3.1.9. Środowisko przyrodnicze
Pamięć o dziedzictwie kulturowym i duchowym kształtuje tożsamość narodową.
Dziedzictwo to jednak nie tylko zamki, świątynie czy cmentarze, ale również nie mniej
istotne dziedzictwo przyrodnicze. Dlatego nie powinniśmy o nim zapominać. W naszym
projekcie chcemy przedstawić choć część flory i fauny występującej w naszej wsi i jej
okolicy.

Dlatego tak istotne

jest przybliżanie

i przedstawianie

tego

bogactwa.

Bez znajomości, poznawania, może popaść w zapomnienie i tu nasuwa się cytat
Stanisława Jachowicza (1796 - 1857) „Cudze chwalicie, Swego nie znacie, Sami nie
wiecie, Co posiadacie”. Wieś nasza posiada wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe
wiąże się to z terenem płaskim, otoczona jest polami uprawnymi, łąkami, pasami zieleni
i drzewami oraz czystym powietrzem. Wskazuje na to obecność zwierząt i roślin
charakterystycznych dla tego obszaru.

Ssaki
Jeż (Erinaceus),ch
ch

Kret europejski (Talpa europaea),
Łasica (Mustela nivalis),ch
Ryjówka (Sorex),ch

Nietoperz Gacek brunatny(Plecotus auritus),ch

Jeż

Mysz polna (Apodemus agrarius),
Mysz domowa(Mus musculus),

Kuna (Martes),
Tchórz(Mustela putorius),
Dzik (Sus scrofa),
Gacek brunatny (samiec)

Sarna (Capreolus capreolus),
Jeleń (Cervus elaphus )
Lis (Vulpes vulpes ),
Zając (Lepus europaeus ).

Sarna

Zając
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Ptaki
Sikorka Bogatka (Parus major),ch
Sikorka modraszka (Parus caeruleus),ch
Mazurek ( Passer montanus),ch
Wróbel (Passer domesticus),ch
Trznadel (Emberiza citrinella),ch
Grubodziób

Słowik (Luscinia),ch
Skowronek(Alauda arvensis),ch
Grubodziób (Coccothraustes),ch
Pliszka siwa(Motacilla alba),ch
Dzwoniec (Carduelis chloris),ch
Rudzik (Erithacus rubecula),ch
Szpak (Sturnus vulgaris),ch
Czyż (Carduelis spinus),ch
Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus),ch
Dymówki(Hirundo rustica),

Jaskółki

ch

Oknówka (Delichon urbica),ch
Kawka (Corvus monedula),ch
Bocian (Ciconia ciconia),ch
Bażant (Phasianus colchicus),
Kuropatwa (Perdix perdix),
Czajka (Vanellus vanellus),ch
Grzywacz (Columba palumbus),ch
Sierpówka (Streptopelia decaocto),ch
Kukułka (Cuculus canorus),

Bocian

ch

Czapla siwa (Ardea cinerea),ch
Dudek (Upupa epops),ch
Dzięcioł średni (Dendrocopos medius),ch
Kowalik (Sitta europaea),ch
Sójka (Garrulus glandarius),ch
Kos (Turdus merula) ch
Kruk (Corvus corax),ch
Sroka (Pica pica),ch

Sikorki

Mewa śmieszka (śmieszka) (Chroicocephalus ridibundus),ch
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Gawron (Corvus frugilegus), chroniony w okresie od 15 marca do 30 czerwca
Wrona (Corvus corone), chroniony w okresie od 15 marca do 30 czerwca
Myszołów (Buteo buteo ),ch
Pustułka (Falco tinnunculus),ch
Jastrząb (Accipiter gentilis),ch
Sokół wędrowny (Falco peregrinus),ch
Sowa Uszata (Asio otus).ch

Płazy
Ropucha zielona (Bufo viridis),ch
Ropucha szara (Bufo bufo),ch
Żaba trawna (Rana temporaria).ch

Ropucha zielona

Żaba Trawna

Ropucha zielona

Mięczaki
Winniczek (Helix pomatia),ch
Pomrów wielki (Limax maximus),
Bursztynka pospolita (Succinea putris),
Wstężyk ogrodowy (Cepaea hortensis).

