osób starszych.

- potencjał ludzki
- staw oraz plac wokół
stawu
- sprzęt

B.
STANDARD ŻYCIA
1.Poprawa
- staw i teren przy stawie
zagospodarowania
- plac przy remizie
przestrzeni publicznej
- boisko szkolne;
2. Poprawa wykorzystania
- plac zabaw;
walorów przyrodniczych.
- parking przy kościele i
3.Rozwój infrastruktury
przedszkolu.
technicznej, kulturalnej,
społecznej rekreacyjnej i
sportowej.

- ludzie;
- plac;
- zaplecze;
- współpraca z DFK, OSP,
CARITAS, ORKIESTRA,
Stowarzyszenie i Rada Sołecka,
Rada Parafialna
- chęć i zainteresowanie
społeczności lokalnej

- warunki pogodowe
- konkurencja ze strony pobliskich wsi;
- Brak odpowiedniego sprzętu
- brak bazy noclegowej

1. Organizacja dożynek wiejskich;
2. Pomoc w organizacji festynu strażackiego;
3. Uruchomienie strony internetowej oraz jej bieżąca
aktualizacja.
4. Organizacja kuligu i innych imprez w tym również
plenerowych ( darcie pierza, zawody wędkarskie, bal
karnawałowy).
5. Organizacja zajęć sportowych.
6. Organizacja innych aktywnych form wypoczynku
7. Integracja mieszkańców poprze organizowanie wycieczek
kulturalnych
8. Opracowanie ofert skierowanej do osób starszych.
9 Opracowanie gry terenowej geocaching (jest to zabawa w
poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS)

- zasoby ludzkie;
- umiejętność samoorganizowania
się
- prężnie działająca OSP
- pomoc gminy i fundusze PROW
- lokalni przedsiębiorcy;
- współpraca z Powiatowym
Zarządem Dróg

- brak funduszy,
- brak dobrego projektu technicznego;
- brak współpracy z Urzędem Gminy;
- brak siły roboczej z powodu migracji
zarobkowej;

1. Budowa świetlicy wiejskiej.
2. Wykonanie oświetlenia wokół stawu.
3. Dobudowa do istniejącej remizy strażackiej budynku
spotkań dla mieszkańców.
4. Modernizacja boiska szkolnego.
5. Budowa parkingów na terenie sołectwa.
6. Wykonanie chodników przy drodze powiatowej.
7. Budowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i
sportowej.
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8. Utworzenie ścieżek rowerowych pieszych.
C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1. Poprawa estetyki wsi
2. Rozszerzenie oferty
kulturalno – rekreacyjnej;
3. Dążenie do wprowadzenia
technologii informacyjnej.
4. Poprawa współpracy
pomiędzy organizacjami
funkcjonującymi na terenie
sołectwa
D. BYT
1. Promocja bytu
mieszkańców
2. Promocja wsi w powiecie,
województwie
3. Utrzymanie szkoły i
przedszkola jako instytucji;
4. Tworzenie nowych miejsc
pracy

- pomoc OSP,
- stowarzyszenie wsi i inne
organizacje,
- szkoła podstawowa,
- boisko sportowe

- zasoby ludzkie;
- zaplecze, infrastruktura
- poprawa zamożności
mieszkańców
- zaangażowanie ludzi
-

- brak środków finansowych
- brak czasu
- migracja młodzieży;
- nieprzychylność mieszkańców;
- brak opiekuna, nauczyciela z
kwalifikacjami, który mógłby prowadzić
zajęcia z dziećmi pozalekcyjne

1. Angażowanie mieszkańców w życie wsi;
2. Nawiązanie kontaktów z właścicielami zrujnowanych
posesji przy współpracy z Urzędem Gminy.
3. Organizowanie wizyt studyjnych dla członków organizacji
funkcjonujących na terenie sołectwa

- zaangażowanie ludzi
- Urząd Gminy

- miejsce (lokal)
- zaangażowani mieszkańcy;
- budynek
- potencjał intelektualny
mieszkańców

- brak zainteresowania
- brak poparcia ze strony Urzędu Gminy
- migracja młodych ludzi, brak dzieci

1. Zorganizowanie kursów dla mieszkańców przy udziale
Urzędu Pracy.
2. Udział w targach, konkursach, prezentując swoje
dokonania doświadczenia
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V. Program krótkoterminowy odnowy wsi JASIENIE
Gm. Lasowice Wielkie

na okres

Odpowiedź

Propozycja projektu

Co nas
najbardziej
zintegruje?

Wspólne
przygotowywan
ie imprez,
wyjazdów
krajoznawczo –
kulturalnych

Gminne zawody
wędkarskie
Wycieczki integracyjne

TAK

Na czym
najbardziej
zależy?

Podniesienie
estetyki wsi

Wykonanie oświetlenia
wokół stawu

Co nam
najbardziej
przeszkadza?

Brak
przewodniego
tematu wsi

Co najbardziej
zmieni nasze
życie?

