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bardzo gorąco podziękować :
ks. G. Kopijowi; za poświęcenie swojego cennego czasu nad rysem historycznym naszej
wsi Jasiona,
Pracownikom UMiG w Lewinie Brzeskim; za wskazówki i udostępnienie materiałów,

p. J. Willmanowi; za udostępnienie materiałów i zdjęć z Koła Łowieckiego "Cyraneczka"
znajdującego się w naszej wsi,

p. P. Strykowskiemu; za udostępnienie zdjęć ze zwierzętami,

p. Januszowi Z.; za udostępnienie zdjęcia gacka brunatnego,

oraz naszej społeczności za wspólny trud i poświęcony czas dla jak najlepszego
przygotowania Planu Odnowy Wsi Jasiona oraz wcielenia jego w Ŝycie.
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1. Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie miejsca do bezpiecznej zabawy i rekreacji mających
na celu ożywienie społeczne, a zarazem zwiększenie atrakcyjności infrastrukturalnej
i turystycznej wsi. Działanie obejmuje w szczególności; zagospodarowanie istniejącego
boiska sportowego, strzelnicy, górki i przyległego terenu łączącego z górką, stworzenie
punktu widokowego. Realizacja projektu służy poprawie infrastruktury wsi oraz zmierza do
zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego. Opis każdego procesu obejmuje
identyfikację projektu lub zadania inwestycyjnego, lokalizację, uzasadnienie, osiągnięć,
nakłady, jednostkę odpowiedzialną za realizację i planowany terminem. Wyboru działań
projektu inwestycyjnego dokonano w oparciu o rozmowę mieszkańcami wsi i analizę
SWOT przeprowadzoną podczas zebrań.
Za priorytetowy cel przyjęliśmy projekt służący ożywieniu działalności kulturalnej,
rozwijanie poczucia wspólnoty, promowanie wartości związanych z miejscową specyfiką
społeczną, kulturową poprzez remont świetlicy wiejskiej i organizowanych w niej spotkań
oraz imprezy ( Dzień Babci i Dziadka, Dzień kobiet, Dzień dziecka, Mikołaj ).
Dlaczego chcemy odnowy wsi?. Bo nasza wieś ma wszelkie szanse rozwojowe - mamy
sporo atrakcyjnych terenów, chętnie powitamy nowych mieszkańców ceniących spokój
i kameralność, chcemy żyć w pięknym estetycznym otoczeniu, chcemy się lepiej poznać
i zintegrować, chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse
z miastem i wsiami naszej gminy, chcemy zapewnić dobre warunki dla młodych, chcemy
skorzystać z okazji sfinansowania naszych marzeń.
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2.Ogólna charakterystyka Sołectwa Jasiona
2.1 Rys historyczny
Pierwsza, pisana wzmianka o miejscowości Jasiona, pochodzi z 1255 roku. Wiadomo,
że: ,,... po lokacji Łosiowa joannici założyli przed 1255r. Kolejne wsie: Różynę (Rosental),
Buszyce (Buchsen) i Jasionę (Iazona), z których dziesięciny biskup (Tomasz I z Wrocławia
– G.K.) przekazał kościołowi w Łosiowie …”1. W tym miejscu możemy:,,... zaryzykować
hipotezę, że komturia w Łosiowie powstała w efekcie przedsięwzięcia kolonizacyjnego
podjętego przez zakonników z Tyńca k. Krakowa, którym pierwotnie podlegały dobra
wokół Łosiowa. Powstanie nowej placówki (tj. komandorii w Łosiowie – G.K.) łączy się
bowiem z informacjami o lokacjach przeprowadzonych przez joannitów na tych
terenach...”2. Należy przyjrzeć się bliżej wspomnianemu wyżej dokumentowi, a ściślej
biorąc dwóm dokumentom, wystawionym 4 lutego 1255 roku w Ujeździe (niem. Ujest).
Pierwszy z nich to dokument biskupa wrocławskiego Tomasza I, który przyznaje joannitom
z Łosiowa dziesięciny z miejscowości Strzegom i Łosiów3. Zapewne to nadanie
„wymuszone” zostało chaosem, wynikłym w związku z najazdem mongolskim na teren
Śląska, co było elementem charakterystycznym dla innych, podobnych nadań ziemskich
oraz prawnych, zakonów na Śląsku4. Drugi z dokumentów, wystawiony został w tym
samym dniu i tym samym miejscu przez brata (Henryka) von Fürstenberga, preceptora
zakonu joannitów w Niemczech, Czechach, Polsce i na Morawach. Dokument ten
potwierdza ugodę w sprawie sporu o dziesięciny z biskupem Tomaszem z Wrocławia5.
Obydwa dokumenty zostały zapisane w swojej treści prawie identycznie. Różnią się
jedynie wstępem. Wartym odnotowania jest sam fakt, że w dokumencie pojawia się
wzmianka o pełniącym funkcję preceptora w Polsce bracie Geldolfie (fratrem Geldolphum
preceptorem hospitalis Iherosolimitani in Polonia)6. Kolejna informacje na temat Jasiony w
dokumentach pisanych pochodzi z 1317 roku. Wiadomo, że w tym roku komtur łosiowski
Albert von Burnis dokonał sprzedaży czynszu /?/: „... poddanego komandorii z Jasiony
(Jasiony – G.K.) córce sołtysa w Łosiowie ….”7.wspomniany dokument jest : „...dobrym
przykładem okresu przejściowego w podziale kompetencji między wielkimi przeorami a
komturami w sprawach zarządu majątkiem zakonnym i co za tym idzie, w prawie do
wystawiania dokumentów...”8. Następnie :,,...w XIV wieku dobra i dochody komandorii w
Łosiowie powiększyły się jeszcze o renty z zakonnych wsi i kolejną osadę. W 1332 roku.
Imma, córka sołtysa Henryka z Łosiowa, zapisała komandorii w Łosiowie trzy grzywny
czynszu

