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Narodowy Spis Powrzechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Program Czyste Powietrze

XXIII i XXIV sesja Rady Gminy 
Wijewo

Wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Wijewo

Dowóz osób do punktu 
szczepień na Covid-19

Dzieje Gminy Wijewo.

1.Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  miej‐
scowości Potrzebowo.
30  października  2020  roku  Gmina Wijewo 
zawarła  umowę  o  wykonanie  zamówienia 
publicznego  na  roboty  budowlane  pn.  „Bu‐
dowa sieci kanalizacji  sanitarnej w miejsco‐
wości  Potrzebowo”  z  wykonawcą:  Całek 
Usługi Budowlane i Instalacji ze Sławy.
Przedmiot  umowy  obejmuje  budowę  sieci 
kanalizacji  sanitarnej w  systemie  podciśnie‐
niowym wraz z odejściami bocznymi od ka‐
nałów  oraz  budowę  zbiorczych  przydo
mowych  studni  zaworowych,  zbiorczych 
przydomowych  studzienek,  do  których  od‐
prowadzane  będą  ścieki  z  budynków,  przy‐
łączy i przykanalików. 
Inwestycja  jest  realizowana  w  ramach  Pro‐
jektu  pn.  „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitar‐
nej  w  miejscowości  Potrzebowo”  współfi
nansowanego  ze  środków Unii Europejskiej 
w  ramach  Wielkopolskiego  Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 20142020.
W listopadzie 2020 roku nastąpiło przekaza‐
nie  placu  budowy wykonawcy  oraz  rzeczo‐
we  rozpoczęcie  robót.  Wartość  planowanej 
inwestycji  wynosi  7  016  592,81  zł.  Ukoń‐
czenie  prac  związanych  z    kanalizacją  sani‐
tarną uzgodniono na dzień 26.08.2021 r.
Kwota dofinansowania: 3 582 749,31 zł.
Wkład własny: 3 433 843,50 zł.
Wartość projektu: 7 016 592,81 zł.

2.Wspieramy  lokalną  społeczność  – Klub 
Seniora w Gminie Wijewo!
Planowany  okres  trwania  projektu: 
01.06.2020 r. – 31.12.2022 r.

W ramach projektu Gmina Wijewo zaplano‐
wała  stworzenie dziennej  formy usług opie‐
kuńczych  w  postaci  Klubu  Seniora  dla  50 
mieszkańców  naszej  gminy.  Po  przystoso‐
waniu  budynku  (prace  adaptacyjnoremon‐
towe)  planowane  są  różnego  rodzaju 
zajęcia m.in. z rehabilitantem, komputerowe, 
poradnictwo,  konsultacje,  warsztaty  oraz 
wyjazdy integracyjne mające na celu rozwój 
psychofizyczny  i  społeczny  uczestników. 
Efektem projektu będzie zapewnienie wyso‐
kiej jakości usług opiekuńczych Gminie Wi‐
jewo.  Działania Klubu Seniora mają na celu 
integrować  seniorów  i  wspierać  aktywność 
osób  starszych,  ale  przede  wszystkim  za‐
pewniać  im  dobre  towarzystwo,  w  pobliżu 
miejsca zamieszkania. Klub Seniora w Gmi‐
nie Wijewo pozwoli na kształtowanie wśród 
seniorów  nawyków  do  czynnego,  kreatyw‐
nego  spędzenia  wolnego  czasu,  rozwoju 
umiejętności,  nauki  radzenia  sobie  w  no‐
wych  sytuacjach  oraz  dostosowanie  się  do 
realiów obecnego świata.
Z  końcem  października  2020  r.  ukończono 
prace  adaptacyjnoremontowe  w  budynku 
WDK Brenno przy ul. Jeziornej 3, by od li‐
stopada można było rozpocząć bieżące funk‐
cjonowanie  klubu.  Niestety  ze  względu  na 
rozprzestrzenianie  się  wirusa  Covid19  na 
terenie kraju, funkcjonowanie Klubu Seniora 
zostało zawieszone, zgodnie z wydaną decy‐
zją przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 
23.10.2020  r.. Obecnie  czekamy  na  decyzję 
Rządu    dotyczącą  wznowienia  działalności 
Klubu Seniora w Gminie Wijewo.
Łączna  wysokość  wydatków  kwalifikowal‐

nych Projektu wynosi: 548 872,50 zł.
Dofinasowanie w kwocie: 521 428,87 zł.
Wkład własny w kwocie: 27 443,63 zł.

3.Przebudowa drogi gminnej na ul. Okręż
nej w miejscowości Brenno.
Zawarto  umowę  na  realizację  zamierzenia 
inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa  drogi 
gminnej  na  ul.  Okrężnej  w  miejscowości 
Brenno”. W ramach przedmiotu zamówienia 
przewiduje się przebudowę drogi gminnej na 
szerokości  6 m  i  długości  425 mb wraz  z   
wykonaniem  i  montażem  urządzeń  bezpie‐
czeństwa ruchu tj.:
– wykonanie  wyniesionego  przejścia  dla 
pieszych,                      Ciąg dalszy na 4 stronie

Minął już kolejny rok inwestycji w  naszej gminie, inwestycji z  których można 
wyodrębnić te najważniejsze, czyli współfinansowane z  pozyskanych środków 
unijnych. Stworzyły one szansę stałego i stabilnego rozwoju, namacalnie przyczyniły 
się do poprawy warunków życia i  funkcjonowania w  gminie Wijewo. Poniżej 
prezentujemy zestawienie zrealizowanych i rozpoczętych projektów w  roku 2020 
w Gminie Wijewo.

Efektywne działania Gminy Wijewo - ze-
stawienie pozyskanych funduszy unij‐
nych na lokalne inwestycje
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W przypadku trudności w dotarciu do punktu 
szczepień – Wijewo ul. Lipowa 21 – Przychod‐
nia SANATIO, z miejsca zamieszkania, fakt 
ten należy zgłosić w momencie rejestracji na 
szczepienie lub bezpośrednio do koordynato‐

ra gminnego (tel. 65 549 40 85 wew. 32), któ‐
ry zorganizuje transport do punktu szczepień . 
1. Dla kogo?
Transport do punktu szczepień przeciwko Co‐
VID19 przysługuje mieszkańcom Gminy Wi‐

jewo , którzy spełniają określone warunki:
– osoby  niepełnosprawne,  tj.  posiadające 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawno‐
ści w stopniu znacznym o kodzie R lub 
N lub odpowiednio I grupę z ww. scho‐
rzeniami  (osoby  takie  przedkładają 
oświadczenie  o  posiadaniu  aktualnego 
orzeczenia  o  stopniu  niepełnosprawno‐
ści);

Ciąg dalszy na 4 stronie

Szanowni Państwo,
dobiegł końca szczególny i wyjątkowo trudny 
rok zdominowany przez pandemię koronawiru‐
sa SARSCov–2,  która postawiła nie tylko gmi‐
nę Wijewo, ale cały świat w obliczu nieznanej 
dotychczas sytuacji i na nowo zdefiniowała rze‐
czywistość oraz sposób naszego funkcjonowa‐
nia.  Ogłoszona  w  marcu  pandemia  zdetermi
nowała nasze życie zawodowe, prywatne i mocno
 zachwiała gospodarką. Rok 2020 był rokiem trud‐
nym nie tylko z uwagi na fakt, że wielu z nas zma‐
gało się z chorobą, ale także z powodu kryzysu 
gospodarczego, będącego następstwem sytuacji 
epidemicznej i wprowadzonych ograniczeń. Za‐
pamiętamy go jako ten, który mówiąc wprost już
 na samym początku nowego dziesięciolecia dał 
nam nieźle w kość. Witaliśmy go z nadzieją i tym
 większą nadzieją go pożegnaliśmy.
A co przyniesie nam rok 2021...? To pytanie sta‐
wia sobie wielu z nas. Nie ma jednej dobrej od‐
powiedzi,  przed  nami  sporo  niewiadomych. 
Skończył się 2020 rok, ale nie kończą się nasze 
działania, projekty i inwestycje . Część z nich 
rozpoczniemy,  część  już  rozpoczeliśmy,  a  ich 
efekty możemy oczekiwać już wkrótce. Mimo 
zmniejszonych przez epidemię dochodów robi‐
my wszystko, by utrzymać dynamiczne tempo 
rozwoju. Inwestycje i rozwój przede wszystkim. 
Łącząc fundusze gminne i pozyskane środki ze‐
wnętrzne w roku 2020 przeprowadzono m.in.: 
utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+, prze‐
budowaliśmy gminne drogi, zagospodarowali‐
śmy przestrzeń publiczną w Brennie na centrum
 sportoworekreacyjne wraz z boiskiem do piłki
 nożnej, utworzyliśmy miejsce rekreacji i wypo‐
czynku w Potrzebowie, kupując między inny‐
mi plac zabaw. Dbając o oświatę na terenie naszej
 gminy  pozyskaliśmy  fundusze  na  niezbędny 
sprzęt komputerowy, pozwalający zmierzyć się
 z  zaistniałymi  okolicznościami  nauki  zdalnej 
w  ramach  programu Zdalna Szkoła  i  Zdalna 

Szkoła+. Zakupiliśmy sadzonki drzew miodo‐
dajnych z gatunku lipy drobnolistnej, na potrze‐
by nasadzeń w pasach drogowych  i  terenach 
rolnych w Wijewie i Brennie.
W ramach funduszy sołeckich w części przebu‐
dowane  zostało  boisko  sportowe w Brennie, 
dla Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie zaku‐
piono piec elektrycznogazowy. Ponadto w ra‐
mach funduszu sołeckiego Wijewa utwardzono
 drogi tłuczniem zwiększając tym samym popra‐
wę bezpieczeństwa mieszkańców, zmodernizo‐
wano również instalacje oświetlenia ulicznego 
na  ul.  Siedmiórki.  Sołectwo  Miastko  z  po
zyskanych środków zbudowało pomost na Je‐
ziorze Lincjusz, w Potrzebowie zakupiono plac
 zabaw, Radomyśl utwardził drogi gminne, za‐
gospodarował teren przy wigwamie, zorganizo‐
wał festyn rodzinny i przebudował oświetlenie 
uliczne. Sołectwo Zaborowiec fundusz sołecki 
przeznaczyło na budowę budynku do obsługi 
imprez sportowych, natomiast Sołectwo Przy‐
lesie równało drogi tłuczniem.
Jak państwo widzą inwestycje przede wszystkim!
Ograniczenia wywołane pandemią miały bez‐
pośredni wpływ na większość sfer naszego ży‐
cia. Również i kulturę nie ominęły utrudnienia 
z tym związane. Od kultury właśnie rozpoczął 
się proces zamykania miejsc spotkań, działań 
twórczych i kulturalnych. Gdyby miniony rok 
nie był pod znakiem pandemii, podsumowanie
 wydarzeń kulturalnych stało by się materiałem 
na obszerny artykuł. Zarówno mieszkańcy jak 
i nasi Goście odwiedzjący gminę Wijewo do‐
skonale wiedzą,  jak wiele  co  roku  dzieje  się 
w naszej gminie w sferze kultury, począwszy od
 wydarzeń o charakterze lokalnym, aż do tych 
o szczególnym znaczeniu regionalnym. Z oczy‐
wistych względów tegoroczny kalendarz imprez
 musiał zostać odwołany.
Pandemia, a wraz z nią kwarantanna i izolacja 
osób chorych, sprawiła, że na pierwszy plan wy‐
sunęły się zadania związane z pomocą społecz‐
ną.  Pomimo  pandemii  Covid19  Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznejw Wijewie zreali‐
zował swoje zadania statutowe na rzecz potrze‐
bujących rodzin, dzieci, osób niepełnosprawnych
 oraz seniorów  za co bardzo dziękuję!
W minionym czasie odbył się Powszechny Spis
 Rolny, w tym roku czeka nas kolejny, tym ra‐
zem jest to Narodowy Spis Powszechny Lud‐
ności i Mieszkań 2021. Spis rozpocznie się już 

w kwietniu i potrwa do końca września. Pod‐
kreślam, że jest również spisem obowiązkowym.
Zachęcam Państwa do skorzystania z dofinan‐
sowania nowych źródeł ciepła i termomoderni‐
zacji  budynków  jednorodzinnych.  Dzięki 
Programowi Czyste Powietrze w trosce o kli‐
mat i środowisko można uzyskać m.in.dofina‐
sowanie na wymianę i zakup pieca, ocieplenia 
domu, instalacji fotowoltaicznych.
10 stycznia 2021 r. Pani Bernadata Rąglewska 
została zaprzysiężona na Radnego Gminy Wi‐
jewo i tym samym objęła mandat radnego roz‐
poczynając  pełnienie  swojej  funkcji.  Życzę 
sukcesów w sprawowaniu tak zaszczytnej i od‐
powiedzialnej funkcji!
Szanowni mieszkańcy, od 25 stycznia 2021 r. 
w całym kraju rozpoczęły się w szczepienia prze‐
ciw wirusowi SARSCov2. W związku ze szcze‐
pieniami decyzją Wojewody Wielkopolskiego 
osoby, które mają trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktu szczepień mieszczącego się
 w Przychodni SANATIO w Wijewie, mogą sko‐
rzystać z zorganizowanego transportu pojazda‐
mi jednostek OSP Brenno, po wcześniejszym 
telefonicznym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy 
Wijewo.
Na styczniowej Sesji Rady Gminy został uchwa‐
lony budżet gminy na rok 2021, który powsta‐
wał  w  bardzo  trudnym  czasie  pandemii. 
Stworzyliśmy naprawdę satysfakcjonujący dla 
wszystkich plan finansowy. W nowym roku ka‐
lendarzowym szczególny nacisk postawiliśmy 
na rozwój infrastruktury wodociągowej, kana‐
lizacyjnej i drogowej. W dalszym ciągu będzie‐
my starali się pozyskiwać dodatkowe środki na
 nowe inwestycje tak potrzebne dla prawidłowe‐
go rozwoju Naszej Małej Ojczyzny. Słuchamy 
uwag i problemów naszych mieszkańców  sta‐
ramy się je wszystkie, w miarę możliwości suk‐
cesywnie  rozwiązywać.  Głosy  i  problemy 
mieszkańców są zawsze dla nas najważniejsze.
Ten rok jest również jak poprzedni  wyjątko‐
wy, dlatego wymaga od nas wyjątkowego po‐
dejścia i niestandardowych rozwiązań. Co za 
tym idzie, pewne zmiany są nieuniknione. Jed‐
nak w tym nieprzewidywalnym czasie, w obli‐
czu kolejnych obostrzeń życzę Państwu przede
 wszystkim zdrowia i wytrwałości.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. określajacą
 wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast realizację zadania pn. transport osób 
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, Wójt Gminy Wijewo 
zorganizował transport dla w/w osób pojazdami jednostek OSP Brenno i Wijewo.

Wójt Gminy Wijewo
Mieczysław Drożdżyński

Dowóz osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2
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Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wijewo

Powstanie wielkopolskie wybuchło  27  grud‐
nia 1918 r. w Poznaniu, w czasie wizyty po‐
wracającego  do  Polski  Ignacego  Jana  Pade
rewskiego,  który  w  drodze  do  Warszawy 
przybył  26  grudnia  do  Poznania,  owacyjnie 
witany. Tego samego dnia Paderewski wygło‐
sił  przemówienie do  swoich  rodaków  licznie 
zgromadzonych  przed  hotelem  Bazar.  Naza‐
jutrz  27  grudnia  swoją  paradę  wojskową  na 
Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywa‐
no polskie i koalicyjne flagi, napadano na pol‐
skie  instytucje    doszło  do  zamieszek, 
w wyniku których wywiązała się walka, pod‐
jęta następnie przez oddziały kierowane przez 
Polską  Organizację  Wojskową  Zaboru  Pru‐
skiego.  Powstanie  zakończyło  się  16  lutego 
1919  roku  rozejmem w Trewirze,  który  roz‐
szerzał  na  front  powstańczy  zasady  rozejmu 
w Compiègne z 11 listopada 1918 r. kończące‐
go I wojnę światową. Było to jedno z czterech,

 obok powstania wielkopolskiego 1806 r., po‐
wstania sejneńskiego w 1919 r. i II powstania 
śląskiego  w  1920  r.,  zwycięskich  powstań 
w  dziejach  Polski.  Pierwsze  z  polskich  po‐
wstań z tamtego okresu, które umożliwiło re‐
alizację wszystkich założonych celów.

Hołd poległym w obronie Ojczyzny
Dnia 16 lutego 2021r . Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński wraz z Przewodni‐
cząca Rady Gminy p. Maria Rąk oraz Sekretarz Urzędu p. Anetą Bajon przy pomniku 
św. Józefa w Wijewie złożyli kwiaty i hołd poległym w obronie Ojczyzny. Upamiętnia‐
jąc przy tym rocznicę Powstania Wielkopolskiego - podpisania rozejmu w  Trewirze 
w 1919 r., który zwiastował koniec skutecznej walki powstańców o wolność regionu.

