
WIZJA
LOKALNAWWW.WIJEWO.PL

KULTURA

SAMORZĄD

EDUKACJA

INWESTYCJE

OGŁOSZENIA
nr 5 - LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019r., NAKŁAD 400 szt., cena 2,50 złNR REJ.PRAS. ISSN 20840829, RPR 779.

W numerze m.in.:

strona 2

strona 4

strona 5-6

strona 8

strona 10

strona 12

Praktyki na Sycylii

Zwycięstwo 
Alebabek 
w Krakowie

Z kart historii

Zakończone 
inwestycje

Spotkanie seniorów
Uniwersytetu III 
wieku

Konferencja
"Natura 2000" 

W tym szczególnym czasie
zbliżających się

Świąt Bożego Narodzenia,
serdeczne życzenia radości i miłości płynącej

z Betlejemskiego Żłobka.
Wewnętrznego spokoju,

odpoczynku od codziennych trosk,
oraz pomyślności 

na każdy nadchodzący dzień
Nowego 2020 Roku.

Przewodnicząca
Rady Gminy Wijewo

Maria Rąk

Wójt
Gminy Wijewo

Mieczysław Drożdżyński



listopad/grudzień 2019 Wizja Lokalna
2

Szanowni Państwo!
Z wielką  przyjemnością witam 
Państwa  w  kolejnym  –  już 
świątecznym  numerze  Wizji 
Lokalnej.  Kończy  się  jesień, 
wkrótce  zawita  do  nas  zima.     
W  przyrodzie  zaszły  wielkie 
zmiany.  Słońce  świeci  coraz 
krócej i słabiej, opadły liście    
z drzew, powietrze staje się co‐
raz  chłodniejsze,  a  wieczory 
coraz dłuższe. Mimo tak ponu‐
rej  jesiennej  aury    My  nie 
zwalniamy!
Za nami kolejny okres wytężo‐
nej  pracy.  Minione  tygodnie 
przyniosły  nam  wiele  osią‐
gnięć,  do  których możemy  za‐
liczyć wykonane inwestycje       
i  pozyskane  dofinansowania       
w  zakresie  infrastruktury  dro 
mgowej i z projektu "Pieknieje 
wielkopolska wieś". W listopa‐
dzie  została  otwarta  droga  na 

ulicy  Ogrodowej  i  ulicy  Zbo‐
żowej     w Brennie.  Inwestycja 
została  dofinansowana  ze 
środków  Samorządu  Woje‐
wództwa  Wielkopolskiego. 
Realizacja  zadania:  „  Przebu‐
dowa  dróg  gminnych  na  tere‐
nie  Gminy  Wijewo”.  Oprócz 
przebudowy ww. dróg program 
objął  również  przebudowę 
części drogi gminnej                   w 
Miastku. 
W  ramach  programu  „Wielko‐
polska  Odnowa  Wsi  2013
2020",  projektu  współfinanso‐
wanego  przez  Samorząd 
Województwa  Wielkopolskie‐
go  zostały  ukończone  prace 
związane  z  remontem  wigwa‐
mu  wraz  z  zagospodarowa‐
niem  przestrzeni  publicznej 
położonej w miejscowości Wi‐
jewo  oraz  projektem  zagospo‐
darowania  przestrzeni  publi 
cznej  nad  Jeziorem  Breńskim 
poprzez  przebudowę  ciągu  ko‐
munikacyjnego  na  odcinek  to‐
ru  rolkowego  wraz  z  ele 
mentami  małej  architektury. 
Zakończono  i  oddano do  użyt‐
ku  Otwarte  Strefy Aktywności 
w miejscowościach: Brenno      
i  Wijewo.  Otwarte  Strefy Ak‐
tywności  to  ogólnodostępne 
plenerowe  miejsca  sportu,  re‐
kreacji  i  odpoczynku  dla  ca‐
łych  rodzin.  Zrealizowane 
inwestycje, przedsięwzięcia      
i    inicjatywy  sprawiają,  ze  na‐
sza  gmina  pięknieje  i  się  roz‐
wija. 
Nie  brakowało  również  sukce‐
sów  sportowych.  Nasi  ucznio‐
wie wykazali  się hartem ducha 

i  ciała  zdobywając  II  miejsce 
na szczeblu powiatowym          
w  Drużynowych  Mistrzo‐
stwach Rejonu Leszczyńskiego 
w  Badmintona.  Kolejni  meda‐
liści:  Dominik  Dźwigała  oraz 
Szymon  Kowalaszek  zawodni‐
cy  drużyny  juniorów  Stainer 
Polonii  Leszno  wywalczyli 
srebrny  medal  podczas  Finału 
Totolotek  Puchar  Polski  strefy 
leszczyńskiej  Wielkopolskiego 
Związku  Piłki  Nożnej.  Nie‐
zmiernie  miło  jest  mi  poinfor‐
mować, że cheerleaderki         z 
grupy  Alebabki  40+  zdobyły 
złoty  medal  w  Krakowie  pod‐
czas  International  Cheerle‐
ading Polisch Grand Prix 2019. 
Bardzo  nas  cieszy,  że  nasi 
mieszkańcy  osiągają  coraz  to 
większe  sukcesy.  Serdecznie 
wszystkim gratuluję!
Winniśmy  pamiętać  o  tradycji 
powstań narodowych, które         
z  jednej  strony  utrwalają  pa‐
triotyzm  i  polską  świadomość 
narodową,  a  z  drugiej  strony 
pokazują  determinacje  Pola‐
ków gotowych w każdej chwili 
chwycić za broń walcząc o wo
lność.
Aby  w  wyjątkowy  sposób 
uczcić  i  upamiętnić  kolejną 
rocznicę  odzyskania  niepodle‐
głości przez Polskę w 1918 ro‐
ku,  po  123  latach  zaborów, 
dnia  11  listopada  uroczyście 
obchodziliśmy  na  terenie  na‐
szej gminy 101  rocznicę odzy‐
skania  Niepodległości  przez 
Polskę. 
Wspomnieć  należy,  że  nasza 
gmina  szczyci  się  znacznym 

dorobkiem  kulturalnym,  boga‐
tą  historią  i  tradycją  wypraco‐
waną  przez  kolejne  pokolenia 
mieszkańców.  Zwieńczeniem 
tego  dorobku  jest  wydanie  al‐
bumu  ”Pozdrowienia  z  Wije‐
wa”, który pozwolił utrwalić     
i  ocalić  od  zapomnienia  naszą 
przeszłość.
Niestety,  nie  wszystkie  wyda‐
rzenia minionych  tygodni mia‐
ły  pozytywny  wydźwięk.  W 
ościennej  gminie  znaleziono 
ognisko ASF, co spowodowało, 
że  teren  naszej  gminy  został 
objęty  żółtą  strefą. W  związku 
z  powyższym  zwracam  szcze‐
gólną uwagę na zaistniały pro‐
blem,  konieczność  przestrze 
gania  zasad  bioasekuracji,  tak 
aby  zapobiec  rozprzestrzenia‐
niu się wirusa. 

W  związku  ze  zbliżającymi  się 
Świętami  Bożego  Narodze‐
nia          i Nowym Rokiem  życzę 
Państwu  przede  wszystkim 
chwili wytchnienia oraz reflek‐
sji          i zadumy dotyczących 
minionego  okresu  i  planów  na 
nadchodzący Nowy Rok. W do‐
bie  nowoczesnej  technologi  i 
nieustannego  braku  czasu,  pa‐
miętajmy  o  prawdziwym  du 
chu  świąt  Bożego  Narodzenia, 
by nic nie przysłoniło wartości 
takich  jak:miłość,  poszanowa 
nie  bliźniego  i  pamięć  o  bli 
skich osobach.

Życzę miłej lektury!

           Wójt Gminy Wijewo
        Mieczysław Drożdżyński

Przedmiotem  konferencji  było 
wypracowanie  wspólnych 
działań  w  kierunku  przyspie‐
szenia rozwoju społeczno  go‐
spodarczego  gmin  oraz  okre 
ślenia metod rekompensowania 
strat  obszarom  objętym  siecią 
NATURA 2000.
Podczas  konferencji  Pan  Mie‐
czysław  Drożdżyński  –  Wójt 
Gminy  Wijewo  i  jednocześnie 
Gospodarz  spotkania  przedsta‐
wił  prezentację  multimedialną 
na  temat  Gminy  Wijewo,  po‐

kazując walory turystyczne       
i  przyrodnicze  gminy,  przekrój 
demograficzny,  kulturalny,  go‐
spodarczy  i  inwestycyjny  re‐
gionu.  W  trakcie  trwania 
spotkania  odbyła  się  sesja wy‐
kładowa,  wystąpienia  poszcze‐
gólnych  gości  i  dyskusja  na 
temat  problemów  związanych 
z ochroną przyrody i różnorod‐
nością  biologiczną,  zadaniami 
rządu,  samorządów  w  zakresie 
współczesnej potrzeby ochrony 
przyrody.  Zwrócono  uwagę  na 

konieczność  podjęcia  działań 
na  rzecz  ochrony  różnorodno‐
ści  biologicznej  na  obszarach 
objętych siecią NATURA 2000 
i  przedstawiono  problematykę 
ww. obszarów.

W konferencji "NATURA 2000" uczestniczyli przedstawiciele 
władz Gminy Węgorzyno, Gminy Stepnica, Gminy Złocieniec, 
Gminy Wleń, Gminy Osie, Gminy Lewin Kłodzki, Gminy Wijewo 
oraz przedstawiciele kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners 
Kancelaria.

Konferencja "Natura 2000"

AB
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Szanowni Państwo,
W tym wyjątkowym czasie ja‐
kim sa Święta Bożego Naro‐
dzenia oddaję w Państwa 
ręce wyjątkowe, świąteczne 
wydanie naszej gminnej ga‐
zety.
Kochani, święta to wyjątkowy 
czas, kiedy oprócz świątecz‐
nej tradycji, możemy się na 
chwilę zatrzymać. Pomimo 
przedświącznego pośpiechu   
i codziennego zgiełku, zachę‐
cam do przeczytania "Wizji 
Lokalnej", która zawiera wie‐
le ciekawych i interesujących 
artykułów z naszej gminy. 
Kierując się chęcią zainte- re‐
sowania naszą gazetą dołoży‐
liśmy wszelkich starań, żeby 
sprostać Państwa ocze- kiwa‐
niom. Niezmiennie nastawia‐
my się na bieżące sprawy 
mieszkańców i tematykę spo‐

łeczną, nie brakuje też pro‐
blematyki samorządowej, 
zrealizowanych inwestycji, 
wydarzeń edukacyjno - kultu‐
ralno - rozrywkowych w któ‐
rych biorą udział mieszkańcy.