z karczmy w Łosiowie i jedną grzywnę z karczmy w Jasionej ...”9. natomiast w
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1368 roku, joannici łosiowscy, nabyli: ,,... czynsze z łosiowa, Jasiony, Różyny i
Buszyc...”10. Trzeba zaznaczyć, że aż do 1810 roku, dzieje miejscowości Jasiona były
związane cały czas z istniejącą do tego czasu komandorią zakonu joannitów w Łosiowie.
Przed II wojną światową wieś liczyła 211 mieszkańców, była szkoła ewangelicka –
nauczycielem był Kurt Däsdner (zmarł w 1945r. w transporcie do niewoli; prawdopodobnie
radzieckiej), a sołtysem był Hermann Kretschmer (zmarł w 1945 w Jasionie). Miejscowym
mężem zaufania był Josef Ruschmer, (obecnie zam. Bad Lippspringe, Arminiusstr 5).
Jasiona została założona wkrótce po 1238 roku przez łosiowskich joanitów na prawie
niemieckim. Stara nazwa Jazona była pierwotną nazwą pola, łanu i związana była
z polskim wyrazem, oznaczającym drzewo jasion. Mieszkańcy miejscowości po części byli
wyznania ewangelickiego, po części katolickiego. W miejscowości nie było kościoła
Ludność w przeważającej części zatrudniona była w rolnictwie. Największe rolnicze
latyfundia wahały się w granicach 17 do 30 hektarów. W tej liczbie wyróżnić można przede
wszystkim gospodarstwo Roberta Wiedemanna, które od ponad 200lat znajduje się
w posiadaniu jego rodziny.

Opracował: ks. G. Kopij

_________________________________________________
1

R. Heś, Joannici na Śląsku w średniowieczu, Kraków 2007, s. 140.
Tamże, s. 215 – 216.
3
W. Irgang, Schlesisches Urkundenbuch 1251 1266, Köln – Wien 1984, s. 101-102.
4
Tak powstała m.in. słynna „Księga Henrykowska”, która stała się nie tylko „dokumentem” poświadczającym
starsze, książęce jeszcze nadania dla zakonu cystersów.
5
W. Irgang, Schlesisches Urkundenbuch...,s.102-103.
6
Tamże, s.101-102
7
R. Heś, Joannici..., s. 412 (przypis 30).
8
Tamże.
9
R.Heś, Joannici..., s.141.
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J.Banik, Lewin Brzeski. Monografia Miasta, Lewin Brzeski 2005, s.65.