Powodem ogłoszenia wyborów uzupełniają‐
cych było wygaśnięcie mandatu radnego Grze‐

gorza Kowalaszka, wskutek śmierci.
Gminna Komisja Wyborcza w Wijewie zare‐
jestrowała 1 kandydata na radnego. Jedynym
 kandydatem zgłoszonym na radnego była Ber‐
nadeta Rąglewska zgłoszona przez KWW NA‐
SZA GMINA WIJEWO.
W związku z powyższym, jeśli liczba zareje‐
strowanych kandydatów wynosi 1, czyli jest 
równa liczbie radnych wybieranych w okrę‐
gu wyborczym, głosowania nie przeprowa‐
dza się, a za wybranego radnego uznaje się 
kandydata zarejestrowanego.
W dniu 26 stycznia 2021 r., podczas XXIII 
Sesji  Rady Gminy Wijewo,  Bernadeta  Rą‐
glewska  została  zaprzysiężona  na Radnego 
Rady Gminy Wijewo, otrzymała zaświadcze‐
nie o wyborze oraz złożyła uroczyste ślubo‐
wanie. Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo
 Maria Rąk odczytała  tekst  roty  ślubowania 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospoli‐
tej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki rad‐
nego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
 mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”, a radna Bernadeta Rąglewska

 odpowiedziała „Ślubuję”. Tym samym obję‐
ła mandat radnego i rozpoczęła pełnienie swo‐
jej funkcji.
Życzymy sukcesów w sprawowaniu tej za‐
szczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

     PZ

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wijewo odbyły się 10 stycznia 2021 r. w okręgu 
wyborczym nr 14 obejmującym miejscowość Wijewo, ul. 25 Maja, Handlową, Kępińską, 
Krótką oraz Poselską i dotyczyły obsadzenia 1 mandatu.



styczeń/luty 2021 Wizja Lokalna
4

Dokończenie z 1 strony
– montaż aktywnej sygnalizacji o ruchu pie‐
szym wraz z czujnikiem ruchu i żółtym sy‐
gnałem świetlnym wraz z podświetlanym 
znakiem D6,

– montaż  tablicy  aktywnej  zmieniającej 
treść – radar prędkości,

– wykonanie  oznakowania  poziomego  na‐
wierzchni bitumicznej.

  Realizacja  powyższego  zadania  podniesie 
parametry użytkowe  i standardy  techniczne 
drogi oraz bez wątpienia wpłynie na poprawę
 bezpieczeństwa komunikacyjnego sieci dróg
 gminnych i powiatowych.
Planowany  okres  realizacji  inwestycji: ma‐
rzec – maj 2021r.
Kwota dofinansowania: 156 401,20 zł.
Wkład własny: 156 401,21 zł.
Całkowita wartość projektu: 312 802,41 zł.
4. Moduł I – Utworzenie i/lub wyposażenie
 Klubu „Senior+”.
Planowana inwestycja miała na celu przepro‐
wadzenie prac adaptacyjnych a także zakupu
 wyposażenia do nowo powstałego Klubu Se‐
niora,  który  znajduje  się  w  miejscowości 
Brenno przy ul. Jeziornej 3, 64150 Wijewo. 
Głównym  celem  zadania  publicznego  były 
prace  remontowowykończeniowe  tj.  adap‐
tacja pomieszczeń i dostosowanie lokalu na 
potrzeby utworzenia Klubu Seniora w Gmi‐
nie Wijewo. Dzięki  odpowiedniemu wypo‐
sażeniu  Klubu,  seniorzy  będą  mogli 
w odpowiednich warunkach spędzać wspól‐
nie czas, rozwijać swoje zainteresowania, jak
 również zdobywać nową wiedze i umiejętno‐
ści. Nowe wyposażenie jest niezbędne do po‐
wadzenia  większość  warsztatów,  zajęć 
i spotkań zaplanowanych przez Gminę Wije‐
wo w sposób efektywny i bezpieczny. Oferta
 Klubu Seniora dostosowana jest do indywi‐
dualnych potrzeb jego uczestników.
Zadanie  publiczne  realizowane  w  ramach 
Programu Wieloletniego  „Senior+”  na  lata 
20152020 Edycja 2020

Całkowity  koszt  zadania  publicznego  wy‐
niósł: 209 272,20 zł.
Kwota dofinansowania to: 150 000,00 zł.
Wkład własny: 59 272,20 zł.
5. Przebudowa dróg gminnych na terenie 
Gminy Wijewo.
W 2020 roku na terenie gminy Wijewo zre‐
alizowano inwestycję z zakresu infrastruktu‐
ry drogowej, współfinansowaną ze środków 
zewnętrznych.
W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa 
dróg  gminnych  na  terenie Gminy Wijewo” 
wykonano:
Część I przedmiotu zamówienia „Przebudo‐
wa  części  drogi  gminnej  na ul. Gen. Chła‐
powskiego w miejscowości Wijewo”
W wyniku realizacji przedsięwzięcia na od‐
cinku  przebudowanej  drogi  o  dotychczaso‐
wej nawierzchni 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.
Część  II  przedmiotu  zamówienia  „Przebu‐
dowa  części  drogi  gminnej  oznaczonej 
nr geodezyjnym 292 i 325 w miejscowości 
Radomyśl”. W  wyniku  realizacji  przedsię‐
wzięcia  na  odcinku  przebudowanej  drogi 
o  dotychczasowej  nawierzchni  gruntowej, 
uzyskano drogę o nawierzchni z masy bitu‐
micznej  o  długości  0,16  km    i  szerokości 
4,5 m.
Wartość  II  części  zadania  wyniosła
73 609,35 zł brutto.
Część III przedmiotu zamówienia „Przebu‐
dowa  części  drogi  gminnej  na  ul.  Polnej 
w miejscowości Brenno”
W wyniku realizacji przedsięwzięcia na od‐
cinku  przebudowanej  drogi  o  dotychczaso‐
wej nawierzchni gruntowej uzyskano drogę 
o nawierzchni bitumicznej o długości 103 mb
 i szerokości 4,5 m.
Wartość  III  części  zadania  wyniosła
54 989,61 zł brutto.

Część IV przedmiotu zamówienia „Przebu‐
dowa  części  drogi  gminnej  na  ul.  Lipowej 
w miejscowości Wijewo”
W wyniku realizacji przedsięwzięcia na od‐
cinku przebudowanej drogi o dotychczaso‐
wej nawierzchni gruntowej uzyskano drogę 
o  nawierzchni  bitumicznej  o  długości 
0,34 km i szerokości 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 nr85/2020 
z dnia 13 sierpnia 2020 roku w ramach zada‐
nia jednorocznego pn. budowa (przebudowa)
 dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
6. Zagospodarowanie przestrzeni publicz‐
nej w Brennie na centrum sportowo – re‐
kreacyjne  –  etap  I  w  ramach  realizacji 
zadania pn. Przebudowa boiska sportowe‐
go do piłki nożnej w Brennie na kompleks
 sportowy.
Projekt  zrealizowany  został  w  ramach
X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska 
wieś”,  środków  pochodzących  z  funduszu 
sołeckiego  miejscowości  Brenno,  wkładu 
własnego mieszkańców oraz budżetu Gminy
 Wijewo. W ramach wyżej wymienionego za‐
dania  zostało  utworzone  boisko  sportowe 
o wym. 20 m x 40 m wraz z systemem na‐
wadniania.  Wykonano  skocznię  do  skoku 
w  dal,  pomieszczenie  magazynowe  oraz 
oświetlenie boiska. Zakupiono elementy wy‐
posażenia boiska (bramki, piłkochwyty) oraz
 ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery i ta‐
blicę promującą tradycje kulturowe.
Całkowita wartość projektu 88 193,99 zł.
Dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł.
Fundusz sołecki 56 193,99 zł.
Wkład  własny  mieszkańców  (koszty  nie‐
kwalifikowane, nie zostały ujęte w całkowi‐
tej wartości projektu) 37 685,00 zł.

Ciąg dalszy na nastepnej stronie

Dokończenie z 2 strony
– osoby  mające  obiektywne  i  niemożliwe 
do  przezwyciężenia  we  własnym  zakre‐
sie  trudności  w  samodzielnym  dotarciu 
do  najbliższego  miejsca  zamieszkania 
punktu  szczepień,  w  przypadku  miast 
poniżej  100  tys.  osób,  gmin  miejsko
wiejskich  oraz  wiejskich  (osoby  te 
przedkładają  oświadczenia,  że  nie  mają 
możliwości  samodzielnego  dojazdu  do 
punktu szczepień);

– osoby  powyżej  70  roku  życia,  mające 
obiektywne  i  niemożliwe  do  przezwy‐
ciężenia we własnym  zakresie  trudności 
w samodzielnym dotarciu do najbliższe‐
go  miejsca  zamieszkania  punktu  szcze‐
pień,  w  przypadku  miast  powyżej 
100  tys.  mieszkańców  (osoby  te  przed‐
kładają  oświadczenia,  że  nie mają moż‐

liwości  samodzielnego  dojazdu  do 
punktu szczepień).

Transport realizowany jest wyłącznie na tere‐
nie gminy. 
Dowóz osób do punktu szczepień odbywa się
 z poszanowaniem rygorów sanitarnych i zgod‐
nie z wytycznymi inspekcji sanitarnej, co bę‐
dzie minimalizowało ryzyko zakażenia. 
2. Jak skorzystać? 
Pacjent zamawia transport sam dzwoniąc na 
INFOLINIĘ Urzędu Gminy Wijewo 
65 549 40 85 wew. 32
INFOLINIA czynna jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.00 – 14.00.
3. Kiedy zamawiać transport? 
Do zamówienia transportu niezbędna jest in‐
formacja o wyznaczonym terminie i miejscu 
szczepienia.
Transport należy zamówić  nie wcześniej niż

 3 tygodnie przed terminem szczepienia, ale 
nie później niż 2 dni przed planowanym szcze‐
pieniem.
4. Jakie informacje będą potrzebne do za‐
mówienia transportu?
Pacjent będzie poproszony o podanie nastę‐
pujących informacji:
– Imię i Nazwisko
– numer telefonu kontaktowego
– adres  zamieszkania    skąd  jedzie  na 
szczepienie

– data i godzina szczepienia
– adres punktu szczepień
UWAGA! 
Warunkiem skorzystania z przewozu jest pod‐
pisanie przez pacjenta oświadczenia potwier‐
dzającego  uprawnienia  do  transportu 
wymienione punkcie 1 niniejszej informacji.
           JZ 
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Dokończenie z poprzedniej strony
7.  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.
Projekt  zrealizowany  został  w  ramach
X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska 
wieś”,  środków  pochodzących  z  funduszu 
sołeckiego miejscowości Potrzebowo, wkła‐
du  własnego  mieszkańców  oraz  budżetu 
Gminy Wijewo. W wyniku realizacji zadania
 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”    uzyskano 
efekt rzeczowy – rezultaty w postaci sceny/
podestu z zadaszeniem, utworzono plac za‐
baw poprzez zakup elementów urządzeń za‐
bawowych tj. zjazd linowy tyrolka, karuzela 
krzyżowa, bujak na sprężynie, sprężynowiec
 koniczyna, zestaw zabawowy składający się 
z 4 elementów tj. zjeżdżalnia, huśtawki – 3 
komplety,  zakupiono  tablicę  edukacyjno 
przyrodniczą, ławki oraz kosz na śmieci.
Całkowita wartość projektu 63 734,07 zł.
Dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł.
Fundusz sołecki 31 734,07 zł.
Wkład  własny  mieszkańców  (koszty  nie‐
kwalifikowane, nie zostały ujęte w całkowi‐
tej wartości projektu) 22 455,00 zł.
8.  Zapewnienie  sprzętu  komputerowego 
niezbędnego do wsparcia procesu zdalne‐
go  kształcenia  w  Gminie Wijewo  w  ra‐
mach programu Zdalna Szkoła.
Gmina Wijewo w ramach ogłoszonego kon‐
kursu przez Centrum Projektów Polska Cy‐

frowa, złożyła wniosek na realizację projektu
 pn.  „Zapewnienie  sprzętu  komputerowego 
niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego 
kształcenia w Gminie Wijewo w ramach pro‐
gramu Zdalna Szkoła”, który został zaopinio‐
wany pozytywnie. Dzięki temu sfinansowane
 zostało 25 szt. laptopów (wraz z akcesoriami:
 myszy bezprzewodowe, zestawy słuchawko‐
we)  oraz  zapewniony  dostęp  do  internetu, 
który trafił do szkół na terenie Gminy Wije‐
wo a przede wszystkim uczniów, którzy nie 
dysponowali sprzętem wymaganym do reali‐
zacji zdalnych lekcji. Projekt współfinanso‐
wany  ze  środków Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014
2020.
Łączna wartość uzyskanego dofinansowania 
na wyniosła: 59 509,40 zł
9.  Zapewnienie  sprzętu  komputerowego 
niezbędnego do wsparcia procesu zdalne‐
go kształcenia w Gminie Wijewo w ramach
 programu Zdalna Szkoła+.
Gmina Wijewo po raz drugi otrzymała dofi‐
nansowanie na sprzęt do zdalnej nauki. Tym 
razem  dofinasowanie  kierowane  było  do 
gmin na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie 
go  najbardziej  potrzebującym  uczniom 
z  wielodzietnych  rodzin,  liczących  co  naj‐
mniej  troje dzieci. To kolejne środki unijne 
z programu Polska Cyfrowa na wyrównywa‐
nie szans w dostępie do zdalnej edukacji. Na‐
sza  Gmina  spełniła  wszystkie  wymagane 
kryteria  formalnomerytoryczne,  w  efekcie 
znalazła się na liście wniosków Grantowych 
wybranych  do  dofinansowania  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Polska  Cyfrowa 
20142020.  Zakupiono  21  sztuk  laptopów 

wraz z akcesoriami, które trafiły do najbar‐
dziej potrzebujących uczniów. 
Łączna wartość uzyskanego dofinansowania 
wyniosła 53 970,00 zł.
10. Wykonanie  pomostu  drewnianego  na 
Jeziorze Lincjusz w miejscowości Miastko.
Na Jeziorze Lincjusz w miejscowości Miast‐
ko wykonano pomost drewniany. Projekt zo‐
stał  współfinansowany  przez  Samorząd 
Województwa  Wielkopolskiego  w  ramach 
uprzednio złożonego wniosku na dofinanso‐
wanie  zadań  z  zakresu  infrastruktury  tury‐
stycznej.  W  ramach  zakresu  rzeczowego 
powstał pomost o długości 12 mb i szerokości
 3 mb, kończący się altana tj. platformą wido‐
kową na której zamontowane zostały ławki, 
balustrada oraz drabinka zejściowa. Efektem 
planowanego zadania polegającego na budo‐
wie pomostu na Jeziorze Lincjusz jest przede 
wszystkim  zaspokajanie  potrzeb  mieszkań‐
ców, turystów, żeglarzy, kajakarzy, wędkarzy 
w zakresie turystyki kwalifikowalnej. 
Kwota dofinansowania: 19 000,00 zł.
Kwota  z  funduszu  sołeckiego  sołectwa 
Miastko: 19 130,00 zł.
Łączna wartość inwestycji: 38 130,00 zł.
6. Zakup sadzonek drzew miododajnych.
W związku z podpisaniem i realizacją umowy
 na  zakup  sadzonek  drzew  miododajnych, 
Gmina Wijewo zakupiła 100 sztuk sadzonek 
drzew  z  gatunku  lipa  drobnolistna,  na 
potrzeby  nasadzeń  w  pasie  drogowym  lub 
terenach rolnych w miejscowościach Wijewo
 i  Brenno,  w  ramach  otrzymanego 
dofinansowania  ze  środków  budżetu 
Województwa Wielkopolskiego.
Całkowity koszt  realizacji przedsięwzięcia 
wyniósł 8 500,00 zł.

SSoołłeeccttwwoo  BBrreennnnoo
Przedsięwzięcie nr 1 – Przebudowa boiska spor‐
towego do piłki nożnej na kompleks sportowy
W  związku  z  otrzymaniem  dofinasowania 
z Samorządu Województwa Wielkopolskiego 
oraz dzięki udziałowi środków pochodzących
 z funduszu sołeckiego miejscowości Brenno 
a także budżetu Gminy Wijewo zostało utwo‐
rzone boisko do gry w piłkę nożną o wym. 
20 m x 40 m wraz z systemem nawadniania. 
Ponadto  wykonano  oświetlenie  boiska, 
skocznię do skoku w dal, pomieszczenie ma‐
gazynowe. Zakupiono elementy wyposażenia
 boiska (bramki, piłkochwyty) oraz ławki, kosz
 na śmieci, stojak na rowery i tablice promują‐
cą  tradycje  kulturowe. Realizacja    przedsię‐
wzięcia  wpłynie  pozytywnie  na  wizerunek 
wsi,  uatrakcyjni  teren.  Efektem  utworzenia 
kompleksu sportowego będzie wzrost aktyw‐
ności  oraz  rozwój  kultury  fizycznej  wśród   

dzieci  i  młodzieży  a  zarazem  wszystkich 
mieszkańców wsi.  Z  boiska  korzystać  będą 
uczniowie szkół, co w dużym stopniu popra‐
wi  bezpieczeństwo  prowadzonych  zajęć 
i uatrakcyjni lekcje wychowania fizycznego.
Środki z funduszu sołeckiego: 56 193,99 zł.

