Załącznik
Do Uchwały Nr XII/109/2016
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 24 lutego 2016 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JASIENICA GÓRNA
NA LATA 2016-2022
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1. Wstęp
Miejscowość Jasienica Górna to jedno z sołectw należących do gminy
Otmuchów, liczące ponad 388 mieszkańców. Wieś położona w gminie Otmuchów w
powiecie nyskim, w odległości 10 km od miasta Otmuchów.
Jasienica Górna usytuowana jest w atrakcyjnym, malowniczym i pagórkowatym
terenie krajobrazu, leżąca w obrębie dwóch jezior: Nyskiego i Otmuchowskiego,
co daje miejscowości bardzo dobre warunki klimatyczne.
Mieszkańcy sołectwa pragną żyć w ładnej, estetycznej, przyjaznej i bezpiecznej wsi.
Poprawiając warunki swojego miejsca zamieszkania chcą wypracować wewnętrzną
spójność i współpracę sąsiedzką z Czechami.
W dniu 8.01.2016 roku na zebraniu wiejskim mieszkańcy wsi Jasienica Górna wybrali
nową Grupę Odnowy Wsi w składzie: Beata Rodak- lider Grupy Odnowy Wsi
Jasienica Górna, Jolanta Zawaryńska, Urszula Zwierzyńska, Tadeusz Saczyński,
Piotr Ilasz, Krzysztof Rodak, Daria Łyko, Patryk Zwierzyński, Irena Wolna, Monika
Kasprzyk.
Sołectwo nie jest jednak zbyt bogate, więc aby wdrożyć plany do działania potrzebuje
wsparcia z zewnątrz, dlatego też mieszkańcy we współpracy z grupą Odnowy Wsi
Jasienica Górna opracowali Plan Odnowy Wsi, który ma im pomóc w zdobyciu
Funduszy Unijnych na rozwój i poprawę gospodarki sołectwa.

Plan Odnowy Wsi jest dokumentem określającym najważniejsze działania,
które mieszkańcy sołectwa uznali za najistotniejsze w rozwoju dla swojej
miejscowości i dla stawianych przez nich celi strategicznych.
Plan odnowy sołectwa ma być załącznikiem do projektów zgłaszanych w celu
uzyskania pomocy finansowej w ramach PROW, który obejmuje kilka najbliższych
lat. W okresie tym podejmowane będą określone działania inwestycyjne, a także
różne inne działania m.in. imprezy kulturowo-rozrywkowe.
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2. Charakterystyka sołectwa
POŁOŻENIE:
Sołectwo Jasienica Górna położone jest w południowo-zachodniej części woj.
opolskiego, we wschodniej części Podgórza Sudeckiego na obniżeniu
Otmuchowskim. Od południa granice wyznaczają Góry Opawskie . Od południa
również graniczy z Republiką Czeską.. Miejscowość Jasienica Górna leży w obrębie
przedpola Sudetów wschodnich ograniczonego od północy krawędzią pradoliny rzeki
Nysy Kłodzkiej. Jasienica Górna usytuowana jest wzdłuż doliny potoku Płocha
płynącego S na N. Jest to wieś typowo rolnicza z pozostałościami i śladami
dominacji rolnictwa z okresu kolektywizacji.
LICZBA LUDNOŚCI:
Na terenie wsi Jasienica Górna mieszka 388 mieszkańców.
RYS HISTORYCZNY
Fakty dotyczące powojennej rzeczywistości związane były na początku z
próbą ustalenia granicy na odcinku powiatu nyskiego na pograniczu polsko –
czechosłowackim . Tereny powiatu nyskiego wraz okolicznymi miastami wyzwolone
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zostały przez Armię Czerwoną w marcu 1945 roku. Wtedy do Nysy przybył starosta
W. Karuga wraz z pracownikiem polskiej administracji . Jedną z pierwszych
czynności starosty nyskiego było wizytowanie tych miejscowości. W czasie inspekcji
stwierdzono, że w kilku przypadkach, między innymi w Jasienicy Górnej,
pracownicy starosty czeskiego wtargnęli wspólnie z Rosjanami, próbując na tych
terenach zorganizować niemiecką milicję obywatelską twierdząc że obszar ten, aż po
Otmuchów należy do Czechosłowacji. 27 listopada 1945 roku Wojewoda ŚląskoDąbrowski ustanowił gminę w Skałce(Kalkau). W skład której włączona została także
Jasienica Górna (Ober Hermsdorf).