Winniczek

Pomór Wielki

Winniczek
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Owady

Trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius),ch
Trzmiel ziemny (Bombus terrestris L.),ch
Trzmiel gajowy (Bombus lucorum),ch
Trzmiel ogrodowy (Bombus hortorum),ch
Paź królowej (Papilio machaon),ch
Rusałka admirał(Vanessa atalanta),

Paź królowej

Rusałka pawik

Rusałka osetnik(Vanessa cardui),
Przestrojnik trawnik(Aphantopus hyperantus),
Rusałka kratnik(Araschnia levana),
Rusałka pokrzywnik(Aglais urticae),
Rusałka pawik(Inachis io),

Zorzynek

Przestrojnik

Rusałka kratnik,
forma wiosenna

Rusałka kratnik,
forma letnia

Bielinek kapustnik(Pieris brassicae),
Zorzynek rzeżuchowiec(Anthocharis cardamines),
Listkowiec cytrynek(Gonepteryx rhamni),
Bzyg pospolity(Syrphus ribesi),
Klecanka(Polistes dominulus),
Obrostka letnia (Dasypoda hirtipes),
Biedronka(Coccinella),
Kowal bezskrzydły(Pyrrhocoris apterus),
Komarnica warzywna(Tipula oleracea),
Komar(Culicidae),
Mucha domowa(Musca domestica),
Omomiłek wiejski(Cantharis rustica),
Kosarz pospolity (Phalangium opilio),
Bujanka większa(Bombylius major),

Bielinek Rzepnik Listkowiec cytrynek

Konik Polny (Chorthippus).

Rusałka osetnik

Bielinek Kapustnik

Rusałka admirał
Rusałka pokrzywnik
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Trzmiel gajowy

Trzmiel ziemny

Bielinek Rukiewnik

Drzewa i krzewy
Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) ,
Dąb (Quercus),
Kasztanowiec (Aesculus hippocastanum),
Sumak octowiec(Rhus typhina L.),
Topola (Populus),
Lipa (Tilia),
Brzoza (Betula L.),
Akacja (Acacia Mill.),
Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia L.),
Wierzba iwa (Salix caprea),

Wierzba

Jesion

Lipa

Topole

Migdałek

Kasztan

Wierzba (Salix L.),
Róża chińska (Rosa chinensis),
Jaśmin (Jasminum L.),
Pigwa (Cydonia oblonga Mill.),
Róża jadalna (Rosa L.),
Lilak biały, niebieski, bordowy(Philadelphus),
Migdałek trójklapowy (Prunus triloba ),
Rajskie Jabłuszka(Malus pumila Mill.),
Forsycja (Forsythia),
Porzeczka czarna (Ribes nigrum L.),ch
Malina (Rubus idaeus L ),
Żurawina (Oxycoccus),
Aronia czarna (Aronia melanocarpa),
Czeremcha zwyczajna (Padus avium Mill.),
Klon (Acer platanoides L.).
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Rajskie jabłuszko

Forsycja
Sumak octowiec

Rośliny; kwiaty, trawy
Cebulica syberyjska(Scilla siberica),
Krokus(Crocus),
Żonkil (Narcissus jonquilla L.),
Tulipan (Tulipa L.),
Konwalia (Convallaria L.),
Przebiśnieg (Galanthus nivalis), ch
Miodunka pstra (Pulmonaria saccharata),

Cebulica syberyjska

Rojnik pospolity(Sempervivum soboliferum), ch
Zawciąg nadmorski(Armeria maritima),
Kosaciec syberyjski(Iris sibirica),
Rozchodnik (Sedum),
Macierzanka (Thymus),
Floks Płomyk skrzydlasty (Phlox subulata),

Skrzyp olbrzymi

Malwa (Alcea ),
Lilia (Lilium L.),
Len trwały (Linum perenne),
Peonia (lactiflora),
Mieczyk (Gladiola),
Hortensja (Hydrangea L.),

Rojnik

Piwonia (Paeonia L.),
Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris),ch
Ciemiernik biały, czarny (Helleborus L.),
Bluszcz pospolity (Hedera helix), ch
Barwinek pospolity (Vinca minor),ch
Pierwiosnek
31

Rozchodnik (Sedum spurium 'Fuldaglut'),
Skalnica Arendsa (Saxifraga x arendsii),
Skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia Ehrh), ch
Stokrotka (Monstrosa Bellis perennis),
Szafirek armeński (muscari_armeniacum),
Pierwiosnek (Primula L.),
Pełnik europejski (Trollius europaeus L.),
Aster lancetowaty (Aster lanceolatus),