SSoołłeeccttwwoo  WWiijjeewwoo
Przedsięwzięcie  nr  1  –  Zakup  pieca  do 
kuchni w Wiejskim Domu Kultury
W ramach funduszu sołeckiego Wijewo za‐
kupiono oraz zamontowano piec elektrycz‐
nogazowy  (piec  6  palnikowy 
z  piekarnikiem  elektrycznym)  do  kuchni 
znajdującej się w Wiejskim Domu Kultury. 
Zakup pieca elektrycznogazowego wpłynie
 znacząco na zwiększenie częstotliwości or‐
ganizowania imprez. 
Środki z funduszu sołeckiego: 7 987,01 zł
Przedsięwzięcie nr 2 – Zakup tłucznia na 

drogi gruntowe wraz z ich utwardzeniem
Utwardzono drogi tłuczniem znajdujące się 
w miejscowości Wijewo. Realizacja zadania
 wpłynie  na  poprawę  bezpieczeństwa    za‐
równo mieszkańców jak i przyjezdnych.
Środki z funduszu sołeckiego: 4 667,85 zł
Przedsięwzięcie nr 3 – Modernizacja insta‐
lacji oświetlenia ulicznego na ul. Siedmiór‐
ki
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na
 modernizacji  oświetlenia  ulicznego  na  ul. 
Siedmiórki  wpłynie pozytywnie na popra‐
wę bezpieczeństwa mieszkańców oraz po‐
prawi ich komfort życia, którzy szczególnie
 w okresie jesienno – zimowym nie czuli się
 bezpiecznie.  Oświetlenie  uliczne  zwiększy 
bezpieczeństwo zwłaszcza dzieci uczęszcza‐
jących do szkół.
Środki z funduszu sołeckiego: 28 194,00 zł

                Ciąg dalszy na następnej stronie

FFuunndduusszzee  ssoołłeecckkiiee  zzrreeaalliizzoowwaannee  ww  22002200  rr..
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony

SSoołłeeccttwwoo  MMiiaassttkkoo
Przedsięwzięcie nr 1   Wykonanie pomostu 
drewnianego na Jeziorze Lincjusz
Projekt  został  współfinansowany  przez  Sa‐
morząd  Województwa  Wielkopolskiego 
w  ramach  uprzednio  złożonego wniosku  na 
dofinansowanie  zadań  z  zakresu  infrastruk‐
tury  turystycznej.  Udział  w  projekcie miały 
środki  pochodzące  z  funduszu  sołeckiego 
Miastko. W ramach zakresu rzeczowego po‐
wstał pomost o długości 12 mb i szerokości 
3 mb,  kończący  się  altana  tj.  platformą wi‐
dokową na której zamontowane zostały ław‐
ki,  balustrada  i  drabinka  zejściowa. 
Realizacja  przedsięwzięcia  poprawi  atrak‐
cyjność  rekreacyjną  i  turystyczną  miejsco‐
wości.
Środki z funduszu sołeckiego: 19 130,00 zł
SSoołłeeccttwwoo  PPoottrrzzeebboowwoo
Przedsięwzięcie nr 1 – Zakup placu zabaw
W  związku  z  otrzymaniem  dofinansowania 
z  Samorządu Województwa Wielkopolskie‐
go  oraz  dzięki  udziałowi  środków  pocho‐
dzących  z  funduszu  sołeckiego 
miejscowości  Potrzebowo  a  także  budżetu 
Gminy Wijewo został utworzony plac zabaw 
przy  boisku  oraz  wykonana  została  scena/
podest  z  zadaszeniem.  Duży  udział  w  pro‐
jekcie  mieli  sami  mieszkańcy  sołectwa  Po‐
trzebowo.  Plac  zabaw  został  wyposażony 
w następujące  urządzenia  zabawowe:  zjazd 
linowy tyrolka, karuzela krzyżowa, bujak na 
sprężynie,  sprężynowiec  koniczyna,  zestaw 
zabawowy  składający  się  z  4  elementów  tj. 
zjeżdżalnia,  huśtawki  –  3  komplety.  Zaku‐
piono  także  tablicę edukacyjno – przyrodni‐
czą,  ławki  oraz  kosz  na  śmieci.  Efektem 
realizacji projektu będzie utworzenie miejsca 
integrującego  i  scalającego  wszystkich 
mieszkańców wsi. Będzie  to centrum kultu‐
ralne  i główne miejsce wielopokoleniowych 
spotkań  oraz  nawiązywania  kontaktów  spo‐

łecznych  nie  tylko  mieszkańców  sołectwa 
ale także mieszkańców całej gminy Wijewo. 
Wpłynie  to  na  zaspokojenie  potrzeb miesz‐
kańców  wsi  i  podniesie  jakość  ich  życia. 
Efektem  planowanego  przedsięwzięcia  bę‐
dzie  zachowanie  oraz  promowanie  tradycji 
społeczności lokalnych.  
Środki z funduszu sołeckiego: 32 211,00 zł
SSoołłeeccttwwoo  RRaaddoommyyśśll
Przedsięwzięcie  nr  1  –  Utwardzenie  tłucz‐
niem dróg gminnych
Utwardzono  drogi  tłuczniem  znajdujące  się 
w miejscowości Radomyśl. Realizacja zada‐
nia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa za‐
równo mieszkańców jak i przyjezdnych.
Środki z funduszu sołeckiego: 7 420,65 zł
Przedsięwzięcie  nr  2  –  Zagospodarowanie 
terenu przy wigwamie
Utwardzono  podłoże  placu  przy  wigwamie 
poprzez  ułożenie  kostki  brukowej  wraz  z 
niezbędnym  materiałem  w  ilości  100  m2. 
Realizacja  tego  zadania  miała  na  celu  po‐
większenie  placu  tanecznego  znajdującego 
się w wigwamie. Zadanie  te  uatrakcyjni  to   
miejsce poprzez zwiększenie ilości organizo‐
wania imprez kulturalnych. 
Środki z funduszu sołeckiego: 11 000,00 zł
Przedsięwzięcie  nr  3  –  Organizowanie  fe‐
stynu rodzinnego z okazji Dnia Wsi
Festyn rodzinny organizowany z okazji Dnia 
Wsi  gromadzi  społeczność  Radomyśla  i 
okolicznych miejscowości. W ramach  festy‐
nu  odbyła  się  degustacja  kulinarna  potraw 
przygotowana według tradycyjnych receptur. 
Wynajęto  dmuchańce  ogrodowe  dla  naj‐
młodszych uczestników festynu.
Środki z funduszu sołeckiego: 1 000,00 zł
Przedsięwzięcie  nr  4  –  Przebudowa  oświe‐
tlenia ulicznego
Celem  realizacji  przedsięwzięcia  była  prze‐
budowa  oświetlenia  ulicznego  na  drodze 
gminnej oznaczonej nr geodezyjnym  325 w 
miejscowości Radomyśl. Wykonanie  oświe‐

tlenia poprawi komfort życia mieszkańców a 
przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo 
mieszkańców.
Środki z funduszu sołeckiego: 2 500,00 zł
SSoołłeeccttwwoo  ZZaabboorróówwiieecc
Przedsięwzięcie nr 1 – Budowa budynku do 
obsługi imprez sportowych
W  ramach  zadania  wykonane  zostały  nie‐
zbędne  pomiary  geodezyjne  oraz  niezbędna 
dokumentacja techniczna. Zakupione zostały 
materiały budowlane oraz wykonane zostały 
wstępne  prace  ziemne.  Utwardzono  na‐
wierzchnie  poprzez  ułożenie  kostki  bruko‐
wej  w  ilości  118,32  m2  w  miejscu  gdzie 
powstanie  obiekt.    Budynek  służyć  będzie 
jako  miejsce  plenerowych  spotkań  integra‐
cyjnych. 
Środki z funduszu sołeckiego: 27 499,74 zł
Przedsięwzięcie nr 2 – Organizacja dożynek 
wiejskich wraz z rowerówką
Dożynki  we  wsi  Zaborówiec  organizowane 
są  dla  zachowania  i  przekazywania  lokalnej 
tradycji młodszym pokoleniom. Jest to święto 
kulturalne skierowane dla całych rodzin, któ‐
rego celem  jest popularyzacja obrzędów,  tak 
aby były one kontynuowane w przyszłości. 
Podczas  imprezy  zostały  zaprezentowane 
wieńce  dożynkowe,  które  podlegać  będą 
konkursowi  na  najpiękniejszy  stroik. W  ra‐
mach funduszu sołeckiego zostały zakupione 
symboliczne nagrody i upominki oraz przy‐
gotowany  został  poczęstunek  dla  uczestni‐
ków imprezy.
Środki z funduszu sołeckiego: 3 528,29 zł
SSoołłeeccttwwoo  PPrrzzyylleessiiee
Przedsięwzięcie  nr  1  –  Równanie  dróg 
gminnych
Utwardzono  drogi  tłuczniem  znajdujące  się 
w miejscowości Radomyśl. Realizacja zada‐
nia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa za‐
równo mieszkańców jak i przyjezdnych.
Środki z funduszu sołeckiego: 1 180,80 zł

Wójt  Gminy Wijewo  zwraca  się  do  miesz‐
kańców z uprzejmą prośbą o przekazanie in‐
formacji  na  temat  grobów  wojennych  na 
terenie  gminy Wijewo, w  celu  przygotowa‐
nia wykazu grobów z  lat 19391945 prowa‐
dzonego  przez Wojewodę Wielkopolskiego. 
Każda informacja o grobie  i  jego lokalizacji 
będzie  niezwykle  ważna.    W  rozumieniu 
ustawy o grobach  i  cmentarzach wojennych 
( Dz.U. z 2018r. poz.2337), grobami wojen‐
nymi są miejsca spoczynku:
  1. Poległych  w  walkach  o  niepodległość 

i zjednoczenie Państwa Polskiego;
  2. Osób  wojskowych,  poległych  lub 

zmarłych  z  powodu  działań  wojen‐

nych, bez względu na narodowość;
  3. Sióstr  miłosierdzia  i  wszystkich  osób, 

które, wykonując zlecone im   czynno‐
ści  przy  jakiejkolwiek  formacji  woj‐
skowej,  poległy  lub  zmarły  z  powodu 
działań wojennych;

  4. Jeńców  wojennych  i  osób  internowa‐
nych;

  5. Osób  wojskowych  i  cywilnych,  bez 
względu na ich narodowość, które stra‐
ciły  życie  wskutek  represji  okupanta 
niemieckiego albo sowieckiego od dnia 
1 września 1939r.;

  6. Ofiar  niemieckich  i  sowieckich  obo‐
zów, w tym cmentarzyska ich prochów;

  7. Osób,  które  straciły  życie  wskutek 
walki  z  narzuconym  systemem  totali‐

tarnym  lub  wskutek  represji  totalitar‐
nych  lub czystek etnicznych od dnia 8 
listopada  1917r.  do  dnia  31  lipca 
1990r.;

  8. Groby rodzinne, chociażby w nich były 
umieszczone  zwłoki,  wymienionych 
wyżej  osób,  nie  są  grobami  wojenny‐
mi.

Osoby,  które  posiadają  informacje  na  temat 
powyższych grobów wojennych są proszone 
o ich przekazanie do Urzędu Gminy poprzez 
kontakt  telefoniczny  pod  numerem  telefonu 
(65) 549 40 85 wew. 32, a także za pośred‐
nictwem poczty elektronicznej pod adresem: 
wijewo@wijewo.pl  oraz  poczty  tradycyjnej 
do dnia 31 marca 2021 r.

     JZ

KKoommuunniikkaatt
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XXIII Sesja - 26 stycznia 2021 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/164/2021 w  sprawie 

uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Wijewo.

  2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/165/2021 w sprawie przy‐
jęcia planu prac Komisji Budżetowo - Socjalnej na 2021 rok.

  3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/166/2021 w  sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2021 rok.

  4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/167/2021 w  sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i  Petycji na 
2021 rok.

  5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/168/2021 w  sprawie 
zmiany uchwały nr XLIV/318/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 
września 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Wijewo.

  6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/169/2021 w  sprawie 
zmiany uchwały nr XLIV/313/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 
września 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Brenno.

  7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/170/2021 w sprawie zmia‐
ny uchwały nr XLIV/319/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 wrze‐
śnia 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Zaborówiec.

  8. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/171/2021 w  sprawie 
zmiany uchwały nr XLIV/315/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 
29 września 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Po‐
trzebowo.

  9. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/172/2021 w sprawie zmia‐
ny uchwały nr XLIV/317/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 wrze‐
śnia 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Radomyśl.

 10.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/173/2021 w  sprawie 
zmiany uchwały nr XLIV/314/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 
września 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Miastko. 

 11.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/174/2021 w  sprawie 
zmiany uchwały nr XLIV/316/2014 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 
września 2014 r. w sprawie ustalenia Statutu Sołectwa Przylesie.

 12.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/175/2021 w  sprawie 
rozpatrzenia petycji.

 13.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/176/2021 w  sprawie 
rozpatrzenia petycji.

 14.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/177/2021 w  sprawie 
rozpatrzenia petycji.

 15.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/178/2021 w  sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  Rodzinie na lata 
2021-2025.

 16.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/179/2021 w  sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 
2021-2023.

 17.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/180/2021 w  sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo 
na lata 2021 – 2042.

 18.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIII/181/2021 w  sprawie 
uchwalenia  budżetu gminy na 2021 rok.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpelacji.

XXIV Sesja - 4 lutego 2021 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/182/2021 w  sprawie 

rozpatrzenia petycji.
  2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/183/2021 w sprawie za‐

twierdzeni wniesionej skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

  3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/184/2021 w  sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

  4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/185/2021 w  sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na la‐
ta 2021-2042.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpelacji.
Treść protokołów z posiedzeń Rady Gminy Wijewo oraz treść podję‐
tych uchwał jest dostępna na stronie internetowej http://www.bip.wi‐
jewo.pl oraz formie papierowej w biurze Rady Gminy pok. nr 17.

XXIII i XIV Sesja Rady Gminy Wijewo

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo
Maria Rąk

Informacja w sprawie składania wniosków o świadczenie „ 500+ ” na okres zasiłkowy 2021/2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie informuje, że nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpocznie się od 1 czerwca 2021 r. 
i będzie trwał do 31 maja 2022 r. (Aktualnie każdy kto pobiera świadczenie „500+” ma to świadczenie przyznane do 31.05.2021 r.)
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać:
– drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r.: za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, 

przez bankowość elektroniczną, przez portal PUE ZUS,
– tradycyjnie (tj. w wersji papierowej) od 1 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze 
na nowy okres w terminie:
– do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi 

najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.,
– od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż 

do 31 lipca 2021 r.,
– od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie 

później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od 
miesiąca złożenia wniosku.
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W dniu  31  grudnia  2020  roku Wójt Gminy 
Wijewo  podpisał  porozumienie  z  Woje‐
wódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w zakresie 
realizacji  Programu  Priorytetowego  „Czyste 
Powietrze”.
Porozumienie  ustala  zasady  promocji  Pro‐
gramu  oraz  realizacji  Programu  na  terenie 
gminy  Wijewo,  w  tym  wsparcia  i  obsługi 
wnioskodawców Programu w procesie skła‐
dania  wniosków  o  podstawowy  oraz  wnio‐
sków  o  podwyższony  poziom  dofina
nsowania w  ramach Programu, uzyskiwania 
i rozliczania dofinansowania.
Urząd Gminy w Wijewie zapewnia w swojej 

siedzibie  stały  punkt  informacyjny  dla 
mieszkańców, w godzinach pracy urzędu.
Wszelkich  informacji  można  uzyskać  rów‐
nież  pod  numerem  tel.  65  5494085  wew. 
38 oraz zgłaszając swoje zapytania na adres 
email w.skrzypczak@wijewo.pl.
Celem Programu Priorytetowego Czyste Po‐
wietrze  jest  poprawa  jakości  powietrza  oraz 
zmniejszenie  emisji  gazów  cieplarnianych 
poprzez  wymianę  źródeł  ciepła  i  poprawę 
efektywności  energetycznej  budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinan‐
sowanie  przedsięwzięć  realizowanych  przez 
beneficjentów  uprawnionych  do  podstawo‐

wego poziomu dofinansowania oraz benefi‐
cjentów  uprawnionych  do  podwyższonego 
poziomu dofinansowania.
Na co możemy uzyskać dofinansowanie?
– wymiana, zakup i montaż źródła ciepła,
– instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej,

– wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
– mikroinstalacja fotowoltaiczna,
– ocieplenie przegród budowlanych,
– stolarka okienna i drzwiowa,
– dokumentacja (audyt energetyczny, doku‐
mentacja projektowa).    WS

          

Rada Gminy Wijewo ustaliła nowe stawki podatku od nieruchomo‐
ści na terenie gminy. Zgodnie z przepisami nie mogą one przekro‐
czyć stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez 
Ministra Finansów. W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku po‐
datkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy, 
w  stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i  usług kon‐
sumpcyjnych publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, tym 
razem ten wzrost wyniósł 3,9%.
Obecnie obowiązujące stawki to:
Od gruntów:
– związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów   i bu‐
dynków 0,99 zł od 1 m2 powierzchni;

– pod wodami  powierzchniowymi stojącymi lub wodami po‐
wierzchniowymi płynącymi jezior    i zbiorników sztucznych 4,99 
zł od 1 ha powierzchni;

– pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto‐
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 0,32 zł od 1 m2 powierzchni;

– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mo‐
wa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j.Dz.U. 
z 2020 r. poz.802) i położonych na terenach, dla których miejsco‐
wy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przezna‐
czenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o  przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesie‐

niu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w  tym czasie nie za‐
kończono budowy zgodnie z  przepisami prawa budowlanego 
3,28 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
– mieszkalnych 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 23,28 zł od 1 m2 powierzchni użytko‐
wej;

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,62 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej;

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o  działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń 5,06 zł od 1 m2  powierzchni użytko‐
wej;

– pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto‐
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego z wyjątkiem wymienionych w pkt 2, lit.e, tiret pierw‐
szy 6,55 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej;

– wykorzystywanych pod rekreację i  wypoczynek, z  wyjątkiem 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 8,37 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli:
2% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7.

WWyyssookkoośśćć  ssttaawweekk  ppooddaattkkuu  oodd  nniieerruucchhoommoośśccii  ww  rrookkuu  22002211
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Ewidencja ludności
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gminę Wije‐
wo  zamieszkiwało  3814  osób    zameldowa‐
nych  na  pobyt  stały  oraz  92  osoby 
zameldowane na pobyt czasowy.
Liczba  mieszkańców  w  poszczególnych 
miejscowościach:

W  ostatnich  5  latach  przybyło  88  nowych 
mieszkańców.
Rok  2020  był  rokiem  z  niższą  liczbą  uro‐
dzeń,  zanotowano  49  urodzeń,  w  tym  23 
chłopców i 26 dziewczynek. W latach 2018
2019 urodzenia kształtowały się na poziomie 
56 i 60 urodzeń.
Liczba  zawartych  związków  małżeńskich 
również  zmalała, w 2020  r.  zawarto  ich  18. 
W  latach poprzednich  liczba  ta kształtowała 
się w granicach od 22 do 36.
W  roku  2020  odnotowano  znaczny  wzrost 

liczby zgonów, zmarło 42 mieszkańców na‐
szej gminy, w tym 31 mężczyzn i 11 kobiet.  
W latach 2015 – 2019 liczba zgonów kształ‐
towała się w granicach od 22 do 37 zgonów. 
W roku 2020  wręczono 4   parom  małżeń‐
skim   Medale  za Długoletnie  Pożycie Mał‐
żeńskie  ,    wystąpiono  także  o  nadanie 
odznaczeń    dla  małżeństw    obchodzących 
w drugiej połowie 2020 r. i w pierwszej po‐
łowie 2021 r. 50lecie pożycia małżeńskiego.