7

Szkoła Ewangelicka w Jasionie

Źródło: własne ; Elnwelhung der Schule in Jeschen am. 5.April 1910r.

8

Topograficzna mapa okręgu opolskiego

Źródło:Opracowana w Wydziale Kartograficznym Königl. Preuß. Landesaufnahme w 1913 r. - ¼ części mapy
topograficznej okręgu opolskiego , www.niemodlin.org

9

Źródło: MAPSTER, Archiwum Map Zachodniej Polski,Zestawienia map,LÖWEN 1943r. www.igrek.amzp.pl

10

2.1.1 Legenda

Źródło:Paul Frager. „Legendy Brzegu i okolic”, przekład Wiesława Skibińskiego. Wyd. Nowik-Opole 2008r.

11

2.2.1.
2.2.2. Osiągnięcia
Wieńce Dożynkowe

Dyplomy
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2.2 Położenie i ukształtowanie terenu.
W 1975 po likwidacji gmin: Gracze, Łosiów i Skorogoszcz na mocy Rozporządzenia
Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 października
1975 – Dz.U.Nr 35, poz.197 Jasiona wraz z innymi sołectwami została przyłączona
do Miasta i Gminy Lewin Brzeski. Pod względem administracyjnym Jasiona położona jest
na zachód od Lewina Brzeskiego, w powiecie brzeskim, w zachodniej części województwa
opolskiego. Wieś leży na granicy gmin Lewin Brzeski i Olszanka i ma dobre połączenia
z innymi sołectwami w swojej gminie i nie tylko. Choć znajduje się na uboczu ruchu
samochodowego, to położona jest w odległości ok. 8 km od rzeki Nysy Kłodzkiej, 5 km
od Psarskiego Potoku i 4 km od zbiornika po żwirowego w Kantorowicach. Do Łosiowa
ma 3 km, do Kantorowic 5 km i drogą polną 2 km do Michałowa, 4 km do Pogorzela –
Olszanka, 4 km Czeskiej Wsi, 2km do Janowa i 2 km do Ptakowic. Również bliskie
położenie wsi jest przy drodze krajowej

E-40 (autostrady) oraz linii kolejowej E-30

znajdującej się w Łosiowie. Jasiona leży przy drodze powiatowej nr 182, którą biegnie linia
autobusowa do Lewina Brzeskiego i Brzegu. To sprawia, że wieś jest bardziej spokojna
i bezpieczna. Przyjeżdżając do wsi można się wyciszyć i podziwiać piękno przyrody.

Zachód Słońca w Jasionie
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Źródło: J.Banik, Monografia miasta Lewin Brzeski, 2005r.

Z punktu widzenia fizyczno – geograficznego, gmina Lewin Brzeski położona jest
w makroregionie Niziny Śląskiej (będącej z kolei częścią Nizin Środkowopolskich), której
zróżnicowanie przyrodnicze pozwoliło geografom wyróżnienie czterech mezoregionów
fizyczno – geograficznych: Pradoliny Wrocławskiej (północna część gminy związana
z doliną Odry), doliny Nysy Kłodzkiej (centralna część gminy), Równiny Grodkowskiej
(zachodnia część gminy) i Równiny Niemodlińskiej (wschodnia część gminy)11. Jasiona
położona jest na Równinie Grodkowskiej, która charakteryzuje się zdenudowanych
obszarów polodowcowych z licznymi ostańcami trzeciorzędowymi. Struktury polodowcowe
to obszary wzniesień i zrównań polodowcowych akumulacji szczelinowej oraz moreny
dennej i powierzchniowej.