ZABYTKI:
Na terenie wsi Jasienica Górna znajduje się zabytkowy kościół pw. Św.
Mikołaja z roku około 1835 ( XIX w), z przepięknymi malowidłami wnętrz.

DROGI:
Przez wieś Jasienica Górna przebiega asfaltowa droga powiatowa długości
ok.1 km łącząca się z drogą Republiki Czeskiej i droga gminna o długości ok. 1,5,
która łączy się z trudno przejezdną drogą do wsi Dziewiętlice i nowo utwardzoną
drogą do wsi Ratnowice.
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INSTYTUCJE:
Na terenie wsi funkcjonuje Przedszkole Publiczne w Jasienicy Górnej, Kościół
Rzymsko- Katolicki pod wezwaniem Świętego Mikołaja , Dom Dziecka w Jasienicy
Górnej, Schronisko świętego Brata Alberta, Spółdzielnia Produkcyjna.
Na terenie wsi nie ma szkoły, poczty ani ośrodka zdrowia.

ORGANIZACJE SPOŁECZNE:
Na terenie wsi Jasienica Górna działają następujące organizacje społeczne:
• Rada Sołecka,
• Ochotnicza Straż Pożarna
• Koło Gospodyń Wiejskich
• LZS Kastor Jasienica Górna
• Grupa Odnowy Wsi
• Caritas Jasienica Górna
• Stowarzyszenie Jasienica Górna.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ZAKŁADY PRACY:
Mieszkańcy wsi znajdują zatrudnienie w lokalnych zakładach pracy:
ROD – MET kowalstwo artystyczne
DREW-MAR wyroby z drewna
Usługi Tartaczne – przeróbka drewna
Spółdzielnia Produkcyjna –hodowle
Schronisko św. Brata Alberta
Dom Dziecka w Jasienicy Górnej
Sklep Spożywczo – Przemysłowy

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPORTOWA:
Sołectwo posiada świetlice wiejską, w której mogą się spotykać mieszkańcy,
oraz boisko sportowe z zarejestrowanym klubem LZS KASTOR , który aktywnie
bierze udział w rozgrywkach sportowych.
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W okresie od lutego 2015 roku do grudnia 2015 roku sołectwo zorganizowało
Festyn Rodzinny oraz zabawę taneczną dla mieszkańców wsi Jasienica Górna
oraz sąsiadujących miejscowości.

W Jasienicy Górnej organizowane są różnego rodzaju spotkania
okolicznościowe dla mieszkańców:
• Dzień Seniora,
• Dzień Kobiet,
• Andrzejki,
•

Mikołaj,

• Sylwester.
Mieszkańcy wypożyczają także salę na różne imprezy rodzinne. Aktualnie
nowością są popołudniowe zajęcia Fitness dla młodzieży i seniorów, cieszące się
dużym zainteresowaniem.
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ŁĄCZNOŚĆ:
Sieć telekomunikacyjna jest słabo rozwinięta. Obsługiwana przez TP.S.A.
Zapotrzebowanie na stałą łączność telefoniczną i internetową jest duże.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA:
Sieć wodociągowa położona jest na całej długości wsi Jasienica Górna.
Dużym natomiast problemem jest brak kanalizacji ściekowej.