Dowody osobiste
Znaczny  spadek  odnotowano  przyjętych 
wniosków  o wydanie  dowodów  osobistych, 
w minionym  roku wpłynęło  187 wniosków 
o wydanie dowodów osobistych, takiej ilości 
nie odnotowano w latach poprzednich. Licz‐
ba  złożonych  wniosków  w  poprzednich  la‐
tach kształtowała się w granicach od 272 do 
592 wniosków w ciągu roku.

Działalność gospodarcza
W roku 2020 r. powstały 22 nowe podmioty 
gospodarcze,  aktywnych  podmiotów  na 
dzień 31 grudnia 2020 r. było 290. W ciągu 
całego 2020 roku przedsiębiorcy złożyli po‐
nadto  107  wniosków  o  zmianę  we  wpisie   
CEIDG,  działalność  zakończyło  9  przedsię‐
biorców. Wpłynęło  20 wniosków  od  przed‐

siębiorców spoza gminy.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho‐
lowych
W roku 2020 wpłynęło 21 wniosków o wy‐
dane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho‐
lowych, w  tym 15 na  sprzedaż napojów do 
spożycia poza miejscem sprzedaży tj. sklepy 
i 6 wniosków na sprzedaż napojów alkoho‐
lowych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Wydano zezwolenia:

Ponadto  Referat  realizuje  zadania  związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wy‐
borów,  prowadzeniem  rejestru  wyborców,   
obronnością,  zarzadzaniem  kryzysowym, 
ochroną ppoż., rejestracją i kwalifikacją woj‐
skową,  kulturą  i  turystyką,  ochroną  zabyt‐
ków  oraz  prowadzeniem  Archiwum 
Zakładowego Urzędu Gminy.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Joanna Zając

GGłłóówwnnee  zzaaddaanniiaa    rreeaalliizzoowwaannee  pprrzzeezz  RReeffeerraatt  SSpprraaww  OObbyywwaatteellsskkiicchh  ww  22002200  rr..

Wijewo Brenno

1435 1270

Zaborówiec Potrzebowo

335 387

Radomyśl Miastko Przylesie

196 131 60

A (do 4,5% i piwo) B (od 4,5% do 18%) C (powyżej 18%)

14 12 13

Handel

A (do 4,5% i piwo) B (od 4,5% do 18%) C (powyżej 18%)

6 4 3

Gastronomia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wi‐
jewie  informuje,  że    związku  z  utrzymują‐
cym  się  stanem  epidemii,  Ministerstwo 
Rodziny  i  Polityki  Społecznej  przedłuża  re‐
alizację programu „Wspieraj Seniora” w  ra‐
mach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 
Seniorów, na I kwartał 2021 r.
Program,  podobnie  jak  w  roku  2020,  ma 
na  celu  udzielenie  wsparcia  na  rzecz  sa‐
motnych  seniorów,  którzy  w  obowiązują‐
cym  stanie  epidemii  zdecydują  się  na 
pozostanie  w  domu.  Usługa  wsparcia  po‐
lega  w  szczególności  na  dostarczeniu  za‐
kupów  obejmujących  artykuły 
podstawowej  potrzeby,  w  tym  artykuły 
spożywcze,  leki,  środki  higieny  osobistej. 
Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:
– osób w wieku 70 lat  i więcej, które po‐
zostaną w  domu w  związku  z  zagroże‐
niem zakażeniem Covid19,

– w  szczególnych  przypadkach  do  osób 
poniżej 70 roku życia.

Mechanizm  udzielania  pomocy  w  ramach 
programu „Wspieraj Seniora”:
 1. Seniorzy  zamieszkujący  w Gminie Wi‐

jewo , którzy zdecydują się na pozosta‐
nie w domu w związku z utrzymującym 
się  stanem  epidemii, mogą  dzwonić  na 
ogólnopolską  infolinię  uruchomioną 
w  ramach  programu  Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia  Seniorów.  Numer  In‐
folinii: 22 505 11 11.

 2. Osoba  przyjmująca  zgłoszenie  przeka‐
zuje  prośbę  o  pomoc  do  Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wije‐
wie  za  pomocą  Centralnej  Aplikacji 
Statystycznej.

 3. Pracownik  Gminnego  Ośrodka  Pomo‐
cy  Społecznej  w  Wijewie  kontaktuje 
się  telefonicznie  z  Seniorem,  podaje 
datę  i  godzinę  zgłoszenia  przez Senio‐

ra, weryfikuje zgłoszenie  i ustala usłu‐
gę  wsparcia.  Usługa  wsparcia  polegać 
będzie przede wszystkim na dostarcze‐
niu  Seniorowi  zakupów,  zgodnie  ze 
wskazanym  zakresem,  obejmujących 
artykuły podstawowej potrzeby.

 4. Koszty  zakupów  pokrywa  Senior.  Se‐
nior  przekazuje  pieniądze  przed  doko‐
naniem  zakupów  osobie  realizującej 
usługę wsparcia.  Przekazywanie  i  roz‐
liczanie gotówki realizowane będzie za 
pisemnym pokwitowaniem.

Organizacja  usługi  wsparcia  dla  Seniora 
odbywać się będzie w dni pracy Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Wijewie   
od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach: 
8.00 – 15.00.

Istnieje  możliwość  bezpośredniego  zgła‐
szania  potrzeby  udzielenia  wsparcia  Se‐
niorowi  bezpośrednio  do  Gminnego   
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wijewie 
(telefon 655494016) od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomo‐
cy Społecznej.
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Szanowni Państwo!
Przedstawiamy  poniżej  garść  informacji 
o  najważniejszej  działalności  Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wijewie 
w 2020r. Miniony  rok  był  dla  nas wyjąt‐
kowy, ale pomimo pandemii Covid19 re‐
alizowaliśmy  nasze  zadania  statutowe  na 
rzecz  potrzebujących  rodzin,  dzieci,  osób 
niepełnosprawnych  oraz  Seniorów 
w Gminie Wijewo. 
  1.W  2020  r.  do  Gminnego  Ośrodka  Po‐

mocy  Społecznej  w Wijewie wpłynęły 
298 wnioski w sprawie zasiłku  rodzin‐
nego oraz dodatków do zasiłku rodzin‐
nego. Łącznie z  tego  tytułu wypłacono 
8181  świadczeń  na  dzieci  na  łączną 
kwotę 932.514,90zł.

  2. GOPS w Wijewie wypłacał zasiłki pie‐
lęgnacyjne  dla  osób  niepełnospraw‐
nych.  Zasiłki  przyznawane  są  dla 
dzieci  z orzeczeniem o niepełnospraw‐
ności  oraz  dla  osób  powyżej  16  roku 
życia,  które  legitymują  się  orzecze‐
niem  o  znacznym  stopniu  niepełno‐
sprawności  bądź  o  umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności,  jeżeli  nie‐
pełnosprawność powstała w wieku do 
ukończenia  21  roku  życia.  Zasiłek 
przysługuje  także  osobie,  która  ukoń‐
czyła 75 lat i nie posiada prawa do do‐
datku pielęgnacyjnego w KRUS/ZUS.   
Wypłacono  1431  świadczeń  na  kwotę 
308.867,04zł. 

  3.W  ramach  świadczeń  opiekuńczych, 
przyznawanych  opiekunom  niepełno‐
sprawnych osób, którzy ze względu na 
opiekę  zrezygnowali  zatrudnienia  wy‐
płacono  świadczenia  pielęgnacyjne  na 
kwotę  476.786,50zł  oraz  specjalne  za‐
siłki opiekuńcze na kwotę 33.640zł.

  4.W  2020r.  wypłacono  jednorazową  za‐
pomogę  z  tytułu  urodzenia  dziecka 
tzw.”becikowe”  w  wysokości  1000zł 
jednorazowo dla 44 dzieci.

  5. GOPS w Wijewie  ustalał  również  pra‐
wo  do  świadczenia  rodzicielskiego 
które  przysługuje,w  przypadku,  gdy 
żaden  z    rodziców  dziecka  nie  otrzy‐
muje  zasiłku  macierzyńskiego.  Świad‐
czenie  przysługuje  w  kwocie  1000zł 
miesięcznie  przez  okres  52  tygodni 
(w  przypadku  urodzenia  jednego 
dziecka  przy  jednym  porodzie). 
W  2020r.  Świadczenie  rodzicielskie 
wypłacano  16  osobom  na  kwotę 
94.598,60zł.

  6.W  ramach  programu  „Rodzina  500+” 

wypłacono  świadczenie  wychowawcze 
dla  901  dzieci,  zamieszkujących 
w  Gminie  Wijewo  na  łączną  kwotę 
5.099.676,70zł. 

  7.W  okresie  od  1  lipca  do  30  listopada 
2020r.  Gminny Ośrodek  Pomocy  Spo‐
łecznej w Wijewie przyjmował wnioski 
o  świadczenie  „Dobry  start”.    Świad‐
czenie  to  przysługuje  w  kwocie  300zł 
jednorazowo  dla    uczniów  szkół, 
w związku z rozpoczęciem roku szkol‐
nego.  W tej sprawie zostało złożonych 
381wniosków.  Wypłacono  601  świad‐
czeń  „300+”  na  łączną  kwotę 
179.700zł.

  8. Ośrodek ustala prawo i wypłaca świad‐
czenia  z  Funduszu  alimentacyjnego 
osobom,  które  są  uprawnione  do  ali‐
mentów, a ich nie otrzymują. W 2020r. 
wypłacono  169  świadczeń  z  funduszu 
alimentacyjnego  na  kwotę  na  kwotę 
67.982,29zł.
*  Wydatki  na  świadczenia  rodzinne 
i  z  funduszu  alimentacyjnego,  świad‐
czenia  wychowawcze  (500+)  i  Dobry 
Start  (300+)  finansowane  są  ze  środ‐
ków budżetu państwa.

  9.W  ubiegłym  roku  rozpatrzono  31 
wniosków w  sprawie Karty Dużej Ro‐
dziny.  Karta  przysługuje  rodzicom,   
którzy mają lub mieli co najmniej troje 
dzieci  a  także  ich  dzieciom  uczącym 
się w  szkole  lub  szkole wyższej.   Wy‐
dano  65  kart  tradycyjnych  oraz  24 
elektroniczne.

 10.W  GOPS  w  Wijewie  można  ubiegać 
się  również  o Wielkopolską Kartę Ro‐
dziny, która uprawnia do zniżek w wy‐
znaczonych  punktach  na  terenie 
Województwa Wielkopolskiego.

 11.W  ramach  pomocy  społecznej  ośrodek 
przyznawał  świadczenia  w  formie 
świadczeń  pieniężnych:  zasiłku  stałego, 
zasiłek  okresowego  i  zasiłku  celowego. 
Zasiłki  celowe  otrzymały  35  rodziny, 
w  tym  17  otrzymało  specjalne  zasiłki 
celowe. Łączna kwota  tej  formy pomo‐
cy  wynosiła  17.886zł.  Pomoc  była 
udzielana z powodów : ubóstwo, wielo‐
dzietność,  bezrobocie,  niepełnospraw‐
ność,  długotrwała  lub  ciężka  choroba, 
bezradność  w  sprawach  opiekuńczo   
wychowawczych, potrzeba ochrony ma‐
cierzyństwa,  przemoc w  rodzinie,  alko‐
holizm,  trudności w  przystosowaniu  do 
życia po zwolnieniu z zakładu karnego. 
W 2020r. 3 osoby  samotnie gospodaru‐

jące były uprawnione do pobierania za‐
siłku  stałego. Na  ten  cel wydatkowano 
w  2020r.  kwotę  18.842,28  zł.    Zasiłki 
okresowe  przyznano  dla  3  rodzin    na 
łączną kwotę  1.485,50 zł.  Rodziny ko‐
rzystały  z  zasiłku  okresowego  z  powo‐
du  długotrwałej choroby i bezrobocia.

 12.Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
w Wijewie realizował zadania wynika‐
jące  z    wieloletniego  rządowego  pro‐
gramu    ” Posiłek w  szkole  i w domu” 
na lata 20192023. W 2020r. w Gminie 
Wijewo z programu dożywiania korzy‐
stało 61 osób, z tego z posiłku w szko‐
łach  korzystało  45  osób,  z  zasiłku 
celowego  na  zakup  żywności  16  ro‐
dzin.  Całkowity  koszt  programu  wy‐
niósł 17.970,44zł. Z tego środki własne 
stanowiły  5.575,50zł  a  z  dotacji 
13.394,94 zł.

 13.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   
współpracuje ze Związkiem Stowarzy‐
szeń Bank Żywności Leszno i kwalifi‐
kuje  rodziny  i  osoby  do  otrzymania 
żywności  dla  najuboższych.  Żywność 
ta  wydawana  jest  potrzebującym,  co 
miesiąc  przez  pracowników  socjal‐
nych. W 2020 roku z tej formy pomocy 
skorzystało  30  rodzin  z  Gminy Wije‐
wo.  Łącznie  przekazano  7.979,92  kg 
produktów żywnościowych.

 14.W  ramach  pomocy  niepieniężnej 
świadczono  pracę  socjalną  dla  115 
osób.  Pracę  socjalną  świadczy  się  na 
rzecz  poprawy  funkcjonowania  osób 
i  rodzin w ich środowisku społecznym 
i  jest  świadczona  bez  względu  na  po‐
siadany dochód.

 15.GOPS  w Wijewie  ponosił  odpłatność 
za  pobyt  w  domach  pomocy  społecz‐
nej.  Prawo  do  umieszczenia  w  domu 
pomocy  społecznej  przysługuje  osobie 
wymagającej całodobowej opieki z po‐
wodu  wieku,  choroby  lub  niepełno‐
sprawności,  niemogącej  samodzielnie 
funkcjonować  w  codziennym  życiu, 
której  nie można  zapewnić  niezbędnej 
pomocy w formie usług opiekuńczych. 
Kwota  odpłatność  za  pobyt  w  DPS 
w 2020r. Wyniosła  108.798,11 zł.

 16.Świadczono  usługi  opiekuńcze  i  spe‐
cjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz 
osób  chorych  i  niepełnosprawnych. 
Koszt tych usług w ubiegłym roku wy‐
niósł 6.057zł. 

              Ciąg dalszy na następnej stronie

IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  ddzziiaałłaallnnoośśccii  GGmmiinnnneeggoo  OOśśrrooddkkaa  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj  ww    22002200  rr..
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 1) 11.12.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do pożaru kon‐
tenera ze śmieciami w Zaborówcy. 

 2) 15.12.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo do wypadku 
drogowego w Wijewie. 

 3) 30.12.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo i OSP Brenno do 
pożaru samochodu na drodze między Wijewem a Radomyślem.

 4) 02.01.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno i OSP Wijewo do 
pożaru sadzy w przewodzie kominowym w Brennie.

 5) 05.01.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do pożaru sadzy 
w przewodzie kominowym w Wijewie.

 6) 04.02.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Leszanie zadysponowało zastęp z  OSP Brenno i  OSP Wijewo 
do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w Zaborówcu. 

 7) 09.02.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało dwa zastępy z  OSP Wijewo i  zastęp 
z OSP Brenno do zabezpieczenia lądowiska Lotniczego Pogoto‐
wia Ratunkowego na boisku w Wijewie.  

Najważniejsze wydarzenia Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Wijewo w okresie grudzień 2020 r. - luty 2021 r.

Komendant Gminny
Leszek Wolniczak

Wyszczególnienie Liczba wniosków Liczba świadczeń Kwota wypłaconych świadczeń

Zasiłki rodzinne wrazz dodatkami 298 8181 932 514,90 zł

Zasiłki pielęgnacyjne 36 1431 308 867,04 zł

Świadczenie pielęgnacyjne 7 262 476 786,50 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy 6 55 33 640,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 42 44 44 000,00 zł

Zasiłek dla opiekuna   

Świadczenie rodzicielskie  11 103 94 598,60 zł

Świadczenie "Za życiem"   

Świadczenia rodzinne ogółem: 400 10076 1 890 407,04 zł

Świadczenia wychowawcze 59 10281 5 099 676,70 zł

Świadczenie „ Dobry Start” 381 601 179 700,00 zł

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 1616 169 67 982,29 zł

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

 17.W  ramach  przeciwdziałania  przemocy 
w  rodzinie Ośrodek  organizował  pracę 
Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. prze‐
mocy  w  rodzinie.  W  minionym  roku 
do  przewodniczącego  zespołu  wpłynę‐
ło 7 nowych „Niebieskich Kart”, w ra‐
mach  których  podjęto  niezbędne 
działania, aby pomóc rodzinie. 

 18.Ośrodek  podejmuje  również  działania 
wobec  dłużników  alimentacyjnych, 
zgodnie  z  ustawą  o  pomocy  osobom 
uprawnionym  do  alimentów. W  2020r. 
Od  dłużników  alimentacyjnych  wyeg‐
zekwowano  kwotę  w  wysokości 
10.268,68zł 

 19.Od  października  2020  r.  ośrodek  wy‐
daje  również zaświadczenia o wysoko‐
ści dochodu dla  osób ubiegających się 
o  przyznanie  dofinansowania  w  ra‐

mach Części 2 Programu Priorytetowe‐
go „Czyste Powietrze”

 20.GOPS   był operatorem wykonawczym 
projektu  „Cyfrowa  Wielkopolska  ”. 
W  ramach projektu  zorganizowane  zo‐
stały  bezpłatne  zajęcia  komputerowe 
dla  seniorów  65+.  Zajęcia  prowadziła 
Fundacja  Partycypacji  Społecznej.  36 
Seniorów  ukończyło  90godzinne 
szkolenie.

