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1. Wstęp 
 

Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości wynika z wytycznych programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a w szczególności wytycznych Osi 3 PROW- Działanie 

Odnowa i Rozwój wsi.  

Oś 3 zakłada wspieranie działań wpływających na  poprawę jakości życia na obszarach wiejskich 

przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów wiejskich.  

Realizowane przedsięwzięcia powinny umożliwiać  rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, 

zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 

W ramach działania finansowaniem zostaną objęte projekty z zakresu: 

 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje 

rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z 

wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; 

 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury; 

 budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek 

rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów 

sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub 

przedszkoli; 

 zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji 

społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów związanych z kształtowaniem 

obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 

sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz 

cechy funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę 

placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego; 

 urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku; 

 budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej; 

 zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub 

w celu poprawy estetyki miejscowości; 

 rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką 

ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, 

odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; 
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 zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji 

budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne; 

 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych 

na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, 

sal ekspozycyjnych lub witryn; 

 odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i 

odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków; 

 wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania 

terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w 

zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12; 

 zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich — koniecznego do 

realizacji operacji; 

 zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji. 

 

 

Zgodność założeń Planu Odnowy Miejscowości  z następującymi dokumentami: 

 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Cel 6. Wyrównywanie szans 

rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich, 

 Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013. Oś. Priorytetowa 6 

Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat A. 

Odnowa centrów wsi. Cel operacyjny: Zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie 

do usług społecznych. Cel działania: Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów 

wiejskich poprzez ich zrównoważony rozwój, 

 Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013, określone w polu B „Rozwój 

społeczny i jakość życia”, w obszarze V Spójność wewnątrzregionalna, Kierunek polityki 

„Rozwój sieci ośrodków usług publicznych”, 

 Strategią Rozwoju Powiatu Brzeskiego: 5.3.2. Strategiczne cele społeczne. Pkt 2. 

Uzyskać możliwie wysoki wskaźnik średniego wykształcenie wśród młodzieży. Cel 

Operacyjny 3 Przeprowadzić remonty i modernizację obiektów szkolnych. 

 Strategią Rozwoju Gminy Brzesko na lata 2008-2015. Cel Strategiczny I. Zrównoważony 

wzrost jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców Gminy Brzesko na terenach 

wiejskich i miejskich, Cel strategiczny III Podniesienie atrakcyjności kulturalnej i 

turystycznej Gminy Brzesko 
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2.   Charakterystyka miejscowości. 
 
Jasień to wieś sąsiadująca z Brzeskiem od strony zachodniej położona 57 km od 

Krakowa i 33 km od Tarnowa. Jasień zajmuje obszar 14 km2. Wieś przecina krajowa 

droga nr 4. Po jej północnej stronie Jasień leżą na terenie płaskim. Większość 

gospodarstw znajduje w położonej na wzgórzach południowej części wsi.   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 
 
 Historia wsi Jasień 
 
Sąsiadujący z Brzeskiem od wschodu Jasień to dziś dość duża, sprawiająca wrażenie bogatej i 

dobrze zorganizowana wieś. Jest też wsią o bardzo starej metryce, interesującej przeszłości i 

sporej ilości obiektów zabytkowych, z których dwa: kościół parafialny i zespół dworsko-parkowy 

zasługują na szczególną uwagę. Również jej otoczenie posiada znaczące walory krajobrazowe. 
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Leży bowiem na północnej krawędzi Pogórza Wiśnickiego i z każdego niemal miejsca rozciąga 

się daleki, sięgający Wisły i Puszczy Niepołomickiej równinny krajobraz zachodniej części Kotliny 

Sandomierskiej. A pomimo tego, jak też faktu, iż z brzeskiego Rynku do jej centrum jest zaledwie 

cztery kilometry, a zabudowania jej nowszej części ciągną się wzdłuż krajowej drogi nr 4, nie 

należy do miejscowości zbyt znanych i odwiedzanych przez turystów. Z Brzeska do Jasienia 

dotrzeć możemy kilkoma drogami i na różne sposoby. Najatrakcyjniejszy jest spacer trasą 

prowadzącą od Rynku ulicami Mickiewicza i Pomianowską, a następnie odcinkami ulic Sądeckiej 

i Górnej, gdzie szczególnie piękny jest końcowy jej fragment wiodący dolinkami, wąwozami i 

wzniesieniami. Jest to odcinek prastarego traktu prowadzącego z Krakowa na Ruś, przy którym 

to właśnie założony został przed wiekami Jasień i równie starej drogi wiodącej od tego traktu na 

oba Sącze i dalej na południe, ku Węgrom. Trakt ten funkcjonował już od połowy XIV aż po 

koniec XVIII w., kiedy to zastąpiła go wybudowana w 1785 r. przez Austriaków nowa strategiczna 

droga, którą określano często mianem cesarskiej. Łączyła ona ówczesną stolicę Królestwa 

