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Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Wijewo

Szanowni Państwo!
Przed nami Boże Narodzenie, święto które dla 
wielu  Polaków  jest  najważniejszym  świętem 
w  roku.  Charakter  tego  szczególnego  okresu 
podkreśla  świąteczny  wystrój  domów,  ulic 
i sklepów, dźwięki kolęd płynące zewsząd jak 
i głęboko zakorzeniony w obyczajach tak spo‐
łecznych jak i indywidualnych sposób przeży‐
wania  tych  dni.  I  choć  dobór  wigilijnych 
potraw w naszych domach jest różny, ale jed‐
nak wspólna dla nas wszystkich jest niepowta‐
rzalna  atmosfera  Wigilii.  To  właśnie  w  ten 
dzień nabieramy sił do zmagania się z codzien‐
nością. Poza tym w święta odsuwamy na bok 
wszelkie problemy, które przeżywamy, na co 
dzień,  zapominamy  o  nieporozumieniach. Ta 
okoliczność to nie tylko odpoczynek, ale przede
 wszystkim  jest  w  niej  miejsce  na  spotkanie 
i  przebywanie  z  bliskimi, wspólne  spędzanie 
czasu i rozmowy. Wobec epidemii koronawiru‐
sa, w tym roku przyjdzie nam je przygotowy‐
wać  i  przeżywać  inaczej  niż  dotychczas. 
Świętowanie w takim okresie dla wielu z nas 
będzie trudne, zwłaszcza, że do stołu powinni‐
śmy zasiąść w wąskim gronie, a przedświątecz‐
ne  przygotowania  i  zakupy  ograniczyć  do 
minimum,  unikając  ryzyka  zakażenia.  Na 
szczęście nadzieję na normalizację życia przy‐
niosła informacja o planowanych szczepieniach
 (bezpieczną,  a  co  najważniejsze  skuteczną 
szczepionką), które mają rozpocząć się na prze‐
łomie stycznia i lutego 2021 r.
Minione tygodnie to okres kolejnych inwesty‐
cji  i  czas  pozyskiwania  środków  na  rozwój 
Gminy Wijewo. Podpisaliśmy umowę na bu‐
dowę tak długo oczekiwanej sieci kanalizacji 

sanitarnej w Potrzebowie, projekt który realizo‐
wany jest w ramach Wielkopolskiego Regio‐
nalnego  Programu  Operacyjnego  na  lata 
20142020  współfinansowanego  ze  środków 
Unii Europejskiej.
Zakończyliśmy zadania z zakresu rozwoju in‐
frastruktury drogowej przebudowując część ulic
 w Wijewie, Brennie i Radomyślu. Zmiana na‐
wierzchni pozwoli na ich komfortowe wyko‐
rzystanie  przez  mieszkańców  naszej  gminy. 
W związku z ogłoszonym naborem na udziele‐
nie w roku 2021 dotacji z budżetu Wojewódz‐
twa  Wielkopolskiego  na  budowę  dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych, Gmina Wi‐
jewo złożyła również wniosek o ich dofinanso‐
wanie  dla  miejscowości:  Wijewo,  Brenno, 
Radomyśl oraz Potrzebowo.
W  ramach  projektu  „Wielkopolska  Odnowa 
Wsi 20132020” zagospodarowano przestrzeń 
publiczną w Brennie na centrum sportowo  re‐
kreacyjne  z  funkcjonalnym  trawiastym  bo‐
iskiem  oraz  utworzono  miejsce  rekreacji 
i wypoczynku przy budynku do obsługi imprez
 sportowych w Potrzebowie.
Zawarłem porozumienie z Powiatem Leszczyń‐
skim w zakresie udzielania nieodpłatnej pomo‐
cy  prawnej    lub  świadczenia  nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców 
naszej  gminy.  Od  1  stycznia  w  każdą  środę 
w godzinach  od  12:00  do  16:00  usługi  będą 
świadczone w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Wijewie  po  uprzednim  zgłoszeniu  każdej 
sprawy w Starostwie Powiatowym w Lesznie.
30  listopada  zakończył  się  Powszechny  Spis 
Rolny, dzięki dobrej organizacji i jego sprawne‐
mu  przeprowadzeniu,  informuje  że  zadanie 
w naszej gminie zostało wykonane w 100%  
udało się spisać wszystkie gospodarstwa i za to
 dziękuję wszystkim rolnikom i osobom zwią‐
zanym z Gminnym Biurem Spisowym.
W związku z przystąpieniem do projektu obej‐
mującego konsultacje społeczne dokumentu pla‐
nistycznego  obejmującego  Studium  Uwa
runkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania 

Przestrzennego  Gminy Wijewo  informuję,  że 
w roku 2021 podejmiemy działania mające na 
celu zasięgnięcie opinii mieszkańców w temacie
 kierunków  zagospodarowania  przestrzennego. 
Podczas grudniowej sesji Rady Gminy Wijewo 
podjęto  już  uchwałę  w  sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla Za‐
borówca.  Plany  miejscowe  są  bardzo  ważne, 
ułatwiają proces inwestycyjny i na ich podstawie
 możemy miedzy innymi podzielić działkę czy 
też zaprojektować budynek.
W tym świątecznym czasie pamiętajmy także 
o osobach starszych i samotnych, które w tym 
trudnym okresie nie mają na kogo liczyć. Dla 
nich między innymi stworzony został program 
„Wspieraj  seniora”,  który  realizuje  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznejw Wijewie i skiero‐
wany jest dla osób powyżej 70 roku życia, które
 zdecydowały się na pozostanie w domu dla wła‐
snego bezpieczeństwa w czasie pandemii. 
Niezależnie od programu zwracam się do Pań‐
stwa z prośbą o zwrócenie uwagi, czy w naj‐
bliższym  otoczeniu,  ulicy,  miejscowości 
mieszka osoba starsza, która takiej pomocy wy‐
maga. Wyciągnij dłoń, okaż solidarność, w tym
 czasie taki gest może mieć kluczowe znaczenie.
 W te święta powinniśmy zadbać o tych, którzy 
tego najbardziej potrzebują!
Tym  bardziej  i  z  tą  większą  mocą  życzę 
wszystkim, aby na przekór trudnej sytuacji sku‐
pić się na tym co dobre, optymistyczne i budu‐
jące oraz na tych wszystkich którzy potrzebują 
nadziei  na  lepsze  jutro.  Pamiętajmy,  by  się 
wspierać nawzajem i dodawać sobie otuchy.  
Wszystkim  Państwu  życzę  dużo  zdrowia 
i optymizmu, żebyśmy za rok, siedząc przy wi‐
gilijnym stole dostrzegli wartość tej zwyczajno‐
ści, której w tym roku nie mamy, a aktualne 
czasy  poszły  szybko w  niepamięć.  Życzenia 
zdrowych, wesołych świąt w obecnej sytuacji 
nabierają zupełnie nowego wymiaru, a ich speł‐
nienie nigdy bardziej nie zależało od nas sa‐
mych. 

W związku z przystąpieniem Gminy Wije‐
wo  do  projektu  obejmującego  pogłębione 
konsultacje  społeczne  dokumentu  plani‐
stycznego,  informujemy,  iż  w  2021  roku 
Gmina Wijewo podejmie działania mające 
na  celu    zasięgnięcie  opinii  mieszkańców 

i  interesariuszy  zewnętrznych  na  temat 
kierunków  zagospodarowania  przestrzen‐
nego  Gminy  Wijewo.  Przeprowadzenie 
pogłębionych  konsultacji  społecznych 
mieć  będzie  także  aspekt  edukacyjny: 
przyczyni  się  do  zwiększenia  wiedzy 

mieszkańców  na  temat  planowania  prze‐
strzennego,  obowiązujących  ram  praw‐
nych, w jakich odbywać się będzie proces 
konsultacji  i  sporządzania  Studium,  oraz 
znaczenie ładu przestrzennego dla rozwoju 
gminy.

Wójt Gminy Wijewo
Mieczysław Drożdżyński
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W dniu 30 października 2020 roku Gmina 
Wijewo  zawarła  umowę  o  wykonanie 
zamówienia  publicznego  na  roboty 
budowlane  pn.  „Budowa  sieci  kanalizacji 
sanitarnej  w  miejscowości  Potrzebowo”  z 
wykonawcą:  Całek  Usługi  Budowlane  i 
Instalacji  ze  Sławy.  Przedmiot  umowy 

obejmuje  budowę  sieci  kanalizacji 
sanitarnej  w  systemie  podciśnieniowym 
wraz  z  odejściami  bocznymi  od  kanałów 
oraz  budowę  zbiorczych  przydomowych 
studni  zaworowych,  zbiorczych 
przydomowych  studzienek,  do  których 
odprowadzane  będą  ścieki  z  budynków, 
przyłączy i przykanalików. 
Inwestycja  jest  realizowana  w  ramach 
Projektu  pn.  „Budowa  sieci  kanalizacji 
sanitarnej  w  miejscowości  Potrzebowo” 
współfinansowanego  ze  środków  Unii 
Europejskiej  w  ramach  Wielkopolskiego 
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na 
lata 20142020.
W  listopadzie  br.  nastąpiło  przekazanie 
placu  budowy  wykonawcy  oraz  rzeczowe 

rozpoczęcie  robót.  Wartość  planowanej 
inwestycji  wynosi  7  016  592,81  zł.
Ukończenie budowy kanalizacji  sanitarnej 
uzgodniono do dnia 26.08.2021 r.

DS

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Potrzebowie

Przy zachowaniu wszelkich obostrzeń wy‐
nikających  z  trwającej  epidemii,  Wójt 
Gminy Wijewo  Mieczysław  Drożdżyński, 
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo Ma‐
ria Rąk oraz Radna Gminy Wijewo  Cecy‐
lia  Gąda  złożyli  kwiaty  i  znicze  pod 

pomnikiem  Powstańców  Wielkopolskich 
w Wijewie.
Narodowy  Dzień  Niepodległości,  podob‐
nie  jak  cały  2020  rok,  jest  inny  niż  po‐
przednie Państwowe uroczystości. W 102. 
rocznicę  odzyskania  przez  Polskę  niepod‐

ległości   obchody miały ograniczony cha‐
rakter  ze  względu  na  epidemię 
koronawirusa. W  tym  roku  przypadało  to 
w szczególnym czasie, czasie który nie za‐
chęca nas do wyjścia z domu i publicznego 
świętowania.  Nie  było  apeli,  akademii 
i  uroczystości. Ale  moglimyśmy  manife‐
stować swój patriotyzm inaczej  śpiewając 
rodzinnie  hymn,  wywieszając  flagę  naro‐
dową.
Tak jak utrata niepodległości nie nastąpiła 
na wszystkich ziemiach polskich jednocze‐
śnie,  tak  też  odzyskiwanie  niepodległości 
było procesem i nie nastąpiło  z dniem 11 
listopada 1918  roku. Dzień,  który kojarzy 
się    nam  Polakom  jednoznacznie  z  odzy‐
skaniem  przez  Polskę  niepodległości,  zo‐
stał  oficjalnie  uznany  jako  święto 
państwowe  dopiero  pod  koniec  lat 
trzydziestych XX w.
Ale cóż nie możemy świętować  tygodnia‐
mi. Dlaczego więc  ta  data? Co  się wyda‐
rzyło 11 listopada 1918 roku? Otóż w tym 
dniu  przybyłemu  do  Warszawy  Józefowi 
Piłsudskiemu przekazano władzę nad odra‐
dzającym się wojskiem polskim. Początko‐
wo dzień ten nie był  świętem narodowym 
lecz  świętem  wojskowym  i  obchodzony 
był w pierwszą niedzielę po 11 listopada.
Jako Święto Niepodległości dzień 11 listo‐
pada ustanowiono dopiero w 1937 roku.

AB

Uczciliśmy pamięć walczących o niepodległość Polski
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z  najważniejszych świąt 
państwowych. Po 123 latach zaborów, niewoli naznaczonej walką, cierpieniem 
i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków - nasz kraj odzyskał suwerenność. 11 listo‐
pada  przedstawiciele  samorządu gminnego uczcili pamięć poległych w walce o wol‐
ność polskiej ziemi.
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Cała  procedura  zaczęła  się w  dniu  21 maja 
2019  r.  kiedy  to  podjęto  Uchwałę  Nr  VII/
46/2019 Rady Gminy w Wijewie  w sprawie 
przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego 
planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla 
obszaru  w  rejonie  wsi  Zaborówiec.  Proces 
tworzenia  miejscowego  planu  zagospodaro‐
wania  przestrzennego  jest  zależny  od wielu 
kwestii i wymaga wielu uzgodnień. Plan dla 
Zaborówca  udało  się  przygotować  w  ciągu 

półtora  roku.  W  trakcie  przygotowywania 
planu dwukrotnie odbyło się wyłożenie pro‐
jektu  planu  do  publicznego  wglądu  wraz 
z  dyskusją  publiczną.  Rozpatrzono  wnioski 
mieszkańców  co  pozwoliło  na  wprowadze‐
nie kilku istotnych zmian. Do momentu pod‐
jęcia  nowego  planu  w  centralnej  części 
Zaborówca  obowiązywały  dwa  miejscowe 
plany  zagospodarowania  przestrzennego  tj. 
plan z  2000 r., 2003 r.. Zapraszamy każdego 

do zapoznania się z treścią uchwalonego do‐
kumentu, który niebawem zostanie uwidocz‐
niony  na  stronie  internetowej  https://
wijewo.emapa.net/  gdzie  dostępne  są 
wszystkie plany, które funkcjonują na terenie 
naszej gminy. 
Wskazówka, kiedy warto sprawdzić studium 
uwarunkowań i plan miejscowy:
– rozważając  zakup  konkretnej  działki 
(czy  można  na  niej  budować  oraz  co 
można  budować,  czy  można  podzielić 
działkę oraz jaką minimalną powierzch‐
nię musi mieć wydzielana działka);    ...