                Redaktor Naczelny
                      Leszek Bajon

Jak co  roku obchodziliśmy ko‐
lejną,  101  rocznicę  odzyskania 
przez  Polskę  niepodległości. 
Obchody  rozpoczęły  się  mszą 
świętą  w  Kościele  w  Brennie 
pod  przewodnictwem  ks.  dyr. 
Krzysztofa  Giezka  w  intencji 
Ojczyzny.  Następnie  przedsta‐
wicieli  delegacji,  władz  samo‐
rządowych,  sołectw,  szkół, 
stowarzyszeń  oraz  Ochotni‐
czych Straży Pożarnych   udały 
się  pod  Pomnik  Powstańców 
Wielkopolskich  w  Wijewie, 

aby  oddać  hołd  zmarłym,  zło‐
żyć kwiaty, zapalić znicze        
i odśpiewać hymn Polski.
Dalsza część obchodów odbyła 
się w Wiejskim Domu Kultury 
w Wijewie.  
Uroczystość  rozpoczęła  się 
przemówieniem  Wójta  Gminy 
Wijewo  pana  Mieczysława 
Drożdżyńskiego, po czym   od‐
było  się  przedstawienie  przy‐
gotowane przez uczniów Szko 
ły  Podstawowej  z  Wijewa, 
chóru  szkolnego  oraz  chóru 

„Hejnał”.  Dziękujemy  wszyst‐
kim za udział i pomoc w orga‐

Święto Państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania 
Niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Wijewo

KM

Boże Narodzenie to wyjątkowe święta,
pełne ciepła, zadumy i radości.

Niech ten szczególny okres będzie dla Państwa
wyjątkowym czasem rodzinnych spotkań,

duchowych przeżyć i refleksji,
pozwalających docenić codzienność w jej najprostszym wydaniu

- bez pospiechu i pogoni za czymś,
co w ostatecznosci nie jest tak naprawdę ważne.

Liczy się drugi człowiek, poczucie wspólnoty,
ciepło domowego ogniska.

I właśnie tego Państwu
życzymy z całego serca.

Bądźmy razem, zapominając o wszelkich troskach.
Natomiast w nadchodzącym 2020 roku

życzymy spełnienia w życiu prywatnym i zawodowym,
oraz tego, co najważniejsze - zdrowia i miłości.

Gminny Ośrodek Kultury
w Wijewie
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W  piątkowy  wieczór,  dnia         
13 grudnia br. w Sali Wiejskie‐
go  Domu  Kultury  w    Brennie 
odbyło się  uroczyste spotkanie 
opłatkowe,  w  którym    uczest‐
niczyli  przedstawiciele  władz, 
gminnych,    kościelnych,      sto‐
warzyszeń,  organizacji    poza‐
rządowych,  sołectw  oraz 

zaproszeni goście.
W  bożonarodzeniowy  nastrój 
uczestników  spotkania    wpro‐
wadził występ  kolęd, w wyko‐
naniu  chóru  "Hejnał".  W 
trakcie  trwania  uroczystości,   
świąteczną  przemowę wygłosił 
Pan  Mieczysław  Drożdżyński 
Wójt  Gminy Wijewo  oraz  Pan 

Leszek  Bajon  Dyrektor  Gmin‐
nego  Ośrodka    Kultury  w Wi‐
jewie.
Spotkanie opłatkowe było oka‐
zją  do  wspólnego  przeżywania 
wyjątkowego  nastroju  Świąt 
Bożego  Narodzenia.  Radosna, 
życzliwa  i  rodzinna  atmosfera 
towarzyszyła    spotkaniu,  pod‐
czas  którego    śpiewaliśmy  ko‐
lędy  i  przełamaliśmy  się 
opłatkiem,  życząc  sobie 
wzajemnie wytrwałości  i  wiel‐
kiej  pokory.  Przy  wigilijnym 

stole była okazja, by wymienić 
poglądy,  podyskutować  o  mi‐
nionym  czasie  i  o  nadziejach 
związanych  z  nadchodzącym 
Nowym Rokiem.
Był to czas, który pozwolił za‐
trzymać  się  na  chwilę  w  tej 
przedświątecznej  atmosferze. 
Serdecznie  dziękujemy  za 
udział w spotkaniu!
Zdrowych, wesołych świąt!

Nadszedł czas, kiedy składamy sobie życzenia i dzielimy się 
białym, kruchym opłatkiem, który jest symbolem wielkiej nadziei.

Spotkanie opłatkowe

AB

Uroczystość  rozpoczął  Wójt 
Gminy  Wijewo  Pan  Mieczy‐
sław Drożdżyński,  który  powi‐
tał  zaproszonych  gości: 
Wiceprezesów  Uniwersytetu 
III Wieku: Panią Barbarę Szar‐
szewską,  Pana  Aleksandra 
Świgoń  oraz  ich  przedstawi‐
cieli,  Przewodniczącą  Rady 
Gminy  Wijewo  Panią  Marię 

Rąk, seniorów organizacji         
i  stowarzyszeń  z  gminy Wije‐
wo  oraz  wszystkich  zaproszo‐
nych  gości.  Następnie  Wójt 
Gminy  Wijewo  Pan  Mieczy‐
sław  Drożdżyński  przedstawił 
prezentacje  multimedialną  na 
temat Gminy Wijewo,  pokazu‐
jąc  walory  turystyczne  i  przy‐
rodnicze  gminy,  przekrój 

demograficzny,  kulturalny,  go‐
spodarczy  i  inwestycyjny  re‐
gionu.  Część  artystyczna 
rozpoczęła  się  występem 
uczniów  Szkoły  Podstawowej 
w Wijewie,  którzy  odegrali  ja‐
sełkowe  przedstawienie.  Go‐
ście  mieli  okazje  zobaczyć 
występ  Chóru  Hejnał,  który 
zaprezentował  cztery  utwory 

pod  dyrygenturą  Pani  Izabeli 
Górnej  oraz  występ  cheerle‐
aderek Alebabki 40+, przy któ‐
rym świetnie się bawili.6 grudnia 2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Wijewie odbyło się uroczyste spotkanie 

seniorów Uniwersytetu III Wieku z Leszna wraz z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji 
z terenu gminy Wijewo.

Spotkanie seniorów Uniwersytetu III wieku
PZ
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W 2019  roku na  terenie gminy 
Wijewo  zrealizowano  inwesty‐
cję  z  zakresu  infrastruktury 
drogowej,  współfinansowaną 
ze środków zewnętrznych.            
W  ramach  realizacji  zadań  pn. 

„Przebudowa  dróg  gminnych 
na terenie Gminy Wijewo” wy‐
konano:
Część  I  przedmiotu  zamówie‐
nia  „Przebudowa  drogi  gmin‐
nej  na  ul.  Ogrodowej  w  mie 
jscowości Brenno”.
W  wyniku  realizacji  przedsię‐
wzięcia  na  odcinku  przebudo‐
wanej  drogi  o  dotychczasowej 
nawierzchni  gruntowej,  uzy‐
skano  drogę  o  nawierzchni  bi‐
tumicznej  o  długości  223 
mb     i szerokości 4 m.
Wartość  I  części  zadania  wy‐
niosła 113.610,18 zł brutto.
Część II przedmiotu zamówie‐
nia  „Przebudowa  części  drogi 

gminnej na ul. Zbożowa          
w miejscowości Brenno”.
W  wyniku  realizacji  przedsię‐
wzięcia  na  odcinku  przebudo‐
wanej  drogi  o  dotychczasowej 
nawierzchni  gruntowej,  uzy‐

skano ciąg komunikacyjny       
o  nawierzchni  z  kostki  bruko‐
wej na długości  340 mb ( wraz 
z  jednym  dodatkowym  wjaz‐
dem  na  ul.  Zbożową  o  po‐
wierzchni  60 m²  )  i  szerokości 
4 m.
Wartość  II  części  zadania  wy‐
niosła 214.561,20 zł brutto.
Część  III  przedmiotu  zamó‐
wienia  „Przebudowa  części 
drogi  gminnej  oznaczonej  nr 
geodezyjnym  140  w  miejsco‐
wości Miastko – II etap”.
W  wyniku  realizacji  przedsię‐
wzięcia  na  odcinku  przebudo‐
wanej  drogi  o  dotychczasowej 
nawierzchni gruntowej uzyska‐

no  drogę  o  nawierzchni  bitu‐
micznej o długości 310 mb     i 
szerokości 4,5 m.
Wartość  III  części  zadania wy‐
niosła 146.370,00 zł brutto.
Łączna  kwota  inwestycji  wy‐
niosła  474.541,38  zł,  w  tym 
środki  z  Województwa  Wiel‐
kopolskiego  w  kwocie 
144.000,00  zł  zgodnie  z  umo‐
wą nr  78/2019  z  dnia  8  kwiet‐
nia  2019  roku  oraz  w  kwocie 
97.600,00  zł  zgodnie  z  umową 
nr  398/2019  z  dnia  26  lipca 
2019  roku  w  ramach  zadania 
jednorocznego  pn.  budowa 
(przebudowa)  dróg  dojazdo‐
wych do gruntów rolnych.
W dniu 27  listopada dokonano 
uroczystego  otwarcia  ww. 
dróg.  Na  początku  spotkania 
Wójt  Gminy  Wijewo  Mieczy‐
sław  Drożdżyński,  przywitał 
przybyłych  gości  i  zebranych 
mieszkańców.  Podziękował 

wykonawcom: firmie PHU Pa‐
tryk  Borowczyk  z  Krobi  oraz 
firmie Krubet  Jan Kruk            z 
Nowej Wsi za sprawne i termi‐
nowe wykonanie prac.
Symbolicznego  przecięcia 
wstęgi  dokonali:  Wójt  Gminy 
Wijewo  Mieczysław  Droż‐
dżyński, Przewodnicząca Rady 
Gminy  Wijewo  Maria  Rąk, 
właściciel  firmy  Krubet  Jan 
Kruk,  Stefan Menzel  – miesz‐
kaniec  ul.  Zbożowej  i Włady‐
sław Rękoś – mieszkaniec           
ul.Ogrodowej.  Nowo  przebu‐
dowane  drogi  poświecił  pro‐
boszcz parafii  św.  Jadwigi           
w Brennie  ks.   Andrzej  Sotek. 
Dla  zaproszonych  gości  został 
przygotowany  poczęstunek         
w sali wiejskiej w Brennie.

W dniu 27 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie przebudowanych dróg na ul. Ogrodowej i ul. Zbożowej 
w Brennie.