Galicji i Lodomerii – Lwów, poprzez Przemyśl, Rzeszów, Tarnów, Brzesko, Bochnię, Kraków i 

Śląsk Cieszyński z Wiedniem, stolicą cesarstwa austro-węgierskiego, a której kontynuacją jest 

przebiegająca przez Brzesko dzisiejsza „czwórka”. 

 Jasień jest bez wątpienia jedną z najstarszych wsi 

otaczających Brzesko. Jako osada należąca do komesa 

Spicimira z Piasku, Tarnowa i Melsztyna, kasztelana 

krakowskiego wymieniony został już w dokumencie króla 

Kazimierza Wielkiego z 1344 r. Warto też wiedzieć, że już w 

1344 r. wraz z Pomianową, Porębą Spytkowską, Okocimiem 

oraz Brzezowcem król Kazimierz Wielki przeniósł go z prawa 

polskiego na bardziej korzystne dla jego mieszkańców średzkie, 

które w 1385 r. królowa Jadwiga zastąpiła prawem 

magdeburskim. Od tego czasu Jasień staje się sołectwem. 

Pierwszym znanym nam jego sołtysem był występujący w 

dokumentach z lat 1392-1411 niejaki Dzietrzych. 

 Po śmierci komesa Spicimira około 1355 r. Jasień i pozostałe wsie nad Uszwicą przejął 

jego starszy syn Jan z Melsztyna, protoplasta melsztyńskiej linii Leliwitów. Z nich najbardziej 

znaczącą pamiątkę pozostawił po sobie wnuk jego Spytek z Melsztyna, kasztelan biecki, który 

zbudowany jeszcze w czasach komesa Spicimira, a więc w początkach XIV w. drewniany 

kościółek parafialny zastąpił istniejącym po dziś dzień ufundowanym przez siebie w 1436 r. 

kościołem murowanym.  

 Po tragicznej śmierci Spytka zamek w Melsztynie i całą schedę po nim przejęli dwaj jego 

synowie, Jan i Spytek Melsztyńscy, z którymi wiążą się dwa epizody z dawniejszych dziejów 

Jasienia. Pierwszy z nich, Jan, w 1458 r. sprzedał wieś z prawem odkupu za 350 florenów 



Plan Odnowy Miejscowości Jasień 
___________________________________________________________________ 

Opracowanie: Urząd Miejski w Brzesku 7 

węgierskich Mikołajowi Schomborgowi notariuszowi królowej Elżbiety, czego potwierdzenie 

znajdujemy w aktach sądu ziemskiego czchowskiego. Drugi zaś doposażył kościół parafialny w 

Brzesku. Dokumentem z dnia 8 maja 1487 r. wystawionym na zamku melsztyńskim oddał jego 

plebanowi karczmę stojącą już od 1421 r. pośrodku Jasienia. 

 Tenże Spytek w 1503 r., a więc na krótko przed śmiercią przekazał zamek Melsztyn oraz 

„miasto Brzeg alias Brzeżek” i Jasień wraz z innymi naduszwickimi wsiami pierworodnemu 

synowi Janowi, ostatniemu z Leliwitów Melsztyńskich, który przygotowując się do pielgrzymki do 

Ziemi Świętej w 1512 r. odstąpił wszystkie niemal swoje dobra teściowi Pawłowi Szwarcowi czyli 