 21.W  celu  wsparcia  seniorów  w  czasie 
pandemii Covid19,  ośrodek przystąpił 
do  Ogólnopolskiego  programu 
„Wspieraj  seniora”.  Program  przezna‐
czony  jest  dla  osób  samotnych  senio‐
rów  powyżej  70  roku  życia,  którzy 
zdecydowali się na pozostanie w domu 
dla własnego  bezpieczeństwa w  czasie 
pandemii.  Wsparcie  polega  w  szcze‐
gólności  na  dostarczeniu    zakupów, 

obejmujących  artykuły  podstawowej 
potrzeby,  w  tym  artykuły  spożywcze, 
środki higieny osobistej.

 22.Tradycyjnie  zorganizowano  także 
paczki  świąteczne  dla  20  najstarszych 
mieszkańców naszej gminy.

 23.Przy współpracy ze Związkiem Stowa‐
rzyszeń  Bank  Żywności,  pracownicy 
GOPS  zorganizowali  pomoc  żywno‐
ściową  dla  cudzoziemców,  którzy  po 
przyjeździe  do  Polski,  odbywali  kwa‐
rantannę na terenie Gminy Wijewo.

Zapraszamy  do  odwiedzania  strony  inter‐
netowej Gminnego Ośrodka Pomocy Spo‐
łecznej  w  Wijewie  (wijewo.gopsinfo.pl) 
gdzie  znajdą  Państwo  szczegółowe  infor‐
macje na temat zasad przyznawania świad‐
czeń.

Kierownik GOPS Wijewo

           Ewa Miś
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Narodowy  Spis  powszechny  Ludności 
i  Mieszkań  w  2021  r.  zostanie  przeprowa‐
dzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 wrze‐
śnia  2021  roku,  a  nie  –  jak  pierwotnie 
planowano – do dnia 30 czerwca 2021 r.
Narodowy    spis    powszechny    ludności   
i  mieszkań  –  proces      planowania,  zbiera‐
nia,   łączenia,   oceny,   rozpowszechniania   
i  analizy  danych  demograficznych,      spo‐
łecznych,      ekonomicznych     oraz     o zaso‐
bach  mieszkaniowych  dla  najniższych 
poziomów agregacji danych, w oznaczonym 
czasie,  w odniesieniu  do osób  fizycznych  
na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.
Narodowym  spisem  powszechnym  ludno‐
ści  i mieszkań  w 2021r objęte są:
 1. Osoby  fizyczne  stale  zamieszkałe  i  cza‐

sowo przebywające w mieszkaniach, bu‐

dynkach i innych zamieszkanych pomie
szczeniach niebędących mieszkaniami;

 2. Osoby  fizyczne  niemające  miejsca  za‐
mieszkania;

 3. Mieszkania,  budynki,  obiekty  zbiorowe‐
go  zakwaterowania  oraz  zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Spis  ludności  to podstawowe badanie  i  źró‐
dło  danych  z  zakresu  statystyki  ludności, 
które  ma  na  celu  zebranie  informacji  o  jej 
stanie i strukturze wg ustalonych cech demo‐
graficznych  i  społecznozawodowych, 
w  oznaczonym  momencie,  na  określonym 
terytorium.  Spisy    realizowane  są  zgodnie 
z zaleceniami i standardami organizacji mię‐
dzynarodowych, jak UE    i ONZ, co umoż‐
liwia  dokonywanie  porównań  międzyna
rodowych.  Zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia 

(WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskie‐
go i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spi‐
sów  powszechnych  ludności  i  mieszkań, 
państwa  członkowskie  UE  zobligowane  są 
do  zbierania  danych  statystycznych.  Warto 
zaznaczyć,  że  dotacje  unijne  oraz  liczba 
miejsc w Parlamencie Europejskim przyzna‐
wane są m.in. w zależności od liczby miesz‐
kańców  danego  kraju,  opracowanej  na 
podstawie spisów ludności.
Spisy  powszechne  to  czas,  kiedy  państwo, 
zadając  obywatelom  kilka  pytań,  stara  się 
zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” 
i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują 
całą populację ludności i mieszkań (w przy‐
padku narodowego spisu powszechnego lud‐
ności     i mieszkań) lub gospodarstw rolnych 
(w przypadku powszechnego spisu rolnego). 
Oznacza  to,  że  dane  uzyskiwane w wyniku 
spisu  powszechnego  pochodzą  od  wszyst‐
kich  obywateli.  Co  istotne,  w  przypadku 
wielu  cech  demograficznospołecznych,  jak 
np. wyznanie,  narodowość  czy  stopień  nie‐
pełnosprawności,  spisy  powszechne  są  dla 
państwa jedynym źródłem danych.
Uzyskane podczas spisu powszechnego dane 
indywidualne  są  opracowywane  i  przedsta‐
wiane  w  postaci  agregatów  danych  o  róż‐
nych  przekrojach  i  na  różnych  poziomach 
podziału  terytorialnego  i  administracyjnego 
kraju.  Wyniki  spisu  umożliwiają  analizę 
i  ocenę  zróżnicowania  przemian  demogra‐
ficznych  i  społecznych  w  dowolnych  prze‐
krojach.  Na  ich  podstawie  rząd  podejmuje 
najważniejsze  decyzje  gospodarcze  i  spo‐
łeczne na kolejne lata.
Powszechny  spis  ludności  powinien  spełniać 
trzy warunki: powszechności (obejmować całą 
ludność),  jednoczesności  (musi  być  przepro‐
wadzony  w  określonym  czasie),  imienności 
(każda osoba ma zostać spisana z imienia i na‐
zwiska). Dodatkowo w Polsce stosuje się za‐
sady  periodyczności  (spisy  odbywają  się  wg 
zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośredniości 
(odpowiedzi na pytania  spisowe udziela bez‐
pośrednio  osoba  spisywana,  w  wyjątkowych 
sytuacjach jej najbliżsi domownicy).
Dane  spisowe  służą  do  konstruowania  ope‐
ratów  losowania  dla  reprezentacyjnych  ba‐
dań społecznych, dlatego  też  tak ważne  jest 
posiadanie  przez  GUS  aktualnego  operatu 
(wykazu  mieszkań  i  budynków),  będącego 
podstawą do losowania prób do badań prze‐
prowadzanych       w okresach między spiso‐
wych.  Dodatkowo,  prowadzone  przez 
statystykę publiczną coroczne badania bilan‐
sowe weryfikowane są wynikami spisów.
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki 
publicznej  samospis  internetowy  będzie 
obowiązkowy. Oczywiście  jeśli ktoś  (np. ze 
względu na zaawansowany wiek, stan zdro‐
wia  czy  niepełnosprawność)  nie  będzie  się 
w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi 
rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.
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Pod  tym  hasłem w  2020  roku  Rada  So‐
łecka  w  Wijewie  przeprowadziła  dwie 
akcje  ekologicznocharytatywne.  Taka 
inicjatywa  posiada  wiele  zalet:  chroni 
środowisko,  nic  nie  kosztuje,  a  co  naj‐
ważniejsze  pomaga  potrzebującym. 
W  czerwcu  rozpoczęliśmy  zbiórkę  na‐
krętek  na  rzecz  Lilianny  Kornaga  z  Ły‐
sin,  aby  pomóc  jej  zbliżyć  się  do 
upragnionego  celu,  którym  jest  operacja 
nóżek. W sumie uzbieraliśmy 670 kg na‐

krętek.  Druga  akcja  została  rozpoczęta 
5.11.2020  roku  na  rzecz Aleksandra  Le‐
wandowskiego,  który  choruje  na  SMA 
TYPU 2 i zbiera pieniądze na terapię ge‐
nową  wartą  9  mln  złotych.  Oprócz  na‐
krętek  zbieraliśmy  także  zużyte  baterie 
i  puszki  po  napojach. Akcję  zakończyli‐
śmy  16  grudnia,  dzięki  czemu  wolonta‐
riusze  mogli  odwieźć  zebrane  artykuły 
do  Czarnej  Wody.  W  sumie  zebraliśmy 
700  kg  nakrętek,  385  kg  baterii  oraz 
100 kg puszek.

Za  zaangażowanie  i  duże  wsparcie  pra‐
gniemy  podziękować  w  szczególności 
mieszkańcom  naszej  gminy  i  z  gmin 
ościennych.  Ponadto  dziękujemy:  sołec‐
twu Wieleń, Zespołowi Szkół Ponadpod‐
stawowych  w  Sławie,  Szkole 
Podstawowej  w  Wijewie,  Zespołowi 
Szkół w Brennie,  Przedszkolom  z Wije‐
wa  i  Kaszczoru  oraz  Urzędowi  Gminy 
Wijewo.

  Rada Sołecka w Wijewie

Nakręćmy się na pomaganie

Pod  takim  hasłem  odbył  się  pierwszy 
zlot  wszystkich  morsów  należących  do 
grupy  Breńskie  Morświrowanie.  "Pole‐
gało  to  na  tym,  ze  zmienialiśmy  się 
średnio  co  34  minuty  tak,  aby  przez  te 

102 minuty ktoś był w wodzie" opowia‐
da  jeden  z  uczestników.  Były  ogniska, 
pieczone  kiełbaski,  zupa  gulaszowa, 
a  także  grzane  wino.  Świetna  organiza‐
cja, piekna pogoda i dobre nastroje przy‐
czyniły  się  do  tego,  że  imprezę  można 
śmialo  zaliczyć  do  bardzo  udanych. 
Oczywiście  pamiętano  o  zachowaniu 
wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

Serdeczne  podziękowania  należą  się  Pa‐
ni Sołtys Wijewa, za pomoc w organiza‐
cji,  firmie  Słomiński  z  Kaszczoru  za 
zasponosorowanie  kiełbasek  oraz 
wszystkich  tych,  którzy  mieli  swój 
wkład w tworzeniu spotkania. 
Korzystajac  z  okazji  zapraszamy w  sze‐
regi Breńskiego Morświrowania, morsu‐
jemy w każdą niedzielę o 11:00.

           Breńskie Morświry

102 minuty na 102 rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego



styczeń/luty 2021 Wizja Lokalna
14

Wycieczka  do  przedszkolnej  kuchni?  Dla‐
czego  nie,  skoro można w  niej  zaczerpnąć 
inspirację  na  pyszne  kulinarne  przysmaki. 
Z  taką  właśnie  myślą  nasze  przedszkolaki 
odwiedziły  kuchnię.  Jej  zaplecze  nie  jest 
już dla nich żadną tajemnicą – znają sprzęty 
i  wiedzą,  na  czym  polega  praca  kucharki. 
Same  zresztą  mogły    się  już  później     
w przedszkolnej sali – wczuć w rolę kucha‐

rzy, tworząc kulinarne przysmaki. 
Grupa  „Kotki”  –  niczym  czarodzieje wło‐
skiej kuchni – przygotowywała samodziel‐
nie  pizzę.  Ach  to  ugniatanie  ciasta, 
smarowanie  sosem,  nakładanie  składni‐
ków… A potem smakowanie. Mali kucha‐
rze  i  pizza  –  i  czy  trzeba  telewizyjnego 
kulinarnego  show? Nie, wystarczy  odwie‐
dzić  z  dziećmi  kuchnię  w  przedszkolu 
i maluchy już wiedzą, co robić dalej –  jak 
stworzyć  pyszności.  Przyrządzą    i  coś  po 
włosku,  i  coś  na  słodko.  Tak  jak  reszta 
dzieci  z  pozostałych  grup,  które  z  kolei 
postanowiły  zająć  się  wypiekiem  gofrów. 
Oczywiście pod czujnym okiem i z pomo‐
cą pań, które pomogły przygotować ciasto, 
a przede wszystkim pokazały przedszkola‐
kom  to  niezwykłe  i  jeszcze  niedostępne 
dla  nich  urządzenie  –  gofrownicę.  Dzie‐
ciom  sprawiło  dużą  radość  ozdabianie 
placków „w kratkę”, a następnie z wielkim 
apetytem ich konsumowanie. 

Wycieczka  oraz  zajęcia  kulinarne  odbyły 
się  w  ramach  realizacji  tematyki  „Jestem 
samodzielny w kuchni”.      NG

Kulinarne show naszych dzieci

W  ten  grudniowy  dzień  w  przedszkolu  od 
samego  rana  było  czuć  wigilijny  klimat, 
wszystkie  dzieci,  niczym  pracowite  elfy, 
dekorowały  pierniczki,  przy  pomocy  kolo‐

rowych lukrów i posypek. Z każdej sali sły‐
chać  było  kolędy  i  świąteczne  piosenki, 
a po przedszkolu przechadzał się Gwiazdor! 
Dzieci  były  bardzo  podekscytowane  i  ra‐
zem  ze  swoimi  Paniami  pięknie  przygoto‐
wały się do jego wizyty. Gwiazdor ochoczo 
rozdawał  naszym  przedszkolakom  prezen‐
ty chyba wszyscy byli w  tym roku bardzo 
grzeczni!  Po  tych  emocjach  zgłodnieliśmy 
(szczególnie,  że  z  kuchni  dochodziły  ape‐
tyczne  zapachy)  dlatego  z  chęcią  skoszto‐
waliśmy  tradycyjnych  wigilijnych  potraw. 
Do  posiłku  zasiadł  też  dzisiaj  z  nami  Pan 
Wójt,  którego  ugościliśmy  w  sali  Biedro‐
nek. Zewsząd płynęły najlepsze życzenia na 
te  Święta,  przede wszystkim  dużo  zdrowia 

i radości! Serdeczne podziękowania dla Ra‐
dy Rodziców za nieocenioną pomoc Gwiaz‐
dorowi  w  szykowaniu  i  pakowaniu 
prezentów  oraz  za  zaopatrzenie  dzieci 
w pyszne pierniczki.     MK

Świąteczny klimat

11  lutego  nasze  przedszkole  zamieniło  się 
w  krainę  bajek,  a  przedszkolaki  w  fanta‐
styczne postacie. Dzieci piękne przygotowa‐
ły  się  do  balu  przebierańców, w  każdej  sali 
spotkać można było m.in. Spidermena, Cza‐

rownicę,  Jednorożca,  Policjanta,  Dinozaura, 
Pirata, Wróżkę,  rozmaite  zwierzaki,  a  nawet 
ananasa  ;)  Panie  przyozdobiły  pięknie  sale 
i przygotowały ciekawe zabawy, tańce i kon‐
kursy. Były balony, serpentyny, bańki mydla‐
ne, fotobudka, zabawy z chustą i krzesełkami 

oraz  oczywiście  moc  karnawałowych  prze‐
bojów  do  tańczenia.  Humory  dopisywały, 
dzieci świetnie się bawiły, a w międzyczasie 
posiliły  się  pączkami  z  okazji  Tłustego 
Czwartku (za pyszne pączki dziękujemy Ra‐
dzie Rodziców).         MK

Bal karnawałowy
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Uczniowie  klas  pierwszych  wzięli  udział 
w uroczystościach pasowania na czytelni‐
ka  biblioteki  szkolnej.  Każdy  przyszły 
czytelnik  musiał  zmierzyć  się  z  zagadką 
dotyczącą bohatera bajki lub baśni. Zada‐
nie  okazało  się  niezwykle  łatwe  dla  po‐
dróżujących  po  bibliotece  pierwszaków. 
Następnie  wspólnie  poznawali  nowe  sło‐
wa  i  rozwiązywali  krzyżówkę,  której  ha‐

słem  okazało  się  słowo  –  książka.  Był 
również  czas  na  wysłuchanie  opowiada‐
nia. Na koniec uczniowie uroczyście  zło‐
żyli  przysięgę,  że  będą  korzystać 
z  biblioteki  i  szanować  książki.  Każdy 
czytelnik  otrzymał  na  pamiątkę  dyplom 
oraz  Wyprawkę  Czytelniczą  w  ramach 
projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzic‐
twa Narodowego przekazaną  przez  Insty‐

tut  Książki.  Wyprawka  składała  się  z: 
książki  „Pierwsze  abecadło”  z  tekstami 
najlepszych  polskich  autorów  dziecię‐
cych,  broszury  „Książką  połączeni,  czyli 
uczymy  się  czytać  razem”,  która  jest  po‐
radnikiem  dla  rodziców,  jak  wspierać 
dziecko w  nauce  czytania.  Spotkanie  za‐
kończyło  się wypożyczeniem  pierwszych 
książek  z  biblioteki  szkolnej.        

      AD

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna w czasie ferii przeszła 
rewolucję  estetyczną.  Wymieniono  pod‐
łogę,  odmalowano  pomieszczenie,  ozdo‐
biono  fragment  ściany,  zorganizowano 
kącik  dziecięcy.  Zmieniono  także  roz‐
mieszczenie  księgozbioru,  co  ułatwi  czy‐
telnikom  dostęp  do  książek.  Po  tych 
zabiegach  pomieszczenie  biblioteki 
w Wijewie prezentuje się znakomicie.