______________________________________________
11

J. Banik, Monografia miasta Lewin Brzeski, 2005r. s.16.
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Źródło: mgr K.Badora, mgr J. Kantorczyk-Gałkiewicz, mgr A.Kuńka, dr A.Nowak, mgr S.Nowak,dr K.Spałek.
Inwentaryzacja i Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Lewin Brzeski. Opole 2001.

Na pokrywach form akumulacji szczelinowej oraz glinach zawałowych następowała
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również akumulacja lessów, której świadectwo najlepiej zostało zachowane w okolicach
Łosiowa i Jasionej12.
Takie warunki sprzyjały stałemu osadnictwu. Niestety z braku gruntownych badań
naszego terenu, materiały archeologiczne są bardzo ubogie. Na terenie gminy Lewin
Brzeski, znaleziono i odnotowano wiele ciekawych i cennych znalezisk z okresu Mezolitu,
Neolitu i Epoki kamienia. Dla nas ważnym odkryciem w naszej wsi, było odkopanie dużego
głazu przez jednego z naszych rolników, które w rzeczywistości okazało dymarką, czyli
pierwotnym piecem hutniczym służącym do otrzymywania żelaza z rud, z zastosowaniem
węgla drzewnego jako środka redukcyjnego.
Początkowo do tego celu służyło tzw. ognisko dymarskie - zagłębienie w glebie,
wyłożone gliną, którą wypalano. Na betonowej czaszy zachowały się resztki substancji
przypominającej metal. W wyniku dalszej ewolucji pieców dymarskich, powstał wielki piec,
w wyniku czego zaniechano budowy dymarek.
Archeolog Piotr Kubów nie miał żadnych wątpliwości.- To pozostałość po rudzie
darniowej, jaka wytwarzana była w piecach zwanych dymarkami - mówi pracownik
brzeskiego muzeum. - Kiedy podjechałem na miejsce, do Jasiony, okazało się, że na polu
rolnika znajduje się dolna część pieca dymarskiego. Na razie jego wiek jest trudny
do określenia. W hałdach ziemi nie ma żadnych innych budowali na podstawie których
moglibyśmy ustalić okres, z którego pochodzi ta konstrukcja. Przypuszczalnie może być
to czwarty lub piąty wiek naszej ery. Oznaczałoby to, że znalezisko ma około
1500-1600 lat. W tych czasach bowiem wykształcił się na tym obszarze tzw. brzeski rejon
starożytnej metalurgii żelaza. Zdaniem archeologa dymarek może być więcej, ponieważ
w miejscach, gdzie wytapiano żelazo stało ich co najmniej kilka. - Jeżeli znalezisko
pochodziłoby z tego okresu, o którym mówiłem, to byłoby to 116 znalezione do tej pory
stanowisko produkcji żelaza - wyjaśnia Piotr Kubów. Średniej wielkości dymarka miała
średnicę do 50 cm i wysokość 1 m. Ta znaleziona na polu - jak szacują archeolodzy miała średnicę 1 m i była wysoki co najmniej na 2 m. Dymarkę w Jasionie mieli już okazję
obejrzeć

również

opolscy

archeolodzy.

Krzysztof

Spychała,

kierownik

działu

archeologicznego opolskiej Państwowej Służby Ochrony Zabytków, twierdzi, że ma ona
dużą wartość historyczną.
To bardzo ciekawe odkrycie z punktu widzenia historii i badań archeologicznych.
Na razie nie planujemy jednak tam żadnych wykopalisk. Pobierzemy próbki, wykonany
dokumentację tego miejsca i poczekamy na wyniki analizy. Potem zastanowimy się,
co z tym zrobić, ponieważ w muzeach rzadko spotyka się takie eksponaty. Być może
Brzeg będzie chciał się tym zainteresować13.
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Fragment odkopanej Dymarki we wsi Jasiona

Źródło: Prastara dymarka, czyli piec służący do produkcji żelaza,nto.pl,13 września 2003r.