Czernemu. Gdy zaś w 1517 r. zmarł, pochowany został w krypcie znajdującej się pod 

prezbiterium jasieńskiego kościoła parafialnego. Od tego czasu aż po połowę XIX w. Jasień 

dzielił losy zarówno miasta Brzeska, jak i otaczających je wsi. Ale o tym, co działo się tu w tym 

tak długim okresie wiemy bardzo mało. Kolejne wiadomości o Jasieniu pojawiają się bowiem 

dopiero po 1850 r., gdy cały tutejszy „obszar większy” czyli dwór z polami ornymi, łąkami i 

pastwiskami pozostawał w użytkowaniu hrabiego Kazimierza Krasickiego. Wywodził się on ze 

znanej rodziny Krasickich, pieczętujących się herbem Rogala. Majątki ziemskie w Jasieniu, 

Okocimiu i kilku innych wsiach otrzymał od władz austriackich za przyjęte przez nie jego wsi na 

Podolu. On to właśnie w 1866 r. powołał fundację szkolną swego imienia i ufundował w Jasieniu 

jednoklasową szkołę. Za jego przykładem kilka lat później tutejszy proboszcz ksiądz Antoni 

Piotrowski założył przytułek dla ubogich zwany Zakładem. Już wtedy Jasień był wsią dość ludną i 

zamożną, o której autor poświęconego mu hasła w wydanym pod koniec XIX w. wielotomowym 

Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich tak pisał: „J. Wieś 

przy gościńcu głównym rządowym z Bochni do Brzeska w okolicy falistej, glebie żytniej, 

urodzajnej”. Podał też, że miał on 1523 mieszkańców, w tym 28 Żydów, a tutejszy obszar 

większy czyli majątek hrabiego Krasickiego obejmował 392 morgi. 

 W mającym za sobą już blisko siedemset lat udokumentowanej historii Jasieniu 

przetrwało do dziś kilka bardzo interesujących obiektów zabytkowych. Jest więc gotycki kościół i 

założony w pierwszej połowie XIX w. cmentarz parafialny. Jest też kilkuobiektowy zespół 

dworsko-folwarczny z reliktami założenia parkowego, liczące sobie sto i więcej lat drewniane 

chałupy, a nawet całe zagrody oraz stare drogi, po których przed wiekami ciągnęły kupieckie 

karawany, nasze i obce wojska, a nawet monarsze orszaki, przy których stoją jeszcze urokliwe 

kapliczki, kamienne figury Matki Boskiej i różnych świętych oraz przydrożne krzyże naniesione 

posiewem wiary, wdzięczności oraz dobrych intencji niegdysiejszych mieszkańców Jasienia i 

okolicznych przysiółków. 

 Jasień jest jedną z najstarszych wsi w okolicach Brzeska. Powstał zapewne w XIII w., a 

pewnym jest niemal, iż istniał już w 1282 r. Parafia zaś jako rycerska fundacja komesa Spicimira 

erygowana została przed 1325 r. Spicimir też był fundatorem jej pierwszego, najpewniej 

drewnianego jeszcze kościoła wspomnianego przez Jana Długosza w jego pomnikowej Liber 



Plan Odnowy Miejscowości Jasień 
___________________________________________________________________ 

Opracowanie: Urząd Miejski w Brzesku 8 

beneficiorum... czyli „Księdze uposażeń diecezji krakowskiej” z około 1470 r. Dzięki niemu wiemy 

także, że obecny, zbudowany z kamienia kościół ufundował w 1436 r. kasztelan biecki Spytek z 

Melsztyna. A jest to obiekt gotycki o masywnych murach z łamanego i ciosanego karpackiego 

piaskowca podpartych w narożach nie mniej masywnymi szkarpami uskokowymi. O jego 

piętnastowiecznym pochodzeniu zaświadczają nie tylko grube mury, szkarpy i ostrołukowe 

zamknięcia otworów okiennych, ale także mocno zaostrzony łuk tęczy rozpięty pomiędzy nawą a 

prezbiterium, ozdobiony herbem Leliwa oraz odkryte niedawno i odrestaurowane relikty 

późnogotyckiej polichromii ściennych o motywach roślinnych. Po zachodniej stronie kościoła 

wznosi się wolnostojąca murowana dzwonnica. Zbudowana zapewne w drugiej połowie XIX w., 

ma formę arkady do zawieszania dzwonów.  

 W Jasieniu jest też obszerny 

dwór z towarzyszącym mu 

murowanym lamusem, zespołem 

budynków gospodarczych, a nawet 

zachowanym częściowo założeniem 

parkowo-ogrodowym. Można 

przypuszczać, iż zbudowany został w 

ostatnim dwudziestoleciu XIX w. za 

sprawą ówczesnych właścicieli 

tutejszego majątku - Baltazińskich. 