Podczas grudniowej sesji Rady Gminy Wijewo podjęto uchwałę w sprawie miejscowego
 planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zaborówiec.

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Zaborówca

W 2020 roku na terenie gminy Wijewo zrealizowano 
inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współ-
finansowaną ze środków zewnętrznych
W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa 
dróg  gminnych  na  terenie  Gminy Wijewo” 
wykonano:
1. Część  I  przedmiotu  zamówienia 
„Przebudowa  części  drogi  gminnej  na 
ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowo‐
ści  Wijewo”.  W  wyniku  realizacji 
przedsięwzięcia  na  odcinku  przebudo‐
wanej  drogi  o  dotychczasowej  na‐
wierzchni  gruntowej,  uzyskano  drogę 
o  nawierzchni  bitumicznej  o  długości 
0,18  km  i  szerokości  4,5  m.  Wartość 
I części zadania wyniosła 81 751,95 zł 
brutto.

2. Część  II  przedmiotu  zamówienia 
„Przebudowa  części  drogi  gminnej 
oznaczonej  nr  geodezyjnym  292  i  325 
w  miejscowości  Radomyśl”. W  wyni‐
ku  realizacji przedsięwzięcia na odcin‐
ku  przebudowanej  drogi  o  dotych
czasowej  nawierzchni  gruntowej, 
uzyskano  drogę  o  nawierzchni  z masy 

bitumicznej o długości 0,16 km   i sze‐
rokości  4,5 m. Wartość  II  części  zada‐
nia wyniosła 73 609,35 zł brutto.

3. Część  III  przedmiotu  zamówienia 
„Przebudowa  części  drogi  gminnej  na 
ul.  Polnej  w  miejscowości  Brenno”. 
W  wyniku  realizacji  przedsięwzięcia 
na odcinku przebudowanej drogi o do‐
tychczasowej  nawierzchni  gruntowej 
uzyskano  drogę  o  nawierzchni  bitu‐
micznej o długości 103 mb i szerokości 
4,5 m. Wartość  III  części  zadania  wy‐
niosła 54 989,61 zł brutto.

4. Część  IV  przedmiotu  zamówienia 
„Przebudowa  części  drogi  gminnej  na 
ul.  Lipowej  w miejscowości Wijewo”. 
W  wyniku  realizacji  przedsięwzięcia 
na odcinku przebudowanej drogi o do‐
tychczasowej  nawierzchni  gruntowej 
uzyskano  drogę  o  nawierzchni  bitu‐
micznej o długości 0,34 km  i  szeroko‐
ści  4,5  m.  Wartość  IV  części  zadania 

wyniosła 154 420,35 zł brutto.
Łączna  kwota  inwestycji  wyniosła  364 
771,26  zł,  w  tym  środki  z  Województwa 
Wielkopolskiego  w  kwocie  125.000,00  zł 
zgodnie  z  umową  nr  85/2020  z  dnia  13 
sierpnia 2020 roku w ramach zadania jedno‐
rocznego  pn.  budowa  (przebudowa)  dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych.

W  związku  z  ogłoszonym  nowym  naborem 
udzielenia  w  roku  2021  dotacji  z  budżetu 
Województwa  Wielkopolskiego  na  budowę 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmi‐
na Wijewo złożyła wniosek o dofinansowanie 
na przebudowę dróg w miejscowościach: Wi‐
jewo, Brenno, Radomyśl oraz Potrzebowo.

DS
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...
– przy budowie domu jednorodzinnego (czy 
są ograniczenia, co do kubatury wznoszo‐
nych domów, ich wyglądu, jakiego rodza‐
ju  inwestycje  mogą  być  prowadzone 
w  sąsiedztwie,  czy  działka  z  domem  nie 
graniczy  z  terenem  przeznaczonym  na 
budowę obiektów produkcyjnych);

– przy zakupie nieruchomości w celu uru‐
chomienia  własnej  działalności  gospo‐
darczej  (czy  teren  nieruchomości  lub 

sąsiednie działki nie są objęte ogranicze‐
niami  w  prowadzeniu  działalności,  czy 
jest to teren zabudowy usługowej), itd.

Plan  zagospodarowania  przestrzennego 
ogólnie  mówiąc  określa  czy  i  co  możemy 
wybudować na działce lub wyznacza tereny 
przeznaczone  na  inne  cele  niż  budowlane. 
Plany miejscowe ułatwiają proces  inwesty‐
cyjny  na  ich  podstawie  możemy  np.  po‐
dzielić  działkę  lub  zaprojektować  budynek 

i bezpośrednio w Starostwie strać się o po‐
zwolenie  na  budowę.  Pamiętaj,  zdarza  się, 
że  wartość  rynkowa  nieruchomości  wraz 
z wprowadzeniem planu miejscowego albo 
zmian  do  niego  wzrosła,  np.  gdy  działkę 
przeznaczono do zabudowy.  Jeśli zdecydu‐
jesz się sprzedać taką nieruchomość, musisz 
liczyć  się  z  koniecznością  wniesienia  jed‐
norazowej opłaty do gminy tak zwaną opła‐
tę planistyczną.  AO
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W  listopadzie  2020  r.    zostały  ukończone 
prace  związane  z  realizacją  projektu  pn. 
„Utworzenie  miejsca  rekreacji  i  wypo‐
czynku  przy  budynku  do  obsługi  imprez 
sportowych  w  miejscowości  Potrzebowo 
w  ramach zadania pn. Zakup placu zabaw 
w  miejscowości  Potrzebowo”    w  ramach 
X  edycji  konkursu  „Pięknieje  wielkopol‐
ska wieś”  oraz  funduszu  sołeckiego miej‐

scowości  Potrzebowo  na  rok  budżetowy 
2020.
W  ramach  wyżej  wymienionego  zadania 
został wykonany  podest/  scena  z  zadasze‐
niem  oraz    utworzony  został  plac  zabaw 
poprzez zakup i montaż urządzeń zabawo‐
wych  (m.in.  zjazd  linowy  –  tyrolka,  huś‐
tawki  –  3  komplety,  zjeżdżalnia,  karuzela 
krzyżowa,  bujak  na  sprężynie,  sprężyno‐
wiec  koniczyna).  Ponadto  zakupiono  ele‐
menty małej architektury tj. ławki, kosz na 
śmieci  oraz  tablicę  edukacyjno – przyrod‐
niczą.
Całkowita wartość projektu 63 734,07 zł.
– dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł.
– fundusz sołecki 31 734,07 zł.
– wkład  własny  mieszkańców  (koszty 

niekwalifikowane,  nie  zostały  ujęte 
w  całkowitej  wartości  projektu)
22 455,00 zł.

Projekt  współfinansowany  przez  Samo‐
rząd Województwa Wielkopolskiego w ra‐
mach  programu  „Wielkopolska  Odnowa 
Wsi 2013 – 2020”. 

DS

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku 
do obsługi imprez sportowych w miejscowości Potrzebowo

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na 
centrum sportowo – rekreacyjne
W  listopadzie  2020  r.    zostały  ukończone 
prace  związane  z  realizacją  projektu  pn. 
„Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej 
w Brennie na centrum sportowo – rekreacyj‐
ne  –  etap  I w  ramach  realizacji  zadania  pn. 
Przebudowa  boiska  sportowego  do  piłki 
nożnej  w  Brennie  na  kompleks  sportowy”   
w  ramach  X  edycji  konkursu  „Pięknieje 
wielkopolska wieś”  oraz  funduszu  sołeckie‐

go miejscowości  Brenno  na  rok  budżetowy 
2020.
W ramach wyżej wymienionego zadania zo‐
stało  utworzone  boisko  sportowe  o  wym. 
20 m x 40 m    wraz systemem nawadniania. 
Wykonano  skocznię  do  skoku  w  dal,  po‐
mieszczenie  magazynowe  oraz  oświetlenie 
boiska.  Zakupiono  elementy  wyposażenia 
boiska    (bramki,  piłkochwyty)  oraz  ławki, 

kosz  na  śmieci,  stojak  na  rowery  i  tablicę 
promującą tradycje kulturowe.
– Całkowita  wartość  projektu
88 194,00 zł.

– Dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł.
– Fundusz sołecki 56 194,00 zł.
– Wkład  własny  mieszkańców  (koszty 
niekwalifikowane,  nie  zostały  ujęte 
w  całkowitej  wartości  projektu)
32 660,00 zł.

Projekt  współfinansowany  przez  Samorząd 
Województwa  Wielkopolskiego  w  ramach 
programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 
– 2020”. DS
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Szanowni Państwo,
takim  komunikatem Główny Urząd  Staty‐
styczny  poinformował  o  zakończeniu  re‐
alizacji  Powszechnego  Spisu  Rolnego 
2020 roku.
Pełniąc  funkcję  Gminnego  Komisarza 
Spisowego zarządzeniem z dnia 8 czerwca 
2020  roku  powołałem Gminne Biuro  Spi‐
sowe  dla  przeprowadzenia  Powszechnego 
Spisu  Rolnego  na  terenie  gminy Wijewo. 
W  skład  Gminnego  Biura  Spisowego  zo‐
stali  oddelegowani  pracownicy  Urzędu 
Gminy  w  Wijewie.  Zadaniem  Gminnego 
Biura  Spisowego  pod  moim  nadzorem, 
było  zorganizowanie  i  przeprowadzenie 
spisu  zgodnie  z  instrukcją  organizacyjną 
zatwierdzoną  przez  Prezesa  Głównego 
Urzędu Statystycznego. 
Spis  Rolny  został  przeprowadzony  w  całej 

Polsce  od  1  września  do  30  listopada,  we‐
dług stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. i obej‐
mował gospodarstwa rolne osób fizycznych, 
osób  prawnych  oraz  jednostek  organizacyj‐
nych niemających osobowości prawnej.
Dzisiaj  z  wielkim  zadowoleniem  mogę 
Państwu  przekazać  informację,  że  zadanie 
zostało  wykonane  w  100%,  mówiąc 
wprost  spisaliśmy  się  jak  na  rolników 
przystało.
Zadanie  to  nie  było  łatwe,  świadczą  o  tym 
między innymi dane dla województwa wiel‐
kopolskiego,  które wykazują,  że  jedynie  38 
gminom na 226 gmin w województwie uda‐
ło  się w pełni wywiązać  z  tego  obowiązku. 
Na  terenie  naszej  gminy  spisanych  zostało 
ponad 400 gospodarstw rolnych.
Sytuacja  epidemiologiczna  w  kraju  zwią‐
zana z epidemią koronawirusa COVID19, 

miała  również  swoje  przełożenie  na  reali‐
zację prac spisowych. W okresie od 1 do 9 
października w związku z wysokim pozio‐
mem zachorowań, wykluczony został  spis 
metodą  wywiadu  bezpośredniego  realizo‐
wany  przez  rachmistrza  terenowego,  co 
bez wątpienia  było  znaczącym  ogranicze‐
niem dla realizacji prac spisowych.
Wielkie uznanie kieruję do Pani Małgorza‐
ty Leśnej naszego rachmistrza terenowego, 
za  odpowiedzialne  i  rzetelne  wypełnienie 
swoich  obowiązków.  Za  pracę  wykonaną 
w ścisłym reżimie sanitarnym, z zachowa‐
niem  bezpieczeństwa  względem  zdrowia 
rolników i swojego.
Bardzo  dobre  zorganizowanie  i  sprawne 
przeprowadzenie  Powszechnego  Spisu 
Rolnego było możliwe dzięki  dużemu za‐
angażowaniu  i  podejmowaniu  odpowie‐
dzialnych  decyzji  członków  Gminnego 
Biura Spisowego w osobach: Aneta Bajon 
–  Zastępca  Gminnego  Komisarza  Spiso‐
wego, Waldemar Skrzypczak – Koordyna‐
tor  Gminny,  Anna  Rozynek  –  osoba 
odpowiedzialna  za  rozliczenie  finansowe 
Gminnego Biura Spisowego. Bardzo dzię‐
kuję moim pracownikom.
Największe  podziękowania  kieruję  do  na‐
szych  rolników,  dziękuję  Państwu  za 
udział  w  badaniu  rolnym,  za  udzielanie 
dokładnych,  wyczerpujących  i  zgodnych 
z  prawdą  odpowiedzi  dzięki  którym  po‐
znamy szereg istotnych tendencji przemian 
naszego rolnictwa.