Uroczyste otwarcie przebudowanych ulic w Brennie

DS

AO

Dnia 21 listopada 2019 r.        o 
godz. 10:00 w  sali wiejskiej w 
Brennie,  odbyło  się  spotkanie, 
które  miało  na  celu  przedsta‐
wienie  aktualnej  sytuacji  doty‐
czącej  afrykańskiego  pomoru 
świń  (ASF).  Spotkanie  zorga‐
nizowano, po tym jak      w są‐
siedniej  gminie  odnaleziono 
martwe  dziki  zarażone  wiru‐
sem  afrykańskiego  pomoru 
świń.  W  spotkaniu  uczestni‐
czyli  przedstawiciel  Starosty 

Leszczyńskiego,  przedstawi‐
ciel  Powiatowego  Inspektoratu 
Weterynarii,  przedstawiciele 
Urzędu  Gminy  Wijewo  oraz 
licznie  zgromadzeni  mieszkań‐

cy  Gminy Wijewo.    Poruszo‐
no  wiele  ważnych    tematów 
związanych  z  zapobieganiem 

rozprzestrzeniania  się  wirusa. 
Omówiono  zasady  bioasekura‐
cji, do których stosować muszą 
się  hodowcy  trzody  chlewnej 
oraz  osoby  poruszające  się  po 
terenach gospodarstw. 
Aktualnie,  nasza  gmina  znaj‐
duje  się w żółtej strefie zagro‐
żenia  (tzn.  obszarze  ochro 
nnym), co oznacza, że w strefie 
tej  nie  stwierdzono  jeszcze 
przypadku ASF,  są  to  obszary 

graniczące  ze  strefą  czerwoną. 
Mapę  przedstawiającą  miejsca 
ognisk  wirusa  można  śledzić 
na stronie internetowej: https://
bip.wtgiw.gov.pl/asf/mapa/
Informujemy,  iż  ludzie  nie  są 
wrażliwi na zakażenie wirusem 
ASF, w związku z czym choro‐
ba  ta  nie  stwarza  zagrożenia 
dla ich zdrowia lub życia. ASF 
to  zakaźna choroba wirusowa, 
na którą podatne są świnie do‐
mowe, świniodziki oraz dziki. 

A S F  -  s p o t k a n i e  i n f o r m a c y j n e  d l a  ro l n i k ów
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W październiku 2019 r. zostały 
ukończone prace  związane           
z  realizacją  projektu  pn.  „Re‐
mont  wigwamu  w  miejscowo‐
ści  Wijewo  wraz  z  zago 
spodarowaniem przestrzeni pu‐
blicznej  przy  obiekcie”  reali‐
zowanego w  ramach  IX  edycji 
konkursu  „Pięknieje  wielko‐
polska wieś” oraz funduszu so‐
łeckiego  miejscowości Wijewo 
na rok budżetowy 2019. 
W  ramach  wyżej  wymienione‐
go  zadania  wykonano    i  za‐
montowano drzwi, blaty,  ławki 
oraz  stoły  drewniane,  utwar‐

dzono nawierzchnię kostką be‐
tonową  w  wigwamie,  zaku 
piono  trybuny  (40  miejsc),  ta‐
blicę  edukacyjno    kulturową, 
kosz  na  śmieci  oraz  słupki, 
siatkę  do  siatkówki  i  badmin‐
tona.
Całkowita  wartość  projektu 
58.253,37 zł.
Dofinansowanie  w  kwocie 
30.000,00 zł.
Fundusz sołecki 10.749,00 zł.
Wkład  własny  mieszkańców 
(koszty  niekwalifikowane,  nie 
zostały ujęte w całkowitej war‐
tości projektu) 15.345,00 zł.

Zadanie  pn.  „Remont  wigwa‐
mu  w  miejscowości  Wijewo 
wraz  z  zagospodarowaniem 
przestrzeni  publicznej  przy 
obiekcie”  poprawiło  estetykę 
miejscowości  oraz  całej  gminy 
naturalnie  wpływając  na  uroz‐
maicenie oferty  sołectwa Wije‐
wo  w  zakresie 
turystyki                            i  sportu. 
Efektem  realizacji  projektu bę‐
dzie  organizacja  miejsca  inte‐
grującego  mieszkańców  wsi. 
Będzie  to  centrum  kulturalne  i 
główne  miejsce  wielopokole‐
niowych  spotkań  oraz  nawią‐
zywania  kontaktów 
społecznych  nie  tylko  miesz‐

kańców  sołectwa  ale  także 
mieszkańców całej gminy.
Projekt  współfinansowany 
przez  Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego  w  ramach 
programu  „Wielkopolska  Od‐
nowa Wsi 2013 – 2020”

DS

Z a k o ń c z e n i e  re m o n t u  w i g w a m u  w  W i j e w i e

W październiku 2019  r.    zosta‐
ły ukończone prace związane     
z  realizacją  projektu  pn.  „Za‐
gospodarowanie  przestrzeni 
publicznej  nad  Jeziorem  Breń‐
skim  poprzez  przebudowę  cią‐
gu  komunikacyjnego  na 
odcinek  toru  rolkowego wraz     
z  elementami małej  architektu‐
ry  –  II  etap”  realizowanego       
w  ramach  IX  edycji  konkursu 

„Pięknieje  wielkopolska  wieś” 
oraz funduszu sołeckiego miej‐
scowości  Brenno  na  rok  bu‐
dżetowy 2019.

W  ramach  wyżej  wymienione‐
go  zadania  wykonano  tor  rol‐
kowy  o  długości  105  mb  oraz 
zakupiono następujące elemen‐
ty:  tablice  edukacyjną,  kosze 
na śmieci (2 szt.), ławki parko‐

we  (2  szt.),  leżaki  plażowe  (4 
szt.),  stół  do  tenisa  stołowego, 
ściankę  wspinaczkową  wraz  z 
elementami boiska do siatków‐
ki plażowej tj. słupków do siat‐
kówki  (2  szt.),  siatki napinanej 
do siatkówki (1szt.).
Całkowita  wartość  projektu 
79.637,45 zł.
Dofinansowanie  w  kwocie 
30.000,00 zł.
Fundusz sołecki 25.000,00 zł.
Wkład  własny  mieszkańców 
(koszty  niekwalifikowane,  nie 
zostały ujęte w całkowitej war‐
tości projektu) 20.611,00 zł.

Zadanie  pn.  „Zagospodarowa‐
nie  przestrzeni  publicznej  nad 
Jeziorem  Breńskim  poprzez 
przebudowę  ciągu  komunika‐
cyjnego na odcinek  toru  rolko‐
wego wraz z elementami małej 
architektury  –  II  etap”  popra‐
wiło  estetykę  miejscowości 
oraz  całej  gminy  naturalnie 

wpływając  na  urozmaicenie 
oferty  sołectwa  Brenno  w  za‐
kresie turystyki i sportu. Reali‐
zacja  przedsięwzięcia  nie 
wątpliwie  przyczyni  się  także 
do  odbudowy  tożsamości  i  in‐
tegralności  wsi  oraz  promocji 
idei odnowy.
Projekt  współfinansowany 
przez  Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego  w  ramach 
programu  „Wielkopolska  Od‐
nowa Wsi 2013 – 2020”.

DS

Zakończenie prac nad torem rolkowym w Brennie
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Odpady, a także związane z ni‐
mi  zagrożenia  stają  się  poważ‐
nym  problemem  w  ochronie 
środowiska. W 2018r. przecięt‐
na  liczba  odpadów  w  Polsce, 
według Głównego Urzędu Sta‐
tystycznego  to 325 kg  na jed‐
nego  mieszkańca.  Przez 
konsumpcyjny tryb życia,        
a  także nieodpowiednią gospo‐
darkę  zasobami,  ich  liczba  sta‐

le  się  zwiększa.  Plastikowe 
opakowania  dominują  w  skle‐
pach,  a  my  konsumenci  chęt‐
nie  kupujemy  takie  produkty. 
Jest  to  lżejsze  i  tańsze  rozwią‐

zanie,  w  przeciwieństwie  do 
ciężkich,  szklanych  butelek. 
Jedna  plastikowa  butelka  roz‐
kłada  się  ok.  500  lat,  a  opako‐
wania  szklane  można  prze 
twarzać  nieskończoną  ilość  ra‐
zy.  Ponowne  wykorzystanie 
jednej  szklanej  butelki  to 
oszczędność  1100  W  energii, 
której  potrzeba do wyproduko‐
wania  nowej. Tyle  energii  wy‐

starczy,  by  przez  5,5  godziny 
oglądać telewizję lub 22 godzi‐
ny pracować przy komputerze.
Dodatkowo  plastikowe  torby 

na zakupy, które większość     z 
nas  składuje  w  domu,  mogą 
rozkładać się do 300 lat! Alter‐
natywnym  rozwiązaniem  jest 
zabranie  torby  wielokrotnego 
użytku.   Warto zwrócić uwagę, 
że  na  pozór  małe  i  niezauwa‐
żalne  rzeczy  mogą  ograniczyć 
„falę odpadów”. 
 Pamiętajmy, także o segregacji 
śmieci.  Od  roku  2020  czekają 
nas zmiany w segregacji odpa‐
dów,  do  której  każdy mieszka‐
niec  Gminy  jest  zobowiązany. 
Powinniśmy  wyposażyć  się  w 
brązowe  pojemniki          z  napi‐
sem „BIO”, do których będzie‐
my  wrzucać:  odpady 
warzywne  i  owoce,  resztki  je‐
dzenia  (bez  kości  i  mięsa), 
skorupki jaj, fusy po kawie       
i herbacie, obierki owoców        
i warzyw,  trawę,  liście  i  chwa‐
sty, kwiaty cięte  i doniczkowe, 
a także rozdrobnione gałęzie.  
W  nowym  roku  nastąpi  rów‐
nież  zmiana  w  częstotliwości 
odbioru  odpadów  zmieszanych 
z  domów  jednorodzinnych  na 
co  dwutygodniowy.  Nie  po‐

winno być  to  jednak uciążliwe 
dla  mieszkańców,  ponieważ 
jednocześnie  co  dwa  tygodnie 
będą dodatkowo odbierane od‐
pady biodegradowalne (odpady 
kuchenne),  które  do  tej  pory 
trafiały do pojemnika na odpa‐
dy  zmieszane. W  praktyce  na‐
dal  do  każdej  nieruchomości 
przynajmniej  raz  w  tygodniu 
podjedzie śmieciarka.
Co więcej, zachęcam, także do 
zrównoważonego  robienia  za‐
kupów, aby przez natłok okazji 
i  promocji  nie  popaść  w  „szał 
zakupowy”.  Obecnie  marnują 
się  duże  ilości  żywności.  Sta‐
tystyczny  Polak  wyrzuca  235 
kg  rocznie.   W  Unii  Europej‐
skiej zajmujemy 5. miejsce pod 
tym względem. 
Odpady można znaleźć w lesie, 
na  dnie  jezior  i  rzek  czy  przy 
poboczach.  Nie  zanieczysz‐
czajmy  środowiska,                  w 
którym sami żyjemy. Segreguj‐
my  śmieci,  a  także ograniczaj‐
my ich produkcję. 

