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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

JELENIN

„Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś
będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej
rzeczywistości.”
Helder Camara

WPROWADZENIE
Plan Odnowy miejscowości Jelenin stanowi podstawę sformułowania
długoterminowej strategii rozwoju wsi, a jego przedmiotem w odniesieniu do
sołectwa jest :






analiza zasobów;
analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych, a także
potencjalnych możliwości i zagrożeń występujących w otoczeniu, które
mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców;
wizja rozwoju wsi;
priorytety rozwojowe, cele i projekty.

Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości pozwoli nam obecnie i na
przyszłość w pełni wykorzystać istniejący potencjał i szanse rozwojowe oraz na
ubieganie się o środki służące realizacji założonych celów.
WIZJA WSI JELENIN

Jelenin rozwijającą się i bezpieczną wsią mieszkańców coraz
bardziej zadowolonych z poziomu zaspokojenia i
możliwości rozwoju swych podstawowych potrzeb
życiowych, społecznych i kulturowych.

CHARAKTERYSTYKA WSI JELENIN
CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI JELENIN W KTÓREJ
BĘDZIE REALIZOWAN OPERACJA
1/ Położenie
Wieś JELENIN położona jest w południowej części województwa
lubuskiego przy drodze wojewódzkiej łączącej Żagań i Nową Sól w powiecie
żagańskim i wchodzi w skład gminy wiejskiej Żagań.

Jelenin oddalony jest od –
siedziby

władz

gminnych

i

powiatowych - Żagania – 12 km ,
od Kożuchowa -14 km, a od Nowej
Soli -22 km.
Do Zielonej Góry – siedziby władz
samorządowych - jest 40 km a do
Gorzowa

–

siedziby

władz

wojewódzkich – 150 km.
Do siedzib sąsiednich województw -Poznania (wielkopolskie) jest ok.140km, a do
Wrocławia (dolnośląskie) ok. 170 km .

Jelenin to wieś typowo rolnicza, w której w przeszłości funkcjonowały dwa
państwowe gospodarstwa rolne i liczy obecnie 707 mieszkańców.

2/ Samorząd mieszkańców
Sołtys - Marian HRYCAK wraz z radą sołecką
3/ Główne zadania Rady Sołeckiej i Lokalnej Grupy Odnowy Wsi:


integracja społeczności lokalnej;



organizacja spotkań mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych
mieszkańców wsi związanych z warunkami życia i pracy;



wzbogacanie życia kulturalnego wsi;



podniesienie atrakcyjności wsi - organizacja imprez okolicznościowych;



kultywowanie tradycji;
HISTORIA WSI i KOŚCIOŁA
1. Historia wsi do 1945 r.
Wieś Hirschfelde

(Hersfelde)

później Hirschfeldau

- obecnie Jelenin

założona została ok. 1220 r. na północny wschód od Żagania. Należy
przypuszczać, że na naturalnym wzniesieniu, w miejscu obecnego kościoła i
wzgórza piwnicznego, znajdowało się

założenie obronne - słowiańska osada

założona w kształcie owalnym.
Około 1250 r. przebiegał tędy szlak kupiecki z Żagania

przez obszar

zasiedlony Jelenina i dalej przez Kożuchów po i wzdłuż wzniesień Dalkowskich
do Wrocławia. Przebieg tego szlaku zadecydował o zasiedleniu obszaru dzisiejszej
wsi Jelenin, bo choć najkrótsza droga do Wrocławia wiodła z Żagania przez
Szprotawę, to duże zabagnienie okolic Szprotawy uniemożliwiało przejazd
ciężkich wozów kupieckich.
Miejscowość Jelenin (Hirschfelde) i jej pierwszy znany z nazwiska pan lenny
Johann von Ponecov po raz pierwszy wymienieni są w dokumencie Konrada
księcia Śląska z 16 stycznia 1299 roku, a jakiś czas później bo 21.06.1303r.
Hertelinus von Hirchfelde zostaje pierwszym burmistrzem miasta Żagania.
We wsi już zapewne od średniowiecza

istniały dwa folwarki – górny i dolny, przy
których z czasem powstały dwie siedziby
szlacheckie.
Majątek Jelenin Górny składał się w
Średniowieczu z Jelenina Starego Górnego
i Kościelnego. Przed wojną trzydziestoletnią
(1618 – 1648) był on sołtysostwem lennym
i należał około 1600 r. do rodziny Wagnerów
o czym świadczy tablica nagrobna (1) .

(1)
Majątek

Jelenin Dolny

i majątek

środkowy należał w średniowieczu do rodziny

(2)

Knobelsdorff. W dokumentach ród ten pojawia
się po raz pierwszy w 1393 r. Nagrobną płytę
(2) jednego z von Knobelsdorffów – Baltazara,
który m.in. w 1533 r. rozpoczął budowę
Dolnego zamku - można obejrzeć przy kaplicy
cmentarnej. Budowę zamku ukończono 1565 r.
Około 1600 roku dobra „dolne” przechodzą w ręce kapitana ziemskiego
Grabisa von Nechern, który później daruje je żagańskiemu Kolegium Jezuitów. Po
rozwiązaniu zakonu generał von Frankenberg najpierw w 1788r. kupuje

majątek

Dolny, potem w 1789 - (od rodziny Wagner i von Seidel) Jelenin Górny, zaś w 1797
r. już wdowa - - generałowa von Frankenberg (po śmierci w 1795 r. ostatniego
właściciela z rodu Knobelsdorff ) wykupuje dobra „średnie” i skupia tym samym
cały Jelenin w swoim ręku. Ona też kończy rozpoczętą jeszcze w początku XVIII w.
budowę barokowego pałacu.

Pałac w Jeleninie (Dolnym) wybudowany pod koniec XVIII w. przez rodzinę von Frankenberg na
rycinie Th. Hennicke z teki Alexandra Dunckera.

W 1805 r. całą posiadłość kupuje pan na Sicieborzycach i starosta żagański
Heinrich Gottleb von Francke a po jego śmierci w 1814 r. majątek dziedziczy jego
syn

G.Fridrich von Francke, by w 1817 r. odsprzedać go

Ernstowi von

Knobelsdorff. W 1853 roku kolejnym właścicielem całej posiadłości Jelenin zostaje
Carl August von Sydow a w trzy lata później Johann Louis Bont z Magdeburga.
On to - J.L. Bonte - odnawia i rozbudowuje zabudowania gospodarcze na majątku
górnym, buduje pierwszą w okolicy gorzelnię a w 1871 przebudowany zostaje na
styl klasycystyczny pałac. W 1867 r. Bonte dzieli Jelenin między swoje dzieci.
Jelenin Górny otrzymuje syn Johan Louis Bonte, po którego śmierci w 1905 r.
wykupuje go Karl Grüsemann i do 1945 r. majatek prowadzą najpierw on sam a
potem jego synowie – Kurt i Ernst.
Jelenin Dolny

dostaje

córka - Jenny

Bonte. W 1892 r Jenny Bonte

(tablica

nagrobna (3) w grobowcu rodzinnym)-wówczas
już wdowa – wychodzi za mąż za lekarza
sztabowego dr. Roberta Tomasczewskiego. Syn

z tego małżeństwa, starosta

Hans Feliks

Tomasczewski objął dobra w 1918 r. Pod
koniec wojny w 1945 r. został on przez Rosjan
wywieziony i zmarł w tym samym roku w
Murmańsku.