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

Kluczowy
problem

2 lat

Czy nas stać na
realizację?
(tak/nie)
Organizacy Finansow
jnie
o

Punkta
cja

Hier
arch
ia

TAK

4,3,3,3
=13

II

TAK

NIE

3,1,2,4
= 10

III

Opracowanie koncepcji w
zakresie utworzenia wioski
tematycznej.
Opracowanie produktu
turystycznego wsi

NIE

NIE

2,2,4,1
=9

IV

Stworzenie
miejsca spotkań
społeczności
lokalnej

Budowa świetlicy
wiejskiej

TAK

NIE

5,5,5,5
= 20

I

Opracowanie
planu ścieżek
pieszych na
terenie sołectwa

Opracowanie folderu
turystyczno rekreacyjnego
o wsi.
Wykonanie tablic
informacyjnych

TAK

TAK

1,4,1,2
=8

V

Jaki projekt zgłosimy do PROW?

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie
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VI. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 4 lat od dnia przyjęcia
planu w kolejności wynikającej w przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości oraz szacunkowe koszty ich realizacji:
WIZJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI JASIENIE:
Wieś rolniczo – usługowa, gdzie dążąc do zmian, pamięta się o tradycji
PRIORY
TET
Nazwa: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie
Cel:
Rozwój infrastruktury społecznej kulturalnej na terenie
sołectwa

Nazwa: Wykonanie oświetlenia wokół stawu
Cel:
Podniesienie standardu przestrzeni publicznej na obszarach
wiejskich.
Nazwa Aktualizacja strony internetowej
Cel: Promocja miejscowości.

HARMONOGRAM
ROZPOC ZAKOŃ
ZĘCIE
CZENIE

SZACUNKO-WY
KOSZT

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW)
Gmina Lasowice Wielkie

I

2016 r.

2018 r.

ok. 850.000,00 zł

II

2017 r.

2017 r.

40.000,00

Fundusz sołecki
Gmina Lasowice Wielkie
Stowarzyszenie

III

Cyklicznie

300 zł/rok

Nazwa Organizacja kuligu, rajdów, wycieczek, zawodów
wędkarskich
Cel: 1 Integracja mieszkańców
2 Rozwój kultury fizycznej

IV

Cyklicznie

3.000 zł/rok

Stowarzyszenie
Gmina Lasowice Wielkie

Nazwa: Organizacja dożynek wiejskich
Cel: Kultywowanie tradycji
Nazwa: Prace porządkowe na terenie wsi i wokół stawu
Cel: Dbałość o piękny wizerunek wsi
Nazwa: Utworzenie ścieżek rekreacyjnych oraz siłowni plenerowej
na terenie sołectwa
Cel: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej

V

Cyklicznie

Ok. 8.000 zł

VI

Cyklicznie

Ok. 1500 zł/rok

Gmina Lasowice Wielkie
Rada Sołecka
Stowarzyszenie,
Sołectwo
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW)
Stowarzyszenie
Środki z zewnątrz
Środki Rady Parafialnej
Zarząd Dróg Powiatowych Kluczbork

Nazwa: Wybrukowanie parkingów przy kościele
Cel: Poprawa sztandaru infrastruktury publicznej
Nazwa: Wykonanie chodników przy drodze powiatowej
Cel: Poprawa sztandaru infrastruktury publicznej

VII

2018

2019

25.000,00 zł

VIII

2018

2020

Ok. 300.000,00 zł

IX

2019

2020

Ok. 800.000 zł
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Nazwa: Wykonanie tablic informacyjno - turystycznych
Cel: Zagospodarowanie przestrzeni.
Nazwa: Opracowanie produktu turystycznego w tym m.in.
folderów turystycznych
Cel: Poprawa promocji sołectwa
Nazwa: Budowa boiska wielofunkcyjnego.
Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Nazwa: Utworzenie wsi tematycznej
Cel: Promocja miejscowości

X

2017

2018

7.000,00 zł

XI

2017

2019

3.000,00

XII

2018

2020

450.000,00

XIII

2017

2019

2.000,00

Stowarzyszenie
Gmina Lasowice Wielkie
Stowarzyszanie
Fundusz sołecki
Środki z zewnątrz
Gmina Lasowice Wielkie
Środki z zewnątrz
Stowarzyszenie

22
Id: 5556D0E8-DC93-492B-8B29-FDEBEA973C52. Podpisany

Strona 22

VII Opis miejsc związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne.
Istotnym elementem w przestrzeni publicznej sołectwa Jasienie jest staw wiejski
Zlokalizowany jest przy drodze powiatowej nr 1326 O oraz w niedalekiej odległości od drogi
krajowej nr 45. Tereny przyległe do stawu zostały przez mieszkańców zagospodarowane w
oparciu o koncepcję przyrodniczą,. Utworzono w wybranych punktach wokół stawu
przepiękne kompozycje z krzewów ozdobnych, a w sąsiedztwie stawu została wykonana
altana z miejscem na grill, która jest wykorzystywana podczas imprez plenerowych, w
szczególności zawodów wędkarskich. W 2010 została wybudowana z jednej strony stawu
ścieżka rekreacyjna z kostki brukowej oraz drewniana kładka. Projekt otrzymał
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Staw jak i jego okolice zdobią drewniane figury wykonane przez Stanisława
Pietrzykowskiego. Stawa stanowi eko zakątek dla ptaków, płazów.
Staw jest miejscem szczególnie ważnym dla mieszkańców, sprzyja integracji i
nawiązywaniu kontaktów społecznych. Stanowi zieloną oazę w upalne dni, a mroźną zimą
urocze lodowisko dla wszystkich chętnych.
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