Wójt Gminy Wijewo
Mieczysław Drożdżyński

Pomiędzy  Gminą  Wijewo  reprezentowa‐
ną  przez  Mieczysława  Drożdżyńskiego 
Wójta  Gminy Wijewo  a  Powiatem  Lesz‐
czyńskim  reprezentowanym  przez Zarząd 
Powiatu:  Jarosława  Wawrzyniaka  Staro‐
stę  Leszczyńskiego  oraz  Macieja  Wi‐
śniewskiego  Wicestarostę  Leszczyńskie
go  zawarto  porozumienie  w  celu 
realizacji  zadania  z  zakresu  udzielania 
nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  nie‐
opłatnego  poradnictwa  obywatelskiego. 
Nieodpłatna  pomoc  prawna  świadczona 
będzie  w  Gminnej  Bibliotece  Publicznej 
w Wijewie, przy ulicy Parkowej 1 w każ‐
dą  środę  od  godziny  12:00  do  godziny 
16:00.
Porady  w  ramach  nieodpłatnej  pomocy 

prawnej  świadczą  adwokaci  i  radcowie 
prawni wyznaczeni  przez Okręgową Radę 
Adwokacją  w  Poznaniu,  Okręgową  Izbę 
Radców  Prawnych  w  Poznaniu  oraz  za‐
trudnieni  przez  organizację  pozarządową 
Stowarzyszenie  Inicjatyw  Społecz‐
nych  ,,Wsparcie,  Informacja,  Rozwój’’ 
w Górze, która wygrała konkurs na prowa‐
dzenie  punktu  nieodpłatnej  pomocy praw‐
nej w powiecie leszczyńskim w 2021 r.
Za  organizację  nieodpłatnej  pomocy 
prawnej  w  powiecie  leszczyńskim  odpo‐
wiada  Starosta  Leszczynki.  Udzielanie 
nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  świad‐
czenie  nieodpłatnego  poradnictwa  oby‐
watelskiego  odbywa  się  według 
kolejności  zgłoszeń,  po    umówieniu  ter‐

minu wizyty.
Zgłoszeń  należy  dokonać  telefonicznie 
pod numerem telefonu 65 5296801 w go‐
dzinach  pracy  Starostwa  Powiatowego 
w  Lesznie,  tj.  w  poniedziałki  w  godz. 
8:0016:00,  a  od  wtorku  do  piątku 
w godz. 7:0015:00  lub mailowo pod ad‐
resem:  starostwo@powiatleszczynski.pl. 
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwi‐
sko,  godzinę  i  lokalizację  punktu  nieod‐
płatnej  pomocy  prawnej,  z  którego  chce 
się  skorzystać  oraz  numer  telefonu  kon‐
taktowego. PZ

Otwarcie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Wijewo od 1 stycznia 2021 r.
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Wojewoda Wielkopolski  wydał  zarządzenie 
nr 490/2020  z dnia 28 października 2020 r. 
w  sprawie  zarządzenia wyborów  uzupełnia‐
jących  do  Rady  Gminy Wijewo    w  okręgu 
wyborczym   nr 14, obejmującym swym za‐
sięgiem  ulice:  Buchta,  25 Maja,  Handlowa, 
Kępińska, Krótka, Poselska, Północna,    jed‐
nocześnie  określając  kalendarz  wyborczy, 
wskazując 10 stycznia 2021 roku jako dzień 
przeprowadzenia wyborów.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 
16  listopada  br.  Komisarz  Wyborczy 
w  Lesznie  przyjmował  zawiadomienia 
o utworzeniu komitetu wyborczego i zamia‐
rze  zgłaszania  kandydatów  na  radnych. 
W  powyższym  terminie  zarejestrowano  je‐
den komitet wyborczy – „Komitet Wyborczy 
Wyborców  Nasza  Gmina Wijewo”.  Zareje‐

strowany komitet  zgłosił  jednego kandydata 
Panią Bernadetę Rąglewską.
W dniu 27 listopada 2020 r. przez Komisarza 
Wyborczego  w  Lesznie  powołana  została 
Gminna Komisja Wyborcza w Wijewie.
Do  zadań  terytorialnej  komisji  wyborczej 
(art. 180 § 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 
r. Kodeks wyborczy)  należy:
1. Rejestrowanie kandydatów na radnych;
2. Zarządzanie  druku  obwieszczeń  wy‐
borczych  i  podanie  ich  do  publicznej 
wiadomości  w  trybie  określonym 
w kodeksie;

3. Rozpatrywanie  skarg  na  działalność 
obwodowych komisji wyborczych;

4. Ustalenie  wyników  głosowania  i  wy‐
ników  wyborów  do  rady  i  ogłoszenie 
ich w trybie określonym w kodeksie;

5. Przesłanie  wyników  głosowania  i  wy‐
ników  wyborów  komisarzowi  wybor‐
czemu;

6. Wykonywanie  innych  czynności  okre‐
ślonych  w  kodeksie  lub  zleconych 
przez komisarza wyborczego.

W  sytuacji,  gdy  w  okręgu  wyborczym 
w  wyborach  do  rady  zarejestrowana  liczba 
kandydatów  jest  równa  liczbie  radnych wy‐
bieranych  w  danym  okręgu  wyborczym, 
głosowania  nie  przeprowadza  się,  a  za wy‐
branego radnego uznaje się zarejestrowanego 
kandydata (art. 380 Kodeksu wyborczego).

Dnia  10  stycznia  2021  r.  Gminna  Komisja 
Wyborcza  w  Wijewie  sporządzi  protokół 
z obsadzenia mandatu radnego bez głosowa‐
nia w okręgu wyborczym nr 14.

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej w Wijewie

Joanna Zając

Komisarz Wyborczy w Lesznie postanowieniem z dnia 14 października 2020 r. stwierdził
 wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Wijewo z powodu śmierci radnego Pana 
Grzegorza Kowalaszek.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wijewo

Przy Zespole Szkół im. Powstańców Wiel‐
kopolskich w Brennie  na  ulicy Kościelnej 
Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie wy‐
budował  pierwsze  na  terenie  gminy Wije‐
wo aktywne przejście dla pieszych.
Zapewnienie  bezpieczeństwa  na  przej‐
ściach  dla  pieszych  to  bardzo  ważny  ele‐
ment  organizacji  ruchu  drogowego. 
Aktywne  przejścia  dla  pieszych  mają  na 

celu  ochronę  pieszego  w  momencie,  gdy 
znajduje się na przejściu lub w jego bezpo‐
średniej  okolicy.  Kierowca  auta,  które 
zbliża  się  do  takiego  przejścia,  otrzymuje 
ostrzeżenie świetlne o pieszych, którzy za‐
mierzają przejść na drugą stronę ulicy. 
Temat  budowy  aktywnego  przejścia  dla 
pieszych  przy  szkole,  położonej  przy 
skrzyżowaniu  dróg  powiatowych,  to  bar‐
dzo  ważny  krok  w  celu  zwiększenia  bez‐
pieczeństwa  drogowego,  który  był  mocno 
wspierany  przez  środowisko  osób  związa‐
nych ze szkołą.
Dzięki aktywnym działaniom Rady Rodzi‐
ców  przy  Zespole  Szkół  im.  Powstańców 
Wielkopolskich  w  Brennie  pod  przewod‐
nictwem  Darii  Pelant  a  następnie Walde‐
mara  Skrzypczaka  przy  dużym  wsparciu 
Pani Ireny Talagi oraz Wójta Gminy Wije‐
wo  Pana  Mieczysława  Drożdżyńskiego, 
udało  się  doprowadzić  do  realizacji  tego 
ważnego przedsięwzięcia.
Na  terenie  naszej  gminy  znajdują  się  rów‐
nież dwa radarowe wyświetlacze prędkości, 
które  zostały  zamontowane  w  pasie  drogi 
powiatowej.  Jeden  znajduje  się w Brennie, 
na  ulicy  Leszczyńskiej  (wjazd  od  strony 
Zaborówca),  a  drugi  w  Zaborówcu,  na 
wjeździe od strony Włoszakowic.

Bardzo pokrzepiające są działania Zarządu 
Dróg  Powiatowych,  który  realizuje  zada‐
nia  zwiększające  bezpieczeństwo  na  dro‐
gach na terenie naszej gminy.
Wszystkim  kierowcom  życzymy  szeroko‐
ści  na  drogach,  z  poszanowaniem  praw 
każdego uczestnika ruchu drogowego oraz 
z  zachowaniem  wszelkich  zasad  bezpie‐
czeństwa.  WS

Pierwsze aktywne przejście dla pieszych w Brennie gotowe
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XXI Sesja - 17 listopada 2020 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/143/2020 w sprawie 

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/144/2020 w sprawie 

przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych 
dotyczących zmian w statutach sołectw Gminy Wijewo.

3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/145/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa własności nieruchomości 
położonych w miejscowości Brenno gmina Wijewo.

4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/146/2020 w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa własności nieruchomości 
położonej w miejscowości Brenno, gmina Wijewo.

5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/147/2020 w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wijewo.

6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/148/2020 w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Wijewo.

7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/149/2020 w sprawie 
uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2021 rok".

8. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/150/2020 w sprawie 
zmiany uchwały nr VIII/45/2015 Rady Gminy  Wijewo z dnia 
15 czerwca  2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych w Radomyślu.

9. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/151/2020 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

10. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/152/2020 w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych.

11. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/153/2020 w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

12. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXI/154/2020 w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na 
lata 2020-2042.

Na posiedzeniu Rady Gminy złożono interpelację w sprawie 
dokończenia budowy chodnika w miejscowości Wijewo przy 
drodze powiatowej nr 4756P. 

XXII Sesja - 9 grudnia 2020 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/155/2020 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2021.

2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/156/2020 w sprawie 
uchylenia uchwały nr XXI/148/2020 Rady Gminy Wijewo z 
dnia 17 listopada 2020 r. dotyczącej przyjęcia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo.

3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/157/2020 w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Wijewo.

4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/158/2020 w sprawie 
dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w 
zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Wijewo.

5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/159/2020 w sprawie 
utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą ,,Klub Seniora w 
Gminie Wijewo’’.

6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/160/2020 w sprawie 
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Wijewie.

7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/161/2020 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w rejonie wsi Zaborówiec.

8. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/162/2020 w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

9. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXII/163/2020 w sprawie 
zmiany uchwały Rady Gminy Wijewo Nr XXI/151/2020 z dnia 
17 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpelacji.

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

XXI i XXII Sesja Rady Gminy Wijewo

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo

Maria Rąk

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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Do  30  grudnia  2020  r.  można  składać 
wnioski o przyznanie pomocy na dofinan‐
sowanie  kosztów  zakupu  komputera  sta‐
cjonarnego  lub  przenośnego  (laptopa) 
wraz  z  niezbędnym  oprogramowaniem 
oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. 
Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. 
Wsparcie  można  otrzymać  jedynie  na 
sprzęt komputerowy zakupiony w terminie 
od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. 
Do  wniosku  o  przyznanie  pomocy  należy 

dołączyć: 
– kopie  decyzji  ustalających  wymiar  po‐
datku rolnego na rok 2019 r.;

– kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
– kopię  faktury  potwierdzającej  dokona‐
nie  zakupu  komputera  stacjonarnego 
lub  przenośnego  będącego  laptopem 
wraz  niezbędnym  oprogramowaniem 
oraz  myszą,  klawiaturą  i  ładowarką  – 
w  przypadku  dokonania  tego  zakupu 
przed  dniem  złożenia  wniosku,  ale  nie 
wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:
– w  skład  której  wchodzi  co  najmniej 
dwoje  dzieci  w wieku  do  18  lat,  uczą‐
cych się w szkole podstawowej  lub po‐
nadpodstawowej  w  roku  szkolnym 
2020/2021;

– w której co najmniej  jedno z  rodziców/
opiekunów prowadzi gospodarstwo  rol‐
ne  w  rozumieniu  przepisów  o  podatku 
rolnym; 

– w  której  co  najmniej  jednemu  z  rodzi‐
ców/opiekunów  został  nadany  numer 
identyfikacyjny  w  trybie  przepisów 
o  krajowym  systemie  ewidencji  produ‐
centów,  ewidencji  gospodarstw  rolnych 
oraz  ewidencji  wniosków  o  przyznanie 
płatności;

– w której  łączny dochód uzyskany przez 
rodziców/opiekunów w 2019 r., podzie‐
lony  na  rodziców/opiekunów  i  dzieci 

w  wieku  do  18  lat  nie  przekracza 
w  przeliczeniu  na  osobę  1  200  zł mie‐
sięcznie;

– która  nie  otrzymała  w  ostatnich  trzech 
latach  poprzedzających  dzień  złożenia 
przedmiotowego  wniosku,  komputera 
stacjonarnego  lub  przenośnego  będące‐
go  laptopem  zakupionego  ze  środków 
publicznych  lub  środków  organizacji 
pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub 
dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie  będzie  przyznawane  jednemu 
z  rodziców  lub  opiekunów  na  jego wnio‐
sek o przyznanie pomocy złożony do biura 
powiatowego  Agencji  właściwego  ze 
względu  na miejsce  zamieszkania  rodzica 
lub opiekuna. 
Projekt wniosku oraz instrukcja wypełnia‐
nia wniosku o przyznanie pomocy na stro‐
nie http://arimr.gov.pl 
Rodzic lub opiekun musi dostarczyć faktu‐
rę  potwierdzającą  dokonanie  zakup  takie‐
go sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura 
powiatowego Agencji,  którego  kierownik 
wydał decyzję o przyznaniu pomocy. 
Podstawa  prawna:  §  13ze  rozporządzenia 
Rady  Ministrów  zmieniającego  rozporzą‐
dzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu 
i  sposobów  realizacji  niektórych  zadań 
Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji 
Rolnictwa. 