WM

O g r a n i c z e n i e  o d p a d ó w

Od 1 stycznia 2019 r. trwa wymiana dowodów osobistych z po‐
wodu upływu terminu ważności (w 2019 roku utracą ważność 
dowody osobiste wydane w 2009 roku z terminem ważności 10 
lat) i wydane w 2014 roku (z terminem ważności 5 lat).

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszku‐
jący na jej terytorium jest obowiązany  posiadać dowód osobisty.
Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Pol‐
skiej, ma prawo posiadać dowód osobisty.
Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, 
a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.
W przypadku utraty obywatelstwa polskiego, posiadacz dowodu 
osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobi‐
sty do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczy‐
pospolitej Polskiej.
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić   doku‐
ment w razie upływu terminu ważności. O wymianę dowodu 
osobistego należy wystąpić  nie później niż na 30 dni przed upły‐
wem terminu ważności dokumentu. 
Wniosek o wymianę dowodu osobistego można złożyć w dowol‐
nym urzędzie na terytorium Polski, w tym samym urzędzie goto‐
wy dowód należy odebrać. Wniosek składa się osobiście                 
i osobiście także odbiera dowód. 
Dowody osobiste, którym  upłynął termin  ważności, są automa‐

tycznie unieważniane  "z urzędu" w rejestrach komputerowych 
prowadzonych  przez Urząd Gminy Wijewo  oraz Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Legitymowanie się  nieważnym 
dowodem osobistym spowoduje odmowę załatwienia spraw 
urzędowych.

Uwaga: Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w opar‐
ciu o poprzednio obowiązujące   przepisy   ustawy z  dnia             
10  kwietnia  1974  roku  o  ewidencji  ludności i dowodach oso‐
bistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich 
zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowo‐
dzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldo‐
wania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste 
wydane bez oznaczenia terminu ich ważności tzw. beztermino‐
we. Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

W Urzędzie Gminy Wijewo wnioski o wymianę dowodów osobi‐
stych przyjmowane  są w pokoju nr 11 , I piętro. 
Informacja w sprawach dowodów osobistych – pokój 11,            
tel.  65 549 40 85 wew. 32.

Od 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.
Obecnie 37 mieszkańców naszej Gminy posiada nieważne dowo‐
dy osobiste, rekordzista ma dowód nieważny ponad 3 lata.

Komunikat w sprawie wymiany dowodów osobistych dla 
których upływa termin ważności w 2019 roku.

JZ
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Nie wolno zapomnieć.
Zima  na  przełomie  roku  1944
45 była tęga i sroga. Mimo sil‐
nych  mrozów  i  skrzypiącego 
śniegu, w  powietrzu  czuć  było 
radosny powiew zbliżającej  się 
wolności.  Nadeszła  ona  w  no‐
cy  z  31  stycznia  na  1  lutego 
1945 roku, kiedy to na naszym 
terenie pojawiły się czołgi        
i wojska wyzwoleńcze. 
Już  około  połowy  stycznia  za‐
częli  „uciekać  Niemcy”  tzn. 
ewakuowali  się  najpierw 
Niemcy  z  miejscowości  na 
wschód  od  nas,  a  potem  dołą‐
czyli  do  nich  nasi  "Baldoki". 
Byli  to  przeważnie  polscy  pa‐
robcy  służący  u  Niemców, 
zmuszeni  do  prowadzenia  za‐
przęgów  konnych.  Tabor    to 
masywne  wozy  na  żelaznych 
kołach  "sztobach",  załadowane 
niezbędnymi  rzeczami  –  żyw‐
nością,  odzieżą,  pierzynami 
itp.  Żal  ogarniał  polskie  serca 
na widok dzieci owiniętych         
w  pierzynach,  zmarzniętych, 
zdążających  do  ich  kraju  tylko 
z  matką,  bo  ojcowie  byli  na 
froncie.  Opowiadali  ludzie,  że 
na  cmentarzu  w  Brennie  po‐
chowano  małe  dziecko,  które 
zmarło  w  drodze,  wskutek  sil‐
nych mrozów.
Każdy  chciał  widzieć  wojsko, 
które nas oswobodziło. Były to 
zaprzęgi konne z taborem,        
a  żołnierze  pytali  "Kuda  na 
Berlin i na Germany?" Jechali i 
jechali w kierunku Sławy         
i Przylesia. Przecież  to  już  tyl‐
ko krok od dawnej granicy nie‐
mieckopolskiej,  dlatego  cie 
szyli  się  żołnierze,  że  koniec 
już blisko.
Nie trwało zbyt długo i zaczęło 
odradzać się polskie życie             
w  naszej  gminie. Wywieszono 
po raz pierwszy od 5 lat ukryte 

polskie  flagi,  z  radością  śpie‐
wano  zwycięsko  "Jeszcze  Pol‐
ska nie zginęła" – a dzieci        
z dumą nosiły polskie odznaki, 
wykonane  przez  mamy.  Były 
to dla chłopców guziki obszyte 
biało  –  czerwonym  płótnem, 
przyszywane  na  lewej  stronie 
kurtek  lub  na  czapkach. 
Dziewczynki  nosiły  natomiast 
biało  –  czerwone  kokardki  na 
fartuszkach,  beretach  lub  na 
włosach. To nic,  że wieczorem 
były  już  one  czarne  od  błota, 
ale pozostał duch polskości.
Niczym  ptaki  do  swoich 
gniazd,  zaczęli  wracać  ludzie 
do  swoich  zagród,  domów, 
często  zniszczonych  i  zdewa‐
stowanych.  Najpierw  wracali 
ci najbliżej wysiedleni, później 
dalsi    z  Generalnej  Guberni 
itp. Wracali  z  wojny  żołnierze 
oraz  jeńcy  i więźniowie z obo‐
zów  koncentracyjnych.  Rolni‐
cy  wychodzili  w  pole,  aby 
zacząć  uprawiać  na  nowo  pol‐
ską  ziemię.  Jedynymi  zaprzę‐
gami  były  nieliczne  konie, 
wspomagane przez krowy         
i  woły  "z  niemiecka  oksy". 
Bardzo  często  sprzęgano konia 
z krową, konia z wołem – albo 
krowę z wołem. Woły  to zwie‐
rzęta  bardzo  silne,  ale  zarazem 
powolne.  Całą  siłę  pociągową 
mają  w  silnym  karku.  Toteż 
uprząż  zakładano  przy  rogach. 
Gorzej, gdy w czasie pracy wół 
„uparł się jak wół”.
W  czasie  wojny  nasz  kościół 
zamieniono  na  magazyn  mate‐
riałów  papierniczych  i  biuro‐
wych.  Filia  tego  magazynu 
była na  sali Pani Polochowej     
w  Brennie.  Podobny  los  spo‐
tkał inne okoliczne kościoły,     
w  jednym  z  nich  był magazyn 
obuwia.
Zaczęła  się  ewakuacja  tych 

materiałów.  Załadowane  wozy 
papierami,  kredkami,  farbkami 
– no jednym słowem – wszyst‐
kim  tym,  co  papiernicze  i  biu‐
rowe – udawały się w kierunku 
Leszna. Wiele  towaru w czasie 
wywózki zniszczyło się. Dzieci 
i  dorośli  zbierali  resztki  nie‐
mieckich  druków  –  "Feldpo‐
sty"  listy  polowe  przezna 
czone  dla  niemieckich  żołnie‐
rzy  na  froncie,  "Rehnung"  ra‐
chunki,  tabliczki, rysiki, kredki 
itp.  Prawdziwym  rarytasem  na 
te  czasy  było  zdobycie  wiecz‐
nego pióra, które były magazy‐
nowane na chórze. Wiele           
z  tych  resztek  papierniczych 
zgromadzono w szkole.
Zaraz  po  wojnie  zaczęły  się 
tworzyć  władze  lokalne,  które 
przywracały  ład  i  porządek 
oraz  normalizowały  codzienne 
życie. Już 26  lutego 1945 roku 
–  rodak  Wijewa,  nauczyciel 
Ludwik  Stępczak  otwiera 
szkołę w Wijewie, a w dniu      
2  marca  1945  roku,  przedwo‐
jenny nauczyciel Piotr Marcin‐
kowski  otwiera  szkołę  w  Bre 
nnie. Oj! Było z  tym wiele za‐
mieszania,  gdyż  rozpiętość 
wieku dzieci i młodzieży, która 
nie  umiała  czytać  i  pisać,  nie 
mając  ukończonej  szkoły  pod‐
stawowej  –  była  olbrzymia. 
Nauczyciele  już  po  kilku 
dniach  rozeznali  w  zasobie 
wiedzy wśród dzieci  i  tworzyli 
klasy,  bez  względu  na  wiek 
często  przepełnione.  Przydała 
się  wiedza  wyniesiona  z  pol‐
skiego  domu,  gdzie  w  czasie 
wojny  mama  i  tata  w  ukryciu 
uczyli  swoje  dzieci  tego,  co 
polskie. Pisano – w młodszych 
klasach  na  tabliczkach  rysika‐
mi – a w starszych klasach,      
w  zeszytach  zrobionych  z  wy‐
żej  wspominanych  "foldpo‐
stów".
Po wywiezieniu  z  kościoła  ca‐
łego  towaru,  przystąpiono  do 
odnowy  świątyni.  Najpierw 
wybielono  wapnem  całe  wnę‐

trze  kościoła,  naprawiono 
zniszczony  ołtarz    inny  niż 
dziś    i  nic  więcej,  gdyż  nic 
więcej  w  kościele  nie  było. 
Wskutek dużego zniszczenia     
i długo trwającego wywozu to‐
warów,  parafia  zmuszona  była 
korzystać  z  nabożeństw        w 
sąsiednich kościołach Linia    i 
Śmieszkowa oraz Kaszczoru.
Kościół w Brennie tylko z gru
bsza  odnowiony,  został  po  raz 
pierwszy  oddany  do  użytku 
dopiero  w  niedzielę  22  lipca 
1954r.  kiedy  proboszcz  kasz‐
czorski  Ryszard  Platz  dokonał 
uroczystego otwarcia i poświę‐
cenia  kościoła.  W  kilka  dni 
później  w  samą  uroczystość 
odpustową  Św. Anny  dnia  26 
lipca  1945  roku  parafia  otrzy‐
mała  już  własnego  duszpaste‐
rza ks. Stefana Hanasa, byłego 
więźnia obozu koncentracyjne‐
go w Dachau. Od tej chwili ży‐
cie religijno – kościelne parafii 
Brenno  zaczynało  powoli  się 
odradzać            i ustalać. Za‐
brano się z energią do odbudo‐
wy  parafii  i  zniszczonej 
świątyni.  Przeprowadzono  re‐
mont wieży, zmie niono dach. 
Zamiast  drewnianego  gontu, 
dach  pokryto  czerwoną  da‐
chówką. Wybudowano  z  czer‐
wonej  cegły  nowy  mur 
okalający kościół,  bo  stary ka‐
mienny rozebrano         w cza‐
sie  wojny.  Wykonano  ławki, 
artyści  odnowili  świątynię  Ks. 
Stefana Hanasa można nazwać 
„odnowicielem  kościoła”. 
Wspomnieć  należy  mistrza 
murarskiego Augusta  Fliegera, 
od którego pochodzi wiele ma‐
teriałów budowlanych oraz du‐
ży  wkład  pracy,  jaki  włożył 
przy odnowie kościoła.
Chociaż  biednie  i  ciasno,  bez 
wszelkich  wygód  i  luksusów 
widać  było  radość  i  nieukry‐
wane szczęście z każdego osią‐
gniętego celu.