   AD

Odnowiona biblioteka szkol‐
na w  Szkole Podstawowej 
w Wijewie

Nasza  szkoła  wzięła  udział  w  największym 
wojewódzkim  interdyscyplinarnym  projek‐
cie  czytelniczym:  SłowoDziej.  Projekt,  któ‐
rego  koordynatorem  została  Pani  Aldona 
Defitowska  obejmował:  konkurs  plastyczny 
„FarboBajanie”,  konkurs  literacki  „Baśnio‐
Branie”,  akcję  czytelniczą  „Zaczytana  Prze‐
rwa”, konkurs dla koordynatorów projektu – 
„O  Brzegini  Skarb”,  wspólne  tworzenie 
opowieści „Wielkopolska Bajęda” .
Na gali online ogłoszono wyniki konkursów 
plastycznego  i  literackiego,  których  opieku‐
nami  były  panie Alina  Nowak  i Agata  Sa‐
dowskaNędza.  Niezmiernie  miło  nam 
ogłosić,  że  Szymon  Woroch  z  klasy  IV 
otrzymał  wyróżnienie  „za  nakład  pracy 
w  zgłębienie  źródeł  i  dobrą  ręczną  robotę” 
w  pracy  literackiej  pt.  „Opowieść  mojego 
dziadka”.  Z  kolei w  konkursie  plastycznym 
wyróżnienie  otrzymali:  Julia  Budzińska 
i Mikołaj Knop z klasy VII. 

Serdecznie  gratulujemy  sukcesu  i  życzymy 
wytrwałości w  rozwijaniu  swoich zdolności 
i pasji.     AD

SłowoDziej – wyniki konkursów w Zespole Szkół w Brennie
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Oczywistą i ważną sprawą dla Pani od ,,fi‐
kołków”  są  właśnie  przysłowiowe  ,,fikoł‐
ki”,    czyli  ogólnie mówiąc  ruch w  każdej 
postaci.  Ja bez niego żyć nie mogę,  towa‐
rzyszy mi codziennie i jest częścią mojego 
życia. Ale niestety zdarzyło mi się dać ma‐
ła  plamę.  Zrobiłam  podsumowanie  moich 
tegorocznych  felietonów  i  okazało  się,  że 
pisałam  o  rzeczach  dla  mnie  ważnych, 
a  o  samej  istocie,  czyli  ruchu  było  ciutkę 
za mało. Ale  obiecuję  poprawić  się w no‐
wym roku.
Dlaczego  tak  wyszło?  Otóż  dla  mnie  to 
jest  oczywiste,  że  trzeba  się  ruszać,  bo  to 
zdrowie,  dobra  energia,  lepsze  samopo‐
czucie,  endorfiny  i  tak mogłabym wymie‐
niać bez końca. Ale okazuje się, że nie dla 
wszystkich.  Daleko  nie  muszę  szukać… 
Zachęcić mojego młodszego  syna  do  sko‐
ków na skakance czy gry w piłkę graniczy 
z  cudem. Ale  jest  na  to  sposób!  Sporto‐
wych  gier  i  zabaw  jest  niezliczona  ilość. 
Wszystko  w  naszych  rękach.  Bo  gdy  ak‐
tywni  są  rodzice,  to  będą  aktywne  też 
dzieci.  To  takie  pierwsze  wyzwanie  dla 
nas Rodziców na Nowy Rok!

I tak na koniec i dobry początek. Wejdźmy 
w  ten  Nowy  Rok  2021  z  uśmiechem  i 
bądźmy  jak  najczęściej  dla  innych  powo‐
dem  do  uśmiechu.  Nabierzmy  zdrowego 
dystansu  do  samych  siebie,  bądźmy  dla 
siebie dobrzy i pomagajmy sobie, a wtedy 

będzie piękniej. Jesteśmy tutaj tylko przez 
chwilę  i  niech  to  będą  dobre  chwile!  W 
momentach  trudnych  przywołujmy  jak 
najczęściej  piękne wspomnienia.  I  nie  za‐
pominajmy o fikołkach (w każdej postaci), 
a wtedy będziemy zdrowsi i szczęśliwsi. 

Pozdrawiam serdecznie

    Magdalena Klamka

Z uśmiechem w Nowy Rok…
Felieton Pani "od fikołków".

Szkolne  Koło Wolontariatu  ,,  Niezapomi‐
najka”  działające  przy  Szkole  Podstawo‐
wej  w  Wijewie,  jak  co  roku  przed 
Świętami  Bożego  Narodzenia  zorganizo‐
wało  akcję  :  ,,I Ty  zostań Świętym Miko‐
łajem”. Zbieraliśmy słodycze     i produkty 
żywnościowe  dla  osób  ubogich,  samot‐
nych  i  starszych  z  Wijewa,  Potrzebowa, 
Radomyśla  i  Przylesia.  Z  zebranych  da‐
rów      zrobiliśmy paczki,  które 22 grudnia 

2020  r.  zawieźliśmy    do    potrzebujących. 
Do prezentów  dołączyliśmy życzenia spo‐
kojnych  i  radosnych  Świąt  Bożego  Naro‐
dzenia.  Wszystkim,  którzy  wsparli  naszą 
akcję,  wolontariuszom,  uczniom,  rodzi‐
com, ludziom dobrego serca, właścicielom 
i  klientom  lokalnych  sklepów,  w  których 
pozostawione były kartony na zbiórkę pro‐
duktów, serdecznie dziękujemy. 

Opiekunowie SKW

                LN, MB

I Ty zostań Świętym Mikołajem

Jeszcze  niedawno  nasi  uczniowie,  a  już 
dzisiaj  dorośli,  odpowiedzialni  i  dobrzy 
ludzie – młodzi krwiodawcy!
Wśród nich  najmłodszy,  18  –  letni  Jeremi 
Rękoś,  który  tyle  co przekroczył próg do‐
rosłości  i od  razu postanowił podzielić się 
tym, co najcenniejsze – swoją krwią, czyli 
życiem! Jest on w pełni świadomy, że krwi 
nie  da  się wyprodukować,  ani  niczym  za‐
stąpić, dlatego należy się nią dzielić!
Jeremi,  jesteś dla  innych  inspiracją  i pięk‐
nym przykładem na to, że wielu z nas po‐

maganie ma po prostu we krwi. Wierzymy, 
że  twoja  mądra  decyzja  przekona  innych 
do  tak  wspaniałego  czynu  i  na  kolejnych 
naszych  akcjach  będzie  coraz więcej mło‐
dych osób.
Rodzicom  gratulujemy  syna,  a  my  jeste‐
śmy  bardzo  dumni  z  absolwenta  naszej 
szkoły  i  tych  wszystkich,  którzy  już  od 
dawna  zasilają  szeregi  poKREWnych 
w naszej gminie, bo ,,łączy nas krew, która 
ratuje życie.” Dla takich chwil warto dzia‐
łać!       Magdalena Klamka

        Magdalena Klamka
W Was nadzieja, MŁODZI!
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„Firefly Lane” Hannah Kristin
Niespokojne  lato  1974…  Kate  Mularkey 
pogodziła się ze swoim miejscem w łańcu‐
chu  pokarmowym  społeczności  ośmiokla‐
sowej  szkoły.  Nagle,  ku  jej  zdumieniu, 
najfajniejsza dziewczyna świata wkracza na
 scenę  i  chce  się  z  nią  zaprzyjaźnić.  Tully 
Hart ma wszystko – piękno, mózg, ambicje.
Z  pozoru  różnią  się  tak  bardzo,  jak  tylko 
dwie osoby mogą się różnić. Kate jest ska‐
zana  na wieczne  pozostawanie  tą  niefajną 
i ma kochającą rodzinę, która zawstydza ją 
na  każdym  kroku. Tully,  otoczona  chwałą 
i nimbem  tajemnicy, kryje  sekret, który  ją 
niszczy. Zawierają pakt i zostają najlepszy‐
mi przyjaciółkami na zawsze; nim minie la‐
to,  stają  się  TullyiKate;  jednym, 
nierozłącznym bytem.
Tak rozpoczyna się spektakularna powieść 
Kristin  Hannah,  zekranizowana  w  formie 
serialu  dostępnego  na  platformie  Netflix. 
Fabuła obejmuje ponad trzy dekady, a wy‐
darzenia  rozgrywają  się  na  niespokojnym 
północno  zachodnim wybrzeżu Pacyfiku.
Dziewczęta z Firefly Lane to przejmująca, 
cierpka opowieść o dwóch kobietach i przy‐
jaźni,  która  stanowiła  oś  ich  życia.  Przez 
trzydzieści lat Tully i Kate podnoszą się na 
duchu, ratując przyjaźń przed sztormami – 
zazdrością,  wściekłością,  zranieniem,  ża‐
lem. I gdy już myślą, że nic im nie jest strasz‐
ne,  jeden  akt  zdrady  rujnuje  ich  relacje, 
wystawiając  odwagę  i  przyjaźń  kobiet  na 
ostateczną próbę.

„Modelki z Dubaju”  Margielewski Marcin
Marzą o pracy w modelingu albo o  ślubie 
z arabskim księciem. Lecą do Dubaju i zo‐
stają… prostytutkami. W miejscu gdzie pro‐
stytucja  jest  surowo  karana,  choć  równie 
powszechna jak piasek na pustyni, nie mó‐
wi się o niej wprost. Nazywa się je model‐
kami. Tak jest ładniej. To wolą klienci, tak 
wolą one same.
Marcin Margielewski tym razem zagląda za
 kulisy bliskowschodniego seksbiznesu i za 
sprawą jednej z dziewczyn, która w nim pra‐
cowała, pokazuje, co dzieje się poza przyję‐
ciami  na  luksusowych  jachtach  i  orgiami 
w  wystawnych  pałacach.  Jakie  koszmary 
przeżywają „modelki”, gdy nikt nie widzi.
To opowieść o przebiegłych metodach han‐
dlarzy prostytutkami, o pułapkach, jakie za‐
stawiają  na  dziewczyny,  i  o  koszmarach, 
jakie one przeżywają. O cenie, jaką płaci się
 za marzenia i naiwność, ale też o kobieco‐
ści, która dla jednych bywa przekleństwem,
 a dla innych niedoścignionym marzeniem.

„Oczy ciemności” Koontz Dean
Matka  szukająca  syna  i  toksyczny  sekret, 
który może zagrozić całemu światu.
Ta podróż otworzy drzwi do najbardziej za‐
bójczej z tajemnic.
Przed rokiem Tina Evans straciła w tragicz‐
nym  wypadku  syna,  Danny’ego.  Kiedy 
w końcu udaje jej się pozbierać, by rozpo‐
cząć nowe życie, na tablicy w dawnym po‐
koju Danny’ego  pojawiają  się  dwa  słowa, 

które wywracają jej świat do góry nogami: 
nie umarł. Czy to czyjś ponury żart? Czy coś
 o wiele gorszego?
Zdesperowana matka podejmuje dochodze‐
nie,  które  wzbudza  zainteresowanie  tajnej 
agencji rządowej. Na Tinę i jej partnera za‐
czynają polować bezwzględni zabójcy, któ‐
rzy  zrobią  wszystko,  aby  świat  nie  odkrył 
prawdy pogrzebanej głęboko pod ziemią. Bo
 utrzymanie tej tajemnicy za drzwiami labora‐
torium jest warte każdej ceny. Także ceny ży‐
cia – mężczyzny, kobiety… a nawet dziecka.

„Samotność we dwoje” Lis Agnieszka
Maja i Adam zawsze byli dla otoczenia pa‐
rą idealną. Żadnych kłótni ani problemów fi‐
nansowych, wszyscy zazdrościli im takiego
 życia i takiej miłości. Po latach, gdy w brzu‐
chu nie trzepoczą już motyle, wspólne życie
 okazuje się nie tak proste. Kiedy Maja spę‐
dza kolejne dni w delegacji, Adam szuka po‐
cieszenia w ramionach innej.
Czy podczas wspólnego urlopu z dala od co‐
dziennych problemów, coś jeszcze może się
 zmienić? Dlaczego związek, który  jeszcze 
niedawno  był  spełnieniem marzeń,  z  bie‐
giem czasu zmienia się w życie obok siebie?
 Czy warto w nieskończoność walczyć o mi‐
łość?
Samotność we dwoje to opowieść o oddala‐
niu się od siebie. Emocje Mai i Adama bu‐
zują,  a  przyszłość  przynosi  kolejne 
niespodzianki. Czy potrafią się jeszcze od‐
naleźć?

Nowości w bibliotece

„Firefly Lane” Hannah Kristin „Modelki z Dubaju”  Margielewski Marcin „Oczy ciemności” Koontz Dean „Samotność we dwoje” Lis Agnieszka
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Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie i Fi‐
lia Biblioteczna w Brennie od grudnia 2020 r..
 przystąpiły  do  Konsorcjum  Legimi,  dzięki 
któremu  mogą  zaoferować  swoim  czytelni‐
kom bezpłatny dostęp do szerokiej bazy ebo‐
oków,  które  można  czytać  na  smartfonie, 
czytniku,  tablecie.  Możliwe  jest  to  dzięki 
przystąpieniu bibliotek, kolejny raz w tym ro‐
ku, do programu: Zakup nowości wydawni‐
czych  priorytet  II  2020  –  zakup  usług 
dostarczania  publikacji  drogą  elektroniczną. 
Na tą formę usługi otrzymaliśmy 100 % dofi‐
nansowanie „ze środków finansowych Mi‐
nistra  Kultury,  Dziedzictwa  Narodowego 
i Sportu w ramach Narodowego Rozwoju 
Czytelnictwa”
Czytelnicy zapisani do bibliotek, mogą mieć 
dostęp do bardzo wielu nowości  i bestselle‐
rów, ale i starszych tytułów – z beletrystyki, li‐
teratury faktu i innych popularnych kategorii 
udostępnianych na portalu: https://www.legi‐

mi.pl. Wystarczy, że na podstawie otrzymane‐
go w bibliotece unikalnego kodu, założą konto
 i pobiorą bezpłatną aplikację Legimi. Wów‐
czas wszystkie bez wyjątku eksiążki dostęp‐
ne  w  abonamencie  będą  mogli  czytać  na 
smartfonie, czytniku, tablecie. Oczywiście za 
darmo. Warunek jest tylko jeden – muszą być 
czytelnikami  Gminnej  Biblioteki  Publicznej 
w Wijewie lub Filii Bibliotecznej w Brennie.
Czytelnicy mogą korzystać z ponad 60.000 ty‐
tułów najlepszych autorów  polskich i zagra‐
nicznych.
Krok po kroku, czyli co należy zrobić, aby bez‐
płatnie korzystać z Legimi:
 1. Odwiedź  Gminną  Bibliotekę  Publiczną 

w  Wijewie  lub  Filię  Biblioteczną 
w Brennie.

 2. Bibliotekarz wyda ci kod z miesięcznym 
okresem ważności  –  ważne,  by  kod  ten 
aktywować w miesiącu, w którym został 
wydany  i  od  tego  dnia  przez  miesiąc 
można  bezpłatnie  korzystać  z  aplikacji 
Legimi.

 3. Wejdź na Legimi, na dedykowaną biblio‐
tece  stronę:  www.legimi.pl/biblioteka‐
_wijewo/ i wpisz otrzymany kod.

 4. Zarejestruj  się  podając  nazwę  użytkow‐
nika,  adres  email  (na  który  przesłany 
zostanie  przez  Legimi  email  z  linkiem 
aktywacyjnym,  w  który  należy  kliknąć) 
i hasło.

 5. Pobierz  bezpłatną  aplikację  Legimi  do‐
stępną  na Android,  iOS  lub wybrane  e
czytniki. Od tej pory masz bezpłatny do‐
stęp do ponad 60 tyś ebooków!

Serdecznie zapraszamy!

E-booki w naszych bibliotekach

Biblioteka Wijewo

 Poniedziałek 8:00  17:00

 Wtorek 8:00  15:00

 Środa 8:00  16:00

 Czwartek nieczynne

 Piątek 8:00  14:00

Biblioteka Brenno

 Poniedziałek 9:00  17:00

 Wtorek 9:00  15:00

 Środa 9:00  16:00

 Czwartek nieczynne

 Piątek 8:00  14:00

Po  kilku  miesiącach  prac  pod  adresem 
www.gok.wijewo.pl  Gminny  Ośrodek 
Kultury  w  Wijewie  uruchomił  nową 
atrakcyjną  wizualnie  stronę  internetową. 
Witryna  zbudowana  została  w  oparciu 
o  indywidualny  projekt  dostosowany  do 
aktualnych standardów, posiada logiczny 
i  przejrzysty  układ  co  wspomaga  jej  in‐
tuicyjną obsługę. 
Można  na  niej  znaleźć  aktualności 
i  ogłoszenia  z  życia  kulturalnego  i  spo‐
łecznego w Gminie Wijewo  oraz  galerie 
z  wydarzeń  organizowanych  przez 
Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Wijewie. 
Nie  zabrakło  też  najważniejszych  infor‐
macji  na  temat  funkcjonowania  jednost‐
ki,  działających  przy  niej  sekcji, 
stowarzyszeń  i prowadzonych zajęć oraz 
wglądu  do  dwumiesięcznika  „Wizja  Lo‐
kalna”.

Zapraszamy od odwiedzenia naszej strony.