W 1840 r. Jelenin liczący 165 gospodarstw ma 1886 mieszkańców. We wsi
były 4 wiatraki – młyny, 4 gospody, 12 krosien lniarskich i 19 innych rzemieślników
oraz 6 kupców. Inwentarz zwierząt liczył ok. 2200 owiec merynosów i 700 szt.
bydła. W 1890 r. uruchomiona została linia kolejowa a na przełomie lat 1912/1913
utworzono towarzystwo elektryfikacyjne i w 1913 r w Jeleninie zaświeciła pierwsza
żarówka . W 1929 r. Jelenin liczył 1193 mieszkańców a w styczniu 1945 r we wsi
było ich ok. 950.
2. Obrazki „starego” Jelenina na rycinach, kartach pocztowych i fotografii.

OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZAÓW O SZCZAGÓLNYM
ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW,
SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE
WZGLĘDY NA ICH POŁOZENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE
Kościół zbudowany został w XIII w. przez św. Jadwigę – Księżniczkę Śląską
(1174 – 1243) córkę księcia Bertholda IV i żonę Księcia Henryka Brodatego.
Pierwotnie była to jednonawowa bryła kościoła zbudowana z kamienia polnego i
rudy bagiennej posiadająca kształt dzisiejszy lecz bez wieży, zakrystii i kruchty.

Szkic sytuacyjny i zarys konstrukcji kościoła w rzucie pionowym.

Elewacja

była nietynkowana, dach kryty gontem a okna bardzo wąskie i

umieszczone wysoko – to ze względu na średniowieczne funkcje obronne - służąc
za schronienie wiernym w sytuacjach zagrożenia w czasie wojen i niepokojów.
Nawę niższą i z płaskim stropem od prezbiterium wyższego ze sklepieniem nieco
wyższym drewnianym kolebowym oświetlonym od wschodu wąskim aż po strych
oknem oddziela zachowany do czasów obecnych ostrołukowy łuk tęczowy.
Na przestrzeni wieków kościół poddawany był wielokrotnie remontom,
renowacjom, przebudowom i rozbudowom. Pierwszym było dobudowanie do ściany
zachodniej na początku XIV w kwadratowej w rzucie wieży a kilkanaście lat
zapewne później potężnych przypór. W XIV lub na początku XV w. wnętrze
kościoła ozdobiono umieszczonymi na tynku malowidłami o tematyce biblijnej a
polichromią pokryto północne ściany prezbiterium i nawy, wschodnią ścianę nawy
oraz powierzchnię łuku tęczowego. Gruntownej przebudowy dokonano w końcu XV
w. W ramach tej przebudowy prawdopodobnie dostawiona została zakrystia i
kruchta a także wzniesiony został chór muzyczny z wymurowanymi z cegły w
narożniku nawy kręconymi schodami.
W okresie reformacji kościół katolicki przeszedł w roku 1540 w ręce
ewangelickich chrześcijan i dopiero w roku 1668 został ponownie przejęty przez
katolików.
Większe remonty miały jeszcze miejsce w XVII lub XVIII w. - poszerzono
południowe okna nawy, w II połowie XIX w. - wyremontowano dachy i
uformowane zostały w obecnym kształcie szczyt kościoła i wieży, w 1900 r.
prezbiterium pomalowano jednolitym jasnym kolorem a nawy otrzymały malaturę
architektoniczno-roślinną. Tynki zewnętrzne nałożono w XVII w. prawdopodobnie
by zakryć wcześniejsze i świeże przeróbki i przemurowania lub ze względu na
ówczesną modę – w okresie baroku obowiązywało tynkowanie budowli.

Okalający kościół mur z kamienia polnego pochodzi z XV w. a do muru w
jego południowo wschodniej części przylega dobudowana w 1746 r. kaplica
nagrobna .
Ostatni z większych remontów przeprowadzono w drugiej połowie lat
siedemdziesiątych XX w. – wtedy poddano renowacji ołtarz główny i ołtarze
boczne, nastrojono organy, odmalowano ściany odkrywając na łuku tęczowym
fragment polichromii, przełożono dach i wykonano tynkowanie całej bryły kościoła.
Organizatorem tego remontu był ówczesny proboszcz Mieczysław Surlas a kościół i
społeczność parafialna została w 1982 r wyróżniona II nagrodą MKiS w skali kraju.
Kościół posiada bogate wyposażenie

wnętrza w skład którego wchodzą

rzeźba, malarstwo i rzemiosło artystyczne.
Najstarszym zabytkiem jest zachowany z XIV fragment polichromii w łuku
tęczowym przedstawiający św. Jerzego walczącego ze smokiem. Istniejące
pozostałe fragmenty polichromii

- m. in. po stronie południowej łuku

przedstawiający Matkę Boską Opiekunkę - pokryte są obecnie pobiałą.
Bardzo cennym zabytkiem sztuki gotyckiej jest rzeźbiony w drewnie w formie
tryptyku ołtarz główny (4) przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem i dwunastu
Apostołów a w predelli scenę złożenia Chrystusa do grobu.
Na odwrocie skrzydeł bocznych przetrwały dobrze zachowane cztery sceny z życia
św. Mikołaja Biskupa – patrona kościoła.
Godne uwagi jest również rzeźbione, kamienne sakramentarium z 1497r. w
kształcie gotyckiej monstrancji ozdobionej strzelistymi filarami i dekorowane
rzeźbami aniołów i ludzkich głów a prześwity zdobione żelazną ozdobną kratą.
Z okresu renesansu pochodzą trzy płyty nagrobne (5) umieszczone na
zewnętrznych przedsionka

a okres

ścianach

manieryzmu reprezentuje chrzcielnica (6)

rzeźbiona w kształcie kielicha zdobiona wyobrażeniami herm i puttów.
Z okres baroku są dwa identyczne w formie ołtarze boczne z 1749 r z obrazami
w nastawach. Ołtarz prawy poświęcony jest św. Annie przedstawionej w obrazie

malowanym techniką olejną na płótnie. Obraz flankują św. Józef i św. Joachim. Na
ołtarzu lewym (7) na obrazie olejnym wyobrażenie św. Nepomucena a figury
przedstawiają św. Dorotę i św. Barbarę. Barokowe są również ustawione w nawie
figury św. Katarzyny a także Pieta (8) i figura Chrystusa Zmartwychwstałego (9)
znajdująca się w prezbiterium. Wszystkie rzeźby powstały w XVIII w.
Z XVII w pochodzi malowany techniką olejną na płótnie obraz św. Hieronima.
Przedstawia on nagie popiersie świętego zamyślonego w trakcie pisania. Jest jeszcze
jeden obraz z nieznaną datą powstania malowany na desce przedstawiający scenę
zmartwychwstania.
W elewacji kościoła i wewnątrz dawnej kaplicy nagrobnej znajduje się osiem
kamiennych barokowych płyt epitafijnych, zdobionych płasko rzeźbioną dekoracją.
Rzemiosło artystyczne to sześć ( cztery z 1739r. i dwa z 1751 r.) cynowych
świeczników profilowanych zdobionych motywem akantu oraz z połowy XVII w.
ażurowa wieczna lampka z brązu, pozłacana, zdobiona motywem palmet, wici
roślinnej, owoców granatu.