Niewykluczone, iż zajął on miejsce wcześniejszej siedziby zarządców lub dzierżawców Jasienia, 

której towarzyszył zachowany do dziś niewielki murowany lamus, kilkadziesiąt lat temu 

przekształcony w budynek mieszkalny. Obecny wygląd dworu jak i jego bezpośredniego 

otoczenia różni się dość znacznie od ich stanu pierwotnego. Jest to wynik przeprowadzonej w 

drugiej połowie ubiegłego wieku częściowej jego przebudowy, a nawet rozbudowy dla potrzeb 

mieszczącego się w nim Domu Dziecka oraz wycięcia znacznej części parkowego drzewostanu. 

Opracowanie na podstawie książki Andrzeja B. Krupińskiego „Historyczno Artystyczny 
Przewodnik po Brzesku i okolicach”, Urząd Miejski w Brzesku 2003 

 

 

2.2.   Ludność 
 
Jasień zamieszkuje 2924 osoby (stan na 31.12.2008 r.) z czego 49,74% stanowią kobiety.  

Ponad 60% procent populacji Jasienia stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Gęstość 

zaludnienia wsi wynosi 208,72 osoby na km2. Poniższy wykres przedstawia liczbę mieszkańców 

Jasienia w poszczególnych kategoriach wiekowych (dane na dzień 02.02.2009). 
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Mieszkańcy Jasienia w przedziałach wiekowych
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2.3.   Struktura gruntów 
 
Blisko 40% obszaru Jasieniu stanowią grunty rolne (551,6 ha); pozostałe grunty to: lasy (382,7 

ha), łąki (262,8 ha), sady (70,7 ha), tereny zabudowane (64,4 ha), drogi i trakty (38,6 ha) 

pastwiska (16,4 ha), wody (8,14 ha) i nieużytki (5,6 ha). Poniższy wykres przedstawia strukturę 

gruntów w Jasieniu w ujęciu procentowym. 

 

Struktura gruntów w Jasieniu

5%

27%

20%

39%

5%
4%

zabudowane lasy łąki i pastwiska rolne sady pozostałe
 

 



Plan Odnowy Miejscowości Jasień 
___________________________________________________________________ 

Opracowanie: Urząd Miejski w Brzesku 10 

2.4.   Infrastruktura techniczna 
 
Jasień wciąż wymaga inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną. Około 30% wsi posiada 

sanitarną sieć kanalizacyjną. Wszystkie pozostałe media są dostępne. 

 
Rys. Plan Jasienia z naniesioną infrastrukturą techniczną. 
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3.   Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości. 
 
Jasień jest przeciętnie wyposażoną wsią w gminie Brzesko. Uwagę zwracają malownicze i 

górzyste tereny południowej części wsi, które są wymarzonym miejscem do zamieszkania, także 

ze względu na bliskość Brzeska. Dużym atutem jest duża szkoła z nową salą gimnastyczną. 

Planowana budowa zjazdu z autostrady przez Jasień może wpłynąć na wzrost atrakcyjności 

działek wzdłuż tej trasy i tym samym dać impuls rozwojowy dla tej części Jasienia. Z kolei tereny, 

na których w czasie I wojny światowej istniało lotnisko pierwszej pocztowej linii na świecie mogą 

być w przyszłości wykorzystane jako niebanalna atrakcja turystyczna całego województwa 

małopolskiego. Do najbardziej charakterystycznych zasobów Jasienia należą: 

 
Wśród miejsc i obiektów: 

 

-  gotycki kościół z 1436 r., ufundowany przez Spytka z Melsztyna, 

-  założony w pierwszej połowie XIX w. cmentarz parafialny, 

-  kilkuobiektowy zespół dworsko-folwarczny z reliktami założenia parkowego,  

- liczące sobie sto i więcej lat drewniane chałupy, a nawet całe zagrody  

- odkryta niedawno polichromia jest unikatem  na skalę europejską. W Jasieniu w dworze z 

przełomu XVIII, XIX wieku funkcjonuje obecnie Dom Dziecka. 