Tulipany

Babka lancetowata (Plantago lanceolata L.),
Babka szerokolistna (Plantago maior L.),
Biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga),
Pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa L.),
Bluszczyk ziemny (Glechoma hederacea L.),
Bniec biały (Melandrium album (Mill.) Garcke),

Bniec biały

Bodziszek drobny(Geranium pusillum L.),
Bodziszek łąkowy (Geranium pratense),
Brodawnik jesienny(Leontodon autumnalis L.),
Bluszczyk kurdybanek(Glechoma hederacea L.),
Chaber bławatek (Centaurea cyanus L.),
Chaber drakiewnik (Centaurea scabiosa),

Fiołek wonny

Chaber łąkowy(Centaurea jacea L.),
Słonecznik(Helianthus L.),
Chryzantema(Chrysanthemum),
Chrzan pospolity(Armoracia rustica),
Cieciorka pstra(Coronilla varia L.),
Cykoria podróżnik(Cichorium intybus L.),
Czyściec polny(Stachys arvensis (L.) L.),

Miodunka

Dziurawiec zwyczajny(Hypericum perforatum L.),
Fiołek wonny(Viola odorata L.),
Fiołek polny(Viola arvensis Murr.),
Gęsiówka piaskowa(Cardaminopsis arenosa ),
Kielisznik zaroślowy(Calystegia sepium),
Gorysz błotny(Peucedanum palustre (L.) Moench),
Iglica pospolita(Erodium cicutarium),
Bluszcz
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Jaskier rozłogowy(Ranunculus repens L.),
Jaskier azjatycki(Ranunculus asiaticus),
Jasnota biała (Lamium album L.),
Jasnota purpurowa(Lamium amplexicaule),
Bodziszek czerwony(Geranium sanguineum),
Kłobuczka pospolita(Torilis japonica D.C.),
Koniczyna biała(Trifolium repens L.),
Koniczyna łąkowa(Trifolium pratense L.),

Niecierpek
drobnokwiatowy

Koniczyna polna(Trifolium arvense L.),
Kozibród łąkowy(Tragopogon pratensis L.),
Krwawnik pospolity(Achillea millefolium),
Kupkówka pospolita(Dactylis glomerata L.),
Kurzyślad polny(Anagallis arvensis L.),
Łopian większy(Arctium lappa L.),
Mak polny(Papaver rhoeas L.),
Maruna bezwonna (Multicaria inodora),

Podbiał

Mlecz kolczasty(Sonchus asper L.),
Mlecz zwyczajny (Sonchus oleraceus L.),
Mniszek lekarski(Taraxacum officinale F. H. Wigg.),
Miotła zbożowa (Apera spica-venti),
Nawłoć pospolita(Solidago virgaurea L.),
Nawłoć późna(Solidago gigantea Aiton),

Floks

Niecierpek drobnokwiatowy(Impatiens parviflora),
Niezapominajka (Myosotis sylvatica),
Ostrożeń lancetowaty(Cirsium Mill.),
Ostróżka polna ( Delphinium consolida),
Pełnik europejski(Trollius europaeus L.),
Perz właściwy(Elymus repens),
Pępawa dachowa(Crepis L.),
Pięciornik gęsi (Potentilla anserina),
Pokrzywa zwyczajna - (Urtica dioica L.)
Powój polny(Convolvulus arvensis L.),
Poziomka pospolita(Fragaria vesca L.),
Pierwiosnka wyniosła (Primula elatior),
Podbiał pospolity (Tussilago farfara),
Przegorzan kulisty(Echinops sphaerocephalus L.),
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Przetacznik ożankowy(Veronica chamaedrys L.),
Przymiotno kanadyjskie(Conyza canadensis),
Przytulia pospolita(Galium mollugo L.),
Pyleniec pospolity(Berteroa incana (L.),
Rdest ptasi(Polygonum aviculare),
Rdest plamisty(Polygonum persicaria),
Rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper L.),
Rdest powojowy(Polygonum convolvulus L.),
Rozchodnik ostry(Sedum acre),
Rumian bezpromieniowy (Chamomilla suaveolens),
Rumian polny(Anthemis arvensis L.),
Sałata kompasowa(L. scariola L.),
Skrzyp polny(Equisetum arvense),
Stokłosa bezostna(Bromus inermis Leyss.),
Stokłosa dachowa(Bromus tectorum),
Stokłosa miękka(Bromus hordeaceus L.),