Nowa strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie
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CZĘŚĆ I
Junosze – założyciele Brenna, pierwsi dzie‐
dzice dóbr Włoszakowickich (12301387)

Początki  stałego  osadnictwa  na  obszarze 
obecnej gminy Wijewo łączą się nierozerwal‐
nie  z  historią  rodu  Junoszy,  jak  również  ze 
znajdującymi się w  ich posiadaniu dobrami 
ziemskimi  skoncentrowanymi  wokół  Wło‐
szakowic. Rycerska rodzina Junoszy posługi‐
wała  się  herbem  przedstawiającym  białego 
barana  na  zielonej  trawie,  umieszczonego 
w tarczy o czerwonym polu.
Pierwszym przedstawicielem ich familii, któ‐
ry podobnie jak inni przybywający z Zacho‐
du  rycerze  osiedlił  się  na  obszarze 
Wielkopolski, był Detleb, pochodzący z oko‐
lic Bytomia Odrzańskiego. Przybył on na na‐
sze  ziemie,  poszukując  lepszych warunków 
do życia. Detleb zmarł najprawdopodobniej 
po 1237 r., a jego włości odziedziczył syn. Był
 nim Piotr Detleb, wierny sługa księcia wiel‐
kopolskiego – Władysława Odonica. Spędził 
w jego najbliższym otoczeniu prawie 10 lat, 
co zaowocowało najprawdopodobniej nada‐
niem,  które  mogło  nastąpić  ok.  1230  r. 
W skład nadanego przez księcia klucza dóbr 
wszedł znaczny obszar ziem wraz z obecny‐
mi  miejscowościami,  takimi  jak:  Brenno, 
Starkowo,  Charbielin,  Dłużyna, Włoszako‐
wice, Koła, Grotniki, Machcin oraz dwa Bu‐
kówce z Rozwarowem. Piotr pozostawił po 
sobie 6 synów. Jednym z nich był Blizbor Ba‐

ran, któremu przypadł zachodni obszar dóbr 
odziedziczonych po ojcu. To właśnie jemu za‐
wdzięczamy założenie Brenna,  co nastąpiło 
najprawdopodobniej w roku 1275. W latach 
12491275 przebywał on na dworze Przemy‐
sła I, jak również jego syna Przemysła II. To 
właśnie u późniejszego króla Polski dostąpił 
zaszczytu,  obejmując  stanowisko  sędziego 
poznańskiego. Jego liczne dobra rozsiane na 
terenie Wielkopolski sprawiły, iż stając się je‐
dynym dziedzicem włości skoncentrowanych
 wokół Brenna  i Włoszakowic,  został  osobą 
wyjątkowo majętną. Uszanda, wnuk Bizbora,
 pozostawił  po  sobie  sześcioro  potomków. 
Byli wśród nich dwaj bracia, którzy zamiesz‐
kali w Brennie. Niespokojne czasy dla dóbr 
Junoszy nastały po udanym zamachu na życie
 króla  Przemysła  II,  następstwem  czego  był 
najazd i zajęcie przez siły zbrojne księcia gło‐
gowskiego Henryka  I  całej  południowoza‐
chodniej  Wielkopolski  wraz  z  Kościanem. 
Brutalne  metody  stosowane  przez  urzędni‐
ków książęcych, posługujących się językiem 
niemieckim i łamiących polskie prawo, wy‐
woływało niezadowolenie ze strony miejsco‐
wego rycerstwa. Z czasem ujawniły się plany
 okupujących Wielkopolskę  książąt  głogow‐
skich, mające na celu systematyczną koloni‐
zację podporządkowanych ziem przy pomocy
 sprowadzonych ze Śląska osadników.
W 1343 r. król Kazimierz Wielki zajął ziemię
 wschowską, włączając ją do Królestwa Pol‐
skiego,  a  tym  samym  kończąc  panowanie 
książąt śląskich na tym obszarze Wielkopol‐
ski. W 1352 r. pojawiła się pierwsza udoku‐
mentowana wzmianka o istnieniu w Brennie 
kościoła pod wezwaniem św. Jadwigi. Był to
 obiekt wykonany w całości z drewna. W tym
 samym roku  zawiązana została w Poznaniu 
konfederacja 86 rycerzy przeciwko powoła‐
nemu przez króla Kazimierza Wielkiego sta‐
roście  generalnemu  Wielkopolski  – 
Wierzbięcie z Paniewic. Wśród rycerzy, któ‐
rzy  przystąpili  do  sprzysiężenia  widnieje 
podpis Mysicza (Mszczuja?) z Brenna (Ko‐
deks dyplomatyczny Wielkopolski). Po uję‐
ciu i skazaniu w 1360 r. przywódcy Macieja 
Borkowica  konfederacja  straciła  na  znacze‐
niu. Od  tamtej  pory  odbieranie  przez  króla 
nielegalnie  nabytych  majątków  ziemskich 
odbywało się systematycznie i  trwało aż do 
śmierci  Kazimierza  Wielkiego  w  1370  r. 

W 1383 r. miała miejsce ostatnia próba odbi‐
cia ziemi wschowskiej przez Głogowczyków.
 Ciągnący  się  za nimi pochód  rabusiów do‐
puszczał się grabieży i zniszczeń na terenie 
okolicznych wsi, ich łupem padły m.in. Wło‐
szakowice i oba Bukówce. Brenno uchowało
 się  przed  najazdami  dzięki  otaczającym  je 
mokradłom.
Równolegle do dziejów Brenna toczy się hi‐
storia Wijewa, jednak w tym czasie, co cieka‐
we,  nie  posiada  ono  jeszcze  bliższych 
związków z sąsiednim Brennem. Początki tej
 osady  zdają  się  być  równie  enigmatyczne, 
rozmywając się w mroku dziejów. Najstarsza
 znana pisemna wzmianka o Wijewie, a wła‐
ściwie Wyow, bo  taką nosiło ono wówczas 
nazwę, datuje się na 1379 r. To właśnie w tym
 roku opat zakonu cysterskiego w pobliskim 
Wieleniu – Jan, potwierdził sprzedaż sołec‐
twa wijewskiego, które nabył wówczas Neko
 syn Sułka. Świadkami wystawionego wów‐
czas dokumentu byli obecny sołtys Wijewa 
Cunczkonis oraz hrabia Andrzej z Brenna. Za
 powstanie Wijewa odpowiadali  najprawdo‐
podobniej  członkowie zakonu cysterskiego, 
którzy rozpoczęli proces karczowania dawnej
 puszczy, rozciągającej się niegdyś na pogra‐
niczu  śląskowielkopolskim.  Pozyskane 
w ten sposób grunty rolne przeznaczone zo‐
stały m.in. pod uprawę winorośli do produk‐
cji wina mszalnego. Pamiątką po cystersach 
jest funkcjonująca do dziś nazwa zwyczajowa
 lasku położonego w południowej części wsi, 
przy wyjeździe na Wschowę  ,,Winnica”.
Gryżyńscy – dziedzice Brenna (13871469)

Niedługo po sprzedaży Wijewa nowych wła‐
ścicieli zyskało również Brenno.

Ciąg dalszy na następnej stronie

HISTORIA NASZEJ GMINY
W celu przybliżenia dziejów naszej gminy, przygotowaliśmy dla Państwa składającą się 
z dwóch części publikację, opisującą historię społeczności zamieszkującej ten obszar oraz
 ziem wchodzących w skład dóbr i majątków dziedziczonych na przestrzeni wieków... od 
pierwszej wzmianki w roku 1230. Dokument opracował pasjonat historii Pan Przemysław
 Wojciech - adiunkt muzealny w Muzeum Ziemi Wschowskiej.
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Zostali  nimi  przedstawiciele  rodziny  Gry‐
żyńskich  herbu  Gryzima  (przedstawiające‐
go 3 białe lisy w tarczy o czerwonym polu). 
Nagłe zniknięcie z kart historii  regionu Ju‐
noszy  stanowi  swoistą  zagadkę.  Ostatnia 
wzmianka  o  nich  pojawia  się  w  źródłach 
pisanych w  1379  r.  Już w  1387  r. majątek 
Junoszy  należy  do  zamożnego  rodu  Gry‐
żyńskich.  Najprawdopodobniej  klucz  wło‐
szakowicki,  wraz  z  Brennem,  zakupili  oni 
od  przedstawicieli  bocznej  linii  Junoszy 
mieszkających  w  okolicy Wyszanowa  pod 
Międzyrzeczem.

Rodzina  Gryżyńskich  wywodziła  się  od 
rodu Bork  z  Pomorza. Nazwisko Gryżyń‐
scy przyjęli  od nazwy wsi Gryżyna, poło‐
żonej  7  km  od  Kościana.  Dobra 
włoszakowickie  wraz  z  Brennem  nabył 
Wojsław  z  Gryżyny,  kasztelan  santocki, 
którego  to  syn  Przybysław  (ok.  1365
1434)  wymieniany  jest  jako  właściciel 
Brenna. Od 1407  r.  pełnił  on  funkcję bur‐
grabiego  kościańskiego,  natomiast  od 
1416 r. stolnika poznańskiego. Do jego za‐
sług  należy  zaliczyć  założenie  Miastka. 
Wraz  ze  swoją  żoną,  Małgorzatą  Zbąską, 
zamieszkiwali przez ponad 40  lat w Bren‐
nie w tamtejszym dworze znajdującym się 
we  wschodniej  części  osady  w  miejscu 
tzw. Koźlego Rynku. Uczynili oni  tym sa‐
mym  z  Brenna  centrum  swoich  włości, 
skąd  przenieśli  się  w  1428  r.  do  nowo 
wzniesionej siedziby – zamku we Włosza‐
kowicach. Został  on wzniesiony na  kopcu 
w  miejscu  wcześniejszego  drewnianego 
dworu  Junoszy,  zbudowanego  najprawdo‐
podobniej ok 1260 r. i spalonego w 1383 r. 
podczas  napadu  Głogowczyków.  Jest  nie‐
mal pewne, że Przybysław Gryżyński brał 
udział w  bitwie  pod Grunwaldem w 1410 
r.,  na  czele  50  zbrojnych,  100  koniuszych 
i wozaków. Po bezpotomnej śmierci Przy‐
bysława  klucz  włoszakowicki  wraz 
z  Brennem  przypadł  dzieciom  jego  brata 
Jana Gryżyńskiego  (13391383). Najpierw 
synowi, a następnie wnukowi – obaj nosili 

imię  Andrzej.  Młodszy  z  nich  poślubił 
Małgorzatę  z Opalińskich.  Para  doczekała 
się  syna  o  imieniu  Jarosław,  który  zmarł 
bezpotomnie  w  1513  r.  jako  ostatni  dzie‐
dzic  Włoszakowic  z  rodu  Gryżyńskich. 
Tym  samym  pozostałe  ich  dobra  przeszły 
na własność krewnych ze strony jego mat‐
ki – Opalińskich.

Opalińscy  –  dziedzice  Brenna  i Wijewa 
(14691698)

Brenno weszło w  skład  dóbr  rodu Opa‐
lińskich herbu Łodzia  (przedstawiające‐
go  żółtą  łódź  w  tarczy  o  czerwonym 

polu) wcześniej niż Włoszakowice, a  to 
za  sprawą  sprzedaży  dokonanej  przez 
Andrzeja  Gryżyńskiego  prawdopodob‐
nie w 1469 r. W 1504 r. pojawia się ko‐
lejna  pisemna  wzmianka  o  Wijewie, 
tym  razem w  aktach  procesu  sądowego 
pomiędzy  hrabią  von  Rechenberg  ze 
Sławy przeciwko cystersom z Wielenia
Przemętu.  Spór  ten  dotyczył  „zatajone‐
go  lenna”  zakupionego  przez  Nickela 
i  Hansa  von  Rechenberg.  Na  czwartej 
rozprawie  w  1522  r.  została  uznana  ra‐
cja Rechenbergów, pomimo to znajdują‐
ca  się  wówczas  w  granicach Królestwa 
Polskiego wieś najprawdopodobniej na‐
dal  pozostała  w  rękach  cystersów.  Ko‐
lejnym  śladem  po  toczącym  się  latami 
sporze może być ugoda zawarta w 1528 
r., regulująca ostateczny przebieg grani‐
cy z Księstwem Głogowskim. O tym, że 
Wijewo  pozostało  własnością  cyster‐
sów, świadczy zamiana przeprowadzona 
w 1562 r. przez nowego opata klasztoru 
w  Przemęcie  Jana  V  Węgorzewskiego 
z  Andrzejem  Opalińskim  (15401593), 
kasztelanem  Przemęckim,  dziedzicem 
Brenna  i Włoszakowic odziedziczonych 
po  ojcu Macieju Opalińskim. Przekaza‐
ny został wówczas Opalińskiemu o wie‐
le  bardziej  wartościowy  gospodarczo 
obszar  Wijewa  w  zamian  za  niewielki 
folwark Buczyna pod Wschową. 

Ciąg dalszy na następnej stronie

Opole breńskie Przybysława Gryżyńskiego ok. 1428 r.

Klucz Włoszakowicki w 1590 r.
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Łukasz Opaliński

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

W  tym  czasie  Wijewo  liczyło  już  255 
osób,  dla  porównania  Kaszczor  63 
mieszkańców,  Mochy  95,  a  miasto 
Przemęt  zaledwie  60.  Od  tego  właśnie 
momentu  można  mówić  o  wspólnej 
historii  Wijewa  i  Brenna,  stanowiących 
tygiel  ówczesnej  gminy. Włączenie Wije‐
wa do parafii Brenno nastąpiło ok.1600 r., 
na  co  wskazuje  brak  dalszych  zapisków 
o mieszkańcach Wijewa w księgach para‐
fialnych  w  Kaszczorze. W  1553  r.  sufra‐
gan  Jakub Dziaduski  dokonał  konsekracji 
nowego,  również  wykonanego  z  drewna 
kościoła  w  Brennie,  ufundowanego  przez 
Opalińskich.  W  1570  r.  rozpoczął  się 
trwający  trzy  lata  okres  wielkiego  gło‐
du: ,,nieurodzaj, zaraza i pomór bydła, sil‐
ne  deszcze  w  sierpniu.  Następnego  roku 
latem,  3dniowy  mróz  zniszczył  zboże 
ozime i jare. Dużo zmarłych na drogach”.
Ok. 1584 r. na porębach leśnych powstaje 
Zaborówiec,  liczący  w  1590  r.  zaledwie 
trzy rodziny, oraz Potrzebowo, z ośmioma 
rodzinami. W tym samym czasie powstaje 
również nowa droga wiodąca przez Zabo‐
rówiec,  łącząca  Brenno  z Włoszakowica‐
mi. Program osadniczy prowadzony przez 
Andrzeja  Opalinskiego  był  następstwem 
nagłego  spadku  liczby  ludności  zamiesz‐
kałej na wsiach w jego majątku. Taki stan 
rzeczy  tłumaczy  się  lokacją  Leszna  na 
prawach  miejskich,  w  którym  zaczęli 
osiedlać  się mieszkańcy  okolicznych wsi. 
Opaliński  był więc  zmuszony  sprowadzić 

nowych  osadników  z  dalszych  okolic. 
Głównie  były  to  osoby  z  okolic Głogowa 
i Bytomia Odrzańskiego. Syn Andrzeja – 
Piotr – wraz z żoną Elżbietą Anną ze Zbo‐
rowskich  kontynuował  dzieło  swego  ojca 
z  ponownym  otwieraniem  kościołów 
i związanych z nimi szkół. To tej parze za‐
wdzięczamy  otworzenie  kościoła  w  Lgi‐
niu i Bukówcu. 
Brenno, Wijewo, etc., odziedziczył w 1600 
r.  po Andrzeju  i  Katarzynie  Kościeleckiej 
herbu Ogończyk, ich syn Łukasz Opaliński 
(15811654),  ożeniony  z  Anną  Pilecką 
herbu Leliwa, po jej śmierci z Zofią Dani‐
łowicz  herbu  Sas,  a  gdy  ta  zmarła  poślu‐
bił   Elżbietę Firlej. W 1611 r. wydał on (za 
sumę  12  grzywien)  pierwszy  przywilej 
uwalniający  chłopów  od  obowiązków 
pańszczyźnianych. Kolejny  niezwykły  do‐
kument został sporządzony pięć lat później 
we  Włoszakowicach.  Był  nim  przywilej 
okupny,  którym  objęta  została  cała  wieś 
Brenno.  Po  przekazaniu  odpowiedniej 
kwoty  finansowej  przez  mieszkańców 
Brenna, dziedzic Łukasz Opaliński zgodził 
się przekazać im prawo własności do użyt‐
kowanych  przez  nich  gospodarstw.  Opa‐
liński  przyrzekł  tym  samym  chłopom 
breńskim,  że  nie  zostaną  nigdy wyrzuceni 
ze  swych  gospodarstw,  zarówno  oni,  jak 
i  ich  potomkowie,  chyba,  że  dziedzic 
zwróci  im  pieniądze.  W  ten  sposób  po‐
wstała  nowa  warstwa  tak  zwanych  chło‐
pów  okupnych.  Mieszkańcy  Brenna, 
zapewne  przyglądając  się  sytuacji  w  in‐
nych majątkach,  spodziewali  się  wprowa‐
dzenia  bardziej  uciążliwych  obciążeń 
pańszczyźnianych. Sytuacja ta dowodzi, iż 
ówcześni mieszkańcy posiadali  rozeznanie 
o  zmieniającej  się  sytuacji  ekonomicznej, 
co  pozwoliło  im  w  porę  zareagować,  za‐
bezpieczając  się  przed  przyszłym  wyzy‐
skiem ze strony dzierżawców. 
W trakcie działań wojny trzydziestoletniej 
25  kwietnia  1626  r. wojska  cesarskie  pod 
wodzą  Albrechta  Wallensteina  pokonały 
armie  protestanckie  Ernesta  Mansfelda, 
które  zostały  zmuszone  do  przejścia  na 
ziemię  węgierską.  Przemarsz  wycieńczo‐
nych  wojsk Mansfelda  przebiegał  wzdłuż 
zachodniej  granicy  Królestwa  Polskiego, 
często  przekraczanej  celem  grabieży  po‐
granicznych  katolickich  osad,  również 
tych z obszaru gminy Wijewo. Sytuacja ta 
powtórzyła się w następnym roku podczas 
powrotu  wojsk  Mansfelda  na  teren  Nie‐
miec. Także w 1628 r.,  tym razem wojska 
katolickie  Wallensteina  wracające  na  ob‐
szar  Śląska,  przechodząc  przez  obszar 