- Publiczna Szkoła Podstawowa, 

- Ochronka Sióstr Służebniczek BDNP 

- Remiza strażacka, 

- Boisko sportowe 

 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu 
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Wśród inicjatyw społecznych: 

 

- Młodzieżowy Klub Profilaktyczno - Wychowawczy przy parafii, 

- Ludowy Klub Sportowy JASIEŃ 

- Ochotnicza Straż Pożarna, 

- Dom Dziecka 

- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie „SAMARYTANIN” 

Stowarzyszenie niesie pomoc we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym 

ludziom starszy m, opuszczonym, bezdomnym i bezrobotnym, dzieciom z rodzin 

patologicznym i ubogich, dotkniętych klęskami żywiołowymi. Prowadzenie rehabilitacji –

hipoterapii. 

 
Tab. Wielopłaszczyznowa tabela zasobów wsi Jasień 

 

RODZAJ ZASOBU BRAK 

JEST O 

MAŁYM 
ZNACZENI

U 

JEST O 
DUŻYM 

ZNACZENI
U 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Walory krajobrazu       

Walory przyrodnicze       

Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)       

Gleby       

Kopaliny       

ŚRODOWISKO KULTUROWE 

Walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe       

Walory zagospodarowania przestrzennego       

Zabytki       

Zespoły artystyczne       

DZIEDZICTWO RELIGIJNE I HISTORYCZNE 

Miejsca, osoby i przedmioty kultu       

Święta, odpusty i pielgrzymki       

Tradycje, obrzędy, gwara       

Legendy, podania i fakty historyczne       

Ważne postacie historyczne       

Specyficzne nazwy       

OBIEKTY I TERENY 

Działki pod zabudowę mieszkaniową       

Działki pod domy letniskowe       

Działki pod zakłady usługowe i przemysł       

Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (spichleże, kuźnie, 
młyny)       

Place i miejsca publicznych spotkań       

Miejsca rekreacji i wypoczynki       

GOSPODARKA I ROLNICTWO 

Specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)       

Firmy produkcyjne       

Firmy usługowe       
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Agroturystyka       

Sieć kanalizacyjna       

Sieć telefoniczna       

Dostęp do internetu       

SPOŁECZEŃSTWO 

Migracje wewnętrzne       

Migracje zewnętrzne       

Młode rodziny       

Bezrobocie       

SĄSIEDZI I PRZYJEZDNI 

Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (miasto, arterie 
komunikacyjne)       

Ruch tranzytowy       

Przyjezdni stali i sezonowi       

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE 

Placówki opieki medycznej i społecznej       

Szkoły       

Przedszkola       

Dom kultury (świetlica wiejska)       

OSP       

Inne stowarzyszenia       

 
 

 
 

4. Ocena mocnych i słabych stron wsi Jasień 
 
Mocne strony 

 

 korzystne położenie komunikacyjne: droga E4 (Kraków-Tarnów),  

 3 sołectwo w Gminie pod względem ilości mieszkańców 

 dobrze rozwinięty ośrodek rehabilitacji- hipoterapii 

 dobrze rozwinięta baza sportowa( hala sportowa) 

 korzystne położenie względem rynku zbytu produktów rolnych, 

 potencjał turystyczny terenów lotniska pierwszej pocztowej linii na świecie, 

 owocna współpraca miejscowego Domu Dziecka z  Fundacją Cassiopee i miastem 

Ville-preux we Francji, 

 dobry stan infrastruktury kanalizacyjnej, 

 uzbrojone tereny inwestycyjne 

 bezpośredni dostęp do przyszłego zjazdu z planowanej autostrady 
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Wychowankowie Domu Dziecka w Jasieniu   Jean Claude Marieux z Fundacji Cassiopee z                    

wizytą u wychowanków Domu Dziecka w Jasieniu 

 
 
 
Słabe strony: 

 nikłe zainteresowanie młodzieży zawodem rolnika. 

 brak uregulowań prawnych w zakresie organizacji producenckich, 

 trudności ze zbytem produktów na rynku lokalnym, 

 niskie dochody mieszkańców, 

 brak miejsc zabaw dla dzieci 

 

 
5. Kierunki strategiczne dla wsi Jasień. 

 
Kierunki strategiczne ukazując główne priorytety realizacji celów strategicznych. 

Kierunki rozwoju dla wsi Jasień sprowadzają się do następujących celów: 

1. Doprowadzić infrastrukturę drogową do najwyższego poziomu oraz do wymogów 

europejskich , 

2. Podnoszenie standardu zagospodarowania czasu wolnego i nauki dla lokalnej 

młodzieży poprzez budowę  i wyposażenie sali gimnastycznej, 

3. Poszukiwać racjonalnych sposobów przeciwdziałania biedzie oraz rozwiązywać 

problemy polepszenia dochodów i warunków życia ludności wiejskiej. 