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

ZZ  nnaajjlleeppsszzyymmii  żżyycczzeenniiaammii
JJoollaannttaa  ZZaammiiaattaałłaa

RRaaddnnaa  PPoowwiiaattuu  LLeesszzcczzyyńńsskkiieeggoo

NNiieecchh  nnaaddcchhooddzząąccee  ŚŚwwiięęttaa  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  ppoozzwwoolląą  
wwsszzyyssttkkiimm  mmiieesszzkkaańńccoomm  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy

kkoolleejjnnyy  rraazz  ddoośśwwiiaaddcczzyyćć  ppoottęęggii  BBoożżeejj  MMiiłłoośśccii,,
kkttóórraa  rrooddzzii  ssiięę  bbyy  ttrrwwaaćć  ii  wwyyppeełłnniiaaćć  kkaażżddee  lluuddzzkkiiee  sseerrccee,,  

aabbyy  ddaawwaaćć  nnaaddzziieejjęę,,  żżee  wwsszzyyssttkkoo  mmaa  sseennss,,  
            bboo  nnaaddzziieejjaa  zzaawwiieeśśćć  nniiee  mmoożżee..

  NNiieecchh  oobbeeccnnoośśćć  nnaajjbblliiżżsszzyycchh  pprrzzyy  wwiiggiilliijjnnyymm  ssttoollee    
sspprraawwii,,  żżee  ssppęęddzzoonnee  rraazzeemm  cchhwwiillee  bbęęddąą  rraaddoossnnee,,

pprrzzeeppeełłnniioonnee  mmiiłłoośścciiąą  ii  ppookkoojjeemm,,
aa  kkaażżddyy  ddzziieeńń  nnaaddcchhooddzząącceeggoo

NNoowweeggoo  22002200  RRookkuu
wwyyppeełłnnii  ssiięę  ppoommyyśśllnnoośścciiąą,,

ooppttyymmiizzmmeemm  ii    wwiiaarrąą  ww  ddoobbrroo..

ZZ  nnaajjlleeppsszzyymmii  żżyycczzeenniiaammii
SSttaanniissłłaaww  KKaassppeerrsskkii

RRaaddnnyy  PPoowwiiaattuu  LLeesszzcczzyyńńsskkiieeggoo

ZZ  ookkaazzjjii  zzbblliiżżaajjąąccyycchh  ssiięę
ŚŚwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa
pprrzzeeppeełłnniioonnyycchh  nnaaddzziieejjąą

ii  mmaaggiiąą  wwiieellkkiieejj  nnooccyy,,
kkiieerruujjęę  ddoo  mmiieesszzkkaańńccóóww  GGmmiinnyy  WWiijjeewwoo

ppłłyynnąąccee  zz  sseerrccaa  żżyycczzeenniiaa  rraaddoossnnyycchh,,
ssppookkoojjnnyycchh  śśwwiiąątt  oorraazz  ppoommyyśśllnnoośśccii

ii  zzddrroowwiiaa  ww  nnaaddcchhooddzząąccyymm
nnoowwyymm  22002200  rrookkuu..
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Zakup drzewek miododajnych
W  związku  z  podpisaniem  i  realizacją 
umowy na zakup sadzonek drzew miodo‐
dajnych,  Gmina  Wijewo  zakupiła  100 
sztuk  sadzonek  drzew  z  gatunku  lipa 
drobnolistna, na potrzeby nasadzeń w pa‐
sie  drogowym  lub  terenach  rolnych 
w  miejscowościach  Wijewo  i  Brenno, 
w  ramach  otrzymanego  dofinansowania 
ze  środków  budżetu Województwa Wiel‐
kopolskiego. 
Całkowity  koszt  realizacji  przedsięwzię‐
cia  wyniósł  8  500,00  zł,  w  tym  wartość 
otrzymanego dofinasowania.  DS

Serce na nakrętki w Wijewie
Na  parkingu  przy  Samorządowym  Przed‐
szkolu  w  Wijewie  pojawił  się  czerwony 
pojemnik w  kształcie  serca.    Służy  on  do 
zbierania plastikowych nakrętek, które na‐
stępnie  przekazywane  będą  osobom  po‐
trzebującym.  
Pierwsze  nakrętki  zostaną  przekazane  na 
wniosek p. Danucie Leśnej z Wijewa która 
zainicjowała  akcję  zbierania  plastikowych 
nakrętek,  baterii  i  puszek  dla   Aleksandra 
Lewandowskiego    chorującego  na  SMA 
typu 2. 
Kolejne  nakrętki  przekazywane  będą  na 
wniosek innym osobom potrzebującym.
Zachęcamy  wszystkich  mieszkańców 

o włączenie się w tę szlachetną akcję. 
Koszt  zakupu  serca  wyniósł    2250  i  sfi‐
nansowany  został  z  budżetu  gminy Wije‐
wo
Jakie nakrętki zbieramy?
Wszystkie te, które są plastikowe, najlepiej 
oczyszczone pozbawione naklejek, etykiet, 
cen  czy  metalowych  elementów.    To 
znacznie  ułatwi  i  skróci  proces  ich  prze‐
róbki.  Zbieramy  zatem  zakrętki  po  jogur‐
tach,  napojach,  kawie  (bez  tekturek 
uszczelniających), paście do zębów różne‐
go  rodzaju  nakrętki  po  kosmetykach,  pły‐
nach  do  prania,  płukania  czy  innych 
środkach czyszczących.  NN

CCaałłeejj  nnaasszzeejj  bbrreeńńsskkiieejj  ii  ookkoolliicczznneejj  wwssppóóllnnoocciiee
żżyycczzyymmyy  zzddrroowwyycchh  ii  ssppookkoojjnnyycchh  oorraazz  bbłłooggoossłłaawwiioonnyycchh

ŚŚwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  ii  sszzcczzęęśślliiwweeggoo  NNoowweeggoo  22002211  rrookkuu..
DDaajj  BBoożżee!!  ––  dduużżoo  ssiiłłyy  ii  zzddrroowwiiaa  ww  ccooddzziieennnnyymm

zzmmaaggaanniiuu  ssiięę  zz  eeppiiddeemmiiąą  kkoorroonnoowwiirruussaa,,
aabbyy  nnoowwyy  rrookk  pprrzzyynniióóssłł  wwoollnnoośśćć  ww  wwaallccee

zz  uucciiąążżlliiwwyymm  ccoovviidd  1199,,
aabbyyśśmmyy  mmooggllii  ssiięę  cciieesszzyyćć  rraaddoośścciiąą  żżyycciiaa..

    SSoołłttyyss,,  RRaaddaa  SSoołłeecckkaa
ii  RRaaddnnii  BBrreennnnaa
KKóółłkkoo  RRoollnniicczzee

    KKoołłoo  GGoossppooddyyńń  WWiieejjsskkiicchh  ww  BBrreennnniiee
TToowwaarrzzyyssttwwoo  PPrrzzyyjjaacciióółł  DDzziieeccii

OOcchhoottnniicczzaa  SSttrraażż  PPoożżaarrnnaa  ww  BBrreennnniiee
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1. 20.10.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno i OSP Wijewo 
do pożaru kotłowni w budynku mieszkalnym w Wijewie. 

2. 25.10.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP w 
Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo i OSP Brenno do 
wypadku drogowego na odcinku drogi nr.305 Wijewo-Wieleń.

3. 21.11.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo i OSP Brenno 
do pożaru gałęzi przy lesie w Zaborówcu. 

4. 09.12.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno i OSP Wijewo 
do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej osobie 
poszkodowanej w wypadku w Brennie.

Najważniejsze wydarzenia Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Wijewo w okresie październik - grudzień 2020 r.

Komendant Gminny
Leszek Wolniczak

Upamiętnienie święta odzyskania niepodległości

W  setną  rocznicę  odzyskania  niepodle‐
głości przez Wijewo, sołtys Danuta Leśna 
z  przedstawicielami  rady  sołeckiej  Pauli‐
ną  Gawron  i Markiem  Sobolem  oraz  za‐
stępcą  dyrektora  Szkoły  Podstawowej 
w  Wijewie  Barbarą  Czaińską  złożyli 
kwiaty  pod  pomnikiem  ku  czci  powstań‐
ców wielkopolskich  i  ofiar  obozów hitle‐
rowskich.

DL

ZZ  ookkaazzjjii  ŚŚwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa,,
pprrzzeeppeełłnniioonnyycchh  nnaaddzziieejjąą  ii  mmaaggiiąą

wwiiggiilliijjnneejj  nnooccyy,,  kkiieerruujjeemmyy  ddoo  WWaass  ppłłyynnąąccee
zz  sseerrccaa  żżyycczzeenniiaa  rraaddoossnnyycchh,,  ssppookkoojjnnyycchh  śśwwiiąątt

oorraazz  ppoommyyśśllnnoossccii  ww  nnaaddcchhooddzząąccyymm
22002211  rrookkuu..

SSoołłttyyss  wwrraazz  zz  RRaaddąą  SSoołłeecckkąą  zz  WWiijjeewwaa

ŻŻyycczząą  pprraaccoowwnniiccyy
GGmmiinnnneeggoo  OOśśrrooddkkaa  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj

ww  WWiijjeewwiiee

SSppookkoojjnnyycchh,,  zzddrroowwyycchh  ii  rrooddzziinnnnyycchh
ŚŚwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa..
AAbbyy  pprrzzyy  śśwwiiąątteecczznnyymm  ssttoollee
nniiee  zzaabbrraakkłłoo  zzrroozzuummiieenniiaa,,

wwzzaajjeemmnneejj  żżyycczzlliiwwoośśccii
ii  rrooddzziinnnneejj  aattmmoossffeerryy,,

aa  NNoowwyy  RRookk  nniióóssłł  zzee  ssoobbąą  sszzcczzęęśścciiee
ii  ppoommyyśśllnnoośśćć..
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Miał  być  rok  wyjątkowy,  szczególny,  pa‐
miętny. Wszak 100 lat temu wróciliśmy do 
granic Polski. 
I  był.  I  długo pozostanie w naszej  pamięci. 
I  choć  ominęły  nas  wszystkie  huczne  uro‐
czystości,  to  nie  zmarnowaliśmy  tego  roku. 

I  choć  przyszło  nam  pracować  inaczej,  ci‐
szej, w mniejszym gronie, to znów pokazali‐
śmy, że kiedy trzeba zakasać rękawy i wziąć 
się do pracy, to zwyczajnie to robimy.
I  tak,  kiedy wszyscy pełni  obaw odnajdy‐
waliśmy  się  w  nowej  rzeczywistości,  kie‐
dy  padło  hasło:  „potrzebne  maseczki”,  to 

nasze  panie  z Koła Gospodyń, we współ‐
pracy z druhami z OSP i z członkami rady 
sołeckiej,  zakupiły  materiał,  uszyły  ma‐
seczki,  a  nasi  strażacy  dostarczyli  je  każ‐
demu mieszkańcowi naszej wioski. To był 
mały  gest,  ale  poczuliśmy  się  za  siebie 

współodpowiedzialni, za nasze rodziny, za 
naszą małą ojczyznę. 
Pracowaliśmy również wspólnie nad mate‐
riałem  do  książki,  która  opisuje  naszą  hi‐
storię  na  przestrzeni  ostatnich  100  lat.  Za 
nami  wiele  kameralnych  spotkań,  wiele 
rozmów,  opowieści,  z  których  zaledwie 

zarys udało się zamieścić w książce „Kie‐
dy  i  dziś”.  Być  może  w  przyszłości  po‐
wstanie  bardziej  obszerne  wydanie,  bazę 
już mamy.
Nasi  druhowie  z  OSP  Potrzebowo  również 
nie  marnowali  czasu.  Jeszcze  w  tym  roku 
zdążyli wyremontować remizę wewnątrz bu‐
dynku, wygląda imponująco. Przygotowania 
do rozbudowy remizy, a dokładniej dobudo‐
wy salki, trwają. Liczymy na to, że w przy‐
szłym roku przejdziemy do działania.
Rada  sołecka,  również  spisała  się  na me‐
dal,  efekty  naszej  pracy  widoczne  są  na 
naszym boisku. Poza funduszem sołeckim 
zdobyliśmy  dodatkowe  środki  finansowe 
na zakup, rozbudowę naszego placu zabaw 
oraz sceny. Mamy nadzieję, że efekty Was  
cieszą  i  że  niebawem  będziemy  mogli 
wspólnie  licznie  i  hucznie  bawić  się  i 
świętować.
Niedawno odwiedzili nas Mikołaje i jak co 
roku  obdarowali  nas  szczodrze  słodycza‐
mi.  Wszystkie  organizacje  w  sołectwie 
podjęły  się  organizacji  tej  akcji,  niosąc 
tym radość nie tylko najmłodszym.
I  tak  minął  nam  ten  trudny  rok. A  kiedy 
patrzę  wstecz,  to  wiem,  że  nawet  w  naj‐
trudniejszych  chwilach  mogę  na  Was  li‐
czyć,  za  co  serdecznie  Wam,  wszystkim 
Mieszkańcom Potrzebowa dziękuję. 
A  czego  życzę  z  okazji  nadchodzących 
Świąt i Nowego Roku?
Zdrowia, Zdrowia i jeszcze raz Zdrowia. 
Bo jak czas pokazał, z całą resztą jakoś so‐
bie poradzimy. EN

Przedświąteczne wieści z Potrzebowa

ZZ  ookkaazzjjii  ŚŚwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  
oorraazz  NNoowweeggoo  RRookkuu,,

żżyycczzęę  nnaasszzyymm  mmiieesszzkkaańńccoomm  
oorraazz  mmiieesszzkkaańńccoomm  nnaasszzeejj  ggmmiinnyy,,  

wwsszzyyssttkkiieeggoo  ccoo  nnaajjlleeppsszzee..  
ZZddrroowwiiaa  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm,,

zz  kkaażżddyymm  rrookkiieemm  ddoocceenniiaamm  ccoorraazz  bbaarrddzziieejj..
ŻŻyycczzlliiwwyycchh  lluuddzzii  wwookkóółł,,  

TTyycchh  nniiggddyy  zzaa  dduużżoo..
PPooggooddyy  dduucchhaa  ii  uussmmiieecchhuu  nnaa  ttwwaarrzzyy,,  

nnaasszzeejj  ii  nnaasszzyycchh  bblliisskkiicchh..