4. Kościół
i jego
zabytkowe
elementy w
fotografii

4.

8.
6.

9.

5.

7.
5.

5.

Zamurowane i przesunięte
Zamurowane okno
okno w prezbiterium na
na ścianie wschodniej ścianie północnej przy
dobudowie zakrystii.

Przypory dobudowane
do wieży kościelnej.

Zamurowane okna
szczelinowe na
ścianie północnej

Kościół usytuowany jest w samym „centrum wsi”. W pobliżu znajduje się
świetlica wiejska, biblioteka, sklep. W odległości 250m znajduje się
Publiczna Szkoła Podstawowa oraz boisko wiejskie.
5. Wybrane wydarzenia z powojennego życia wsi.
11 lutego 1945 r., krótko po północy do wsi wkraczają Rosjanie. W majątkach
Górnym i Dolnym ustanowiono komendantów, których zadaniem było dostarczanie
żywności dla wojska. Wysiedlenie większości niemieckich mieszkańców wioski
nastąpiło 26 czerwca 1945 r. i nieco później do wsi zaczęły napływać rodziny
polskich przesiedleńców najpierw z terenów zajętych i włączonych do ZSRR a
później z Polski centralnej. Administracyjnie Jelenin należał tuż po wojnie do

Gminy Potok (ob.Dzietrzychowice) później do Gromady Chotków a obecnie od
1975 do gminy wiejskiej Żagań.
Majątek w Jeleninie Górnym przekazano polskiej administracji od razu zaś
majątek w Jeleninie Dolnym był w dyspozycji Rosjan do końca 1947. Na bazie obu
majątków utworzono dwa odrębne Państwowe Gospodarstwa Rolne. Gospodarstwo
Jelenin Dolny samodzielne funkcjonowało jeszcze w pierwszej połowie lat
siedemdziesiątych i zostało włączone do PGR Jabłonów, zaś Gospodarstwo w
Jeleninie Górnym funkcjonowało do czasu rozwiązania PGR – ów w 1991 r.
Przy Państwowych Gospodarstwach Rolnych istniały dwa zakładowe przedszkola, a
po reorganizacji gospodarstw tylko przy PGR Jelenin Górny.
Szkołę Podstawową uruchomiono w 1946 r. w budynku po byłej niemieckiej
szkole ewangelickiej. Jednakże ze
względu na dużą liczbę dzieci zajęcia
odbywały się w kilku

różnych

budynkach na wsi, by później
przenieść zajęcia do budynku
dawnej

poniemieckiej restauracji i

części budynku po byłej plebani.

10. Nowe budynki szkoły po rozbudowie

W latach 60 XX w. mieszkańcy podjęli zadanie rozbudowy szkoły w czynie
społecznym. Ostatecznie rozbudowaną i wyposażoną w zupełnie nowy sprzęt szkołę
(10) ogrzewaną centralnie, z

7 izbami lekcyjnymi, z dużą zastępczą salą

gimnastyczną i wewnętrznymi sanitariatami otwarto 20 lutego 1970 r.
Na wydzielonych gruntach PGR, tuż przy szkole przy dużym zaangażowaniu
mieszkańców, a szczególnie młodzieży
wybudowano stadion wiejski. Budynek
gospodarczy (11) po sanitariatach

przy

szkole zaadaptowano na szatnie dla
piłkarskiego klubu sportowego. Klub
„Czarni” Jelenin powstał w 1952 r.

11.

Funkcjonowanie klubu,budowa stadionu
wiejskiego oraz adaptacja i remont budynku-szatni, a później sukcesy sportowe to w
bardzo dużej mierze zasługa, przez czterdzieści lat opiekuna i trenera (1964 – 2004)
– p. Mieczysława Dominika. Największe sukcesy amatorska drużyna piłki nożnej
zanotowała pod koniec lat osiemdziesiątych awansując do
klasy okręgowej, ale grała w niej tylko jeden sezon. Ponowny
duży awans klub uzyskuje w 2002 r. Wówczas w klubie w
sezonie 2002/2003 grają dwie drużyny - jedna w klasie B,
a druga złożona z dużej ilości zawodników z poza Jelenina w
IV lidze. Ze względów finansowych sezon rozpoczęty w Jeleninie
czwartoligowa kończy w Nowym Miasteczku

drużyna

firmując tam klub tylko nazwą

„Czarni” Jelenin i ulega rozwiązaniu. Drużyna z klasy B grając dalej w bieżącym
roku uzyskuje awans do okręgowej klasy A.
W ramach

poprawy

wizerunku wsi i

bezpieczeństwa wysiłkiem społecznym

zakryto kręgami betonowymi rów przy świetlicy wiejskiej - przed ogrodzeniem
PGR ,

a przy okazji remontu drogi przelotowej przez wieś dla zapewnienia

bezpiecznego dojścia dzieci do szkoły położono po jednej stronie jezdni

od

przepustu drogowego w centrum wsi asfaltowy chodnik.
W połowie lat siedemdziesiątych z dużym zaangażowaniem mieszkańców wsi
wybudowano wodociąg wiejski, wiele społecznych godzin pracowano przy
porządkowaniu skwerów, wykonywaniu ogrodzeń obiektów wiejskich, wykonaniu
na stadionie wiejskim miejsc dla widowni,niwelowaniu płyty boisk sportowych itp.
W latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i części osiemdziesiątych we wsi
funkcjonowały: Spółdzielnia Kółek Rolniczych z bazą maszynową, w ramach
OSM - Zlewnia Mleka, Spółdzielnia Usługowa, dwa sklepy GS – owskie a później i
bar, Urząd Pocztowy Jelenin, Wiejski Ośrodek Zdrowia, Klub Prasy i Książki Ruch.
Aktywność ówczesnej przewodniczącej
Koła Gospodyń Wiejskich, jej zabiegi
w gminie, GS-ie i SKR doprowadzają do

wyremontowania

budynku

gminnego

na wiejski punkt KGW z usługami
maglowania i wypożyczaniem naczyń.
KGW w tym samym miejscu i z tymi samymi usługami choć w mniejszym zakresie
i w oczekującym na remont budynku funkcjonuje do dziś
Wieś nie miała swojej biblioteki jedynie punkt biblioteczny przy klubie Ruch.
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej na ½ etatu uruchomiona została dopiero po
dobudowaniu schodów i przeprowadzonym remoncie pomieszczenia nad byłym
klubem Ruch w październiku 1986 r. i funkcjonuje tam do chwili obecnej.
Ważną rolę i w tamtych i obecnych czasach odgrywa utrzymująca stałą gotowość i
szkoląca również młodzież
zaangażowaniu

strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna. Dzięki dużemu
dużym

nakładem

ich

pracy

wyremontowano

pomieszczenie przeznaczone na remizę strażacką.
SYTUACJA SOŁECTWA PO OKRESIE PRZEMIAN USTROJOWYCH
Początek lat dziewięćdziesiątych i czasy obecne to dla wsi sytuacja bardzo
trudna. W wyniku przemian ustrojowych ze wsi znikają zakłady i instytucje służące
mieszkańcom wsi i dające części z nich pracę. Likwidacji ulegają