4. Wspierać procesy dostosowawcze rolnictwa do warunków UE, procesy 

restrukturyzacyjne rolnictwa oraz działania zmierzające do poprawy dochodowości i 

opłacalności produkcji w gospodarstwach rolnych 

5. Stymulować wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i alternatywne źródła 

dochodów. 

6. Rozwój bazy rehabilitacyjnej poprzez hipoterapię. 
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Parking przy kościele i Szkole Podstawowej w Jasieniu 

 
 

 
 
 

 
6. Planowane gminne zadania inwestycyjne i inne wydatki na terenie 

sołectwa Jasień. 
 

Tabela: Zadania na 2009 r. planowane do wykonania w sołectwie Jasień 

Nazwa zadania 
Koszt 

zadania w 
PLN 

Okres 
realizacji 

Odbudowa rowu przy ul. Wiedeńskiej-Bocznej 50 000,00 2009 r. 

Odwodnienie terenów położonych przy drogach gminnych  100 000,00 2009 r. 

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wiśnickiej 140 000,00 2009 r. 

Budowa chodnika przy ul. Ks. Mazurkiewicza 70 000,00 2009 

Zakup gruntu pod budowę chodnika przy ul. Ks. 
Mazurkiewicza 11 000,00 2009 r. 

Utrzymanie jednostki OSP 14 000,00 2009 r. 

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej 60 000,00 2009 r. 
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Tabela: Zadania w sołectwie  Jasień planowane na kolejne lata.  

Nazwa zadania 
Koszt 

zadania w 
PLN 

Okres 
realizacji 

Budowa parkingu przy Kościele Parafialnym 120 000,00    2010 

Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul.Wiedeńskiej 400 000,00    2012-213 

Przebudowa rowu meloracyjnego przy ul. Klonowa-Boczna 200 000,00    2010-2011 

Budowa oświetlenia przy ul. Jagodowej 20 000,00    2011 

Budowa boiska sportowego 400 000,00    2012-2013 

Uruchomienie i wyposażenie stołówki w Szkole Podstawowej 100 000,00    2012-2013 

Budowa oświetlenia przy ul. Strażackiej 15 000,00    2012 

Modernizacja nawierzchni ulic: wykonanie nakładek asfaltowych 
na ul.Floriańskiej,Zielnej, Kasztanowej, Sądeckiej-Bocznej 300 000,00    2010-2012 

 
 
 

 
7. Opis planowanego przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
 
 
Zakres prac: Urządzenie placu zabaw na działkach nr 1222/4 i 1224/5 należących do 

Gminy Brzesko. 
 
Plac zabaw o wymiarach 15 m x 16 m wraz z ogrodzeniem wys. 1,00 m-75 mb x 56 m.  
 

Koncepcja zagospodarowania  
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Urządzenia wchodzące w skład placów: 
1. Urządzenie na sprężynie  - Konik, 
Konstrukcja ze sklejki wodoodpornej gr. 20 mm laminowanej kolorowym tworzywem. 
Element trwale związany z betonowym bloczkiem( beton B15) za pomocą stalowej sprężyny 
o śr. 21 cm malowanej proszkowo. Montaż polega na wykonaniu wykopu 50x50x50 cm, dno 
wykopu wysypać piaskiem 5 cm i wyrównać jego poziom a następnie umieścić w nim stopę 
fundamentową i wypoziomować. Przestrzeń w wykopie wypełnić pospółką, ziemią i dobrze 
zagęścić. Urządzenia mogą być otoczone w strefie bezpieczeństwa o powierzchni 3,80 m2 
nawierzchnią trawiastą, korową lub piaskową 
 
2. Urządzenie na sprężynie dla najmłodszych – Słoń 
Konstrukcja ze sklejki wodoodpornej gr. 20 mm laminowanej kolorowym tworzywem. 
Element trwale związany z betonowym bloczkiem( beton B15) za pomocą stalowej sprężyny 
o śr. 21 cm malowanej proszkowo. Montaż polega na wykonaniu wykopu 50x50x50 cm, dno 
wykopu wysypać piaskiem 5 cm i wyrównać jego poziom a następnie umieścić w nim stopę 
fundamentową i wypoziomować. Przestrzeń w wykopie wypełnić pospółką, ziemią i dobrze 
zagęścić. Urządzenia mogą być otoczone w strefie bezpieczeństwa o powierzchni 3,80 m2 
nawierzchnią trawiastą, korową lub piaskową 
 