przygraniczny,  zabierały  bezprawnie  lo‐
kalnym gospodarzom ich konie i żywność. 
Kolejny raz teren ten został doświadczony 
z  powodu  działań  wojennych  w  latach 
16551660,  w  trakcie  potopu  szwedzkie‐
go. Dowódcą partyzantki ludowej walczą‐
cej  z  najeźdźca  był  Krzysztof  Żegocki,   
którego  baza  ulokowana  została  w  Zabo‐
rze,  a  następnie  przeniesiona  według  tra‐
dycji na Wyspę Konwaliową.
W  1656  r.  wkroczyły  do  Wielkopolski 
wojska  brandenburskie  wspomagające 
Szwedów.  Ich  okupacja  Krainy  Przemęc‐
kiej  trwała  od  sierpnia  do  listopada  tego 
roku. W tym czasie Brandenburczycy wy‐
mordowali  ok.  700  osób,  co  stanowiło 
23%  ludności.  Ich  łupem  padło  wówczas 
także  Brenno.  Po  wypędzeniu  Szwedów 
przez wojska  polskie w  1657  r. Branden‐
burczycy ponownie  stanęli  po  stronie Po‐
laków. W sąsiednich wioskach należących 
do dawnego klucza włoszakowickiego, ta‐
kich jak Lgiń, Nowa Wieś, Tylewice i Ły‐
siny,  w  latach  16571658  przebywały  na 
postoju  sojusznicze wojska  cesarskie  (au‐
striackie)  oczekujące  na  marsz  przeciw 
Szwedom.  Możemy  się  domyślać,  że 
część  mieszkańców  obecnej  gminy Wije‐
wo brała  czynny udział w walkach party‐
zanckich,  również  w  szeregach 
Czarneckiego, dążąc do oswobodzenia za‐
jętego  przez  Szwedów  Kościana.  Wielu 
z nich zginęło.
W  1655  r.  dotarła  do  Brenna  szalejąca 
w okolicy zaraza. To właśnie w  tym roku 
pojawia  się  pierwsza  wzmianka  o  breń‐
skim  szpitalu  usytuowanym  naprzeciw 
kościoła,  w  kontekście  umowy  o  przeka‐
zaniu  przez  Wawrzyna  Moręcina  pola 
i  ogrodu  na  poczet  utrzymania  owego 
szpitala. Liczne wojny, szerzące się w ich 
następstwie  zarazy  oraz  bieda  były  naj‐
prawdopodobniej  przyczyną  zazdrości 
i  sąsiedzkich  pomówień.  Doprowadziły 
w  rezultacie  do  niechlubnych  zdarzeń, 
które  miały  miejsce  w  latach  16781681. 
Chodzi  mianowicie  o  procesy  czarownic, 
w  wyniku  których  doszło  do  spalenia  na 
stosie  kobiet  oskarżonych o  czary. Znala‐
zły  się  wśród  nich  Jadwiga  z  Rozbitka, 
dworka z Potrzebowa, która zginęła 14 lu‐
tego; Maryna,  kucharka  pańska  z Młodo‐
laska,  zginęła  17  lutego;  Małgorzata 
Hurniczka,  wdowa  z Wijewa,  16  lutego; 
Ewa  Służewska  z  Wolsztyna,  16  lutego; 
w  1681  r.  Jadwiga  Mrozkowa,  rybaczka 
z  Miastka;  22  lipca  Regina  Jendrzeiewa, 
rybaczka i zagrodniczka z Miastka.

Ciąg dalszy na następnej stronie
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony

W drugiej  połowie XVII w. Wijewo  dzier‐
żawione  było  przez  rodzinę Schlichtingów, 
a po nich przez okres 18  lat  przez Wojcie‐
cha Skrzetuskiego W 1633 r. na skutek po‐
działu  rodzinnego  majątku  z  bratem, 
właścicielem dóbr na które składało się Wi‐
jewo  i  Brenno  został  Krzysztof  Opaliński 

(16091655) po jego śmierci scheda po nim 
przeszła  na  jego  dwóch  synów,  najpierw 
Piotra Adama (16361682) a po jego śmier‐

ci  na młodszego  Jana Karola  (16421695). 
Gdy ten zmarł w 1695 r. pozostawił po so‐

bie wdowę Zofię z Czarnkowskich Opaliń‐
ską i 15letnią córkę Katarzynę jako jedyną 
dziedziczkę  rozległych  dóbr, w  tym klucza 
wijewskiego.  Już  trzy  lata później, w maju 
1698  r., Katarzyna została wydana za mło‐
dego, 21letniego Stanisława Leszczyńskie‐
go,  podobnie  jak  ona,  jedynego 
spadkobiercę  rodzinnej  fortuny,  którą 
odziedziczył  w  1703  r.  po  śmierci  swego 
ojca  Rafała,  starosty  wschowskiego,  woje‐
wody poznańskiego,  podskarbiego wielkie‐
go  koronnego.  Ostatnia  z  Opalińskich 
wniosła  w  wianie  ślubnym  do  majątku 
Leszczyńskich dobra: wijewskie, włoszako‐
wickie  oraz miasto Miejska Górka,  łącznie 
20  miejscowości.  Tym  samym  uczyniło  to 
włości Stanisława, przyszłego króla Polski, 
największym majątkiem w całej  ówczesnej 
Wielkopolsce  i  jednym  z  bardziej  znaczą‐
cych  w  kraju.    Odtąd,  przez  pół  wieku, 
przyszła  para  królewska  przechodziła  tak 
różne koleje  losu, że zasłynęła w całej Eu‐
ropie.  Rok  po  zawarciu  związku  małżeń‐
skiego,  Katarzyna  sprzedała  swoje 
pozostałe  dobra  w  Lginiu,  Hetmanicach, 
Nowej Wsi i Tylewicach staroście osieckie‐
mu Andrzejowi Aleksandrowi Radomickie‐
mu herbu Kotwicz.

Leszczyńscy – dziedzice Brenna i Wijewa 
(16981738)

Leszczyńscy  posługiwali  się  herbem Wie‐
niawa, przedstawiającym czarną głowę tura 
w  tarczy  o  żółtym  polu.  Stanisław  Lesz‐
czyński w 1704  r., mając za  sobą wsparcie 
wielkopolskiej  szlachty,  został  wysunięty 
jako  główny  przeciwnik  i  rywal  do  tronu 
Rzeczypospolitej  Augusta  II,  elektora  sa‐
skiego, wybranego  na  króla w  1697  r. Dla 
Polski nadeszły ciężkie czasy. Król nie dbał 

o  swe  nowe  królestwo.  Zajmował  się 
przede wszystkim rodzinną Saksonią, gdzie 
głównie  przebywał,  z  rzadka  odwiedzając 
Polskę. Podporządkowywał  interesy Polski 
swym celom dynastycznym, wciągając kraj 
w  wojnę  północną  przeciwko  Szwecji, 
przyczyniając  się  tym  samym  do  wzrostu 
wpływów  rosyjskich  w  Królestwie  Pol‐
skim.  Jego  stosunki  z  Stanisławem  Lesz‐
czyńskim  zaostrzyły  się,  gdy  August  II 
w  sojuszu  z  carem  Piotrem  Wielkim, 
wbrew interesom Polski, zaatakował Szwe‐
cję.  Napadnięty  z  trzech  stron młodociany 
król  Szwecji  zdołał  pokonać  agresorów: 
Danię, Rosję,  Saksonię  i  Polskę,  do  której 
wkroczył wraz z armią w 1703 r., ogłasza‐
jąc, że nie walczy z Polską, lecz z jej zdra‐
dzieckim  królem  Augustem  II,  którego 
pragnął  odsunąć  od  władzy.  W  kwietniu 
1704  r.  miało  miejsce  spotkanie  króla 
szwedzkiego  Karola  XII  ze  Stanisławem 
Leszczyńskim  w  Lidzbarku  Warmińskim, 
podczas  którego  została  wysunięta  propo‐
zycja  objęcia  tronu  w  Polsce  przez  Lesz‐
czyńskiego,  na  co  Stanisław  postanowił 
przystać. Koronacja pary królewskiej Stani‐
sława  Leszczyńskiego  i  Katarzyny  z  Opa‐
lińskich  odbyła  się  w  katedrze 
warszawskiej 4 października 1705 r. Ich pa‐

nowanie  zostało  uznane  przez Augusta  II 
i  jego  zwolenników  dopiero  po  porażce 
sprzymierzonych  wojsk  sasko    rosyjskich 
w bitwie pod Wschową, stoczonej 13 lutego 
1706 r.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Krzysztof Opaliński

Piotr Adam Opaliński

Jan Karol Opaliński

Stanisław Leszczyński, Katarzyna Opalińska

Herb pary królewskiej
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Klucz Włoszakowicki i Wijewski w 1762 r.

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Trzy  lata  później,  gdy  szala  zwycięstwa 
w wojnie  północnej  zaczęła  przechylać  się 
na  korzyść  Augusta  II,  Stanisław  został 
zmuszony  do  opuszczenia  ojczyzny 
i schronienia za granicą. W tym czasie jego 
liczne  dobra  w Wielkopolsce  w  akcie  ze‐
msty ze strony zwolenników Sasa, jak rów‐
nież  żołnierzy  rosyjskich,  uległy 
w znacznym stopniu zniszczeniu, szczegól‐
nie  rodzinne  Leszno  oraz  główna  posia‐
dłość w Rydzynie, które zostały zrabowane 
i  spalone.  To,  co  przetrwało,  uległo  zare‐
kwirowaniu  na  rzecz Augusta  II.  Giezycki 
w  swoim  raporcie  napisał:  ,,Komenda  gre‐
nadierów  tu w Lesznie  stanęła  20 praesen‐
tis.,  t.j. major Nyswitz w  122  ludzi,  a  100 
ludzi ordynował do dóbr Wyjewa i Włosza‐
kowic…”. W 1719 r. udający się na spotka‐
nie  z  królem Augustem  II,  przebywającym 
wówczas  we  Wschowie,  Kasper  Henryk 
Zaydlitz  przejeżdżał  przez  Wijewo  został 
zastrzelony przez nieznanego z imienia pol‐
skiego żołnierza.
Po  śmierci Augusta  II w 1733  r.  i ponow‐
nym  wyborze  Stanisława  Leszczyńskiego 
na  króla  rozpoczął  się  proces  odzyskiwa‐
nia  zrabowanych  dóbr  Leszczyńskich 
i  Opalińskich.  Jednakże  i  drugie  panowa‐
nie  Stanisława  zostało  naznaczone  niepo‐
kojami oraz  interwencją wojsk  rosyjskich, 
które nie uznały jego wyboru na króla Pol‐
ski, obsadzając tron własnym kandydatem, 
Augustem III  synem zmarłego Augusta  II. 
Po trzech latach walk o wpływy Stanisław 
został ponownie zmuszony do opuszczenia 
kraju. Tym razem udało mu się jednak od‐
sprzedać  posiadłości  ziemskie  Aleksan‐
drowi  Józefowi  Sułkowskiemu,  pierwsze
mu  ministrowi  Elektoratu  Saksonii. 
Przedmiotem  kupna  były  dobra  leszczyń‐
sko   opalińskie oraz  starostwa odolanow‐
skie  i  nowodworskie.  Proponowana  cena 

kupna  wyniosła  zaledwie  5  000  000  złp, 
zważywszy, że dobra  te w większej części 
były  zrujnowane  i  wymagające  reparacji, 
na  którą  według  szacunków  Jana  Czap‐
skiego  ,,najmniej  milion  łożyć  trzeba”. 
Z  tej sumy aż 2 724 324 zł  i 9 groszy zo‐
stało  wypłacone  wierzycielom  na  poczet 
oczyszczenia  z  długów  ów  włości  po 
Leszczyńskich i Opalińskich.
Wartość  poszczególnych  kluczy  ziemskich 
została  podzielona  na  11  osobnych  dóbr 
ziemskich. Dobra wijewskie  i włoszakowic‐
kie  zostały  wyszczególnione  osobno.  I  tak 
dla porównania majątek wijewski, w którego 
skład  wchodziły  wówczas  Brenno,  Śmiesz‐
kowo,  Potrzebowo  i  Zaborów,  wyceniony 
został  na  sumę  300  000  złp;  Przedmieście 
Warszawskie  zwane Nowym Lesznem wraz 
z  pałacem  –  100  000  złp;  dobra  włoszako‐
wickie  wraz  z  Bukówcem,  Ujazdowem, 
Machcinem, Dłużyną,  Grotnikami,  Domini‐
cami, Miastkiem, Kołem   z młynami – 400 
000 zł; miasto Rydzyna z rezydencją rodową 
z 7 przyległymi wsiami – 700 000 złp; mia‐
sto Leszno i Zaborowo wraz z 4 przyległymi 
wsiami – 1 600 000 złp.
Zawarcie  umowy  sprzedaży  rodzinnych 
włości  szczególnie mocno  przeżyła  królo‐
wa  Katarzyna  Opalińska,  która  czując  się 
we  Francji  niczym  na  wygnaniu,  marzyła 
o powrocie do kraju  i opierała  się wyzby‐
ciu  swych  dóbr  dziedzicznych.  Tym  też 
można  tłumaczyć,  że  w  ostatniej  chwili 
odziedziczony  przez  nią  po  matce  klucz 
sierakowski,  główna  siedziba  rodowa,  już 
z zadłużenia oczyszczony, został wyłączo‐
ny ze sprzedaży. Z okresu pochodzi pierw‐
sza  lista  nazwisk  mieszkańców  Wijewa, 
która powstała w 1736 r. Po dwóch  latach 
pracy  komisji  sporządzającej  wykaz,  wy‐
cenę  i  stopień  zadłużenia  dóbr  19  lipca 
1738  r.  w  Lesznie  nastąpiło  podpisanie 
umowy,  na  mocy  której  dawna  para  kró‐

lewska zrzekła się na rzecz Aleksandra Jó‐
zefa  Sułkowskiego  prawa  do  owego 
majątku.  I  tak  zostały  zerwane  ostatnie 
więzi  łączące  Stanisława  Leszczyńskiego 
z Polską. Zrządzeniem losu ostatnie 28 lat 
swojego  długiego,  pełnego  wzlotów 
i upadków życia  spędził wraz z małżonką 
w Lotaryngii,  jako  jej dożywotni  i  ostatni 
książę.  Po  jego  śmierci  ów  region  został 
włączony do Francji,  jak spóźniony posag 
po  jego  ukochanej  córce Marii,  poślubio‐
nej królowi Francji Ludwikowi XV. Prze‐
szła  ona  do  historii  jako  dobrotliwa 
władczyni,  jedyna Polka, której dane było 
zasiąść na francuskim tronie oraz najdłużej 
panująca monarchini w dziejach królestwa 
Francji.

Sułkowscy – dziedzice Brenna i Wijewa

27 lipca 1738 r. we Wschowie, po oblato‐
waniu  zawartego  kontraktu,  przystąpiono 
do  intromisji  w  nowo  nabyte  dobra  po 
Leszczyńskich.  Jak wymagał  tego  ówcze‐
sny  zwyczaj,  czynności  tych  dokonano 
z  wielką  uroczystością. W  obecności  po‐
szczególnych  stanów miejskich  oraz  oko‐
licznej  szlachty  odbyło  się  w  po
szczególnych miejscowościach wywołanie 
nowego  dziedzica  z  dokładnym  określe‐
niem  granic  nabytych  dóbr.  Hrabia,  a  na‐
stępnie  książęta  Sułkowscy,  posługiwali 
się  herbem  Sulima  dzielonym  w  pas, 
w  polu  złotym  przedstawiającym  pół  orła 
czarnego, w  polu  czerwonym  trzy  kamie‐
nie złote. Dwa miesiące po śmierci księcia 
Aleksandra  Józefa  Sułkowskiego,  która 
nastąpiła  21  maja  1762  r.,  jego  synowie 
dokonali podziału rodzinnego majątku.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze Wizji Lokalnej
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"Fotografia  to zbiór wielu różnych  technik, 
których  celem  jest  zarejestrowanie  trwałe‐
go, pojedynczego obrazu za pomocą układu 
optycznego i światła." W konkursie fotoga‐
ficznym  organizowanym  przez  Gminny 
Ośrodek Kultury zadaniem uczestnika było 
stworzenie  fotografii  nawiązującej  do  oso‐
by, krajobrazu lub zjawiska przyrodniczego 
z terenu Gminy Wijewo, z wykorzystaniem 
dowolnej techniki fotograficznej. Celem ja‐
kim nam przyświecał przy organizacji kon‐
kusu  była  popularyzacja  amatorskiej 
fotografii  z  wykorzystaniem  aparatów  lub 
tak  popularnych  smartfonów,  a  udział 
w  konkursie  był  otwarty. Wpłynęło  do  nas 
kilkanaście  prac,  z  których  każda  wyróż‐
niała  się  ciekawą  kompozycją.  Komisja 
konkursowa uznała  zdjęcie Pana Dominika 
Wojciecha  przedstawiające  wschód  słońca 
w mieniących  się  kryształkach  lodu  i  śnie‐
gu jako zwycięskie.
Dziękujemy  wszystkim  uczestnikom  za 
udział  w  konkursie  i  jednocześnie  zapra‐
szamy  do  śledzenia  funpage  na  face‐
book'u oraz strony internetowej Gminnego 
Ośrodka  Kultury,  gdzie  publikować  bę‐
dziemy nowe inicjatywy.
Przypominamy,  że  po  zakończeniu  ob‐
ostrzeń związanych z Covid19 planujemy 
uruchomienie sekcji  fotograficznej na któ‐
rej nauczysz się:

– panować  nad  głównymi  i  najważniej‐
szymi parametrami aparatu,

– stosować  różne  techniki  odpowiednie 
do sytuacji,

– unikać  błędów  związanych  z  użyciem 
czasu naświetlania i przysłony,

– prawidłowo  stosować  głębię  ostrości, 

rozmywać  tło,  zamrażać  i  wzmacniać 
poruszające się obiekty,

– opanować  takie  tematy  fotograficzne 
jak: portret, pejzaż, sport,

– radzić  sobie  w  trudnych  warunkach 
oświetleniowych.     LB

Poniżej część zdjęć konkursowych

Konkurs fotograficzny "Zima w Gminie Wijewo"

Zwycięskie zdjęcie  autor Dominik Wojciech