Stokrotka

Szarłat szorstki(Amaranthus retroflexus),
Szczawik żółty(Oxalis L.),
Szczaw tępolistny(Rumex obtusifolius L.),
Szczaw zwyczajny(Rumex acetosa L.),
Szczeć pospolita(Dipsacus sativus),
Ślaz drobnokwiatowy(Malva pusilla),

Wilczomlecz

Ślaz dziki (Malva sylvestris),
Tasznik pospolity(Capsella bursa pastoris),
Tobołki polne(Thlaspi arvense),
Trzcina pospolita(Phragmites communis),
Trzcinnik piaskowy(Calamagrostis epigeios (L.),
Tymotka łąkowa(Phleum pratense L.),

Złoć żółta

Wilczomlecz lancetowaty(Euphorbia esula L.)
Włośnica zielona(Setaria viridis),
Wrotycz pospolity(Tanacetum vulgare L.),
Wyczyniec łąkowy(Alopecurus pratensis L. ),
Złocień właściwy(Leucanthemum vulgare),
Złoć żółta(Gagea lutea),
Ziarnopłon wiosenny(Ficaria verna Huds.),

Mak

Żółtlica drobnokwiatowa - (Galinsoga parviflora),
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Żywokost lekarski (Symphytum officinale L.),
Miesiącznica trwała (Lunaria rediviva L.).

ch

– Gatunki Chronione
Ziarnopłon i Trzmiel Kamiennik

3.1.10. Kultura i turystyka
Na terenie wsi nie ma obiektu kulturowego, w którym mieszkańcy mogliby się spotykać.
Istnieje tylko mała świetlica wiejska, którą na obecny czas się odnawia i doposaża
w czynie społecznym. Naszym „marzeniem” jest zagospodarowanie placu zwanym
boiskiem oraz górki jako punktu widokowego i strzelnicy. Chcielibyśmy stworzyć miejsce
gdzie można by rekreacyjnie spędzić wolny czas, a także urządzać więcej imprez
w sezonie letnim. To w połączeniu z trasą rowerową nadałoby atrakcyjności wsi i jej
okolicy, a co za tym idzie, przyciągnęłoby ludzi z miast na wypoczynek na łonie natury.

Trasa szlaku rowerowego po gminie Lewin Brzeski
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Źródło: LEWIN BRZESKI Trasa Szlaku Rowerowego. UMiG.

Możemy z pełną świadomością powiedzieć, że nasza wieś oraz inne wsie znajdujące
się w naszej gminie zasługują na zareklamowanie ich dziedzictwa historycznego, walorów
przyrodniczych oraz ich atrakcyjności w innych sąsiednich gminach i nie tylko. Mamy tak
dużo do pokazania. Przez teren naszej gminy przebiega oznakowany 81-km szlak
rowerowy, który obejmuje wszystkie ciekawe historycznie, przyrodniczo- krajobrazowe
miejsca.

36

O atrakcyjności turystycznej naszej wsi decyduje przede wszystkim położenie

z malowniczymi szlakami przeznaczonymi nie tylko dla turystyki rowerowej ale i konnej.
W gospodarstwie p. Jacka Załuskiego od niedawna „zamieszkują” dwie śliczne klacze,
przeznaczone nie tylko do jazdy wierzchem ale również bryczką.

Trzeba również wspomnieć o Kole Łowieckim „Cyranka” w Brzegu, które powstało
z podziału Koła Łowieckiego Nr 1 w Brzegu 01.03.1960 roku. Zarejestrowane zostało
Zarządzie Wojewódzkim PZŁ w Opolu dnia 16.03.1960 roku jako Koło Łowieckie nr 3
w Brzegu. W 1960 koło dzierżawiło 2 obwody łowiecki: nr 62 i 63, o łącznej powierzchni
8131ha. Były to obwody polne, gdzie zwierzynę łowną stanowi ptactwo (bażant,
kuropatwa, kaczka) oraz zając, lis, kuna, piżmak, sarna polna i rzadko dzik lub jeleń
przechodni. W 1971 roku koło przyjęło nazwę: Koła Łowieckie „Cyranka” w Brzegu.
Obecnie koło liczy 52 myśliwych. Koło Łowieckie „Cyranka” dzierżawi dwa obwody: nr 56
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i 57 o łącznej powierzchni12,321 ha, są to obwody polne w dorzeczu Nysy Kłodzkiej
i Odry. A zwierzyna, która występuje na tych terenach to: bażant, kaczka, kuropatwa,
zając, lis, jenot, kuna, sarna polna, przechodni dzik i jeleń. Budynek Koła Łowieckiego
„Cyranka” znajduje we wsi Jasiona.
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Widok na Jasionę od strony Łosiowa