 

wymiary: 
1,15 x 0,30 m 
strefa bezpieczeństwa  
o średnicy: 2,20 m 

 

 

wymiary: 
0,70 x 0,48 m 
strefa bezpieczeństwa  
o średnicy: 2,20 m 

 
3. Huśtawka metalowa podwójna   
Konstrukcja  huśtawki wykonana z rur stalowych,  zawiesia wykonane z łańcucha 
cynkowanego ogniowo , siedziska wykonane z rdzenia zalanego gumą (lub typu „koszyk” dla 
maluchów). Całość konstrukcji ocynkowana i pomalowana proszkowo lakierem akrylowym. 
W skład kompletu wchodzi prefabrykat betonowy ułatwiający montaż. Montaż polega na 
wykonaniu wykopu czterech otworów 50x50x50 cm, dno wykopu wysypać piaskiem 10 cm i 
wyrównać jego poziom a następnie umieścić w nim stopę fundamentową i wypoziomować. 
Przestrzeń w wykopie wypełnić pospółką, ziemią i dobrze zagęścić. Huśtawka może być 
otoczona w strefie bezpieczeństwa o powierzchni 34,96 m2 nawierzchnią trawiastą lub 
piaskową 
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4. Zestaw zjeżdżalnia  z przeplotnia drewnianą 
Konstrukcja składa się z wieży krzyżakowej wykonanej z drewna 4 warstwowo klejonego 
osadzonej w gruncie na kotwach stalowych ( 4szt.) oraz ze zjeżdżalni głębokiej -  ślizg 
wykonany ze stali nierdzewnej grubości 2 mm. Montaż polega na wykopaniu 4 otworów o 
wym. 60x50x50 cm, wstawieniu i wypoziomowaniu urządzenia a następnie zalanie otworów 
betonem min B15 do wysokości 10 cm poniżej poziomu gruntu. Przestrzeń w wykopie po 
zaschnięciu betonu wypełnić pospółką, ziemią i dobrze zagęścić. Urządzenia może być 
oddane do użytkowania po 7 dniach od montażu i otoczone w strefie bezpieczeństwa o 
powierzchni nawierzchnią trawiastą, korową lub piaskową. 
Konstrukcja przeplotni składa się z ramy z belek o średnicy 12 cm spiętych krzyżowo 
sześcioma wałkami średnicy 6 cm (zamiennie można ramę połączyć krzyżowo 
ocynkowanymi łańcuchami nr kat. 020), wykonana z drewna 4 warstwowo klejonego, całość 
konstrukcji osadzona  w gruncie na kotwach stalowych . Montaż polega na wykopaniu 2 
otworów o wym. 60x50x50 cm, wstawieniu i wypoziomowaniu urządzenia a następnie 
zalanie otworów betonem min B15 do wysokości 10 cm poniżej poziomu gruntu. Przestrzeń 
w wykopie po zaschnięciu betonu wypełnić pospółką, ziemią i dobrze zagęścić. W celu 
uzyskania optymalnej stabilności urządzenia zaleca się montowanie przeplotni z drabinką 
krzyżakową lub dodatkowymi wspornikami  Urządzenia może być oddane do użytkowania po 
7 dniach od montażu i otoczone w strefie bezpieczeństwa o powierzchni nawierzchnią 
trawiastą, korową lub piaskową. 
 
 

          
 
5. Pomost wiszący z 2 trapami 
Konstrukcja składa się z 4 nóg średnicy 12 cm , balustrada z pary poręczy średnicy 12 cm, 
pomost buja się dzięki trzem napinającym się stalowym linom z każdej strony , wejścia na 
pomost za pomocą dwóch trapów średnich, wykonana z drewna 4 warstwowo klejonego, 
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całość konstrukcji osadzona  w gruncie na kotwach stalowych . Montaż polega na wykopaniu 
4 otworów o wym. 60x50x50 cm, wstawieniu i wypoziomowaniu urządzenia a następnie 
zalanie otworów betonem min B15 do wysokości 10 cm poniżej poziomu gruntu. Przestrzeń 
w wykopie po zaschnięciu betonu wypełnić pospółką, ziemią i dobrze zagęścić. Urządzenia 
może być oddane do użytkowania po 7 dniach od montażu i otoczone w strefie 
bezpieczeństwa o powierzchni nawierzchnią trawiastą, korową lub piaskową. 
 