Z kart historii
Artykuł z Wizji Lokalnej NR 2/93, kwiecień 1993, p. Kazi-
mierza Wolniczaka (tekst oryginalny).

KW
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  Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
78/2019 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transporto‐
wych.

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
72/2019 w sprawie zmiany uchwały 
Nr.XLIX/281/2018 Rady Gminy Wijewo z 
dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie przy‐
jęcia Gminnego Programu Profilaktyki       
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo‐
wych na terenie Gminy Wijewo w 2019 r.

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
73/2019 w sprawie zmiany uchwały Rady 
Gminy Wijewo Nr.XI/64/2019 z dnia 23 
września 2019 roku dotyczącej ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania na‐
uczycielom dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy i za wysłu‐
gę lat oraz niektórych innych składników 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Wijewo.

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
74/2019 w sprawie przystąpienia do spo‐
rządzenia Studium Uwarunkowań    i Kie‐
runków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Wijewo.

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
75/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Wijewo 
nieruchomości od osób prywatnych.

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
76/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty 
podatków, opłat i innych należności sta‐
nowiących dochody budżetu  Gminy Wije‐
wo instrumentem płatniczym.

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
77/2019 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości.

  Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
78/2019 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transporto‐
wych.

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
79/2019 w sprawie uchwalenia "Rocznego 
programu współpracy z organizacjami po‐
zarządowymi oraz podmiotami określony‐
mi w art. 3 ust. 3 ustawy        z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2020 
rok".

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
80/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na la‐
ta 2019-2033.

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
81/2019 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2019 rok.

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
82/2019 w sprawie przyznania pomocy 
dla Powiatu Leszczyńskiego.

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
83/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
na wyprzedzające finansowanie działań fi‐
nansowanych ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej na finansowa‐
nie zadania pn. ,,Przebudowa wiejskich 
domów kultury w miejscowościach Wije‐
wo i Zaborówiec’’.

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
84/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu.

 Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr.XII/
85/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobo‐
wiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono 
żadnej interpelacji. Radni zwrócili się          
z pytaniami dot. wyrównania dróg 
gminnych, dofinansowania do wymiany 
pieca oraz postępów w sprawie drogi do 
Przylesia.

Komisja stała rady odbyła 1 posiedzenie   
w dniu 12 listopada 2019 r.

Na posiedzeniu złożono kilka wniosków     
w sprawach:
  przycięcia  krzewów  przy  ul.  Krótkiej 
    w Wijewie ,
  naprawy lampy przy ul. Kościelnej 
    w Brennie, remontu chodnika przy 
    ul. Jeziornej – przy wjeździe na parking 
    do Kościoła oraz usunięcie ławek 
wzdłuż
    ulicy Jeziornej,
 - zmniejszenia kosztów organizacji
   Wijewiady, a w szczególności znalezienia
   tańszego zespołu.
 - przedstawienia sytuacji finansowej
   Gminnego Zakładu Komunalnego,
 - zmniejszenie nasypu przy placu zabaw
   w Brennie,
 - zdemontowania huśtawki na placu
   zabaw w Potrzebowie ze względu na jej
   zły stan,
 - nieodpłatnego przekazania drogi za
   Ostrowem.

Treść protokołów z posiedzeń Rady Gminy 
Wijewo oraz treść podjętych uchwał jest 
dostępna na stronie internetowej http://
www.bip.wijewo.pl oraz w formie papiero‐
wej w biurze Rady Gminy pok.     nr 17.

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo
Maria Rąk

XII Sesja Rady Gminy Wijewo

W noc Bożego Narodzenia życzymy wszystkim członkiniom 
KGW Wijewo oraz mieszkańcom naszej gminy radosnych, 

szczęśliwych świąt, spędzonych w gronie najbliższych 
przy pięknych dźwiękach kolęd

oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Przewodnicząca i Zarząd
Koła Gospodyń Wiejskich w Wijewie
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Panie  wystąpiły  w  kat.  Pom 
Dance Senior II, czyli powyżej 
30 lat i zdobyły złoty medal. W 
tym  przedziale  wiekowy  nie 
ma  obowiązkowych  figur  ta‐
kich jak trudne skoki, szpagaty 
czy  elementy  akrobatyczne.       
W  każdej  grupie,  niezależnie 
od wieku, ocenia  się wymachy 

rąk,  synchronizację,  dynamikę, 
za co panie otrzymały wysokie 
noty.
Grupa  została  bardzo  mile 
przyjęta  przez  kibiców  z  Kra‐
kowa,  którzy  głośno  skando‐
wali Alebabki! Alebabki!    co 
zwiększyło mobilizację. Trzeba 
też wspomnieć  o  kibicach        z 

Wijewa,  z  panią  sołtys Danutą 
Leśną  na  czele,  która  nie  opu‐
ściła  żadnych  zawodów  oraz 
panie  z  zaprzyjaźnionej  grupy 
Venus  z  Ponieca.  Wszystkim 
tym osobom należą się podzię‐
kowania za wsparcie.

Alebabki  dziękują  sponsorom 
za  wsparcie  finansowe:  GOK 
Wijewo,  ministrowi  J.  Mosiń‐
skiemu,  państwu  Gawronom, 
KGW  Potrzebowo,  KGW Wi‐
jewo,    Radzie  Sołeckiej Wije‐

wo,  Radzie  Sołeckiej  Potrze 
bowo oraz p. Laskowskiemu za 
pomoc  w  utworzeniu  zrzuty.pl 
oraz  osobom,  które  okazały 
zrozumienie  i  wpłaciły  pienią‐
dze.

Przez rok cheerleaderki z grupy Alebabki 40+ ciężko pracowały pod czujnym okiem 
traenerki Małgorzaty Piaseckiej. Efekt tej pracy pokazały na International Cheer-
leading in Kraków Polisch Grand Prix 2019, który odbył się 9.11.2019 r w Krakowie.

Alebabki na zawodach Krakowie

JM

Niech nadchodzące Święta Bożego 
Narodzenia pozwolą wszystkim 

mieszkańcom naszej gminy
kolejny raz doświadczyć potęgi 

Bożej Miłości,
która rodzi się by trwać i wypełniać 

każde ludzkie serce, 
aby dawać nadzieję,
że wszystko ma sens, 

               bo nadzieja zawieść nie może.
                  Niech obecność najbliższych
                  przy wigilijnym stole sprawi,
                    że spędzone razem chwile

będą radosne,
przepełnione miłością i pokojem,

a każdy dzień nadchodzącego
Nowego 2020 Roku

wypełni się pomyślnością,
optymizmem i  wiarą w dobro.

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych 

nadzieją
i magią wielkiej nocy

kieruję do mieszkańców Gminy Wijewo 
płynące z serca życzenia radosnych,
spokojnych świąt oraz pomyślności

i zdrowia w nadchodzącym
nowym 2020 roku.

Z najlepszymi życzeniami
Jolanta Zamiatała

Radna Powiatu Leszczyńskiego

Radny Powiatu Leszczyńskiego
Stanisław Kasperski
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W  ramach  zadania  zamonto‐
wano następujące urządzenia w 
obydwu strefach: zestaw Sport, 
system piramida, rama huśtaw‐
ki  Kwartet,  siedzisko  płaskie, 
siedzisko  koszykowe,  siedzi‐
sko  bocianie  gniazdo,  fitness 
biegacz,  fitness  orbitrek,  fit‐
ness  jeździec,  fitness  rowerek, 
fitness  wyciąg  górny,  fitness 
wioślarz,  stół  do  piłkarzyków, 
stół  –  szachy              i  warcaby, 
kosz  na  śmieci,  stojak  rowero‐

wy oraz tablica regulaminowa.
Otwarte  Strefy  Aktywności 
(OSA)  to  ogólnodostępne  ple‐
nerowe  miejsca  sportu,  rekre‐
acji  i  odpoczynku  dla  całych 
rodzin. Mają one sprzyjać inte‐
gracji społecznej i są skierowa‐
ne  do  różnych  grup 
wiekowych.
Łączna  wartość  przedsięwzię‐
cia    Otwartej  Strefy Aktywno‐
ści  w  Brennie  wyniosła 
102.000,00 zł brutto, natomiast 

Otwarta  Strefa Aktywności    w 

Wijewie  wyniosła  100.700,00 
zł  brutto.  Urządzenia  dostar‐
czone  zostały  przez  firmę  Dr 
Spil Polska z Katowic.

Otwarta  Strefa  Aktywności 
(OSA)  dofinansowana  przez 
Ministra  Sportu  i  Turystyki 
ze  środków  Funduszu  Roz‐
woju  Kultury  Fizycznej 
(FRK)  w  ramach  Programu 
rozwoju  małej  infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej         

o  charakterze  wielopokole‐
niowym – Otwarte Strefy Ak‐
tywności (OSA) edycja 2019.

Dzięki otrzymanemu  dofinansowaniu  z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w miejscowościach 
Brenno i Wijewo powstały Otwarte Strefy Aktywności - w wariancie rozszerzonym. Otrzymana 
dotacja jest efektem złożonego wniosku z "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - 
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019".

Otwarte Strefy Aktywności w Brennie i Wijewie - już gotowe!