___________________________________________________
12

mgr K.Badora, mgr J. Kantorczyk-Gałkiewicz, mgr A.Kuńka, dr A.Nowak, mgr S.Nowak,dr K.Spałek.
Inwentaryzacja i Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Lewin Brzeski. Opole 2001.
13
DRAT,nto.pl. Fragment reportażu „Wyorał zabytek” 1600 lat temu wytapiano tu żelazo. Prastara dymarka,
czyli piec służący do produkcji żelaza,13 września 2003r.
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3. Analiza zasobów wsi Jasiona
3.1. Inwentaryzacja zasobów społecznych
3.1.1. Ziemia
Teren działania wsi Jasiona to obszar ok. 289,1621 ha. Pokrywa glebowa wsi jest
zróżnicowana. Przeważają gliniaste utwory glebowe, ale znaczny udział mają także utwory
piaskowe i pylaste, gdzie przeważają III i IV klasy grunty orne. Sołectwo Jasiona położona
jest na terenie płaskim, a sama wioska znajduje się na lekkim wzniesieniu i jest otoczona
polami uprawnymi. Charakteryzuje się wysoką kulturą rolną, co stało się przyczyną
znacznego wylesienia i przekształcenia terenu przez wiele pokoleń. Specyficzne uprawy
to pszenica, rzepak, jęczmień, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki a dla własnych
potrzeb trzymane są kury (nioski i ozdobne), kaczki, gęsi, indyki, gołębie, króliki, świnie,
konie oraz krowa.

3.1.2. Demografia
Jasiona to maleńka wieś. Liczy obecnie około 112 mieszkańców (dane UMiG Lewin
Brzeski na rok 2009). Społeczność wsi charakteryzuje się wysokim zróżnicowaniem
wiekowym. Taka struktura zawodowa nie jest jednorodna. Wynika to z jednej strony
z rolniczego charakteru miejscowości (brak w okolicy dużych zakładów produkcyjnych),
o którym decyduje starsza część społeczności, a drugiej zaś młodzi, którzy rezygnują
z pracy na roli na rzecz innych form zatrudnienia w okolicznych miastach lub za granicą.
Należy wspomnieć, iż nie wszyscy młodzi ludzie uciekają za pracą, ale pozostają
na „ojcowiźnie” . Od niedawna młodzi coraz chętniej zaczęli brać los w swoje ręce
i z rokiem 2009 zaczęły powstawać małe podmioty gospodarcze.
Znaczna cześć mieszkańców wsi stanowią ludzie mieszkający tu od wielu pokoleń,
gdzie korzenie rodzinne, są bardzo mocno związane z tą ziemią. Ze względu
na przesiedleńczy charakter wielu rodzin, np. ze wschodu, pomiędzy rodzinami
mieszkającymi we wsi i „nowymi” mieszkańcami powstają silne więzi społeczne, które
dają o sobie znać zwłaszcza w trakcie okazywania wzajemnej pomocy.
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Poniżej przedstawiono na wykresie i w tabeli liczbę ludności zameldowanych we wsi
Jasiona z ostatnich lat.

Kształtowanie się liczby ludności we wsi Jasiona na przełomie lat 1990 –
2009.
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Podsumowując, iż z powyższych danych wynika, że liczba ludności zaczęła spadać,
co było spowodowane migracją młodych ludzi za pracą. Obecnie część mieszkańców wsi
utrzymuje się tylko z rolnictwa, część pracuje w pobliskich zakładach pracy, ale także
powstają małe podmioty gospodarcze.
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3.1.3 Szkolnictwo
Ustawa o systemie oświaty nałożyła na gminy obowiązek prowadzenia
przedszkoli, klas zerowych oraz szkół podstawowych i gimnazjum.
Placówki oświatowe na terenie gminy Lewin Brzeski;