Piękne krajobrazy, pofałdowany lekko teren, dużo polnych ścieżek i daleko
od ruchliwych dróg. To sprawi, że chętnych do odwiedzenia tych rejonów turystów by nie
zabrakło. We wsi działa prężnie Grupa Odnowy Wsi oraz Rada Sołecka. Chcemy
ponownie „powołać do życia” Koło Gospodyń Wiejskich, bo nasze gospodynie specjalizują
się w przygotowywaniu przepysznych potraw tj. faworki, smalec ze skwarkami, kiszone
ogórki, kiszona kapusta, bigos, szmorgale, pierogi ruskie oraz pierogi z soczewicą.
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3.2. Inwentaryzacja zasobów infrastrukturalnych
Do zasobów infrastrukturalnych można zaliczyć wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu oraz układu komunikacyjnego tworząc spójną całość. Jasiona ma średnio
rozbudowaną infrastrukturę techniczną.

3.2.1 Gazyfikacja
Wieś Jasiona nie jest zgazyfikowana. W wiosce znajdują się dwa punkty sprzedaży
butli gazowych propan – butan, 11kg. Istnieje również sprzedaż bezpośrednio
od dostawcy, który przyjeżdża dwa razy w tygodniu.

3.2.2 Telefonizacja
Poziom rozwoju telekomunikacji w we wsi jest zadowalający, obecnie w każdym domu
jest telefon. Gmina znajduje się w strefie telefonii bezprzewodowej sieci komórkowych: Era
GSM, Plus GSM i Orange. Obecnie najczęściej używana przez młodych ludzi i nie tylko.
Innym problemem jest jednak dostęp do internetu w naszej wsi. Tylko w kilku domach
istnieje możliwość z korzystania z komputera i internetu.

3.2.3 Ciepło
Najpowszechniejszym na terenie wsi sposobem zaopatrywania w ciepło są kotłownie
indywidualne opalane węglem, drewnem jak również junkersy gazowe i elektryczne.

3.2.4 Energetyka
Całość wsi Jasiona jest zelektryfikowana. System elektroenergetyczny gminy Lewin
brzeski prowadzony jest liniami napowietrznymi lub kablowymi niskich napięć 0,4 kV.
Obsługa użytkowników realizowana jest poprzez linie niskiego napięcia podłączone
do trafostacji słupowych i murowanych. W wiosce znajduje się transformator. Energia
doprowadzana jest do indywidualnych odbiorców za pośrednictwem miejscowych linii
niskiego napięcia 0,4 kV napowietrznych bądź kablowych. Dobry stan techniczny sieci
oraz stosunkowo niewielki stopień wykorzystania mocy zainstalowanej transformatorów
gwarantują aktualnie odpowiedni poziom zasilania Odbiorców i samowystarczalność wsi.

3.2.5 Woda – Kanalizacja
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Decyzja w sprawie zezwolenia NR 28/2002 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 ), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 1997 Nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu
wniosku Spółki zo.o. Usługi Wodnokanalizacyjne „HYDRO-LEW” i spełnieniu przez spółkę
wymogów określanych w ustawie. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa
się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej
między Spółką z o.o. a ODBIORCĄ, która ma charakter umowy cywilnoprawnej. Wszystkie
domy wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi w sposób zgodny ze Spółką.
W

gospodarstwach

ścieki

komunalne

gromadzone

są

w

zbiornikach

bezodpływowych opróżnianych wozami asenizacyjnymi przez zakłady usług komunalnych.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym
do odbioru ścieków komunalnych. Na obecny czas nie ma planowanego przyłączenia wsi
do kanalizacji odpływu ścieków, dlatego mieszkańcy wsi zaczęli budować przydomowe
oczyszczalnie ścieków.