SSoołłttyyss  EEddwwaarrdd  NNyycczzkkoo
wwrraazz  zz  RRaaddąą  SSoołłeecckkąą
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Dzisiaj w naszym przedszkolu obchodzili‐
śmy bardzo przyjemne święto Dzień Plu‐
szowego  Misia.  Chociaż  w  tym  roku  nie 
mogliśmy zabrać z domu naszych ukocha‐
nych  pluszaków,  to  i  tak  było  bardzo we‐

soło  i  kreatywnie.  Wszystkie  grupy 
wykonały  piękne  i  pomysłowe  prace  pla‐
styczne  związane  z  postacią  misia,  wcze‐

śniej  dowiedziawszy  się  co  nieco  o  tych 
pluszakach. Wspaniałą niespodzianką była 
przygotowana  przez  Rodziców  „fotobud‐
ka” wielki miś!  Płytę  (materiał  na misia) 
podarowała  p.  Barbara  GórnaSzulc, 
a  w  wykonanie  zaangażowała  się  mama 
Blanki  Laskowskiej  p.  Agnieszka  La‐

skowska  oraz  dziadek  Blanki  p.  Roman 
Jazdon.  Wyszło  pięknie  dziękujemy  ser‐
decznie za uświetnienie naszego Dnia Mi‐

sia.  Wszystkie  obecne  dzisiaj  dzieci 
zrobiły  sobie  „misiową”  fotografię  wy‐
wołane zdjęcia będą później dostępne jako 
pamiątka dla dzieci i Rodziców (o terminie 
powiadomią  wychowawcy  grup).  Przed‐
szkolaki, których dzisiaj nie było, nie mu‐
szą  się  martwić  misiu  będzie  na  Was 

cierpliwie  czekał  w  przedszkolu  każde 
chętne dziecko będzie mogło zrobić  sobie 
z nim zdjęcie. MK

Dzień Pluszowego Misia

Dyniowo    pomarańczowo  zrobiło  się 
w  piątkowy  poranek  w  sali  „Kotków”, 

a  to  dlatego,  że  najmłodsza  grupa  przed‐
szkolna  obchodziła  „Święto  Dyni”. 
Przedszkolaki  ubrane  w  pomarańczowe 
stroje  przypominające  kolorem  dynie 
(niektórzy  nawet  przebrani  za  dynie!) 
wtapiały  się  w  dyniowe  tło  sali  przed‐
szkolnej,  bowiem  wszystko  było  tego 
dnia  dyniowe  i  pomarańczowe!  Rozpo‐
częliśmy  od  bliższego  poznania  tego 
„warzywa”. Dowiedzieliśmy  się,  że bota‐

nicznie  jest owocem co bardzo zaskoczy‐
ło  dzieci!  Następnie  pani  pokazała 
dzieciom różne gatunki dyni przyniesione 
wcześniej  przez  rodziców.  Poznaliśmy 
dynię piżmową, dynię Hokkaido oraz dy‐
nię  olbrzymią.  Odbył  się  pokaz  drążenia 
dyni i dzieci mogły zobaczyć jak wygląda 
w  środku  oraz  dotknąć  jej  pestek.  Był 
czas na malowanie dyni  farbami, aby do‐
dać  im  nieco  koloru  a  nawet  degustacja 
pysznych  babeczek  dyniowych  zrobio‐
nych  przez  jedną  z  mam  naszego  przed‐
szkolaka.  Wykonaliśmy  też  pracę  plastyczną  o  dyniowej  tematyce  zrobili‐

śmy dyniowe latarenki. Nie obyło się bez 
tańców  z  oczywiście  pomarańczowymi 
balonami!  Chętne  dzieci  zrobiły  sobie 
zdjęcie  w  dyniowym  kąciku,  który  po‐
wstał  specjalnie  na  tę  okazję w  rogu  na‐
szej  sali.  Dzieci  wracały  do  domu 
z dyniowymi  tatuażami  i głowami pełny‐
mi pomysłów  jak  je wykorzystać! To był 
prawdziwie  dyniowo  pomarańczowy 
dzień! Dziękuję mamom za pomoc w or‐
ganizacji dyniowego dnia!

AMW

Dyniowo - pomarańczowo!
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Dzisiaj  nasze  przedszkolaki  odwiedził 
Święty  Mikołaj.  Długo  oczekiwany  gość 
wywołał  wiele  radości  i  uśmiechu  na 
twarzach dzieci, które postanowiły zapro‐
sić go do zabawy i wspólnego śpiewania. 
Oprócz  worka  pełnego  prezentów  Miko‐
łaj  przywiózł  ze  sobą  właśnie  dużo 
uśmiechu, tak przecież wszystkim nam na 
co  dzień  potrzebnego.  Rozmawiał 

z  dziećmi,  zachęcał,  aby  były  grzeczne. 
Przedszkolaki bardzo cieszyły się z otrzy‐
manych  od  Mikołaja  prezentów.  Był  to 
dzień pełen emocji i miłych wrażeń, który 
na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Serdeczne  podziękowania  dla  Rady  Ro‐
dziców  za  sfinansowanie  upominków  dla 
dzieci. 

NG

Uśmiech i prezenty od Mikołaja

Dzieci  z  Samorządowego  Przedszkola 
w Wijewie uczestniczyły w akcjach orga‐
nizowanych  przez Ministerstwo  Edukacji 
Narodowej. 
Akcja  „Szkoła/przedszkole  pamięta”  – 
pierwsza  z  nich  – miała  na  celu  uwrażli‐
wienie  młodych  ludzi  na  potrzebę  pielę‐
gnowania  pamięci  o  bohaterach  naszej 
wolności.  W  ramach  tejże  inicjatywy 

przedszkolacy  z  grup  starszych  wybrali 
się  pod  pomnik  Weteranów  Powstania 
Wielkopolskiego oraz ofiar obozów hitle‐
rowskich. 
Kolejną  akcją,  do  której  się  przyłączyli‐

śmy,  była  „Szkoła/przedszkole  do  hym‐
nu!”,  stanowiąca  kontynuację  „Rekordu 
dla  Niepodległej”.  Nasze  przedszkolaki, 
od malucha  do  starszaka,  pięknie  stanęły 
na  baczność,  ubrane  w  barwy  narodowe, 
i  punktualnie  o  godzinie  11:11 w  swoich 
grupach,  wraz  z  paniami,  odśpiewały 
„Mazurek  Dąbrowskiego”.  Była  to  na‐
prawdę  uroczysta  chwila.  Cieszymy  się 
i  jesteśmy dumni z patriotycznej postawy 
naszych wychowanków. 
Trzeciej    akcji,  w  której  uczestniczymy, 
przyświeca  hasło    „Razem  na  Święta”  . 
Celem  przedsięwzięcia  jest  zarówno  po‐
moc  innym,  jak  również  budowanie 
wspólnot  i  kształtowanie  odpowiedzial‐
ności za drugą osobę. W ramach akcji po‐
dejmujemy    działania  z  zakresu 
wolontariatu, wspólnie z dziećmi przygo‐
towaliśmy  też  własnoręcznie  wykonane 
kartki świąteczne z życzeniami.  NG

Patriotycznie i świątecznie
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Po  pierwsze  zdrowie  i  higiena!  O  tym 
wiedzą  również  przedszkolaki.  Tej  wła‐
śnie  tematyce  dzieci  z  grupy  „Kotki”, 
„Pszczółki”  i  „Rybki”  poświęciły  pierw‐
sze  dni  listopada. A  jeśli  higiena,  to  na 
pewno  mydełko.  Poszła  więc  w  ruch 

dziecięca  wyobraźnia,  i  tak  z  gliceryny 
nasze  maluchy  wyczarowały  rozmaite 
mydlane  cudeńka.  W  wybranym  przez 
siebie  kształcie,  kolorze  i  zapachu,  przy 
użyciu  różnych  naturalnych  składników, 
np.  suszu  czy  ziół,  powstawało  oryginal‐
ne  mydło.  Zajęcia  okazały  się  zarówno 

użyteczne,  jak  i  twórcze  –  po  prostu 
wspaniała zabawa, niezwykle rozwijająca 
kreatywność  oraz  zdolności  manualne. 
A  wszystkiemu  towarzyszył  humor 
i śmiech. I pewnie zachwyt – już w domu 
– nad przepięknym, pachnącym  i koloro‐
wym mydełkiem w celofanie.  NG

Na higienę mydełko!

WW  tteenn  śśwwiiąątteecczznnyy  cczzaass,,  rraaddoośśccii  sseerrccaa  ddllaa  kkaażżddeeggoo  zz  WWaass..
NNiieecchh  JJeezzuussaa,,  ssyynnaa  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiee,,

bbęęddzziiee  wwiiaarryy,,  nnaaddzzeeii,,  mmiiłłoośśccii  kkoojjąąccyymm  ddllaa  dduusszzyy  ttcchhnniieenniieemm......
AA  nnaaddcchhooddzząąccyy  22002211  NNoowwyy  RRookk  nniieecchh  rroozzjjaaśśnnii  kkaażżddyy  ww  żżyycciiuu  nnaappoottkkaannyy  mmrrookk..

NNiieecchh  bbęęddzziiee  ssppeełłnniieenniieemm  mmaarrzzeeńń,,
nniieecchh  ddoobbrryymm  cczzaasseemm  ddllaa  kkaażżddeeggoo  zz  WWaass  ssiięę  ookkaażżee......

WWeessoołłyycchh  ŚŚwwiiąątt  żżyycczzyy
DDyyrreekkttoorr  oorraazz  SSppoołłeecczznnoośśćć

SSaammoorrzząąddoowweeggoo  PPrrzzeeddsszzkkoollaa  ww  WWiijjeewwiiee

Wolontariusze  Szkolnego  Koła  Wolonta‐
riatu  ,,Niezapominajka”  działającego 

przy Szkole Podstawowej w Wijewie,  już 
do  kilku  lat,  w  okresie  świątecznym  od‐
wiedzają  dzieci,  poświęcając  im  przede 
wszystkim  czas,  bliskość,  wesołą  rozmo‐
wę,  śpiewając wspólnie  kolędy  i  oczywi‐
ście  wręczając  upominki.  W  tym  roku 
było  to  niestety  niemożliwe,  ale  my  pa‐
miętamy  o  naszych  bliskich,  i  tak  jak  co 
roku  postanowiliśmy  podarować  im  coś 
wyjątkowego pod choinkę, od serca. 
Takimi  upominkami  były  świąteczno 

bajkowe  pościele  z  dołączoną  imienną 
karteczką dla każdego dziecka oraz kocy‐
ki  z  nadrukiem  dla  najmłodszych,  które 
przekazaliśmy  w  imieniu  Was  wszyst‐
kich, którzy włączyliście  się w przygoto‐
wanie tego cudownego prezentu. 
Z  pewnością  sprawiły  dzieciom  dużo  ra‐
dości…, a naszym kochanym darczyńcom 
jeszcze  piękniejsze  święta  w  sercu. 