DS

Coroczne  spotkanie przedświą‐
teczne  organizowane  przez 
KGW  Brenno  odbyło  się  11 
grudnia 2019  roku. Przybyłych 
gości  powitała  Pani  Urszula 
Rimke  dziękując  za  tak  liczne 
przybycie  i  pokrótce  powie‐
działa  o  celu  spotkania  oraz 
korzystając  z  okazji  złożyła 
świąteczne  życzenia.  Jak  co 
roku  Panie  z  Koła  Gospodyń 

Wiejskich  z  Brenna  prezentują 
kilka  wybranych  przez  siebie 
potraw  i  dzielą  się  przepisami 
na  dania,  które  można  później 
samemu  przygotować  w  domu 
na  świąteczny  obiad  czy  też 
kawę. Goście mogli spróbować 
potraw  tj.  słynna  zupa pieczar‐
kowa  pani  Marylki,  zupę  dy‐
niową na ostro, carpaccio         
z  buraka,  sałatkę  z  winogron 

czy murzynka  z  kokosem, ma‐
kowiec  oraz  ciasto  czekolado‐
we  z  malinami.  Oprócz  sma 
kołyków  można  było  podzi‐
wiać prace przygotowane przez 
sekcję  robótek  ręcznych  dzia‐
łającą  przy  GOK  Wijewo,  a 
także  zakupić  stroiki  bądź  je 
stworzyć  razem  z  Panią  Mał‐
gorzatą  Napieralską.  Było  też 
coś  dla  ciała  bowiem na  poka‐
zie pojawiła się przedstawiciel‐

ka  firmy  FOREVER.  Jest  to 
firma  kosmetyczna,  która 
stworzyła linię kosmetyków      
z  aloesem.  Goście  mogli  rów‐
nież wysłuchać prezentacji od‐
nośnie  zdrowego  odżywiania 
przygotowaną  przez  Panią 
Małgorzatę  Siekierską.  Pokaz 
jak co roku poprzedziła zbiórka 
odzieży dla potrzebujących. 

NS

P r z e d ś w i ą t e c z n e  s p o t k a n i e  z  K G W  B r e n n o
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Głównym  celem  projektu  jest 
podnoszenie  jakości  i  skutecz‐
ności  kształcenia  zawodowego 
oraz  lepsze  przygotowanie 
uczniów  do  przejścia  z  etapu 
nauki do zatrudnienia. Staż za‐
graniczny  pozwoli    nabyć  no‐
we kwalifikacje zawodowe        
i  społeczne,  podnosząc  atrak‐
cyjność uczniów na  rynku pra‐
cy.  Praktyki  zawodowe  za 
granicą  pozwolą  także  pod‐

nieść  ich  kompetencje  języko‐
we,  również  z  języka 
angielskiego zawodowego,       
a  także nabyć pewności  siebie. 
Praktyki  zagraniczne  pozwolą 
sprawdzić naszym uczniom ich 
dotychczasową wiedzę  i  umie‐
jętności  zawodowe  oraz  zmo‐
tywują    do  rozwoju  poprzez 
doświadczenia  zdobywane           
w warunkach europejskich,          
a także poszerzą ich horyzonty. 

Uczniowie będą  też mieć moż‐
liwość  porównania  organizacji 
i  systemu  pracy  między  Pola‐
kami  a  Włochami.  Na  pewno 
będzie to też okazja do  przeła‐
mania bariery używania  języka 
angielskiego  oraz  motywacji 
do  kształcenia  umiejętności  ję‐
zykowych.
W  projekcie  biorą  udział  rów‐
nież  dwie  inne  szkoły:  Zespół 
Szkół  Rolniczych  im.  gen.  Jó‐
zefa Wybickiego w Grabonogu 
oraz Zespół Szkół  Elektryczno 
  Telekomunikacyjnych  w  Le 
sznie, których uczniowie               
w  miesiącach  kwiecień    czer‐
wiec  będą  realizowali  praktyki 
tego  projektu  i  podzielą  się  z 
nami  swoimi  doświadczenia‐
mi. Udział w projekcie jest cał‐
kowicie  bezpłatny,  finanso 
wany  ze  środków Europejskie‐

go  Funduszu  Społecznego, 
Program  Operacyjny  Wiedza 
Edukacja  Rozwój.  Miejscem 
odbycia  praktyk  jest  Sycylia, 
miejscowość Barcellona Pozzo 
di Gotto.
Pozostaje  tylko  życzyć 
uczniom  dobrego  przygotowa‐
nia  i zakwalifikowania się do  
praktyki  zagranicznej,  którą 
należy  potraktować    jako  wy‐
różnienie  i  dodatkową  szansę 
na  rozwój  zawodowy  i  osobi‐
sty.

Uczniowie obecnej klasy drugiej Branżowej Szkoły I stopnia w 
Brennie w ramach projektu „Praktyki w Unii Europejskiej 
szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży” 
realizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, 
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie wraz z naszą 
szkoła, wyjadą we  wrześniu 2020r. na czterotygodniową 
praktykę zagraniczną do Włoch. 

Praktyki na Sycylii

AW

Samorząd  Uczniowski  przy 
Zespole Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich  działa  prężnie, 
szybko  i  skutecznie:  jak  wo‐
jownik ninja.
W ciągu  tylko  jednego miesią‐
ca  przeprowadził  trzy  różne 
działania  o  charakterze  eduka‐
cyjnym,  charytatywnym  i  roz‐
rywkowym.
1.  Międzynarodowy  Dzień 
Praw  Dziecka      nasza  szkoła 
przyłączyła  się  do  ogólnopol‐
skich obchodów tego święta      
z ramienia UNICEF Polska      
i  w  środę  20  listopada  ucznio‐
wie  mieli  okazję  obejrzeć  wy‐
stawę  dotyczącą  Konwencji 
Praw  Dziecka  oraz  wysłuchać 
prezentacji  wygłoszonej  przez 
uczennice klasy VIII wraz        
z Panem Sławomirem Klamka. 
Ponadto  dzieci  z  klas  IIII 

otrzymały  kolorowe  plany  lek‐
cji  wydane  przez  UNICEF.   
Również  tego  dnia    w  szkole 
kolorem  dominującym  był  ko‐
lor  niebieski  –  symbol  organi‐
zacji  walczącej  o  prawa 
dziecka.
2.Akcja  charytatywna  „Św. 
Mikołaj  w  więzieniu”  –    pro‐
wadzona  przez  grupę  znajo‐
mych  ze  Śmigla  akcja,  która 
dzięki  sile  mediów  społeczno‐
ściowych  rozrosła  się  na 
ogromną skalę.     Po raz 11 ze‐
brane  dary  pojechały  do  wię‐
zienia w Krzywańcu niedaleko  
Zielonej  Góry.  Jest  to  miejsce 
o  tyle  wyjątkowe,  ponieważ   
przy  więzieniu  funkcjonuje 
Dom Matki  i  Dziecka.    Odby‐
wające  tam   karę kobiety mają 
możliwość  przebywania  ze 
swoimi  dziećmi,  wychowywa‐

nia i wspierania ich rozwoju do 
3. roku życia. I właśnie do tych 
maluszków  przebywających  za 
murami  więzienia  skierowana 
jest  ta  akcja. Uczniowie naszej 
szkoły,  a  właściwie  ich  mamy 
oraz nauczyciele   z dużym za‐
angażowaniem  przystąpili    do 
zbiórki  –  oprócz  środków  hi‐
gieny,  pieluszek,  chusteczek 
nawilżających  zebraliśmy 
wózki  dziecięce,  przewijaki, 
krzesełka  do  karmienia,  huś‐
tawki, maty  zabawkowe,  a  na‐
wet konia na biegunach.
3.Dyskoteka  andrzejkowa –  po 
ciężkiej  pracy  związanej  z  pa‐
kowaniem darów do Krzywań‐
ca  przyszedł  czas  na  zabawę. 
Doskonałą  okazją  do  zorgani‐
zowania dyskoteki były zbliża‐
jące  się  Andrzejki.  Aż  trudno 
uwierzyć,  ale  na  3  dni  przed 
planowaną  imprezą  zaintereso‐
wane  były  tylko  2  osoby… 

Koniec końców przybyło około 
27  uczniów.  Jednak  zważyw‐
szy  na  to,  że  ostatnia  szkolna 
dyskoteka miała miejsce jakieś 
7  lat  temu,  to  uważamy  to  za 
niemały sukces.  Ci, którzy by‐
li  obecni,  z  pewnością  nie  ża‐
łują:  były  nieśmiertelne  tańce 
na gazecie,              z balonem 
oraz  wspólny  pociąg,  który 
„dojechał”  aż  do  sali  gimna‐
stycznej.  Nie  zabrakło  ciaste‐
czek  z  wróżbą,  konkursów  z 
nagrodami  oraz  wielkich  ta‐
necznych  hitów.  Dyskotekę 
można  uznać  za  udaną,  ponie‐
waż  uczniowie  liczą  na  kolej‐
ną.

W  s a m o r z ą d z i e  u c z n i o w s k i m  d r z e m i e  m o c

AB

Uczniowie  klasy  III  B  SP Wi‐
jewo  bardzo  lubią  słuchać  hi‐
storii  o  Słodziakach.  Regu 
larnie  słuchają  czytania  wy‐
chowawczyni,  a  ostatnio  także 
szkolnej  bibliotekarki.  Ale  to 
już klasa  trzecia, więc przyszła 
pora,  by  zamienić  się miejsca‐
mi. Wspólnymi  siłami  i pomy‐

słami  wykonaliśmy  przestrze 
nną ozdobę naszej klasy   Ma‐
giczne  Drzewo  Słodziaków. 
Użyliśmy  do  tego  rolki  po  fo‐
lii,  tektury,  kolorowego  papie‐
ru  itp.,  itd.  W  końcu  na 
Drzewie  i  pod  nim  zamieszka‐
ły  Słodziaki.  31  października 
2019  roku  zorganizowaliśmy 
„Dzień  Głośnego  Czytania”. 
Pod  nasze  Magiczne  Drzewo 

zaprosiliśmy  gości    najpierw 
uczniów  klasy  pierwszej,  a  na 
kolejnej  lekcji    drugoklasi‐
stów.  Pierwszakom  przeczyta‐
liśmy  rozdział  „Drzewa”. 
Przedstawiliśmy  też  insceniza‐
cję pt. „Sprzątanie na polanie”, 
by wszyscy  zapamiętali,  że  las 
to wielkie dobro dla ludzi         
i  zwierząt  i  nie  należy  w  nim 
śmiecić.  Klasie  drugiej  prze‐

czytaliśmy  rozdział  „Listy”, 
zachęcający  do  bycia  koleżeń‐
skim.  Zaśpiewaliśmy  kolegom 
piosenkę  „Niechcący”  przypo‐
minającą  o  ważnym  słowie 
„przepraszam”.  Wszyscy  go‐
ście otrzymali też od nas kolo‐
rowanki    przypominajki,  by 
czytać  codziennie,  bo  czytanie 
rozwija!