3.2.6. Śmieci
Odpady stałe z terenu wsi są wywożone na składowisko odpadów komunalnych
w Opolu. Odpowiedzialna jest za to firma „Remondis – Opole”. Właściciele nieruchomości
zobowiązani są do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym do odbioru śmieci dwa razy
w miesiącu. Każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemniki na odpady stałe.
Oprócz tego raz w miesiącu odbierane są również śmieci, które nadają się

do

recyklingu, czyli papier, szkło, plastik. Do każdego domu dostarczane są odpowiednie
worki foliowe (w kolorach np. biały, niebieski, żółty). Również trzeba nadmienić, że dwa
razy do roku są gromadzone w jednym punkcie wsi odpady wielkogabarytowe, tj. meble,
wersalki, sprzęt RTV i AGD itp.

Wnioski
Analizę zasobów wsi Jasiona przeprowadzono na podstawie danych oraz informacji
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zgromadzonych przez Grupę odnowy wsi i jej mieszkańców .
Zasoby wsi to wszelkie elementy materialne i niematerialne otaczającego ją obszaru,
które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy budowaniu czy realizacji
publicznych i prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Przy analizie zasobów wzięto pod
uwagę następujące ich kategorie: położenie, środowisko przyrodnicze, środowisko
kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, obiekty użyteczności publicznej, tereny,
infrastruktura, gospodarka i rolnictwo, sąsiedzi i przyjezdni, ludzie, potrawy, organizacje
społeczne.

Widok na Jasionę od strony Olszanki
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4. Analiza SWOT
Mocne strony

Słabe strony

1.Położenie przy drodze krajowej i PKP,

1.Brak zagospodarowania boiska,

2.Dobry dojazd do A4,

2.Niezadowalający stan techniczny świetlicy wiejskiej i

3.Dobre połączenie z innymi wsiami,

brak wyposażenia,

4.Bliskie sąsiedztwo z Gminą i Powiatem,

3.Średni stan techniczny placu zabaw,

5.Atrakcyjne tereny pod zabudowę mieszkaniową,

4.Zły stan nawierzchni drogi,

6.Wodociąg, kanalizacja burzowa, telefon,

5.Brak oświetlenia drogi bocznej,

7.Powstające podmioty gospodarcze,

6.Brak ciągów pieszych (chodników) wzdłuż drogi we

8.Wysokie walory krajobrazu,

wsi,

9.Czyste otoczenie i środowisko naturalne,

7.Estetyka niektórych budynków,

10.Grunty orne III i IV klasy,

8.Brak kanalizacji sanitarnej i gazowej,

11.Zasoby historyczne wsi z zabytkami włącznie,

9.Brak sklepu,

12.Tradycja wspólnej pracy na korzyść lokalnej społeczności, 10.Bezrobocie,
13.Szacunek dla przodków,

11.Niska świadomość społeczna,

14.Zamiłowanie do porządku i ładu,

12.Brak powszechnego dostępu do Internetu,

15.Miejsce spotkań – świetlica, plac zabaw, boisko,

13.Brak dostępu do dymarki.

16.Zżycie mieszkańców,
17.Aktywna młodzież,
18.Religijność,
19.Patriotyzm regionalny,
20.Aktywna Rada Sołecka.

Szanse

Zagrożenia

1.Promocja wsi,

1.Odpływ młodych ludzi ze środowiska wiejskiego,

2.Korzystne położenie wsi,

2.Brak funduszy,

3.Zagospodarowanie boiska,

3.Bezrobocie,

4.Remont świetlicy wiejskiej,

4.Marginalizacja gospodarstw wsi,

5.Odnowienie placu zabaw,

5.Uzależnienie od alkoholu.

6.Poprawa jakości drogi,
7.Budowa chodnika wzdłuż wsi,
8.Moda na mieszkanie „za miastem”,
9.Rozwój rolnictwa, możliwość uzyskania środków
finansowych z funduszy unijnych,
10.Edukacja społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy,
11.Rozwój turystyki, agroturystyki,
12.Likwidacja bezrobocia,
13.Rozwój bazy kulturalnej,
14.Wzrost znaczenia ekologii.