      MK, ECM

Świąteczne upominki dla Dzieci z Domu Pomocy Społecznej we Wschowie
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Tymoteusz  Maciejewski  uczeń  klasy  VI 
b Szkoły Podstawowej w Wijewie został 
laureatem              XXIV Konkursu Wiedzy 
o  Wielkopolsce.  Test  etapu  wojewódz‐
kiego  konkursu  napisał  bezbłędnie  i  za‐
jął  I  miejsce  w  swojej  kategorii 
wiekowej.  Ze względu  na  panującą  pan‐
demię  koronawirusa  konkurs  został 
przedłużony  do  października  i  dwa 
ostatnie  etapy  odbyły  się          w  formie 
zdalnej,  przeprowadzone  online  za  po‐
mocą formularzy Google.
Konkurs  Wiedzy  o  Wielkopolsce  jest 
konkursem    organizowanym  przez  Sto‐
warzyszenie  Gmin  i  Powiatów  Wielko‐
polski.  Jest  to  konkurs  bardzo  trudny 
i  wieloetapowy  (etap  szkolny,  powiato‐
wy,  rejonowy  i wojewódzki). Uczniowie 
przygotowują  się  i  pracują  przez  cały 
rok  szkolny.  Ponadto  jest  to  konkurs  in‐

terdyscyplinarny,  od uczniów wymagane 
są wiadomości i treści z wielu przedmio‐
tów:  z  historii,  geografii,  biologii,    j. 
polskiego, plastyki. Celem konkursu  jest 
przybliżenie  uczniom  dziedzictwa  kultu‐
rowego Wielkopolski,  jej  historii,  flory, 
fauny,  gwary,  kultury  regionalnej,  a  po‐
przez  to  kształtowanie  poczucia  własnej 
tożsamości  oraz  związku  z  regionem. 
Tymoteusz  został  laureatem  tego  presti‐
żowego konkursu już po raz drugi. W ro‐
ku  szkolnym  2018/2019  zdobył  również 
I  miejsce  w  XXIII  Konkursie  Wiedzy 
o Wielkopolsce.  Do  konkursów  przygo‐
towywała  ucznia  nauczycielka  historii 
Laura Napieralska.                                 
Serdecznie  gratulujemy  Tymoteuszowi 
tego niezwykłego osiągnięcia.   Docenia‐
my  jego  pracę  i  trud  oraz    ogrom  czasu 
jaki  poświęcił  na  poszerzanie  wiedzy 

o  ,,swojej  małej  ojczyźnie”,  jaką  jest 
Wielkopolska.  NG

Wielki sukces  ucznia Szkoły Podstawowej w Wijewie!

Wydawałoby  się,  że  ze  względu  na  pande‐
mię  Covid19,  w  obecnym  roku  szkolnym 
nie  będzie możliwe pozyskanie  środków do 
budżetu Rady Rodziców. Jednak dla wijew‐
skiej Rady nie ma rzeczy niemożliwych. Ze‐
spół  pozytywnie  zmotywowany  i  pełen 
chęci do pracy znalazł nowe pole do działa‐
nia  na niwie kulinarnej. Zostały zorganizo‐
wane  trzy  akcje  pierogowe.  Pierogi  ruskie 
w październiku dały zysk 2 700 zł, a w listo‐
padzie  2 500 zł. Grudniowe pierogi z kapu‐

stą  i grzybami dały zawrotną sumę 4600 zł. 
W październiku krem z pieczonej dyni zasilił 
kasę kwotą 768 zł. Zatem łącznie Rada Ro‐
dziców  zarobiła  10  568  zł!  Cztery  akcje 
przyniosły  bardzo  wymierny  zysk,  ale  nie 
tylko to, bo nasza Rada działa nie tylko „dla 
pieniędzy”. Bezpłatne porcje pierogów trafi‐
ły między innymi do Domu Dziecka na uli‐
cy Słonecznej w Sławie oraz niezamożnych 
mieszkańców naszej gminy. Niecodziennym 

pomysłem była  przeprowadzona w grudniu, 
licytacja  przepięknie  ubranej  sztucznej  cho‐
inki. Dochód z jej sprzedaży został przezna‐
czony  na  działalność  Szkolnego  Koła 
Wolontariatu.
Wszystkie  informacje  o  działaniach  Rady 
Rodziców  są  systematycznie  zamieszczane 
na  stronie  internetowej  szkoły  w  zakładce 
„Rada Rodziców” oraz na  szkolnym profilu 
FB. Prace i finanse RR są jawne dla wszyst‐
kich rodziców uczniów szkoły. 
Rada dysponuje funduszami w sposób racjo‐
nalny,  zgodny  z  literą  prawa,  i  na  tyle 
wszechstronny,  by  pieniądze  trafiały  do  jak 
największej  grupy  uczniów.  Uzgadniając 
wydatki  z  Dyrekcją  swymi  działaniami 
wspomaga szkołę, w której dzieci i młodzież 
spędzają dużo czasu  i gdzie potrzeby są za‐
wsze. 
Drugi  rok  naszej  Radzie  przewodzi  pani 
Paulina Łuczak, mając solidne oparcie w pa‐
ni Wiolecie Górnej  i  pani Dorocie  Lis  oraz 
pozostałych  członkiniach  Rady.  Zaangażo‐
wanie Rady Rodziców nie byłoby  tak  efek‐
tywne,  gdyby  nie  wsparcie  licznych 
przyjaciół  i  sponsorów.  Jest  spora grupa  ro‐
dziców,  którzy  nie  są  w  Radzie  Rodziców, 
a  na  których  zawsze  można  liczyć.  Wielu 
z nich chce pozostać anonimowych, ale nie‐
których  można  wymienić.  Sprzyja  nam 
GOK Wijewo  (udostępnianie  kuchni),  Szy‐
mon Mirecki, Zbigniew Zając, Włodzimierz 
Schmidt,  Regina  i Marek  Sobol, Agnieszka 

Świerkowska  Warot, Mleczarnia Wolsztyn, 
Hajduk  Grupa Producentów Pieczarek, fir‐
ma LUPICO Łupice. Same członkinie Rady 
także  sponsorują  podejmowane  akcje  przy‐
nosząc niezbędne produkty  takie  jak: mąka, 
olej, mleko, przyprawy czy butle z gazem.

Jako podsumowanie dobre będą słowa: „Lu‐
dzie pracujący razem jako jedna grupa potra‐
fią  dokonać  rzeczy,  których  osiągnięcie  nie 
śniło  się  nikomu  z  osobna.”           

F.D.Roosevelt

Taka  Rada  Rodziców  to  marzenie  każdej 
Dyrekcji szkoły. BC

Rada Rodziców SP Wijewo w akcji…
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Od kilku lat funkcjonuje  w Zespole Szkół 
im.  Powstańców Wielkopolskich  w  Bren‐
nie  Szkolne  Koło  Wolontariatu  „Młodzi 
Pomagacze”.  Zrzesza  ono  obecnie  19 
członków,  którzy  aktywizują  społeczność 
szkolną i pozaszkolną. Koło ma na swoim 
koncie  wiele  akcji  charytatywnych,  m.  in 
organizację finałów WOŚP. 
Od  września  „Działamy  z  imPETem!” 
W  ramach  prac  związanych  z  projektem 
o  tej  nazwie  zachęcamy  wszystkich 
uczniów  z  klas  IIV  Szkoły  Podstawowej 
w  Brennie  do  udziału  w  comiesięcznych 
zadaniach  konkursowych.  W  listopadzie 
trzeba  było  rozszyfrować  rebusy,  których 
hasła  wiązały  się  z  tematyką  segregacji 
śmieci.  Natomiast  w  ramach  grudniowego 

zadania ze względu na zbliżające się Święta 
Bożego  Narodzenia  należy  przygotować 
dowolną  ozdobę  choinkową  z  wykorzysta‐
niem butelek PET  i  innych odpadów. Wię‐
cej  informacji  znajduje  się  na  stronie 
internetowej  szkoły  w  zakładce  „Wolonta‐
riat”. Zdjęcia wykonanych prac umieszcza‐
my na padlecie SKW „Młodzi Pomagacze”.
W  listopadzie,  jak  co  roku,  ogłosiliśmy 
zbiórkę  darów  dla  Domu  Pomocy  Spo‐
łecznej  we  Wschowie.  Cieszymy  się,  że 
pomimo  trudnych  warunków  tegorocznej 
akcji,  możemy  liczyć  na  ofiarność 
uczniów,  rodziców  i  przyjaciół  szkoły. 
Z  wielką  radością  dostarczyliśmy  spory 
zapas  jedzenia,  środków  czystości  oraz 
przyborów  szkolnych  podopiecznym 

ośrodka we Wschowie. 
Z  okazji  zbliżających  się  świąt,  życzymy 

spokojnych,  pełnych  radości  i  nadziei 
Świąt  Bożego  Narodzenia,  a  w  Nowym 
Roku  zdrowia,  szczęścia  i  odnajdywania 
dobroci w sobie i wokół siebie.

      Wolontariusze SKW z opiekunami

Szkolne Koło Wolontariatu „Młodzi Pomagacze”  w akcji

W  minionym  roku  szkolnym  Koło  przy‐
rodnicze działające przy Szkole Podstawo‐
wej  w  Brennie,  prowadzone  przez  panią 
Dorotę Wolniczak brało udział w 17. edy‐
cji  ogólnopolskiego  programu  Święto 
Drzewa.
Działalność  breńskich  przyrodniczek  zo‐
stała już wcześniej opisana na stronach na‐
szej szkoły: http://zsbrenno.edu.pl
W  marcu  dowiedzieliśmy  się,  że  nasze 
dziewczyny znalazły się w gronie 10.  lau‐
reatów  nagrodzonych  CZARODZIEJ‐
SKIM  DRZEWEM.  Nagrodę  otrzy
maliśmy za  szeroką współpracę w  ramach 

Święta  Drzewa,  organizację  sadzenia  lip 
dla  klimatu  i  pszczół  oraz  utworzenie  we 
współpracy z Urzędem Gminy Wijewo alei 
breńskich przyrodniczek.
Ze  względu  na  COVID19  nie  mogliśmy 
uczestniczyć  w  uroczystej  gali  wręczania 
nagród w Warszawie i dlatego wczoraj ku‐
rier  dostarczył  nam  nagrodę  w  postaci 
pięknego drzewka.

Członkiniom  koła  przyrodniczego  i  ich 
opiekunce,  pani  Dorocie Wolniczak,  jesz‐
cze raz serdecznie gratulujemy!

Nagroda "Czarodziejskie Drzewo 2020"

ZZ  ookkaazzjjii  nnaaddcchhooddzząąccyycchh
ŚŚwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  żżyycczzyymmyy,,

bbyy  tteenn  sszzcczzeeggóóllnniiee  ppiięękknnyy  cczzaass
ooddrraaddzzaanniiaa  ssiięę  ddoobbrraa

wwpprroowwaaddzziiłł  ddoo  WWaasszzyycchh  ddoommóóww,,
rraaddoośśćć,,  ssppookkóójj  ii  jjeesszzcczzee  wwiięęcceejj

rrooddzziinnnneeggoo  cciieeppłłaa,,
aa  NNoowwyy  RRookk  22002211

nniieecchh  bbęęddzziiee  oobbfifittuujjąąccyy
ww  zzddrroowwiiee,,  sszzcczzęęśścciiee  ii  ssuukkcceessyy..

Społeczność Zespołu Szkół 
im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

SSzzaannoowwnnii  MMiieesszzkkaańńccyy  GGmmiinnyy  WWiijjeewwoo
NNiieecchh  zzbblliiżżaajjąąccee  ssiięę  ŚŚwwiięęttaa  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa

ssppęęddzzoonnee  ww  ggrroonniiee  nnaajjbblliiżżsszzyycchh  pprrzzyynniioossąą  PPaańńssttwwuu  wwiieellee  
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OObbyy  ssuukkcceessyy  ww  NNoowwyymm  RRookkuu  ssppeełłnniiłłyy  oocczzeekkiiwwaanniiaa,,
aa  mmaarrzzeenniiaa  zzmmiieenniiłłyy  ssiięę  ww  rrzzeecczzyywwiissttoośśćć..

SSzzcczzęęśślliiwweeggoo  NNoowweeggoo  RRookkuu  żżyycczzyy  
SSppoołłeecczznnoośśćć

SSzzkkoołłyy  PPooddssttaawwoowweejj  ww  WWiijjeewwiiee
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„Chłopiec z lasu”  Coben Harlan
New Jersey, 1986 rok. W Stanowym Par‐
ku  Krajobrazowym  Ramapo  Mountain 
znaleziono  dziecko.  Brudne,  odziane 
w łachmany i… kompletnie dzikie. Chło‐
piec  rozumie  po  angielsku,  lecz  nic  nie 
mówi. Nikt  nie  zgłaszał  zaginięcia. Nikt 
nie wie, kim chłopiec jest i jak długo prze‐
bywał w lesie. Nikt nie wie, jak udało mu
 się przetrwać.
Trzydzieści lat później Wilde stara się żyć
 normalnie, choć jego przeszłość wciąż po‐
zostaje tajemnicą – także dla niego same‐
go.  Pewnego  dnia  otrzymuje wiadomość 
o  zaginięciu  nastolatki. Nikt  się  nim nie 
przejmuje – nawet jej własny ojciec – ale 
pewna ważna  osoba  z  przeszłości Wilde 
prosi go o pomoc w znalezieniu dziewczy‐
ny.  Jedyną  wskazówką  jest  to,  że  była 
ostatnio nękana.
Ponieważ sam nigdy nigdzie nie należał, 
Wilde nie może zignorować sprawy outsi‐
derki, która nikogo nie obchodzi. Ale że‐
by  wyjaśnić  tajemnicę  jej  zniknięcia, 
będzie musiał wrócić do swojej przeszło‐
ści i do miejsca, w którym władza pozwa‐
la na utrzymywanie sekretów, które mogą
 zagrozić milionom ludzi.