GOSPODARKA:
Na terenie wsi funkcjonują:
o -Sklep spożywczo-przemysłowy Wojciech Wąsowicz
o -Kowalstwo artystyczne Krzysztof Rodak
o -DREW-MET Marek Włoszczyński
-Usługi Tartaczne Tadeusz

o
Saczyński

Z.P.H.I.U- IMPORT Piotr

o
Morytko

3. Inwentaryzacja zasobów
ANALIZA ZASOBÓW CZ. I

Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

1

2
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Przyrodniczy:
-walory krajobrazu

- krajobraz malowniczy, rzeźba terenu
pagórkowata,

-stan środowiska

- średni,

- walory klimatu

- bardzo dobre w obrębie dwóch jezior,

- walory szaty roślinnej

- liczne zagajniki,

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

- w planie utworzenie ścieżki rowerowej

- wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)

- staw, rzeka

- gleby

- żyzne, III i IV klasy, iły piaskowe

Kulturowy:
- walory architektury

- kościół, kapliczki,

- walory przestrzeni wiejskiej publicznej

- mała wieś z przysiółkiem i dobrze
zagospodarowanym boiskiem,

- walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

- domy prywatne bardzo dobrze
zagospodarowane

- zabytki i pamiątki historyczne

-zabytkowy kościół z około 1835 roku

- legendy, podania i fakty historyczne

-- pierwotna nazwa

- przekazy literackie- źródła historyczne

-m.in. muzeum w Nysie,

- ważne postacie i przekazy historyczne

- specyficzne nazwy

- kowalstwo
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- dawne zawody gospodarskie (stodoły,
spichlerze, kuźnie, itp.)

ANALIZA ZASOBÓW CZ. II
Rodzaj zasobu

- pasterstwo, ogrodnictwo,kowalstwo

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

1
Obiekty i tereny:
- działki pod zabudowę mieszkaniową
- tradycyjne nieużytkowane obiekty
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie,
itp.)

2
- działki ogródkowe i treny prywatne,
-nawozownia,
- stodoła

Infrastruktura społeczna:
- place publicznych spotkań, festynów

-świetlica wiejska

- sale spotkań, świetlice, kluby

-mała świetlica wiejska dla młodzieży

- miejsca uprawiania sportu

- boisko sportowe,

- miejsca rekreacji

-plac zabaw, boisko sportowe
- boisko sportowe do siatkówki i kosza,

- ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

- w planie gminnym,
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Infrastruktura techniczna:
- wodociągi, kanalizacje

- wodociąg, nie posiadamy kanalizacji,

- drogi (nawierzchnia, oznakowanie,
oświetlenie)

- droga asfaltowa przez wieś, wymagająca
remontu

- chodniki, parkingi, przystanki

- brak chodnika przez wioskę ,brak parkingu
przy kościele
- przystanki

- sieć telefoniczna i dostępność Internetu

- słabo rozwinięta, brak głównego dostępu
do Internetu,

- telefonia komórkowa

- średniozaawansowana,

ANALIZA ZASOBÓW CZ. III
Rodzaj zasobu

Opis (nazwa) zasobu jakim wieś
Dysponuje

1
Gospodarka, rolnictwo:
- miejsca pracy (gdzie, ile ? )
- znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty

- uprawy, hodowle

2
- Zakłady:
-ROD-MET kowalstwo artystyczne-bramy,
ogrodzenia
-DREW-MAR stolarstwo-altanki,pergole,
wyroby z drewna
-Usługi Tartaczne Tadeusz Saczyński
-Z.P.H.I.U – Import Piotr Morytko
-Sklep Spożywczo – Przemysłowy Wojciech
Wąsowicz

-zboża, bydło

11

ŚŚrodki finansowe i pozyskiwanie
funduszy:
- środki udostępnianie przez gminę

- Budżet Gminy

- środki wypracowane

- wkład własny,

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki):
- osoby o specyficznej lub ważnej dla
wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci
- przedsiębiorcy, sponsorzy