PGR-y,

rozwiązuje się SKR, po reorganizacji służby zdrowia zamknięty zostaje ośrodek
zdrowia, nieco później do Tomaszowa przeniesiony zostaje Urząd Pocztowy,
przestaje funkcjonować Klub Prasy i Książki, swoją działalność ogranicza GS,
zlikwidowana zostaje zlewnia mleka. We wsi pozostają - szkoła, kościół, rozkręca
swą pracę wspomniana wcześniej Filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Po pewnym
czasie działalność rozpoczynają dwie prywatne placówki handlowe i dwa a obecnie
jeden bar .
Wspomniana wcześniej Filia GBP w Jeleninie ma do dyspozycji jedno duże
ogrzewane jeszcze piecem kaflowym ale mało funkcjonalne pomieszczenie. W
zasadzie niczego poza wypożyczaniem książek nie da się tam robić. Mimo to

kierowniczka placówki organizuje z dziećmi zajęcia, przeprowadza konkursy
plastyczne, konkursy czytelnicze, przygotowywane są prace na wystawy i konkursy
w ŻPK tak jak choćby wykonanie palm na konkurs wielkanocny ( 2007 r.
wyróżnienie nagrodą pracy D. Urszulak). W pomieszczeniu biblioteki od dwóch lat
odbywają się w okresie jesienno – zimowo - wiosnnym spotkania grupy
uczestników Młodzieżowego Koła Filatelistycznego
„ Kancer ” w Jeleninie. Eksponaty filatelistyczne
prezentowane były na okręgowych i krajowych
wystawach filatelistycznych w Koszalinie, w Oławie,
w Poznaniu, w Kargowej. Na wystawie Krajowej
II stopnia w Lesznie eksponat - B.Wożnicy – „Historia
sportu i olimpiad” w klasie młodzieżowej eksponatów
tematycznych zdobył II miejsce -medal duży pozłacany.
Od początku roku 2008 biblioteka pracuje w wymiarze pełnego etatu. Od lipca do
biblioteki pozyskano dwa zestawy komputerowe oraz

laptopa z

dostępem do

internetu przez sieć telefonii komórkowej. Pomieszczenie biblioteki – ze względu
na bezpośrednie położenie budynku przy samej szosie przez przejeżdżające ciężkie
samochody ma popękane i mocno zniszczone ściany nośne i wymaga pilnego
remontu.
Działalność kulturalną dla mieszkańców wsi, organizację imprez przejmują na
siebie pierwotnie szkoła, później włącza się sołtys i Rada Sołecka.
Po opuszczeniu terytorium naszej gminy i kraju wojsk radzieckich leśne
tereny łowieckie wokół Jelenina obejmuje Koło Łowieckie „Artemida” z
Warszawy. W wyniku współpracy podjętej przez szkołę z myśliwymi – wspólne
akcje dzieci przy sprzątaniu lasu,
zbieranie karmy dla zwierząt,
wspólna organizacja kuligu i
ognisk - szkoła otrzymuje w
prezencie od koła pierwszy

komputer ATARI, który na
początek służy głównie do
gier dla dzieci

uczestników

szkolnej świetlicy profilaktycznej.
Powstanie świetlicy to efekt współpracy szkoły z Lubuskim Towarzystwem
„Trzeźwość” i Zarządem Okręgowym TPD w Zielonej Górze. W wyniku
współdziałania z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
uruchomione zostaje w szkole dożywianie dla dzieci. Początkowo jest to drugie
śniadanie później również jednodaniowy posiłek obiadowy.
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych KŁ przekazuje szkole ponad 20
zestawów komputerowych (częściowo sprawnych i uszkodzonych) wycofanych z
użytku przez Pocztę Polską Zarząd Główny w Warszawie. Sposobem gospodarczym
uruchomiona zostaje pierwsza w gminie szkolna pracownia komputerowa na
czternaście stanowisk uczniowskich z dostępem do internetu. Obecnie szkoła
dysponuje dwiema pracowniami już z całkowicie nowym sprzętem komputerowym.
Współpraca z ZO TPD zaowocowała kilkukrotnie organizacją na terenie szkoły
tygodniowego zimowiska bądź dwutygodniowych zajęć wakacyjnych dla dzieci
pozostających w miejscu zamieszkania.
W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych szkoła i Komitet Rodzicielski
rozpoczynają organizację w okresie Świąt Bożego Narodzenia Mikołajek, Jasełek i
Wigilii dla Seniorów Wsi, popularyzację świątecznych zwyczajów wielkanocnych,
oraz majowo-czerwcowych szkolno-wiejskich festynów sportowo-rekreacyjnych .
Kontynuowane są szkolno-wiejskie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,

Powitania Wiosny, Dnia Matki. Co roku

jesienią organizowane było Święto

Pieczonego Ziemniaka dla zuchów i harcerzy Hufca ZHP Żagań.
Kilkakrotnie wspólnie z Radą Sołecką organizowano dożynki wiejskie z występami
uczniów, konkursami, konkurencjami sportowo-rekreacyjnymi i zabawą taneczną

Program artystyczny w wykonaniu uczniów

Konkurencją dla wiejskich siłaczy - rzut klocem
drewna na odległość

dla mieszkańców wsi. Festyny i dożynki odbywały się na powietrzu najpierw na
tzw. deskach później na betonowym boisku przyszkolnym koszykówki wykonanym
z dużym udziałem społecznym mieszkańców.
Dzięki dużemu zaangażowaniu sołtysa wsi p. Mariana Hrycaka i członków
rady sołeckiej w odremontowanej sali wiejskiej coraz częściej organizowane są
imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi.

Po wprowadzeniu zmian w systemie oświaty zmniejsza się ilość oddziałów
szkoły do sześciu plus oddział przedszkolny. Dzieci do gimnazjum dojeżdżają
autobusem szkolnym do Tomaszowa. Zmniejszają się też możliwości organizacji
przez szkołę imprez dla środowiska (mniejsza ilość i mniejsze dzieci ). Dla dzieci
pozostających na miejscu, dla zwiększenia możliwości wszechstronnego ich
rozwoju nauczyciele szkoły opracowuję specjalne projekty. W ten sposób pozyskano
dodatkowe środki w sezonie 2006/2007 na organizację zajęć pod hasłem „Nie
mamy czasu na nudę”, a w sezonie 2007/2008 na „Wędrówki ze sztuką”. Młodzież
starsza - gimnazjalna czy ponad gimnazjalna powracająca po zajęciach do domów
ze względu na środki komunikacji nie miała praktycznie możliwości korzystania z
dodatkowych programów i zajęć.
Bardzo poważny problem szczególnie w ostatnich latach zaczyna stanowić dla
mieszkańców wsi komunikacja publiczna. Jej „funkcjonowanie” prowadzi
praktycznie do degradacji naszego środowiska i nikt tego problemu zdaje się nie
dostrzegać. Linia