„Kobieta  w  Watykanie.  Jak  żyje  się 
w najmniejszym państwie świata” Wo‐
lińskaRiedi Magdalena
Watykan  miejsce od wieków wzbudzają‐
ce  emocje, mające  swoje  sekrety,  niedo‐
stępne. Rozbudzające wyobraźnię pisarzy
 i reżyserów. Wielu próbowało zgłębiać je‐
go tajemnice. Magdalena WolińskaRiedi,
 jako jedna z nielicznych kobiet, mieszka‐
ła  za Spiżową Bramą przez prawie dwa‐

dzieścia lat. Teraz opowiada czytelnikom 
o tym, jak wygląda codzienne życie w naj‐
mniejszym państwie  świata. Zdradza  za‐
skakujące fakty i ciekawostki. Tłumaczy, 
jak działa system karny, administracyjny, 
opieka medyczna. Jak wygląda watykań‐
ski paszport, ile cel ma tamtejsze więzie‐
nie i czy dzieci mogą zapraszać kolegów 
i robić w watykańskim mieszkaniu impre‐
zy? Watykan to nie tylko siedziba najwyż‐
szych  władz  Kościoła  katolickiego,  to 
również  miejsce  życia  blisko  czterystu 
obywateli, z czego stu świeckich, których
 sąsiadem jest sam papież.

„Bliźniaczka” Preston Natasha
Czy istnieje siła, która byłaby w stanie ro‐
zerwać więzy siostrzanej miłości?
Po  rozwodzie  rodziców  drogi  10letnich 
bliźniaczek Ivy i Iris się rozeszły. Ivy za‐
mieszkała z ojcem, a Iris z matką. Ich lo‐
sy splatają się ponownie po tym, jak kilka
 lat  później w  tragicznym wypadku  ginie 
matka dziewczynek. 
Pogrążona w  żałobie  Iris wprowadza  się 
do  domu  ojca  i  Ivy.  Pierwsze  tygodnie 
dziewczyna  spędza  w  niemal  całkowitej 
ciszy. Jedyną osobą, z którą dzieli swoje 
lęki,  jest siostra. Ivy wyciąga do Iris po‐
mocną dłoń, oferując jej wsparcie i zrozu‐
mienie. Czyżby los uśmiechnął się do niej,
 zsyłając jej bliźniaczkę – najcudowniejszą
 z pocieszycielek?
Ivy obiecuje siostrze, że zawsze będą ra‐
zem i nic nigdy ich nie rozłączy.  Niespo‐
dziewanie  jednak w  jej    życiu  zaczynają 
się dziać dziwne rzeczy… Jej przyjaciele 
i  chłopak, Tyler,  są  oczarowani  Iris.  Ivy 
czuje, że znika z własnego życia. A może 

to tylko jej wymysły związane z traumą po
 wypadku? Bo przecież wydarzył się wy‐
padek, prawda…? 
Czy  Ivy  traci  rozum,  czy  Iris  faktycznie 
próbuje przejąć życie swojej siostry?…

„Zostań  moim  aniołem”  Gargaś  Ga‐
briela
Czasem o szczęściu decydują drobiazgi: po‐
całunek pod jemiołą skradziony na moment
 przed  wyjściem,  kubek  gorącej  herbaty 
w mroźny wieczór, dłoń  troskliwie popra‐
wiająca zawiązany w pośpiechu szalik.
Marietta zapomniała już, jak wiele znaczą
 drobne gesty. Znużona rutyną, która nie‐
postrzeżenie  wkradła  się  w  jej  związek, 
coraz  chętniej  ucieka  do  świata  swoich 
małych dzieł sztuki. Pewnego dnia próg jej
 maleńkiego sklepu z rękodziełem przekra‐
cza Anioł.  Chłopięcy  urok  i  zawadiacki 
błysk w  jego oku  sprawiają,  że Marietta 
zaczyna  wątpić  w  swoje  dotychczasowe 
wybory.
Berenika całe serce oddała pracy. Każdy 
pacjent spotykany na oddziale  intensyw‐
nej terapii to nowa historia, która na dobre
 zapisuje się w jej pamięci. I choć nic nie 
daje jej takiej radości jak ratowanie ludz‐
kiego życia, czasami trudno w pojedynkę 
stawiać czoła całemu światu. Niespodzie‐
wane spotkanie z intrygującym sąsiadem 
przypomina  jej,  że  istnieje  życie  poza 
szpitalem.
Boże Narodzenie to czas cudów. Tych ma‐
łych, codziennych, i tych, które mogą na 
dobre odmienić przyszłość. Poznaj histo‐
rię sióstr, którym w te święta los podaruje
 kolejną szansę na szczęście.

Nowości w bibliotece

„Bliźniaczka” Preston Natasha „Chłopiec z lasu”  Coben Harlan „Kobieta w Watykanie. Jak żyje się

w najmniejszym państwie świata”

WolińskaRiedi Magdalena

„Zostań moim aniołem” Gargaś Gabriela
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Wczorajszej nocy nie mogłam zasnąć… Po‐
trzebowałam jak najszybciej wylać myśli na 
papier i ogłosić, że w Gminie Wijewo istnie‐
je nieskończona Armia Dobrych Serc. Wiem,
 że tak jest, bo byłam już koordynatorem nie‐
jednej akcji wolontariatu, czy zbiórki krwi, 

ale  wczorajsza  pomoc,  aby  podzielić  się 
krwią nie miała końca. To było niesamowite 
i bardzo budujące, szczególnie w tak trudnej 
sytuacji w jakiej znajduje się nasz kraj. Cała 
armia dobrych serc w pełnej gotowości, aby 
oddać cząstkę siebie i pomóc. Nie wszystkim
 jednak  to  się  udało,  z  różnych  przyczyn: 
ograniczeń czasowych, sytuacji pandemicz‐
nej  i  braku  możliwości  akcji  stacjonarnej, 
która  z  pewnością  umożliwiłaby  donację 

jeszcze wielu osobom, przedłużająca się re‐
jestracja dużej ilości osób zasilających po raz
 pierwszy szeregi dawców krwi, co niezmier‐
nie cieszy. 
Stąd wniosek: PoKREWni chcą być potrzeb‐
ni w naszej gminie. I zapewniam. Możemy 
spać spokojnie. Mamy wokół siebie całą ar‐
mię dobrych serc (ludzi, którzy niosą pomoc
 na różne sposoby), która w potrzebie zatrosz‐
czy się o każdego z nas!

Armia dobrych serc
Felieton Pani "od fikołków".

Magdalena Klamka

,,Stała  pod  śniegiem  panna  zielona,  nikt  prócz 
zajączka nie kochał  jej. Nadeszły święta  i przy‐
szła  do  nas.  Pachnący  gościu,  prosimy 
wejdź…”.  Słowa  tej  przedszkolnej    piosenk 
z  moich  dziecinnych  lat  powodują,  że  ogarnia 
mnie  fala  ciepła,  pomimo  zimnych  dni.  Czuję 
spokój  i bezpieczeństwo, mimo niepewności  ju‐
tra.  Jak  nigdy  dotąd  zdążyłam  już  przygotować 
prezenty pod choinkę dla moich bliskich. Nieco 
inne,  niż  co  roku, może  skromniejsze,  ale  takie 
prawdziwe,  od  serca.  Pod  choinką  moi  bliscy 
znajdą upominek  i  liścik. Pod choinką moi naj‐
bliżsi usłyszą:
,,  Babciu,  to  dla  Ciebie  ten  brązowy  szalik. 
Okryję Cię nim, żeby Ci było cieplutko podczas 
naszego zimowego spaceru”.
,, Mamuś, wiem, że na  tę książkę czekałaś, ale 
tym  razem chciałbym żebyśmy poczytały  ją  ra‐
zem, na głos. Pamiętasz, jak nam czytałaś. Teraz 
my, twoje córcie poczytam ją Tobie”.
,, Tatuś, dla Ciebie płyta z filmem. Chciałabym 

z  Tobą    go  obejrzeć.  Jeszcze  Twój  wnuk  się 
przyłączy”.
,,Kochanie,  chyba  tej  płyty  z  najlepszymi mu‐
zycznym  kawałkami  się  nie  spodziewałeś.  Po‐
słuchajmy  jej wspólnie. Tym  razem  ja  zaproszę 
Cię do tańca”.
,, Synek, dla Ciebie traktor, taki o jakim marzy‐
łeś. Zapraszam cię, abyś przyjechał nim na moją 
farmę. Podziel tylko klocki i zwierzątka”.
,, Synu, dla Ciebie kolejny zestaw hantli do do‐
mowej siłowni. Może spełni się moje świąteczne 
życzenie i w końcu poćwiczymy razem”.
,, Przyjaciółko, dla Ciebie płyta z naszą ulubio‐
ną komedią  i zaproszenie na prawdziwie babski 
wieczór”.
,,  I jeszcze serce dla Ciebie, który jesteś w po‐
trzebie”.
,,Śpieszmy  się  kochać  ludzi,  tak  szybko odcho‐
dzą” ( ks. J. Twardowski).
PS. A  co  ja  znajdę  pod  choinką?  Może  dobrą 
wiadomość w sercu, że następne Święta Bożego 
Narodzenia  odbędą  się  całymi  rodzinami  przy 
wigilijnym  stole  i  w  świetle  blasku  choinki.   

A co z prezentami? One poczekają… W tym ro‐
ku  podarujmy  naszym  najbliższym  największy 
prezent i niech usłyszą: 
,,  Jesteśmy zdrowi, pozdrawiamy Was i bardzo 
kochamy.  Życzymy Wam,  cudownych  i  błogo‐
sławionych  Świąt,  bo  to  czas,  który  niesie  ra‐
dość i nadzieję.” Magdalena Klamka

Prezenty pod choinkę
Felieton Pani "od fikołków".
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"Bardziej jesteśmy znani pod nazwą Breń‐
skie  Morświrowanie  i  w  każdą  niedzielę 
przed południem zbieramy się na  plaży na 
breńskim Ostrowie. To  jest  taka nasza  tra‐
dycja i przede wszystkim urozmaicenie zi‐
mowego  czasu.    Jest  nas  już  blisko 
trzydziestu  członków  z  Gminy  Wijewo, 
ale  nie  tylko.  Morsują  z  nami  osoby 
z Gminy Przemęt,  Leszna,  a  nawet Rawi‐
cza."   Tak  o  sobie  mówią  sami  członko‐
wie  ekipy.  A  kto  naprawdę  tworzy 
Breńskie  Morświrowanie?  Są  wśród  nich 
zwykli  pracownicy,  przedsiębiorcy,  biega‐

cze  i  leniwce,  młodzież  i  osoby  starsze   
jednak łączy ich wspólna pasja do lokalnej 
przyrody,  ruchu,  zdrowego  trybu  życia 
i przede wszystkim miłość do zimnych ką‐
pieli.  Sezon  morsowy  w  Brennie  trwa  od 
połowy  listopada  do  przełomu  marca 
i kwietnia, w zależności od warunków po‐
godowych.  Każdy  weekend  odbywa  się 
pod  znakiem  morsowania.  Bywa  tak,  że 
spotykają  się  w  tygodniu  na Wieczornym 
Morświrowaniu. Nie ograniczają się do sa‐
mego  przebywania  na  terenie,  gdyż  pro‐
mowali  swoją  drużynę  m.in.  na 
największym  Międzynarodowym  Zlocie 
Morsów  w  Mielnie,  wchodzili  "w  szor‐
tach"  na  Śnieżkę,  każdego  roku  jadą  na 
zlot  do  Wielenia.  "Żeby  zostać  morsem 
trzeba być przede wszystkim człowiekiem 
zdrowym,  należy  słuchać  swojego  organi‐
zmu  i  zadbać o  to,  żeby każde wejście do 
lodowatej  wody  dawało  przyjemność, 
a  nie  było  katorgą.  Rozgrzewka,  odpo‐
wiedni strój i zadbanie o siebie po wyjściu 
z wody to klucze właściwego morsowania. 

Spróbować może każdy, niestety nie każdy 
z nami zostaje, bo się po prostu do tego nie 
nadaje. Pomagamy i wspieramy wszystkich 
ochotników." Breńskie Morświrowanie ma 
swoją stronę na facebooku, gdzie na bieżą‐
co  informują  o  spotkaniach  i  relacjonują 
swoje  poczynania.  Zapraszamy  do  obser‐
wowania.

Gminna grupa morsów rośnie w siłę!

Program  przeznaczony  jest  dla  osób  po‐
wyżej  70  roku  życia,  które  zdecydowały 
się  na  pozostanie  w  domu  dla  własnego 
bezpieczeństwa  w  czasie  pandemii.  Pro‐
gram  dotyczy  osób  samotnych,  które  nie 
są  w  stanie  np.poprzez  wsparcie  rodziny, 
zabezpieczyć  sobie  artykułów  podstawo‐
wej potrzeby. 
W  szczególnie  uzasadnionych  przypad‐
kach  pomoc  może  być  udzielona  osobie 
poniżej 70 roku życia.
Wsparcie dla seniorów polega w szczegól‐
ności na :

– dostarczeniu  zakupów  artykułów  spo‐
żywczych,  leków  i  środków  higieny 
osobistej,

– uregulowaniu  rachunków  za  opłaty  lub 
załatwieniu spraw urzędowych, nie wy‐
magających upoważnienia.

 
POMOC MOŻNA  UZYSKAĆ  DZWO‐
NIĄC NA INFOLINIĘ 22 505 11 11
Infolinia  działa  od  poniedziałku  do  nie‐
dzieli w godzinach od 8:00 do 21:00
Osoba  przyjmująca  zgłoszenie  przekaże 
prośbę  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej w Wijewie. Pracownik ośrodka 
skontaktuje  się  bezpośrednio  z  Seniorem 
w celu weryfikacji i ustalenia sposobu po‐
mocy. 
Apelujemy  o  zachowanie  szczególnej 
ostrożności i nie oddawanie pieniędzy nie‐
znajomym osobom. Ośrodek pomocy spo‐
łecznej  poda  dane  osoby,  która  zgłosi  się 
po pieniądze na zakupy. 