- prywatny właściciel sklepu,
- osoby prywatne,

- osoby z dostępem do Internetu i
umiejętnościach informatycznych
- pracownicy nauki

- nauczyciele

- związki i stowarzyszenia

- Klub LZS KASTOR, Koło Gospodyń
Wiejskich, Stowarzyszenie Jasienica Górna,
Caritas, Ochotnicza Straż Pożarna, Odnowa
Wsi Jasienica Górna

- współpraca zagraniczna i krajowa

- współpraca z Powiatem Nyskim, Księstwem
Gór i Jezior, Urząd Miejski w Otmuchowie,
Bractwo Kurkowe, proboszcz parafii
Ratnowice, zespół Pieśni i Tańca Otmuchów,
w planie współpraca z Czechami

Informacje dostępne o wsi:
- strony www

- www.jasienicagorna.pl.

4. Analiza zasobów SWOT
Przeprowadzona analiza SWOT obrazuje mocne i słabe strony miejscowości
Jasienica Górna oraz szanse i zagrożenia w rozwoju miejscowości.

Wieś Jasienica Górna
SILNE strony
atuty wewnętrzne

Gmina Otmuchów
SŁABE strony
słabości wewnętrzne

1.
malowniczy krajobraz , rzeźba terenu 1.
mała aktywność społeczna
pagórkowata, liczne zagajniki,
mieszkańców,
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2.
położenie w obrębie dwóch jezior,
- planowane utworzenie ścieżki rowerowej
3.
plan zagospodarowania
przestrzennego,
4.
sieć wodociągowa,
5.
sala wiejska
6.
dbałość o estetykę i porządek w
rejonie zabudowań,
7.
działające organizacje: Klub
Sportowy „LZS”KASTOR, Stowarzyszenie
Jasienica Górna, Odnowa Wsi Jasienica
Górna, Koło Gospodyń Wiejskich, Caritas,
Ochotnicza Straż Pożarna
8.
boisko sportowe,
9.
plac zabaw,
10.
ekologiczna segregacja odpadów,
11.
duża liczba dzieci i młodzieży
12.
liczne kapliczki
13.
Fundusz Sołecki

SZANSE
okazje zewnętrzne płynące z otoczenia
1.wymiana nawierzchni drogi powiatowej i
gminnej
2.zwiększenie dostępu do sieci
internetowej,
3.poprawa gospodarki ściekowej,
4.pozyskiwanie funduszy unijnych,
5.planowanie utworzenia ścieżki rowerowej
6.zatrudnianie ludzi w ramach prac
interwencyjnych
7.poprawa bezpieczeństwa na drodze
powiatowej-dokończenie budowy chodnika
8.promocja sołectwa
9.współpraca wielu organizacji działających
na terenie wsi Jasienica Górna

2.

słabo wyposażona w sprzęt AGD
świetlica wiejska
3.
brak drożnych przepustów, '
4.
brak środków komunikacji publicznej,
5.
brak dostępu do sieci internetowej,
6.
telefonia komórkowa średnio
zaawansowana,
7.
zła sytuacja gospodarki ściekowej,
8.
fatalny stan dróg
9.
brak oświetlenia drogi do cmentarza
10.
brak chodnika na całej długości wsi
11.
zbyt wąska droga powiatowa

ZAGROŻENIA
zagrożenia płynące z otoczenia
1.
bezrobocie,
2.
niestabilność prawna,
3.
niedoinformowanie społeczeństwa,
4.
lokalne podtopienia,
5.
likwidacja połączeń
komunikacyjnych,

5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
społecznych.
Celem planowanych inwestycji jest dbałość o zasoby kulturowe i poprawa
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wizerunkuwsi, jak i jej promocja. Sprzyjać to będzie podniesieniu standardów życia i
rozwojowi kultury.