kolejowa Żagań

– Nowa Sól uruchomiona w 1890 r.
zostaje zamknięta w 1992 r. Choć stacja
PKP znajduje bardzo daleko od centrum
wsi, to koleją można było bezpośrednio
dojechać do Jeleniej Góry, Poznania,Szczecina, Nowej Soli lub Zielonej Góry.
Ze względu na likwidację wielu kursów PKS i niedostosowanie rozkładów jazdy do
potrzeb, wielu mieszkańców nie może znaleźć zatrudnienia choćby w Żaganiu, bo
nie ma możliwości dojazdu

na godz. 6.oo czy 7.oo rano. Pierwszy i tylko w dni

nauki szkolnej autobus do Żagania odjeżdża z Jelenina o 7.oo, zaś do Kożuchowa
lub Nowej Soli dopiero o 8.4o. Jeszcze trudniej jest wrócić z pracy, gdy się ją już
ma, w okresie wakacji i dni wolne od szkoły, bo ostatni PKS w stronę Jelenina
odjeżdża o 15,45.

Jakie możliwości dostępu do szkół w Żarach, Nowej Soli czy

Zielonej Górze ma młodzież ponadgimnazjalna

skoro

miejscowości bezpośrednio i codziennie dojechać na zajęcia.

nie można

do tych

W ostatnim okresie czasu, w obecnie trwającej kadencji samorządu wiejskiego
dzięki staraniom sołtysa i zarazem radnego RG w Żaganiu oraz Rady Sołeckiej z
funduszy gminy odremontowana została i wyposażona w nowy sprzęt świetlica
wiejska i pomieszczenia po byłej klubokawiarni wyposażona w zaplecze kuchenne
i wewnętrzne sanitariaty. Kuchnia posiada urządzenia schładzające oraz zestaw
naczyń umożliwiający

organizowanie przyjęć

rodzinnych,

wesel i zabaw

wiejskich. W odnowionym lokalu odbywają się uroczystości z okazji Dnia Matki,
organizowane są

zabawy choinkowe z

paczkami dla

dzieci, uroczystości

dożynkowe, zapraszane są zespoły ludowe i śpiewacze.
Staraniem wiernych, aktywu wiejskiego i sołtysa oraz proboszcza parafii z
funduszy składkowych mieszkańców przy znacznym wsparciu środków gminnych
w kościele

filialnym zainstalowano nowe urządzenia nagłaśniające, wykonano

witraże okien w prezbiterium odmalowano wnętrze kościoła, wstawiono okna na
wieży kościelnej i zamontowano nowe zabezpieczenia wejść. Z okazji jubileuszy
kapłańskich zamontowano tablicę pamiątkową poświęconą duszpasterzom naszego
kościoła – proboszczom okresu
dokumentację

remontu elewacji

powojennego. Aktualnie
budynku

kościoła łącznie

przygotowano
z

uzyskaniem

niezbędnej zgody Konserwatora Wojewódzkiego.
Społeczność wiejska w wypadku wskazania jej właściwych motywacji potrafi
zorganizować się i dobrze ze sobą współpracować tworząc wymierne efekty tego
działania. Wspólna praca różnych pokoleń – ludzi dorosłych, młodzieży i dzieci
może uczynić życie mieszkańców znośniejszym i ciekawszym i przyczynić się do
rozwoju wsi.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE
MIEJSCOWOŚCI

Reasumując:
- Obszar działania sołectwa:
obszarem działania sołectwa jest miejscowość Jelenin;



- Walory wsi :
dość dogodne położenie wsi – przez miejscowość przebiega droga



wojewódzka łącząca Żagań z Poznaniem;
liczba mieszkańców – 739 osoby – zalicza nas do większych wsi w Gminie



Żagań;


mamy swoją Szkołę Podstawową;



mamy swój kościół filialny pw. św. Mikołaja Biskupa;



we wsi jest kilka zabytkowych obiektów architektury – kościół z XIII w.,
zabytkowy pałac w stylu neoklasycystycznym ( w remoncie) oraz budynek po
byłej Gorzelni

w Jeleninie Górnym, ruiny pałacu z XVIII w

Jeleninie

Dolnym;
walory przyrodniczo - krajobrazowe – otoczenie kompleksami leśnymi z



miejscami występowania różnych gatunków rośli i zwierząt
występowanie pomników przyrody – ponad 100-letni cis (park przy pałacu w



J. Górnym), 3 dęby i 2 platany (park przy ruinach pałacu przy J. Dolnym)
- Znaczenie kulturowe wsi:


Mimo zdegradowanej części przestrzennej – wiele budynków i obiektów
zostało już rozebranych lub jest w ruinie – wieś częściowo zachowała swoje
elementy. Rejestrem zabytków objęty jest : - kościół filialny;



Ewidencją konserwatorską objęte są: -

zespół folwarczny z Pałacem i

Gorzelnia w Jeleninie Górnym.
- Funkcje sołectwa:


funkcja kulturalno- oświatowa w związku z lokalizacją Szkoły Podstawowej i
Filii Gminnej Biblioteki Publicznej;



religijna – kościół filialny;



w niewielkim stopniu funkcje usługowo – handlowe - sklepy spożywcze, bar,
ajencja pocztowa;



część wsi stanowią dwa osiedla mieszkaniowe po byłych PGR – ach;

- Mieszkańcy:


rolnicy;



pracownicy zakładów pracy z terenu miejscowości oraz gminy i poza nią;



emeryci i renciści;



bezrobotni;



dzieci i młodzież ucząca się na terenie Jelenina, Tomaszowa, Żagania i w
innych miejscowościach;



byli pracownicy PGR – ów;



kilka osób zajmujących się usługami i handlem;

- Źródła utrzymania:


praca zarobkowa na terenie miejscowości, na terenie gminy i poza terenem
gminy;



praca we własnym indywidualnym gospodarstwie rolnym;



praca w placówkach oświatowych i kulturalnych;



świadczenia socjalne typu : emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych;



praca na własny rachunek w usługach i handlu;

- Formy zorganizowania mieszkańców:


dzieci i młodzież szkolna w ramach zajęć szkolnych i zespołach zajęć
pozalekcyjnych;



kobiety w ramach Koła Gospodyń Wiejskich a także w Zespole Żywego
Różańca przy kościele filialnym;



sportowcy w ramach Klubu Sportowego „Czarni” Jelenin;



strażacy w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenin;



grupa dzieci i młodzieży przy FGBP w Młodzieżowym Kole Filatelistycznym
„Kancer” Jelenin;

- Sposoby rozwiązywania problemów:


rozwiązywanie problemów we własnym zakresie;



organizowanie spotkań i zebrań Rady Sołeckiej;



organizowanie zebrań wiejskich;