Dzień głośnego czytania

BCZ
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Dnia 12 listopada 2019r.                 
w Szkole Podstawowej nr 2      
w Wolsztynie  odbyły  się  Dru‐
żynowe  Mistrzostwa  Rejonu 
Leszczyńskiego w Badmintona 
w  kategorii  ,,Igrzyska  Dzieci”. 
Naszą  szkołę  reprezentowali 
uczniowie,  którzy  do  udziału 
zakwalifikowali się po awansie 
w zawodach powiatowych.
Zespół dziewcząt w składzie:
Milena Kasperska
Marianna Rękoś
Pola Bajon
Zespół chłopców w składzie:
Karol Dźwigała
Łukasz Dźwigała

Jan Kowalewicz
W  zawodach  brały  udział 
szkoły  z  Gostynia,  Leszna, 
Wolsztyna, Dąbcza Pępowa       
i  Świętna.  Nasi  uczniowie  ro‐
zegrali  emocjonujące  mecze 
dostarczając  nam  po  raz  kolej‐
ny  dawkę  sportowych  emo‐
cji.                                             
                     Drużyna chłop‐
ców zajęła        w swojej kate‐
gorii  VII  miejsce. 
Gratulujemy!
Drużyna  dziewcząt wspięła  się 
prawie  na  sam  szczyt   walecz‐
nie  pokonując    zespoły  z  in‐
nych  szkół.  W  finale  nasze 

uczennice zagrały ze szkołą      
z  Dąbcza.  Obie  szkoły  rywali‐
zowały  o  awans  na  zawody 
wojewódzkie.  Po  zaciętej  wal‐
ce  niestety  nie  udało  się  zająć 
najwyższego podium i kolejne‐
go awansu,   ale zdobycie               

II  miejsca  na  tak  wysokim 
szczeblu  to  wielki  sukces  na‐
szych  uczennic.  Gratulujemy! 
Jesteśmy dumni zarówno z ze‐
społu  dziewcząt    i  chłopców, 
bo wygraną dla was jest już sa‐
mo  wzięcie  udziału  w  zawo‐

Sportowy sukces uczennic z Wijewa

MK

16  sierpnia  2019  roku  zmarła 
Mirosława  Walkowiak,  wielo‐
letnia  sekretarz  Szkoły  Podsta‐
wowej  w  Wijewie,    mieszka 
nka Włoszakowic.
Mirosława Walkowiak urodziła 
się  15  września  1956  roku    w 
Dominicach jako piąte          z 
sześciorga dzieci Stefanii            i 
Kazimierza Mrozkowiaków. W 
latach  19621970  uczęszczała   
do  Szkoły  Podstawowej  w 
Górsku.  Szukając  swej  drogi 

zawodowej kształciła  się               
w  Zasadniczej  Szkole  Zawo‐
dowej  we  Włoszakowicach, 
Zaocznym  Technikum  Ogrod‐
niczym  w  Lesznie.  Pierwszą 
pracę,  jako  ogrodnik,    podjęła 
w  1975  roku  w  PKP  Leszno. 
Lata  19771986  to  praca  na 
stanowisku  referenta  w  Gmi 
nnej Spółdzielni we Włoszako‐
wicach.  W  1986  r.  rozpoczęła 
pracę   w gminie Wijewo w In‐
spektoracie  Oświaty  i  Wycho‐

wania,  następnie  w  Zespole 
Ekonomiczno   Administracyj‐
nym Szkół Gminy Wijewo. Od 
1  stycznia  1991  r.  była  samo‐
dzielnym  referentem  ds.  admi‐
nistracji  SP  Wijewo.  W  1998 
roku  objęła  stanowisko  sekre‐
tarza  szkoły,  które  zajmowała 
do  31  lipca  2018  r.,  kiedy  to 
przeszła na emeryturę.
Ułożyła  swe  życie  rodzinne 
wychodząc  za  mąż,  26  kwiet‐
nia  1980,  za  Józefa Walkowia‐

ka.  Opuściła  wówczas  Domi 
nice i zamieszkała w domu ro‐
dzinnym męża w Brennie.       
W  1981  roku  urodziła  im  się 
córka  Magdalena,  a  w  1983   
syn  Paweł.  Wkrótce  zamiesz‐
kali  w  swoim  domu  we Wło‐
szakowicach.
Pani Mirka  była  fundamentem 
naszej  szkoły.  Zawsze  do
stępna w sekretariacie  jej nie‐
obecność oznaczała, że była na 
kolejnym  szkoleniu  bądź  kur‐
sie,  bo  ustawicznie  podnosiła 
swe kwalifikacje zawodowe.

„Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę – za szybko, za rano,  za nagle"

Wspomnienie o śp. Mirosławie Walkowiak

BCZ

Ze szczerego serca
w ten piękny czas,

gdy gwiazdka świeci dla wszystkich nas,
życzymy miłości, bez trosk i złości,

pokoju na świecie i wszystkiego czego zapragniecie.
Niech życzenia się spełniają i niech będzie biało,

żeby się szczęście zawsze do nas uśmiechało.
Do Siego Roku 2020!

Społeczność Zespołu Szkół 
im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

Nadchodzi czas, gdy milkną wszystkie spory, 
gdy choinka rozświetla ciemne kąty, 

gdy twarze ludzi zmieniają się uśmiechem.
 W ten wyjątkowy czas Bożego Narodzenia życzymy Państwu, 

abyście umieli odnajdować szczęście w małych, 
codziennych sprawach, byście szukając ciepła i nadziei, 

zagłębili to co ubogaca i rozwija. 
Życzymy, by zawsze znalazł się czas na wypicie herbaty, 

rozmowę z babcią, czytanie gazety. 
By  być, kochać i cieszyć się małych – wielkich rzeczy.

Uczniowie i pracownicy
Szkoły Podstawowej w Wijewie
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Nasze  przedszkolaki  musiały 
być  w  tym  roku  bardzo 
grzeczne,  bo  Święty  Mikołaj 
odwiedził  nas  już  5  grudnia! 
Co  prawda  zepsuły mu  się  sa‐
nie,  więc  najpierw  wysłał  do 
dzieci  dwa  wesołe  elfy,  które 
umiliły nam czas oczekiwania. 
Bawiliśmy  się wspaniale,  były 

szalone  tańce,  ciekawe  kon‐
kursy  i  zabawy.  Przedszkolaki 
mogły  wykazać  się  zarówno 
wiedzą na temat Mikołaja oraz 
świąt,  jak  i  wieloma  umiejęt‐
nościami.  Po  wykonaniu  sze‐
regu  zadań,  dzieci  usłyszały 
dźwięk  dzwoneczków   Miko‐
łaj  dotarł  w  końcu  do  przed‐
szkola!  Zrobiliśmy  sobie 

pamiątkowe  zdjęcia,  po  czym 
nasz  miły  gość  z  Laponii  ob‐
darował  przedszkolaki  świą‐
tecznymi paczuszkami.
Dziękujemy AnimaKids,  sym‐
patycznym elfom p. Marzenie i 
p.  Klaudii  i  oczywiście Miko‐
łajowi  za  wspaniałą  zabawę  i 
piękne  wspomnienia.  Serdecz‐
ne  podziękowania  dla  Rady 

Rodziców  za  sfinansowanie 
imprezy mikołajkowej i pomoc 
św. Mikołajowi w szykowaniu 
paczuszek.

W e s o ł e  M i k o ł a j k i

MK

Dzieci  z  grupy  „Pszczółki” 
wybrały  się  na  pocztę,  gdzie 
zwiedziły  pomieszczenia  pocz‐
ty,  a  także  zapoznały  się  ze 
znaczkami  oraz  rodzajami  li‐
stów.  Najmłodsi  uczestniczyli 
również w spotkaniu ze Straża‐
kami, na którym utrwalono nu‐
mer  alarmowy,  dużą  atrakcją 
spotkania był wóz strażacki, do 
którego  nasze  przedszkolaki 
mogły wsiąść.  „Rybki”  z  kolei 
dowiedziały  się  na  czym  pole‐
ga  praca  ekspedientki  w  skle‐
pie,  a  także  miały  możliwość 
obejrzenia  zakładu  stolarskie‐
go,  urządzeń  potrzebnych  do 

pracy  w  zawodzie  stolarza. 
„Kotki”  zaprosiły  do  siebie  p. 
Małgorzatę Drożdżyńską – fry‐

zjerkę,  która  również  opowie‐
działa dzieciom o swojej pracy, 
a także stworzyła piękne fryzu‐
ry          u dziewczynek i chło‐
paków.     Z kolei „Jeżyki” oraz 
„Biedronki” wybrały się do ap‐

teki,  gdzie  poznały  zawód  far‐
maceuty, dowiedziały  się  co  to 
jest  recepta.  Przedszkolaki 
miały  też  możliwość  zwiedze‐
nia  pomieszczeń  apteki.  Naj‐
starsze  przedszkolaki  pojecha 
ły  na  wycieczkę  do  Gabinetu 
Weterynaryjnego  do  Włosza‐
kowic, by zapoznać się z pracą 
weterynarza  oraz  utrwalić wie‐
dzę na temat dbania i pielęgno‐
wania  naszych  zwierząt 
domowych.  Przedszkolaki  wy‐
brały  się  również  na  spotkanie 
z  krawcową,  która  pokazała 
nam  przybory,  urządzenia  nie‐
zbędne w pracy krawca.

Dziękujemy  serdecznie  wszy 
stkim osobom, które umożliwi‐
ły naszym przedszkolakom za‐
poznanie  się  z  różnymi 
zawodami,  a  także  za  miłe  i 
pouczające spotkania.

28 listopada br.  w związku z omawianą tematyką w przedszkolu dzieci poznawały interesujące 
zawody. Przedszkolaki uczestniczyły w przeróżnych spotkaniach.

Spotkanie z cyklu "Poznajemy zawody"

AZ
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Nasze Jednostki od 01.11.2019 r. do 10.12.2019 r. były 
alarmowane 6 razy - OSP Wijewo 2 razy, OSP Brenno 6 razy, 
OSP Potrzebowo 1 raz:  
1. 05.11.2019 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do pożaru sadzy 
w kominie w budynku mieszkalnym w Brennie.
2. 13.11.2019 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do 
zabezpieczenia lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w Brennie.
3. 14.11.2019 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do udzielenia 
pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia u osoby 
dorosłej w Brennie.
4. 16.11.2019 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do gniazda 
szerszeni w budynku mieszkalnym w Zaborówcu.
5. 23.11.2019 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno i OSP Wijewo do 
pożaru budynku gospodarczego w Brennie.
6. 06.12.2019 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno, OSP Wijewo 
oraz OSP Potrzebowo do pożaru stogu słomy w Brennie. 