Przedszkola:
• Przedszkole Publiczne Nr1 w Lewinie Brzeskim
• Przedszkole Publiczne Nr1 w Łosiowie
• Przedszkole Publiczne Nr2 w Lewinie Brzeskim
• Przedszkole Publiczne w Przeczy
• Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy
Szkoły Podstawowe:
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Skorogoszczy
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim
Gimnazja:
• Gimnazjum w Lewinie Brzeskim
• Gimnazjum w Łosiowie
• Gimnazjum w Skorogoszczy
Inne:
• Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim
Nasze dzieci uczęszczają od najmłodszych lat do Przedszkola Publicznego Nr1
w Łosiowie, który zajmuje dwa budynki, oddalone od siebie około 1km. Jeden
budynek przy ul. Głównej, a drugi budynek znajduje się przy ul. J.Barona 2. Przedszkole
zapewnia bezpieczeństwo i dbałość o wszechstronny rozwój dziecka, prowadzi dodatkowe
zajęcia
3

z logopedii, języka angielskiego oraz religii. Dzieci mają zagwarantowane

smaczne

posiłki

dziennie.

Codziennie

do

wsi

przyjeżdża

szkolny

autobus,

wraz z przedszkolanką, która i odwozi dzieci oraz dba o ich bezpieczeństwo.
Kolejnym etapem nauczania jest Publiczna Szkoła Podstawa w Łosiowie, znajdująca
się przy ul. Słowackiego. Tu oprócz nauki rozwija się talenty uczniów, poprzez kółka
plastyczne, taneczne czy muzyczne. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy
„OLIMPICUS”, który w miesiącach zimowych organizuje 2 razy w tygodniu popołudniowe
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zajęcia w tenisie stołowym. Uczniowie biorą czynny udział w rozgrywkach organizowanych
dla UKS w piłce nożnej (turniej im. M. Wilgusa „ Z podwórka na stadion”) oraz w piłce
ręcznej.
Gimnazjum w Łosiowie powstało na mocy uchwały Nr VI/38/99 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 10 III 1999 roku. Pierwszy statut szkoły oraz formę
organizacyjną Gimnazjum w Łosiowie nadano uchwałą Nr X/81/99 Rady Miejskiej
w Lewinie Brzeskim z dnia 31 VIII 1999r. Obwód utworzonego Gimnazjum obejmuje
sołectwa: Łosiów, Różyna, Strzelniki, Jasiona, Leśniczówka i Buszyce.
Młodzież po ukończeniu gimnazjum kształci się poza terenem gminy głównie
w

szkołach

średnich

w

Brzegu,

Opolu,

natomiast

studiuje

w

Opolu

lub we Wrocławiu.
Stan bazy oświatowej na terenie Gminy Lewin Brzeski na dzień dzisiejszy w pełni
zabezpiecza jej potrzeby i ocenić można go jako ogólnie zadowalający.

3.1.4. Obsługa ludności
Wieś Jasiona nie zaspakaja wszystkich materialnych i niematerialnych potrzeb
mieszkańców. Wieś nie posiada własnego sklepu, ale codziennie do wsi przyjeżdża autem
w godzinach rannych świeże pieczywo i raz w tygodniu auto z świeżymi wyrobami
drobiowo-wędliniarskimi. Dlatego do spełnienia innych potrzeb należy udać się
do pobliskiego Łosiowa, Brzegu czy Lewina Brzeskiego. Jasiona przynależy do parafii
p.w. Św Jana Chrzciciela w Łosiowie i tam też znajduje się cmentarz. Również od wielu lat
swoją opiekę medyczną oferuje Ośrodek Zdrowia w Łosiowie, a bezpieczeństwo
przeciwpożarowe zapewnia OSP Łosiów. Natomiast Komisariat Policji, Urząd Pocztowy
i Urząd Miejski znajduje się w Lewinie Brzeskim.

3.1.5. Zabudowania
Jasiona jest jedną z mniejszych wsi w powiecie, ponieważ jej długość wynosi 750m i
43 domy mieszkalne, nie wszystkie jednak zamieszkałe. Układ przestrzenny w formie
krótkiej, owalnej, zwartej ulicówki, wytyczonej na osi SW – NE. Z uwagi na okalające pola;
dwie główne drogi polne otaczające wieś.
Zabudowa zwarta, nieznacznie zróżnicowana, rozlokowana po obu stronach drogi
asfaltowej (głównej). We wsi dominują zagrody 2-budynkowe, zamknięte od strony polnej
stodołami. Zabudowania mieszkalne i gospodarcze, zagrodowe ze stodołami murowanymi
z cegły, otynkowane, głównie szczytowe, parterowe z mieszkalnymi poddaszami, piętrowe,
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dachy

ceramiczne

dwuspadowe.