Wnioski
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Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy
wewnętrzne wsi, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które
mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jego mieszkańców.
Dobre położenie wsi przy drodze krajowej E-40 oraz linii kolejowej E-30 znajdującej się
w Łosiowie i po drugiej stronie w Kantorowicach stawy po żwirowe (kąpielisko) dają
szanse wsi Jasiona na rozwój agroturystyki i zakładania gospodarstw ekologicznych.
Ponadto aktywność mieszkańców i wzrost zainteresowania nauką wśród młodzieży oraz
powstające podmioty gospodarcze stanowią szansę na rozwój przedsiębiorczości, a tym
samym wzrost zamożności społeczeństwa, czego konsekwencją będzie spadek
bezrobocia. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi, wpływa na rozwój życia kulturalnego,
rekreacyjnego i społecznego na terenie naszej wsi. Walka z marginalizacją to obszar pracy
dla aktywu społecznego wsi. Można je osiągnąć poprzez organizację i ożywienie życia
społecznego, kulturalnego, profilaktyki uzależnień. Zagospodarowanie boiska sportowego,
strzelnicy, górki, terenu przyległego, postawienie tablic informacyjnych w połączeniu
z walorami przyrodniczymi przyciągną w te okolice liczne grupy turystów z pobliskich wsi
i miasta na wypoczynek sobotnio-niedzielny. Mogą stać się również modnym i atrakcyjnym
miejscem zamieszkania.
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5. Opis planowanych działań inwestycyjnych
i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną
w okresie 7 lat

Lp.
1.

Nazwa projektu

Cele projektu

Remont świetlicy wiejskiej oraz

- poprawa infrastruktury technicznej

wyposażenie

- rozwój życia społecznego
- dbałość o własne zasoby

2.

Zagospodarowanie zbiorników

- poprawa infrastruktury technicznej

wodnych

- ochrona środowiska i poprawa estetyki
wsi

3.

Stworzenie wiejskiego centrum

-integracja mieszkańców

integracyjnego

-stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw
dla dzieci
-poprawa wizerunku i estetyki wsi

4.

Zagospodarowanie boiska i jego

- upowszechnienie sportu i rekreacji

otoczenia na centrum rekreacyjno-

- podniesienie atrakcyjności turystycznej

sportowe

wsi
- rozwój życia społecznego i aktywizacja
mieszkańców

5.

Utwardzenie dróg polnych

- poprawa infrastruktury technicznej

6.

Działalność kulturalna

- rozrywka, integracja społeczności
- aktywność mieszkańców
- silne poczucie przynależności do
wspólnoty
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Lp.
1.

Nazwa projektu

2009

Remont świetlicy wiejskiej
oraz wyposażenie

2.

Zagospodarowanie
zbiorników wodnych

3.

Stworzenie

2010

2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

wiejskiego

centrum integracyjnego
4.

2012

2013

2014

2015

Zagospodarowanie
boiska i jego otoczenia na
centrum

rekreacyjno-

X

X

sportowe
5.

Utwardzenie dróg polnych

6.

Działalność kulturalna

X

X

X

X

X

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Lp.

Nazwa projektu

Koszt

Źródła finansowania

całkowity (PLN)
1.

Remont

wiejskiej

świetlicy

15.000

Gmina, mieszkańcy

5.000

Gmina, mieszkańcy

30.000

Gmina, mieszkańcy

oraz wyposażenie
2.

Zagospodarowanie
zbiorników wodnych

3.

Stworzenie

wiejskiego

centrum integracyjnego
4.

Zagospodarowanie boiska i

350.000

Gmina, PROW „Odnowa wsi”

Gmina

jego otoczenia na centrum
rekreacyjno-sportowe
5.

Utwardzenie dróg polnych

40.000

6.

Działalność kulturalna

15.000

Gmina, mieszkańcy
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Wnioski:
Przystępując do opracowania planu odnowy miejscowości Jasiona założyliśmy
realizację różnych zadań w ciągu najbliższych lat. Spowoduje to ożywienie społeczne,
integrację mieszkańców, a także znaczny wzrost atrakcyjności turystycznej i gospodarczej
naszej miejscowości. Poprawi się jakość życia mieszkańców, jak również zwiększy się
zainteresowanie miejscowością, która stawia na ochronę środowiska i wypoczynek.
Nastąpi aktywizacja mieszkańców i organizacji społecznych.
Od czasu przystąpienia do programu „Odnowy Wsi” w roku 2006, wykonaliśmy
inwestycje na sumę:

Rok

Łączna wartość materialnych przedsięwzięć
(PLN)

Wkład
sołectwa (PLN)