- Wygląd wsi:


zabudowa rozciągnięta (wzdłuż drogi Jabłonów- Siecieborzyce) z przewagą
typu rzędowego (budynki i gospodarstwa po obu stronach drogi)



duże zadrzewienie z dwoma zdewastowanymi skupiskami starodrzewów –
byłe parki przy pałacach w Jeleninie Dolnym i Górnym;



bardzo wąskie pobocza, w centrum wsi mało bezpieczne przejście a w kilku
innych miejscach brak oznakowanych przejść przez drogę główną w drodze
do sklepu, baru i ajencji pocztowej czy w stronę cmentarza;



drogi w kilku miejscach wsi: od nr 1 do 4 i jeszcze 200 m, przez osiedle PGR
Jelenin Górny, droga na cmentarz, droga od świetlicy a także od sklepu GS do
kościoła i dalej do KGW, nieuporządkowane i bez chodnika lewe pobocze od
świetlicy do przepustu w stronę szkoły to drogi gruntowe, wyboiste a w
okresie opadów pełne kałuż nie do przejścia;



brak uporządkowanego miejsca do parkowania przy cmentarzu wiejskim;

- Tradycje i obyczaje pielęgnowane przez mieszkańców:


indywidualne formy pielęgnacji różnorodnych tradycji i zwyczajów w
rodzinach mieszkańców;



kultywowanie tradycji religijnych;

- Wygląd mieszkań i obejść gospodarskich:


dominuje stara zabudowa wsi (we wsi buduję się dopiero piąty budynek
mieszkalny od podstaw), zabudowania gospodarcze z kamienia;



osiedla po - PGR – owskie

typowe

budynki z lat sześćdziesiątych i

siedemdziesiątych XX w.;


zróżnicowana dbałość o estetykę oraz ład i porządek na posesjach;
zauważalny duży postęp w tym zakresie;



wiele gospodarstw ma estetycznie zagospodarowane swoje obejścia.
Kilkakrotnie gospodarstwa z Jelenina wyróżniane były w konkursie na
„Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej” w Gminie Żagań.

- Stan sanitarny otoczenia i środowiska:


wieś posiada własne ujęcie wody i wodociąg;



prowadzona jest zbiórka odpadów z gospodarstw domowych przez MPOiRD;



brak kanalizacji ściekowej powoduje, że część gospodarstw domowych
odprowadza ścieki bezpośrednio do strumyka wiejskiego mocno go
zanieczyszczając;

- Powiązania komunikacyjne:


wieś w jej połowie przecina ruchliwa droga wojewódzka (296) łącząca Żagań
z Nową Solą



miernie zorganizowany jest kołowy transport publiczny;

- Propozycje dla dzieci i młodzieży:


Jelenin

jest

siedzibą

6-klasowej

Szkoły

Podstawowej

z

oddziałem

przedszkolnym w związku z tym dzieci w czasie trwania zajęć korzystają z
zasobów szkoły, jednego posiłku w kuchni przyszkolnej a po zajęciach z kół
zainteresowań, zajęć sportowych w ramach SKS;


młodzież klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych posiada
możliwość organizacji czasu w Filii GBP;



młodzież z klas gimnazjalnych i starszych ma możliwość trenowania w KS
„Czarni” Jelenin



brak

systematycznej pracy zespołów rozwijających zainteresowania

młodzieży i organizującej czas wolny poza wyżej wymienionymi;

- Propozycje dla innych mieszkańców wsi:


organizacja okazjonalnych imprez okolicznościowych typu – Dzień Matki,
spotkania seniorów wsi, Jasełka, dożynki wiejskie, zabawy taneczne

III.

ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA JELENIN

- Środowisko przyrodnicze:


walory przyrodnicze – kompleks leśny otaczający wieś z zasobami różnej
roślinności i zwierzyną łowną;
- nieuporządkowany kompleks parkowy – Jelenin Dolny z pomnikami
przyrody;



wody powierzchniowe
- wieś nie posiada naturalnych zbiorników wodnych poza mocno
zanieczyszczonym i niezmeliorowanym ciekiem wodnym piątego rzędu;
- do najbliższego naturalnego zbiornika wodnego – rzeki Bóbr jest 12 km;

- Środowisko kulturowe:


walory architektury, zabytki i osobliwości kulturowe
- kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa z połowy XIII w. z zabytkowymi
elementami sztuki gotyckiej, baroku, manieryzmu i kilkusetletnimi
renesansowymi płytami nagrobnymi;
- neoklasycystyczny (niszczejący) pałac z

zabudowaniami gorzelni

(własność prywatna) w Jeleninie Górnym;
- wzgórze piwniczne ???
- „diabelski kamień” na placu kościelnym;
- ruiny zamku w Jeleninie Dolnym;


walory zagospodarowania przestrzennego
- zachowany układ drożny wsi;
- zróżnicowany krajobraz rolniczy z dużym udziałem roślinności
naturalnej

- Obiekty i tereny:


działki pod zabudowę mieszkaniową, zakłady usługowe

- Gospodarka rolnictwo:


firmy produkcyjne i zakłady usługowe - poza placówkami handlowymi
inne firmy nie występują



gospodarstwa rolne

- Sąsiedztwo :


korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo geograficzne i duże miasto
- niezbyt dobre położenie geograficzne na krańcu północno-wschodnim
gminy w odległości 12 km od Żagania i tyleż od Kożuchowa i w
bezpośrednim sąsiedztwie gminy Brzeźnica



najbliższe zabytki
- Jabłonów – kościół p.w. św. Andrzeja z XIII w., barokowy dwór opata z
XVII w., przydrożna (kier. Żagań) XVIII wieczna kapliczka pasyjna;
- Żagań – Zespół Poaugustiański wraz z kościołem WNMP z XIV wieku,
barokowy pałac, kościół Nawiedzenia NMP z 1484 r.,Kaplica Świetego
Grobu z 1598 r., kościół św. Piotra i Pawła oraz dawne kolegium
jezuickie z XIII w., kościół Świętego Krzyża z 1849 r., wieża dawnego
kościoła ewangelickiego z lat 1843-47;
- Kożuchow – kościół parafialn p.w. NMP z XIII w.,XIII i XIV wieczne
mury obronnei Brama Krośnieńska, kościół św. Ducha z XIV w., XIV
wieczny książęcy zamek, który był też i klasztorem zakonu karmelitów,
zbrojownią i siedzibą najznakomitszych rodów, ratusz miejski.