 
 

6. Tablica edukacyjna podwójna 
Konstrukcja składa się z 2 tablic wykonanych ze sklejki wodoodpornej ustawionych pod 
katem 90 stopni, przymocowanych do konstrukcji z trzech nóg średnicy 10 cm z drewna 4 
warstwowo klejonego, całość osadzona  w gruncie na kotwach stalowych . Montaż polega na 
wykopaniu 3 otworów o wym. 60x50x50 cm, wstawieniu i wypoziomowaniu urządzenia a 
następnie zalanie otworów betonem min B15 do wysokości 10 cm poniżej poziomu gruntu. 
Przestrzeń w wykopie po zaschnięciu betonu wypełnić pospółką, ziemią i dobrze zagęścić. 
Urządzenia może być oddane do użytkowania po 7 dniach od montażu i otoczone w strefie 
bezpieczeństwa o powierzchni nawierzchnią trawiastą, korową lub piaskową. 

 

 

 
 
 
7. Huśtawka ważka 
Konstrukcja składa się z belki drewnianej 4 warstwowo  
klejonej poziomej o średnicy 14 cm i długości    3 m  przytwierdzonej do  stalowej podstawy, 
która stanowi element mocujący w gruncie . Montaż polega na wykopaniu otworu o wym. 
80x50x50 cm, wstawieniu i wypoziomowaniu urządzenia a następnie zalanie otworu 
betonem min B15 do wysokości 10 cm poniżej poziomu gruntu. Przestrzeń w wykopie po 
zaschnięciu betonu wypełnić pospółką, ziemią i dobrze zagęścić. Urządzenia może być 
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oddane do użytkowania po 7 dniach od montażu i otoczone w strefie bezpieczeństwa o  
powierzchni nawierzchnią trawiastą, korową lub piaskową. 
 
 
 
 
 

 
 
 
8. Ławka z oparciem 
Konstrukcja ławki wykonana z 2 calowej rury, malowana proszkowo w kolorze zielonym, 
siedzisko wykonane z dwóch krawędziaków 180x17,5x5 cm. oparcie z dwóch krawędziaków 
180x12x5 cm. Wysokość siedziska 45 cm. Montaż polega na wykopaniu 2 otworów  o wym. 
40x60x40 cm, wstawieniu i wypoziomowaniu ławki , a następnie zalanie otworu betonem do 
wysokości 10 cm . poniżej poziomu gruntu. Przestrzeń w wykopie po zaschnięciu betonu 
wypełnić pospółką, ziemią i dobrze zagęścić. 
 

 
 
 
9. Kosz na śmieci z półwałków (wymiary: średnica kosz: 0,47 m ,wysokość: 1,00 m) 
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10. Ogrodzenie z siatki o wysokości 1m. mocowane na słupkach metalowych 
 
 
Wszystkie urządzenia zabawowe są mocowane na stalowych kotwach ocynkowanych, 
natomiast same kotwy są betonowane na miejscu montażu. Urządzenia objęte będą 48 
miesięczną gwarancją, posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa B oraz polisę OC. 
 
Szacunkowy kosztorys  
 

1. Urządzenie na sprężynie  - Konik – 1200 zł brutto 
2. Urządzenie na sprężynie dla najmłodszych – Słoń – 1200 zł brutto 
3. Huśtawka metalowa podwójna  - 2610 zł brutto 
4. Zestaw zjeżdżalnia  z przeplotnia drewnianą – 6300 zł brutto 
5. Pomost wiszący z 2 trapami – 4250 zł 
6. Tablica edukacyjna podwójna – 1000 zł brutto 
7. Huśtawka ważka – 1800 zł brutto 
8. Ławka z oparciem – 2 szt. – 1560 zł brutto (780 zł brutto)  
9. Kosz na śmieci – 450 zł brutto 
10. Ogrodzenie z siatki – 3630 zł brutto 
 
Łączny koszt – 24 000 zł brutto 

 
 

 