Działania na lata 2016 – 2022

1) Zmiana

nawierzchni drogi gminnej nr 106921 O w
miejscowości Jasienica Górna
2) Doposażenie sali świetlicy wiejskiej ,wymiana podłogi,
malowanie ,powiększenie świetlicy
3) Malowanie

i położenie płytek w szatni LZS KASTOR

4) Budowa

parkingu przy kościele , wyłożenie kostką
brukową , remont kościoła i doprowadzenie wody

5) Budowa

kanalizacji ściekowej

6) Położenie

chodników

7) Przeniesienie
8) Rozbiórka
9) Kupno

placu zabaw, dokupienie huśtawek

starej nawozowni

sprzętu na siłownie zewnętrzną

10) Oświetlenie

placu zabaw i siłowni zewnętrznej

11) Poszerzenie

rozjazdu do wioski

12) Położenie

dren w rowie oraz ich zasypanie

13) Zalesienie

terenu na placu zabawi i siłowni

na małej świetlicy , wyłożenie kostką
brukową, kupno grzejników i podgrzewacza wody

14) Zadaszenie

15) Kupno

tablic ogłoszeniowych

16) Oświetlenie

i wymiana nawierzchni drogi na nowym

cmentarzu
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Harmonogram realizacji zadań:

Lp.

Rodzaj zadania

2016

2017

2018

2019

1.

Zmiana nawierzchni drogi
gminnej nr 106921 O w
miejscowości Jasienica
Górna

X

2.

Doposażenie sali świetlicy
wiejskiej ,wymiana podłogi,
malowanie ,powiększenie
świetlicy

X

3.

Malowanie i położenie
płytek w szatni LZS
KASTOR

4.

Budowa parkingu przy
kościele , wyłożenie kostką
brukową , remont kościoła
i doprowadzenie wody

5.

Budowa kanalizacji
ściekowej

6.

Położenie chodników

7.

Przeniesienie placu zabaw,
dokupienie huśtawek

8.

Rozbiórka starej
nawozowni

X

9.

Kupno sprzętu na siłownie
zewnętrzną

X

10.

Oświetlenie placu zabaw i
siłowni zewnętrznej

11.

Poszerzenie rozjazdu do
wioski

12.

Położenie dren w rowie
oraz ich zasypanie

13.

Zalesienie terenu na placu
zabawi i siłowni

14.

Zadaszenie na małej
świetlicy , wyłożenie kostką
brukową, kupno grzejników
i podgrzewacza wody

15.

Kupno tablic

2020

2021

2022

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
15

ogłoszeniowych
16.

Oświetlenie i wymiana
nawierzchni drogi na
nowym cmentarzu

X

KOSZT PLANOWANYCH ZADAŃ:

Lp
1

Rodzaj zadania
Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 106921 O w
miejscowości Jasienica Górna

2

Doposażenie sali świetlicy wiejskiej ,wymiana
podłogi, malowanie ,powiększenie świetlicy
Malowanie i położenie płytek w szatni LZS
KASTOR
Budowa parkingu przy kościele , wyłożenie kostką
brukową , remont kościoła i doprowadzenie wody
Budowa kanalizacji ściekowej
Położenie chodników
Przeniesienie placu zabaw, dokupienie huśtawek
Rozbiórka starej nawozowni
Kupno sprzętu na siłownie zewnętrzną
Oświetlenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej
Poszerzenie rozjazdu do wioski
Położenie dren w rowie oraz ich zasypanie
Zalesienie terenu na placu zabawi i siłowni
Zadaszenie na małej świetlicy , wyłożenie kostką
brukową, kupno grzejników i podgrzewacza wody
Kupno tablic ogłoszeniowych
Oświetlenie i wymiana nawierzchni drogi na
nowym cmentarzu

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Przewidywany koszt działań w latach 2016 – 2022

Łączny koszt
450 000.00

60 000.00
3 000.00
450 000.00
150 000.00
150 000.00
12 000.00
10 000.00
20 000.00
20 000.00
70 000.00
15 000.00
1 500.00
8 000.00
1200.00
20 000.00

1 440 700.00
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