- Instytucje:


szkoły – Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, do której uczęszcza...
uczniów;



biblioteki – Filia Gminnej Biblioteki Publicznej – służąca rozwijaniu i
zaspakajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i
rozwoju kultury;

- Ludzie i organizacje społeczne:


mieszkańcy wg struktury wiekowej -

Jelenin zamieszkuje 707

mieszkańców - 345 kobiet i 362 mężczyzn. W wieku produkcyjnym jest
446 mieszkańców (191 kobiet i 255 mężczyzn), w poprodukcyjnym jest
103 mieszkańców (77 kobiet i 26 mężczyzn ) zaś dzieci i młodzieży w
wieku przedprodukcyjnym jest 158 ( 77 dziewcząt i 81 chłopców )


organizacje społeczne – Koło Gospodyń Wiejskich



stowarzyszenia – „Koło Żywego Różańca” przy kościele filialnym
- Ludowy Zespół Sportowy „Czarni” Jelenin

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI JELENIN

Analiza SWOT


mocne strony :
- dość bliska odległość dużych miast;
- wieś zwodociągowana;
- wysoki stopień telefonizacji
- rosnące zamiłowanie do porządku i ładu;
- tradycja wspólnej pracy na korzyść lokalnej społeczności;
- religijność;
- patriotyzm lokalny i regionalny;
- dobre wychowanie młodzieży;
- aktywna rada sołecka
- aktywna młodzież działająca w klubie sportowym i jednostce straży
pożarnej;



słabe strony:
- bieda i duże bezrobocie
- patologie społeczne;
- brak czasu dla dzieci;
- niski poziom wykształcenia;
- brak zajęć pozalekcyjnych w czasie wolnym od nauki;
- brak miejsca do spotkań kulturalnych;
- bardzo słaby dostęp do internetu;
- słaba estetyka , mała

funkcjonalność lub słaby stan techniczny

niektórych budynków użyteczności publicznej;
- zły stan techniczny dróg wiejskich;
- niezadawalający stan poboczy, brak chodników;
- brak kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- niedostatecznie urządzone i zagospodarowane tereny przyległe do
budynków użyteczności publicznej;
- niedostateczny stan komunikacji publicznej;



szanse
- w miarę dobre – korzystne położenie geograficzne;
- dobry klimat dla rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości – możliwość
uzyskania wsparcia z funduszy europejskich lub funduszy celowych;
- wzrost zainteresowania nauką i kulturą;
- rozwój internetu;
- tworzenie bazy agroturystycznej ?!



zagrożenia
- duże bezrobocie;
- bieda;
- uzależnienie od alkoholu;

- narastające problemy socjalne – niewystarczający zakres pomocy
społecznej;


wnioski

Z zaprezentowanej analizy wynika, że standard życia w naszej miejscowości
jest dość niski:
- jest wiele niedociągnięć i braków w infrastrukturze wsi,
- w życiu mieszkańców jest dużo biedy, bezrobocia oraz uzależnienia
alkoholowego.
Pomimo, że o istniejących niedociągnięciach powszechnie wiadomo i mówi się
o nich, to wśród wielu ludzi istnieje jakaś powszechna niemoc i przekonanie:
- po co próbować coś zmieniać na lepsze i tak to się nie uda,
- nie dostaniemy na te zmiany pieniędzy.
Z drugiej strony zaprezentowany materiał pokazuje, że trochę w naszej wsi
dotąd zrobiliśmy sami, gdy tylko:
- mamy wytyczony dokładnie cel i sprecyzowane konkretne zadania,
które po zrealizowaniu uczynią nasze życie ciekawszym i znośniejszym
(temu celowi ma służyć między innymi niniejszy materiał),
- znajdziemy w swoim środowisku „liderów”, którym „ będzie chciało
się chcieć” i którzy zmobilizują nas do wspólnego działania;
- trafimy na sprzyjający klimat i możliwość pozyskania środków na
realizację przyjętych zadań;
Obecnie mamy możliwość pozyskania środków na poprawę życia i rozwój naszej
miejscowości czy to z Unii Europejskiej opracowując konkretne programy czy z
różnych fundacji
Wzrost

wspomagających

zainteresowania

nauką

wieś.

Wzrasta aktywność

wśród

młodzieży

daje

mieszkańców.

szansę

rozwoju

przedsiębiorczości a tym samym wzrostu zamożności społeczeństwa a w
konsekwencji prowadzić będzie do spadku bezrobocia. Choć niewiele naturalnych
atutów daje nam nasza miejscowość, to walka z marginalizacją życia, występującymi

patologiami jest możliwa poprzez właściwą

organizację życia społecznego i

kulturalnego i profilaktykę uzależnień.

WIZJA ROZWOJU WSI
Wizja wsi powstała w

wyniku dyskusji mieszkańców i odwołując się do

przeszłości przedstawia się na najbliższe 10 lat następująco :
Jelenin rozwijającą się i bezpieczną wsią mieszkańców coraz bardziej
zadowolonych z poziomu zaspokojenia i możliwości rozwoju swych
podstawowych potrzeb życiowych, społecznych i kulturowych.
Co ma naszą wieś wyróżniać?

estetyka i czyste, nieskażone środowisko
usługowe i ma być miejscem gdzie

Jakie ma pełnić funkcje?

spokojnie można po pracy i nauce
odpocząć oraz zaspokoić swoje podstawowe
potrzeby kulturalne.

Kim mają być mieszkańcy?
W jaki sposób ma być zorganizowana
wieś i jej mieszkańcy?

aktywni, w pełni identyfikujący się z wsią i o
nią dbający
organizacje społeczne i stowarzyszenia

Jak mają być rozwiązywane problemy? poprzez dyskusję
Jak ma wyglądać nasza wieś?

estetycznie z dużą ilością zieleni

Jakie obyczaje i tradycje mają być u

rozpoznane i kultywowane tradycje oraz

nas pielęgnowane i rozwijane?

zwyczaje ludowe, sportowe i religijne

Jak mają wyglądać mieszkania i
obejścia?

estetycznie
estetyczny, z uporządkowanymi drogami

Jaki ma być stan otoczenia i

wewnętrznymi, z bezpiecznymi w drodze do

środowiska?

szkoły i miejsc publicznych przejściami –
czyli dużo lepiej niż obecnie

Jakie ma być rolnictwo?

dochodowe i zmodernizowane

Co zaproponujemy mieszkańcom w
najbliższym czasie ?

w dobrym stanie utrzymany najstarszy
zabytek we wsi - kościół filialny p.w.
św. Mikołaja B-pa,
- wiejski obiekt kulturalny – świetlicę z
biblioteką i estetycznie zagospodarowanym
otoczeniem;
- wygospodarowany na terenie gminnym
przyległym do cmentarza parking dla
samochodów,
- podjęcie działań w celu polepszenia stanu
komunikacji publicznej;
- wygospodarowany i urządzony teren do

Co zaproponujemy jeszcze ?

zajęć rekreacyjno sportowych na terenie

(co jest niezbędne do wykonania w

byłego gospodarstwa w Jeleninie Dolnym;

naszej miejscowości)

- funkcjonalny obiekt Koła Gospodyń
Wiejskich;
- poprawiony stan wewnętrznych gruntowych
dróg gminnych z bezpiecznymi przejściami
przez drogę główną;
- zmodernizowany budynek szatni i boisko
treningowe dla KS „Czarni” Jelenin;
- uruchomienie zajęć popołudniowych dla
młodzieży i innych mieszkańców wsi.

Powyższa tabela przedstawia wizję stanu docelowego jak ma wyglądać organizacja
naszej wsi za 10 – 12 lat?