2006

13.135

6.135

2007

11.714

9.214

2008

2.940

590

2009

8.620

6.070

Przewodniczący Rady
Mieczysław Adaszyński

47

6. SPIS ZDJĘĆ
Wieś po wiosennym deszczu – Barbara Ubowska,
Ropucha zielona - Joanna Salak-Baczewicz,
Ślimak winniczek - Joanna Salak-Baczewicz,
Gacek brunatny - Janusz Z.,
Wieńce Dożynkowe 2005, 2007,2008 – Elżbieta Ubowska,
Wieniec Dożynkowy 2009 – Joanna Salak – Baczewicz,
Zachód Słońca w Jasionie - Joanna Salak-Baczewicz,
Krzyż dożynkowy znajdujący się na boisku - Joanna Salak-Baczewicz,
Dzwon - Joanna Salak-Baczewicz,
Tablica upamiętniająca Jana Pana II - Joanna Salak-Baczewicz,
Msza dożynkowa – Elżbieta Ubowska,
Miejsce kultu religijnego - Joanna Salak-Baczewicz,
Świetlica wiejska - Joanna Salak-Baczewicz,
Rondo Adama - Joanna Salak-Baczewicz,
Plac zabaw dla dzieci - Joanna Salak-Baczewicz,
Boisko sportowe - Joanna Salak-Baczewicz,
Jeż - Joanna Salak-Baczewicz,
Gacek brunatny – Elżbieta Ubowska,
Sarna - WizjaNet Paweł Strykowski,43-382 Bielsko–Biała,ul.Cieszyńska 367, www.strykowski.net.
Zając - WizjaNet Paweł Strykowski,43-382 Bielsko–Biała, ul.Cieszyńska 367, www.strykowski.net.
Grubodziób - Joanna Salak-Baczewicz,
Jaskółki - Joanna Salak-Baczewicz,
Bocian - Joanna Salak-Baczewicz,
Sikorki - Joanna Salak-Baczewicz,
Ropucha zielona - Joanna Salak-Baczewicz,
Żaba trawna - Joanna Salak-Baczewicz,
Pomrów wielki - Joanna Salak-Baczewicz,
Winniczek - Joanna Salak-Baczewicz,
Paź królowej – Barbara Ubowska,
Rusałka pawik - Barbara Ubowska,
Zorzynek rzeżuchowiec - Barbara Ubowska,
Przestrojnik trawnik - Barbara Ubowska,
Rusałka kratnik, forma wiosenna - Barbara Ubowska,
Rusałka kratnik, forma letnia - Barbara Ubowska,
Rusałka admirał - Barbara Ubowska,
Listkowiec cytrynek - Barbara Ubowska,
Rusałka pokrzywnik - Barbara Ubowska,
Trzmiel ziemny - Joanna Salak-Baczewicz,
Trzmiel gajowy - Joanna Salak-Baczewicz,
Bielinek Rukiewnik – Barbara Ubowska,
Wierzba, Jesion, Lipa, Topole, Migdałek, Kasztan - Joanna Salak-Baczewicz,
Forsycja, Sumak Octowiec, Rajskie Jabłuszko, Cebulica Syberyjska, Skrzyp Olbrzymi, Rojnik,
Pierwiosnek - Joanna Salak-Baczewicz,
Tulipany, Bniec biały, Fiołek Wonny, Miodunka, Bluszcz - Joanna Salak-Baczewicz,
Niecierpek drobnokwiat., Podbiał, Pyleniec, Floks - Joanna Salak-Baczewicz,
Barwinek, Stokrotka, Wilczomlecz, Złoć Żółta, Mak - Joanna Salak-Baczewicz,
Ziarnopłon, Trzmiel kamiennik - Joanna Salak-Baczewicz,
Maki i chabry w łanie zboża - Joanna Salak-Baczewicz,
Konie - Joanna Salak-Baczewicz,
Budynek „Cyraneczka” - Joanna Salak-Baczewicz,
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Pomnik - Joanna Salak-Baczewicz,
Zdjęcie zbiorowe myśliwych „Cyraneczka”- zbiór własny myśliwych „Cyraneczka”,
Widok na Jasionę od strony Łosiowa - Joanna Salak-Baczewicz,
Widok na Jasionę od strony Olszanki - Joanna Salak-Baczewicz,
Kwiaty poniżej – Joanna Salak-Baczewicz.
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