Pomoc  można  uzyskać  także  dzwoniąc 
bezpośrednio do GOPS w Wijewie  tel.65
5494016.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Ewa Miś

Od 20 października 2020 r. na terenie całej Polski realizowany jest program „Wspieraj 
Seniora”. W  Gminie Wijewo program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wijewie.

Wsparcie dla  samotnych seniorów
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Bóg sie rodzi!
Najbardziej  ciepłe  i  rodzinne,  to  Święta 
Bożego  Narodzenia.  Wieczerza  wigilijna 
opłatek,  choinka,  kolędy  –  to  szczególne 
wydarzenie  w  rodzinie. Wieczór  wigilijny 
i  Święta  Bożego  Narodzenia  owiane  są 
bogatymi  tradycjami,  wydarzeniami 
i  zwyczajami.  Od  dawien  dawna  istniej 
zwyczaj  przedstawiania  misterium  naro‐
dzenia Dzieciątka Jezus – czyli, „jasełka”, 
pokazywanie  w  formie  teatralnej.  Przed‐
stawiali  je  dorośli  i  przede  wszystkim 
dzieci  szkolne.  Był  długi  okres,  kiedy  ja‐
sełek publicznie  nie  przedstawiano. Ostat‐
nie  jasełka w Brennie,  jeszcze w sali Pani 
Jadwigi  Polochowej,  przedstawili  człon‐

kowie  Ludowego  Zespołu  Sportowego 
„  Brzozowia”,  któremu  prezesował  Pan 
Tadeusz Zielnica. Był to rok 1958. I dopie‐
ro  po  33  latach  w1991,  dzieci  szkolne 
z  Brenna  wystawiły  ponownie  „Jasełka 
Polskie”.  Dziś  w  tę  formę  bożonarodze‐
niowych  przeżyć  zastępuje  telewizja.  Ja‐
sełka  takie  wystawiano  co  roku,  a  nawet 
dwa lub trzy w roku, bo różne organizacje 
„prześcigały” się w „uczeniu  ról”  i pomy‐
słach reżyserskich.
„Jasełka”  miały  swój  osobliwy  urok,  bo 
żywe aniołki i czarne diabełki, groźny król 
Herod oraz Matka Boska i Św. Józef wraz 
z  pastuszkami  w  kożuszkach  i  Trzema 
Królami w złotych koronach  ,  lepiej prze‐

mawiali do widza niż telewizyjne widowi‐
ska  teatralne.  I  o  dziwo  na  jasełkach  sala 
zawsze była wypełniona po brzegi ludźmi. 
Szkoda.  że  ludowe  amatorstwo  teatralne 
wyparła technika audiowizualna.
My jednak śpiewajmy nasze piękne kolędy 
polskie – „Hej, w dzień narodzenia Syna 
Jedynego  Ojca  Przed‐
wiecznego,  Boga  praw‐
dziwego  Wesoło 
śpiewajmy, Bogu  chwałę 
dajmy, Hej ! Kolęda, ko‐
lęda !”

Źródło:„Wizja  lokalna„  kwartalnik  lokalny  4/94,   

250 egz. listopadgrudzień

ZZ  ookkaazzjjii  ŚŚwwiiąątt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa
pprraaggnniieemmyy  żżyycczzyyćć  PPaańńssttwwuu,,

aabbyy  śśwwiiąątteecczznnyy  cczzaass  pprrzzeeppeełłnniioonnyy  bbyyłł  rraaddoośścciiąą,,
cciieeppłłeemm  ii  rrooddzziinnnnąą  aattmmoossffeerrąą..

NNiieecchh  pprrzzyynniieessiiee  ooddppoocczzyynneekk  ii  cchhwwiillęę  wwyyttcchhnniieenniiaa
oodd  ccooddzziieennnnyycchh  oobboowwiiąązzkkóóww

oorraazz  eenneerrggiięę  ii  ppoommyyśśllnnoośśćć  nnaa  ccaałłyy  nnaassttęęppnnyy  
NNoowwyy  RRookk  22002211..

BBiibblliiootteekkaarrzzee
GGmmiinnnneejj  BBiibblliiootteekkii  ww  WWiijjeewwiiee

PPrraaccoowwnniiccyy
GGmmiinnnneeggoo  OOśśrrooddkkaa  KKuullttuurryy  ww  WWiijjeewwiiee

Do szopy hej pasterze
Kościelny  kalendarz  liturgiczny  rozpoczy‐
na się Adwentem czyli przygotowaniem d 
do Bożego Narodzenia. Adwent zalicza się 
do  okresu  bożonarodzeniowego  i  składa 
się  z  4  niedziel  adwentowych.  Już  od 
pierwszej  niedzieli  w  naszym  kościele 
okre  ten przedstawia się w postaci drabin‐
ki z nieba  i zstępującego po niej Dzieciąt‐
ka  Jezus.  Każdy  szczebel  drabinki  –  to 
jeden  dzień  adwentowy.  Nie  tylko  dzieci, 
ale  i  starsi  z  radością  odliczają  dni  do 
świąt.  Kiedy  dzieciątko  zejdzie  na  ziemię 
jest  już  wigilia. Wtedy  tradycyjnie  w  ko‐
ściołach ustawia się szopki, zwane żłobka‐
mi.  Tradycja  ustawiania  żłobków  jest 
bardzo stara. Żłobki w kościołach są prze‐
różne  i bardzo pomysłowe, od małych, po 
duże. Żłobek w naszym kościele jest mały, 

bo tylko tyle jest miejsca na bocznym ołta‐
rzu  przy  ambonie.  Figurki  św.  Rodzina, 
pasterze, Trzej Królowie, aniołek oraz mu‐
rzynek są przedwojenne, natomiast szopka 
z tego okresu trafiła do kaplicy w Górsku, 
razem  z  duszpasterzami  breńskimi,  który 
od  roku  1974  obsługują  ten  kościółek. 
Wtedy  dla  kościoła  w  Brennie  wykonano 
nową  szopkę w warsztacie  stolarskim Le‐
ona Schmidta, wg projektu  i przy pomocy 
ówczesnego  wikariusza  Ks.  Bogdana  Ja‐
worskiego. W  późniejszych  latach  szopkę 
tę  trochę  zmodernizowano  według  pomy‐
słu  Pana  Piotra  Dekierta  z  Brenna.  Daw‐
niej  ustawianiem  żłobka  zajmowali  się  – 
organista Stefan Apolinarski i „Ciotka Ka‐
sia” (Katarzyna Krawiec)
Piękny, duży na całe prezbiterium i z wiel‐
kim artyzmem oraz pietyzmem, jest wyko‐

nany  żłóbek  w  kościele  Ojców 
Franciszkanów  w  pobliskiej  Wschowie. 
Oglądają go nie tylko nasz dzieci, ale i my 
–  dorośli.  Były  czasy,  że  dzieci  naszej 
szkoły  zbiorowo  wyjeżdżały  do  żłóbka 
u Ojców Franciszkanów  Oglądajmy nasze 
świątynie, oglądajmy  i podziwiajmy żłób‐
ki, bo:

„W  żłobie  leży,  któż  pobieży,  kolędować 
małemu …”
Źródło:„Wizja lokalna„ kwartalnik lokalny 4/94, 250 
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Z kart historii
Archiwalne artykuły z Wizji Lokalnej P. Kazimierza Wolniczaka (tekst oryginalny)
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Łosoś z warzywami
2 porcje łososia
Pieprz ziołowy, sól, pieprz biały
Sok z cytryny
Olej
Cebula
Średnia cukinia
Czerwona papryka
12 pomidorków koktajlowych
½ pęczka natki
Rybę opłucz, osusz. Skrop sokiem z cytryny, oprósz pie‐
przem ziołowym. Ułóż skórą do doły na patelni lekko 
posmarowanej olejem. Przykryj i na średnim ogniu smaż
 około 15minut. Paprykę, cebulę i cukinię pokrój w nie‐
wielką kostkę. Wrzuć na rozgrzany olej i smaż, aż będą
 miękkie. Dodaj pokrojone na połówki pomidorki. Przy‐
praw solą i pieprzem smaż 2 minuty. Wymieszaj z list‐
kami  natki.  Porcje  ryby  ułóż  na  talerzach.  Przykryj 
uduszonymi warzywami. Podawaj ze świeżym pieczy‐
wem.

Kotlety rybne z koperkiem
50 dag filetów z dorsza lub  innej ryby morskiej
Ząbek czosnku
Jajko
Skórka otarta z cytryny
Około 15 cm pora
Pieprz ziołowy, pieprz czarny, 4 łyżki bułki tartej, sól, 
olej, 2 łyżki posiekanego koperku
Filety drobno pokrój. Posiekaj por, a potem poduś go na
 oleju. Do ryby wbij jajko, dodaj 3 łyżki bułki, czosnek 
przeciśnięty przez praskę i koperek oraz skórkę cytryno‐
wa,  sól  i  dwa  rodzaje  pieprzu  do  smaku.  Rozdrobnij 
blenderem. Dodaj por i koperek. Z powstałej masy ufor‐
muj kotlety. Panieruj je w bułce tartej i smaż na złoto na
 oleju. Podawaj z ziemniakami i surówką.

Zupa rybna
2 cebule
4 marchewki
½ selera
Duża pietruszka
30 dag dorsza (ze skórą)
Mały pstrąg (25dag)
Plasterek cytryny, ząbek czosnku, koperek, liść laurowy,
 ziele angielskie.
W rondlu na oleju podduś posiekaną cebulę, drobno po‐
krojoną marchewkę, pietruszkę i seler. Dodaj ziele an‐
gielskie, listek laurowy, cytrynę i czosnek. Posól, oprósz
 pieprzem. Zalej 2l wrzątku i gotuj 5 minut. Do wywaru 
włóż dorsza i pokrojonego na 3 kawałki pstrąga ( z gło‐
wą i płetwami). Na wolnym ogniu gotuj 10min. Ryby 
wyjmij. Usuń z nich skórę i ości, czyste mięso pokrój po‐
nownie i włóż do zupy. Gotuj 5 min. Zupę podawaj z pie‐
czywem, posypaną koperkiem.

Sernik pieczony z owocami
Ciasto: ½ kostki masła, 1  jajko, 1,5 szklanki mąki, ¼ 
szklanki cukru.
Masa: ½ kostki masła, 1 kg twarogu sernikowego, 4 jaj‐
ka, ¾ szklanki cukru, ½ szklanki śmietany, łyżka mąki 
ziemniaczanej, puszka brzoskwiń.
Ciasto: masło utrzyj z cukrem, dodaj jajko, wsyp mąkę 
wymieszaj. Zagnieć na podsypanym mąką blacie. Zawiń
 w folię i wstaw na 20 minut do lodówki. Schłodzonym 
ciastem wylep spód tortownicy. Piecz około 20 minut 
w temp. 200 stopni. 
Masa serowa: masło utrzyj z cukrem, stale ucierając do‐
dawaj po  jednym jajku. Do masy  jajecznej dołóż ser, 
śmietanę  i mąkę ziemniaczaną. Wszystko wymieszaj. 
Brzoskwinie osącz z zalewy, pokrój na ćwiartki i ułóż na
 podpieczonym spodzie. Zalej masą serową. Piecz około
 60minut w temp. 170 st. Udekoruj świeżymi owocami.

Świąteczne przepisy Koła Gospodyń Wiejskich z Brenna
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Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie wspól‐
nie z Gminną Publiczną Biblioteką w Wijewie
 przygotował dla naszych najmniejszych miesz‐
kańców konkursy ph. „Ilustrowany list do Świę‐
tego  Mikołaja”  oraz  „Moje  Święta  Bożego 
Narodzenia”. Znalazła się też konkurencja dla
 dorosłych a były nią świąteczne ozdoby cho‐
inkowe i okienne. W dnia 1516.12 nastąpiło 
rozwiązanie konkursów, a oto wyniki w po‐
szczególnych kategoriach.

Ilustrowany list do Świętego Mikołaja:
I miejsce zajmuje Amelia Sibińska
II miejsce zajmuje Oliwier Żakowski
III miejsce Hanna Pacer

Moje Święta Bożego Narodzenia:
I miejsce Marcel Zamiatała oraz Nikola Pia‐
sna
Ozdoby choinkowe:
I miejsce Pani Renata Wojciech

Ozdoby okienne:
I miejsce Pani Monika Nyczko
Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni. O ter‐
minach wręczenia nagród będziemy informo‐
wać telefonicznie. Gratulujemy!

Konkursy świąteczne – rozstrzygnięte!

Grupa starsza mażoretek wzięła udział w I Online Majorettes Europen 
Championships MIA w kategorii duo/trio junior i zajęła 2 miejsce. Tym
 samym uzyskała tytuł I vice mistrza Europy.
Warto wspomnieć, że w zawodach wzięło udział 140 zespołów z Polski,
 Czech, Słowacji i Węgier.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pierwszy sukces Mażoretek PIXI