                                                                         Komendant Gminny
                                                                           Leszek Wolniczak

W naszych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Wijewo zbliżają się strażackie zebrania sprawozdawcze, 
dlatego członków, mieszkańców i sympatyków zapraszamy na 
nasze doroczne obrady, które odbędą się o godzinie 19.00:
  Potrzebowo -  10.01. 2020r.
  Brenno         -   22.01.2020r.
  Zaborówiec   -   15.02.2020r.
  Wijewo    -   28.02.2020r.
  Radomyśl     -   20.02.2020r.          
                             

                                 Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
                             ZOSP RP w Wijewie

Wyjazdy alarmowe Straży Pożarnych 
Sylwester to dla nas czas zabawy. W gronie najbliższych żegna‐
my stary rok, a witamy nowy, składając sobie najlepsze życze‐
nia. Niestety w tym okresie często zapominamy o zwierzętach, 
dla których sylwestrowa noc to prawdziwy koszmar. Wybuch 
niektórych petard generuje hałas natężenia na poziomie 130-
160 dB, który jest porównywalny to startu odrzutowca oraz jest 
granicą bólu dla człowieka. Wyobraźmy sobie jak znoszą to 
zwierzęta, których słuch jest znacznie lepszy niż ludzi. Dla na‐
szych pupili równie niebezpieczne są światła. Petardy lśnią na 
niebie, ukazując się nam w pięknych kolorach, tworząc wspa‐
niałe widowisko, którym się zachwycamy. Jednak zwierzętom 
przypomina to pioruny. Ich zachowanie staje się nieprzewidy‐
walne, równocześnie tracą równowagę i wpadają w panikę. 
Może to prowadzić do agresji, a także autoagresji. Jak ustrzec 
zwierzaki przed zagrożeniem w sylwestrową noc? Przede 
wszystkim nie powinniśmy wspierać wywołanego lęku, tzn. nie 
przytulać i głaskać pupili, gdyż utwierdzi ich to w tym, że dzieję 
się coś złego. Dobrym rozwiązaniem jest stworzenie przyjazne‐
go miejsca, w którym zwierzę będzie się czuło bezpiecznie - coś 
w rodzaju „nory”, zabudowanej z trzech stron, w miejscu jak 
najbardziej oddalonym od okien, aby stłumić strzały. Można, 
także włączyć telewizję lub radio głośniej niż zwykle, aby zagłu‐
szyć ewentualnie dźwięki z zewnątrz. Co więcej, warto zaopa‐
trzyć naszych małych przyjaciół w ich ulubione kąski. Jeśli 
wiemy, że nasz podopieczny wyjątkowo źle znosi noc sylwestro‐
wą, zasięgnijmy po pomoc weterynarza, który poda mu środki 
uspokajające.
Prawidłowe zapewnienie zwierzętom spokojnych warunków 
podczas najgłośniejszej nocy w roku nie jest trudne. Pamiętaj‐
my, że dla nas to tylko zabawa, a dla nich cierpienie. Podczas 
odpalania petard zachowajmy szczególną ostrożność. Najpierw 
upewnijmy się, czy w pobliżu nie znajdują się zwierzęta, które 
możemy narazić na niebezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo zwierząt w Sylwestra

WM

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Wijewie informuje:

                       Strażakom - ochotnikom
i mieszkańcom Gminy Wijewo

składam
najserdeczniejsze życzenia

błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęścia w Nowym 2020 roku.

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wijewie
Stanisław Wolniczak
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1  listopada br. Chór Hejnał       
z Wijewa  udał  się  na V  Prze‐
gląd Pieśni Patriotycznych         
w  Święciechowie,  gdzie  za‐
prezentował  swoje  interpreta‐
cje  pieśni  patriotycznych  pod 
dyrygenturą  Pani  Izabeli Gór‐
nej. 
Na  koniec  każdy  z  chórów 
dostał  pamiątkowy  dyplom 
oraz puchar.

Przegląd Pieśni Patriotycznych w Święciechowie  
z udziałem Chóru "Hejnał"

26 listopada br. w sali wiejskiej 
w Wijewie odbyły  się warszta‐
ty  makijażu  na  których  pani 
Ania  oraz  Asia  pokazały  na‐
szym  Paniom  jak  dbać  o  cerę 
oraz  jak  ważny  wpływ  na  na‐

szą  skórę  ma  to  co  jemy.  Na‐
stępnie  na  dwóch  modelkach 
wybranych  z  uczestników  po‐
kazały  etapy  dziennego  maki‐
jażu  np.  do  pracy.  Kosmetyki, 
które  użyto  do  makijażu  były 

kosmetykami  ekologicznymi 
marki arbonne. Na koniec każ‐
da  z  Pań mogła  zabrać  próbkę 
kosmetyku  do  domu  oraz  do‐
brać  odpowiedni  podkład  do 
koloru skóry.

Wa rszta ty  ma kija żu  n a  sa l i  WD K w Wijewie

NS

Strażacy z Potrzebowa pragną 
podziękować  swoim  miesz‐
kańcom,  dzięki  którym  pod‐
czas  zbiórki  złomu,  jaką 
przeprowadziła  miejscowa 
OSP,  został  zakupiony  sprzęt 
ratowniczy:  drabina  ratowni‐
cza oraz kombinezon na osy  i 
szerszenie. Akcja  nie  przeszła 
bez  echa  i mieszkańcy  stanęli 
na  wysokości  zadania,  każdy 
z  mieszkańców  wsparł  swoją 

jednostkę  jak  mógł,  bardzo 
Wam  za  to  dziękujemy  świą‐
tecznie  pozdrawiamy  druho‐
wie OSP.

Podziękowania Straży Pożarnej z Potrzebowa

RM

Drugie  półroczne,  dla  miesz‐
kańców  Potrzebowa,  to  czas 
przede  wszystkim  intensyw‐
nej  pracy,  której  efektem  są 
dwa wyremontowane  obiekty: 
remiza strażacka i kościół.
Prace, które zostały wykonane 
przy  ogromnym  zaangażowa‐
niu  wielu  naszych  mieszkań‐
ców,  zasługują  na  szczególne 
podziękowania. 
Udowodniliśmy  po  raz  kolej‐
ny,  że  potrafimy  nie  tylko 
wspólnie  świętować  i  się  ba‐
wić,  ale  również  wspólnie 
pracować. 

Informacje z Potrzebowa

EN

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz  Nowego Roku, 

życzę naszym mieszkańcom 
oraz mieszkańcom naszej gminy, 

wszystkiego co najlepsze.
Zdrowia przede wszystkim, z każdym rokiem 

doceniam coraz bardziej.
Życzliwych ludzi wokół, Tych nigdy za dużo.

Pogody ducha i uśmiechu na twarzy,
naszej i naszych bliskich.

Sołtys Edward Nyczko
wraz z Radą Sołecką

      NNiieecchh  mmaaggiicczznnaa  nnoocc  WWiiggiilliijjnneeggoo  wwiieecczzoorruu  
pprrzzyynniieessiiee  WWaamm  ssppookkóójj  ii  rraaddoośśćć..  

NNiieecchh  kkaażżddaa  cchhwwiillaa  
ŚŚwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  

żżyyjjee  wwłłaassnnyymm  ppiięękknneemm,,
  aa  NNoowwyy  RRookk  22002200

ddaarrzzyy  WWaass  ppoommyyśśllnnoośścciiąą  ii  sszzcczzęęśścciieemm..

CChhóórrzzyyśśccii  zz  CChhóórruu  ""HHeejjnnaałł""
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Mieszkańcom Brenna i całej Gminy 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego 2020 roku 
składamy serdeczne życzenia,

aby w sercach Waszych gościła wiara, 
nadzieja, miłość i radość 

oraz spokój i szczęście w rodzinach Waszych.

  Sołtys, Rada Sołecka,
Radni Gminy

Kółko Rolnicze

  Koło Gospodyń Wiejskich w Brennie
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Ochotnicza Straż Pożarna w Brennie

Dnia  13  listopada  2019r.  w 
Gminnej  Bibliotece  Publicznej 
w  Wijewie  odbyła  się  promo‐
cja  albumu  starej  fotografii 
"Pozdrowienia  z  Wijewa", 
ukazujący  dawne  obiekty,  wy‐
darzenia i ludzi z naszej gminy. 
Album ten jest zwie ńczeniem 
wielu  spotkań  Stowarzyszenia 
Działamy  Razem  pn.  "Ocalić 
od zapomnienia", a jego wyda‐
nie  pozwoli  chociaż  w  części 
na  utrwalenie  i  zachowanie  hi‐
storii  o  naszej  małej  ojczyźnie 
dla  przyszłych  pokoleń.  Na 

spotkanie  przybyło  bardzo 
wielu  sympatyków  historii  re‐
gionalnej  i  nie  tylko.  Specjal‐
nie  na  tę  okazję  w  bibliotece 
została  przygotowana  wystawa 
fotograficzna pt. ”Gmina Wije‐
wo  na  starych  fotografiach”. 
Pan Przemysław Zielnica przy‐
gotował  bardzo  ciekawą  pre‐
zentację  pokazującą  różne 
techniki  opisywania  zdjęcia 
oraz  w  jaki  sposób można  po‐
zyskiwać  różne dokumenty hi‐
storyczne  z  archiwów. Podczas 
spotkania  rozwinęła  się  cieka‐

wa dyskusja o wartości starych 
zdjęć,  które  są  świadectwem 
swoich  czasów,  mogą  opowie‐
dzieć  wiele  ciekawych  historii 
i  być  fascynującą  podróżą  w 

przeszłość. 
Stowarzyszenie  wspólnie  z  bi‐
blioteką będzie nadal kontynu‐
ować  spotkania  z  cyklu 
„Ocalić od zapomnienia”  i mi‐

P romocja  a lb u mu  "P ozd rowie n ia  z  Wijewa"

GAAP

12 listopada br. odbyły się za‐
powiadane wcześniej warszta‐
ty  z  pieczenia  rogali  oraz 
nauki  robienia  kanapek  deko‐
racyjnych.  Panie  z  KGW 
Brenno  zdradziły  nam  swój 
przepis  na  rogaliki,  a  Paulina 
Łuczak  i  Natalia  Napieralska 
wprowadziły  nas  w  świat 
bankietowych kanapek.
Dziękujemy  wszystkim  za 

przybycie oraz za pomoc przy 
organizacji.

Pieczenie rogali na sali WDK w Brennie

KM

19 listopada br. odbyły się ko‐
lejne  już  warsztaty  decoupa‐
ge.  Tym  razem  panie 
wykonały  bombki  świąteczne. 

Każda  otrzymała  komplet 
bombek,  które  ozdobiły  ser‐
wetką  według  własnego  po‐
mysłu.

Warsztaty decoupage w sali GOK w Brennie

KM
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Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok 2020.

Życzymy, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania,

spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne

oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Bibliotekarze
Gminnej Biblioteki Publicznej



Wizja Lokalna listopad/grudzień 2019
19

Ważna informacja

W dniu 16 lutego 2020r. w godzinach 13:00 - 16:00          
w związku z II Biegiem Powstańczym na  drogach trasy 
biegu będzie utrudniony ruch, lub będą one całkowicie 
wyłączone z użytkowania.
Prosimy o pozostawienie pojazdów na posesjach. 
Zachęcamy do aktywnego kibicowania przy domach 
leżących wzdłóż trasy biegu.






