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Mi³oœnicy Ziemi Kroœnieñskiej w Jedliczu
Mi³oœnicy Ziemi Kroœnieñskiej rozsiani po ca³ym
kraju co roku organizuj¹ wspólne spotkanie
w jednym z miast Polski. Tym razem Zarz¹d
G³ówny Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi
Kroœnieñskiej z siedzib¹ w Kroœnie zorganizowa³
spotkanie w Jedliczu, po³¹czone ze zwiedzaniem
gminy. W sobotni s³oneczny poranek Mi³oœnicy
Ziemi Kroœnieñskiej z Warszawy, Krakowa,
Wroc³awia, Krosna i innych miejscowoœci spotkali
siê w Gminnym Oœrodku Sportu i Rekreacji
w Jedliczu. To spotkanie sta³o siê doskona³¹ okazj¹
do promocji Gminy. Na tê okolicznoœæ
przygotowano prezentacjê dotycz¹c¹ zmian jakie
nast¹pi³y w gospodarce, oœwiacie czy infra-
strukturze w Gminie Jedlicze na prze³omie
ostatnich lat. Spotkanie s³u¿y³o tak¿e promocji
lokalnych artystów.
W hali pan Stanis³aw Stopkowicz przygotowa³ dla
wszystkich wystawê swoich prac, du¿ym zaintere-
sowaniem cieszy³y siê szable, topory oraz robi¹ca spore
wra¿enie kolczuga, nowe “dzie³o” jedlickiego artysty.
Po krótkim odpoczynku i rozmowach wszyscy udali siê

do koœcio³a parafialnego, Domu Przedpogrzebowego,
kaplicy oraz na cmentarz, gdzie zapalili symboliczne
znicze i uczcili minut¹ ciszy pamiêæ zmar³ych.
Odwiedzili groby Tutusa Trzecieskiego, Stanis³awa

Ordyny, córek Marii Konopnickiej, Genera³a Jana
Hempla. Rolê przewodnika pe³ni³ Pan Zdzis³aw
£opatkiewicz, który wyczerpuj¹co i w sposób
interesuj¹cy opowiada³a o zabytkach i przesz³oœci
gminy.

Kolejnym przystankiem by³o Muzeum
Marii Konopnickiej oraz dworek. Mimo,
¿e wielu by³o tu ju¿ niejednokrotnie
dworek i jego otoczenie wci¹¿ robi¹ na
nich wra¿enie. Oko³o godziny 16 nieco
zmêczeni ju¿ podró¿nicy przybyli do
Domu Ludowego Jedlicze - Borek, gdzie
Panie z Osiedlowego Ko³a Kobiet -
przygotowa³y dla wszystkich obiad oraz
ciasto. Tu nadszed³ czas na podziêko-
wania, wspomnienia i refleksje. Wiele
mi³ych s³ów pad³o pod adresem
organizatorów spotkania, prezesa SMZK
w Kroœnie pana Mariana Terleckiego oraz
gospodarzy Gminy Jedlicze. Goœcie
dziêkowali Burmistrzowi za umo¿liwienie
organizacji spotkania na jedlickiej ziemi,
a paniom z OKK za mi³e przyjêcie

i poczêstunek, zaskoczy³a ich sprawna organizacja
i goœcinnoœæ z jak¹ zostali przyjêci, co niejednokrotnie
podkreœlali.
Przyjezdni z Warszawy, Krakowa czy Wroc³awia

Prezentacja Gminy Jedlicze przez Burmistrza

Przed budynkiem Liceum

Przy grobie T. Trzecieskiego Wystawa Stanis³awa Stopkowicza
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Dziesiêciolecie wspó³pracy
Minê³o ju¿ 10 lat aktywnej wspó³pracy miêdzy
Gminami Jedlicze oraz Niemieck¹ Mallersdorf-
Pfaffenberg. Wspó³pracy, która rozpoczê³a siê 20
l a t t e m u o d w y m i a n y u c z n i o w s k i e j
w szko³ach. W wyjeŸdzie do miasta partnerskiego
w dniach 9-12 wrzeœnia 2011 r. wziê³a udzia³
delegacja w sk³ad której wchodzi³y m.in. w³adze
gminy, radni, dyrektorzy szkó³ i jednostek
organizacyjnych, przedsiêbiorcy i pracownicy
urzêdu.