Nieliczne

domy

kalenicowe,

przebudowane

i zmodernizowane. Dominuje zabudowa z przełomu XIX i XX wieku. We wsi zagrody
odsunięte od drogi asfaltowej, oddzielone pasem zieleni i drzewami. Droga wiejska
obsadzona pojedynczymi lipami, kasztanami, brzozami, jesionami i innymi drzewami
i krzewami ozdobnymi, które posadzone są na froncie zagród. Na terenie wsi znajdują się
trzy zbiornik burzowe oraz dobrze zachowane rowki, studzienki które odprowadzają
nadmiar wody do tych zbiorników. W centrum wsi znajduje się plac zabaw dla dzieci,
świetlica i dom myśliwski „Cyraneczka”.

3.1.6. Spis budynków zabytkowych
•

Dom nr 1 – mur.- 1900/1963rok,

•

Dom nr 4 – mur. - 1920rok,

•

Dom nr 8 – mur. - 1910rok,

•

Dom nr 10 – mur. - II połowa XIXw.

•

Zabudowa gospodarcza nr 10 – mur. - I połowa XIXw.

•

Dom nr 12 – mur. - koniec XIX w.

•

Dom nr 20 – mur. - 1910rok,

•

Dom nr 25 – mur. - 1873rok,

•

Dom nr 26 – mur. - 1920rok,

•

Dom nr 28 – mur. - 1890rok,

•

Stajnia i Obora nr 28 – mur. - 1900rok,

•

Dom nr 30 – mur. - II połowa XIX w.

•

Dom nr 32 – mur. - 1880rok,

•

Dom nr 40 – mur. - 1880rok,

•

Stodoła nr 40 – szach. - 1910rok,

•

Dom nr 43 – mur. - 1900rok,

•

Dom nr 31 – mur. - 1909rok.
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3.1.7. Dziedzictwo religijne
•

Wieś przynależy do parafii p.w. św Jana Chrzciciela w Łosiowie,

•

W centrum wsi znajduje się miejsce kultu religijnego (obiekt sakralny),w którego
skład wchodzą krzyż, ołtarz, dzwon z napisem „GEMEIRDE JESCHEN” 1921
roku i tablica upamiętniająca Jana Pawła II. Tu odbywają się Majówki, święcenie
jajek, msza dożynkowa i okolicznościowe,

•

Drewniany krzyż dożynkowy, znajdujący się na boisku.
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3.1.8. Obiekty użyteczności publicznej
•

Boisko sportowe – mieszkańcy wsi ustawili drewniany krzyż dożynkowy,
posadzili drzewka wzdłuż drogi polnej, słupki do siatkówki, regularne jest
koszona trawa, obok boiska znajduje się nieczynna strzelnica i górka .

•

Miejsce kultu religijnego – wykonanie w czynie społecznym ze środków
własnych ołtarza, tablicy upamiętniającej Jana Pawła II, dzwonnicy, odnowienie
krzyża i dzwonu oraz zagospodarowanie i pielęgnacja terenu zielonego.

•

Świetlica wiejska – została częściowo wyremontowana i doposażona w czynie
społecznym ze środków własnych. Wykorzystywana jest do organizacji imprez
okolicznościowych, spotkań integracyjnych, zebrań wiejskich, rady sołeckiej.

•

Plac zabaw dla dzieci – odnowiony, wyposażony i ogrodzony w czynie
społecznym ze środków własnych.

•

„Rondo Adama” – zostały zasadzone drzewa i kwiaty we własnym zakresie.
Tu zatrzymuje się autobus, który zabiera dzieci do przedszkola i szkoły
podstawowej w Łosiowie.
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