KIERUNKI DZIAŁAŃ
Rozwój sołectwa Jelenin czyniąc je miejscem życia mieszkańców mających
możliwość zaspokojenia

podstawowych

potrzeb

życiowych, społecznych

i

kulturowych ma nastąpić dzięki wprowadzeniu i zrealizowaniu przedstawionych
poniżej priorytetów, celów, projektów oraz zadań.
Priorytet I - „Ochrona zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego

Cel 1. Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego
 Renowacja elementów zabytkowych wsi - wykonanie elewacji
budynku XIII – wiecznego kościoła filialnego;
 Renowacja ołtarzy bocznych i figur barokowych w kościele
filialnym
 Rozeznanie zachowanych w środowiskach rodzinnych zwyczajów
i tradycji ludowych, które byłyby promowane w

środowisku

lokalnym – we współdziałaniu ze szkołami zebranie wspomnień i
opisów rodzinnych tradycji i zwyczajów ( np. w formie konkursu);
Priorytet II - „ Poprawa infrastruktury ”
Cel 1: Modernizacja i rozwój infrastruktury
 Modernizacja pomieszczeń i uzupełnienie wyposażenia Filii
Biblioteki Publicznej ;
 Uporządkowanie

i

upiększenie

terenów

zielonych

w miejscowości Jelenin
 Wygospodarowanie

na

gruncie

gminnym

przyległym

cmentarza terenu i urządzenie parkingu przycmentarnego;

do

 Modernizacja budynku KGW – naprawa dachu, remont ściany
szczytowej i wykonanie dwóch kabin sanitariatów, odnowienie
pomieszczeń;
Cel 2: Modernizacja i rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej
 Wykorzystanie dla potrzeb treningowych oraz organizacji zajęć
sportowych dla

młodzieży

niezrzeszonej

szkolnej sali

gimnastycznej ( zawarcie umowy i ustalenie zasad korzystania z
pomieszczeń z dyrekcją szkoły);
 Dokończenie budowy boiska treningowego i renowacja boiska
przyszkolnego;
Priorytet III - Komunikacja i bezpieczeństwo

Cel 1: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej we wsi
 Poprawa

stanu wiejskich dróg gminnych – utwardzenie i

uporządkowanie nawierzchni dróg gruntowych
 Wyznaczenie

bezpiecznych przejść przez drogę główną,

rozważenie możliwości zamontowania świateł przy przejściu z
drogi od kościoła w stronę świetlicy;
 Modernizacja

(przebudowa) drogi gminnej w miejscowości

Jelenin (droga nr F005909 dz. nr 561, 221, 27/20, 27/70, 580/2,
27/65, 27/68, 27/13, 27/61 )

Cel 2: Poprawa stanu publicznej komunikacji kołowej
 Podjęcie działań mających na celu uruchomienie kursów
komunikacji publicznej w dogodnych wczesnych godzinach
rannych umożliwiających bezpośredni dojazd do pracy lub szkoły
w Żaganiu Kożuchowie, Nowej Soli czy Zielonej Górze i powrót.
 Rozważenie

–

analiza

możliwości

przynajmniej dwóch kursów

takiego

ustawienia

autobusów MZK jeżdżących z

Żagania do Chodkowa by mogły przejeżdżać przez naszą
miejscowość

Priorytet IV – „ Poprawa warunków kulturalnych mieszkańców
Cel 1: Tworzenie warunków do rozwoju kultury obszaru wiejskiego
 Organizacja

zespołów

stałych zajęć wg

zapotrzebowania

młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi;
 Organizacja spotkań kulturalnych i rodzinnych dla mieszkańców
wsi;
Cel 2: Integracja mieszkańców wsi
 Podnoszenie poziomu edukacji mieszkańców z wykorzystaniem
świetlicy, biblioteki, KGW i szkoły;
 Organizacja we współdziałaniu ze szkołą imprez integrujących
społeczność m. in.:
 Dzień Babci i Dziadka
 Dzień Matki

 Dzień Dziecka
 Dożynki wiejskie
 Dzień Seniora i Jasełka
 Sylwester
 Organizacja zabaw i dyskotek dla

najmłodszych przy okazji

spotkań wiejskich i rodzinnych
Kiedy zacząć? Czy teraz jest sprzyjający klimat ? Czy jeszcze poczekać?
Czekać już dalej nie można, bo rozsypie nam się wszystko jak nasz Pałac z Jelenina
Dolnego w okresie powojennym. Zabiegajmy o to by naprawiać i utrzymać to co
pozostawiła nam przeszłość i budować lepszą przyszłość.

OPIS I UZASADNIENIE PROJEKTU NA TLE STANU
RZECZYWISTEGO I KONCEPCJI ROZWOJOWEJ WSI
Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Jelenin (droga nr
F005909 dz. nr 561, 221, 27/20, 27/70, 580/2, 27/65, 27/68, 27/13, 27/61 )
Cele odnowy Poprawa infrastruktury komunikacyjnej we wsi
Opis planowanego projektu
Celem

projektu

jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach

wiejskich jakim jest miejscowość Jelenin.
Planuje się przebudowę drogi na odcinku o nawierzchni gruntowej – tłuczniowej
przebiegającej w ciągu zabudowań.
Przedmiotowa operacja będzie wykonywana we wsi Jelenin w gminie wiejskiej
Żagań, powiecie żagańskim, województwie lubuskim.

Wzdłuż planowanego do

przebudowy odcinaka drogi jest zwarta zabudowa mieszkaniowa. Jednym z
podstawowych problemów lokalnych tej wsi jest brak właściwie rozwiniętej
infrastruktury komunikacyjnej. Szczególnie uwidacznia się to w utrudnionym
dojeździe do drogi wojewódzkiej nr 296 relacji Kożuchów – Żagań. W chwili
obecnej służy temu droga o nawierzchni jezdnej z kruszywa łamanego,

nieregularnego kamienia polnego. Ze względu na brak prawidłowo działającego
odwodnienia tworzą w mokrej porze liczne kałuże a stan drogi w dużej mierze
zależy od warunków atmosferycznych.
Zły stan nawierzchni drogi stwarza dla mieszkańców wsi uciążliwości w postaci
zwiększonego hałasu oraz drgań oddziaływujących na budynki mieszkalne i
gospodarcze osłabiając ich konstrukcję.
Przebudowa drogi zwiększy standard, poprawi bezpieczeństwo i warunki przejazdu.
Usprawni dojazd mieszkańców do zakładów pracy a dzieci do szkół. Zwiększy się
szybkość dojazdu służb ratunkowych do potrzebujących. Przebudowa tego odcinka
drogi spowoduje równy dostęp mieszkańców do elementów cywilizacyjnych i
przeciwdziała ich marginalizacji. Polepszy się dostęp mieszkańców do ośrodków
kultury, oświaty, ośrodków opieki medycznej oraz zakładów pracy.
Poruszanie się drogą, jest także utrudnione dla osób niepełnosprawnych. Liczne doły
oraz wyboista nawierzchnia praktycznie uniemożliwiają sprawne, samodzielne
przemieszczanie się.
Kolejnie równie ważnym aspektem skłaniającym do realizacji projektu jest
oczekiwany wzrost atrakcyjności wsi.
Zadanie

wpłynie

na

poprawę

dostępności

komunikacyjnej

lokalnych

przedsiębiorstw. Projekt sprzyja podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i
konkurencyjności przedsiębiorstw. Lokalne przedsiębiorstwa będą mogły rozwijać
swoją działalność. Wzdłuż przedmiotowej drogi usytuowane są gospodarstwa rolne
oraz świetlica wiejska.