Podczas wyjazdu dziêki goœcinnoœci strony
niemieckiej delegaci mogli siê przygl¹dn¹æ
organizacji i wyposa¿eniu miejscowej stra¿y
po¿arnej, placówek edukacyjnych oraz miejscowej
kliniki. Program wycieczki obejmowa³ równie¿
szereg atrakcji turysty-cznych i historycznych, miêdzy
innymi chlubê regionu jak¹ jest klasztor prowadz¹cy
w³asne gospodarstwo rolne, przedszkole, szko³ê oraz
studium dla przedszkolanek. Odwiedzili równie¿
zamek w Rosenburgu, gdzie odby³ siê pokaz ptaków
drapie¿nych. Posadzony zosta³ d¹b przyjaŸni
upamiêtniaj¹cy dekadê wspó³pracy.
G³ównym punktem spotkania partnerskiego by³o

podsumowanie 10 lat wspó³pracy przez w³adze lokalne
oraz zaproszonych goœci, wœród których znalaz³a siê
miêdzy innymi Konsul Generalna w Monachium
El¿bieta Sobótka, Ertug Ismail - Pose³ do
Europarlamentu, Hinsken Ernst - cz³onek Bundestagu
oraz Perlak Rinhold i Zellmeier Josef - cz³onkowie
Parlamentu Bawarii.
Burmistrz Zbigniew Sanocki podczas swojego
wyst¹pienia podkreœla³ zwi¹zki Jedlicza z Niemieckim
Partnerem. Mówi³ m.in.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreœlali jak

To w pewnym stopniu dziêki
kontaktom z Mallersdorf-Pfaffenberg tak bardzo
zmieni³o siê Jedlicze. Przecie¿ niektóre z rozwi¹zañ,
choæby te zwi¹zane z gospodark¹ komunaln¹
podpatrywaliœmy u was. Równie¿ i dziœ czerpiemy od
was inspiracje. Powiem tylko, ¿e w najbli¿szym czasie
planujemy du¿e przedsiêwziêcie - monta¿ kolektorów
s³onecznych na budynkach komunalnych i domach
mieszkalnych. Z tymi rozwi¹zaniami dotycz¹cymi
energii odnawialnej równie¿ po raz pierwszy
spotkaliœmy siê tutaj w Bawarii.

mówili o tym, ¿e dotychczas Jedlicze kojarzy³o im siê
g³ównie z Rafineri¹, ale po tym spotkaniu na zawsze
w ich pamiêci pozostanie nowoczesna infrastruktura,
zabytkowe budynki, pomniki oraz ciekawa historia
Gminy Jedlicze. Nie zapomn¹ tak¿e goœcinnoœci z jak¹
zostali przyjêci. Opowiadali o swoich wizytach
w Jedliczu i Kroœnie, mówili o wielkich zmianach jakie
zauwa¿aj¹. Wspomnieli tak¿e swoich kolegów
i kole¿anki, którzy udali siê ju¿ w zupe³nie inn¹ „podró¿
do wiecznoœci”. Na okolicznoœæ tego spotkania nasza
rodzima poetka Bronis³awa Betlej przygotowa³a wiersz,
który dla wszystkich odczyta³a.
Przedstawiciele zamiejscowych oddzia³ów Mi³oœników
Ziemi Kroœnieñskiej, a tak¿e prezes siedziby w Kroœnie
otrzymali ksi¹¿kowe upominki, dla wszystkich goœci
przygotowano okolicznoœciowe wydawnictwa
i pami¹tki zwi¹zane z Gmin¹ Jedlicze. Mi³oœnicy Ziemi
Kroœnieñskiej tak¿e przygotowali suweniry, które
przekazali na rêce Burmistrza.

Podczas spotkania nie zabrak³o wra¿eñ
muzycznych. Na scenie wyst¹pi³ Kacper Karamus,
który wykona³ dwa utwory na akordeonie, po nim zagra³
zespó³ Duet.

Wystêp Kacpra Karamusa

Zasadzony d¹b przyjaŸni

Podsumowanie 10 lat wspó³pracy


