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Szanowni Państwo,
przed  nami  Święto  Konstytucji  3  Maja, 
w tym roku okrągła 230 rocznica tak waż‐
nego dnia w kalendarzu polskich świąt na‐
rodowych.  Zazwyczaj  organizowano 
szereg  uroczystości  i  pochodów,  które 
miały przypominać i utrwalać jak istotnym 
wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 
3  maja  w  1791  r.  Czas  jej  powstania  był 
trudnym  okresem  w  dziejach  Polski,  po‐
dobnie jak teraz w czasie pandemii i zwią‐
zanych  z  nią  ograniczeń,  musi  stanowić 
dla nas symbol wolności, dumy narodowej 
i  patriotyzmu.    Przywołajmy  więc  ducha 
nowego  patriotyzmu:  służby  i  odpowie‐
dzialności.  Dbajmy  o  siebie  nawzajem, 
pamiętając czego nauczyła nas nowa sytu‐
acja.
Osiągnęliśmy  następny  cel w  ramach  roz‐
woju naszej gminy, uchwałą Sejmiku Wo‐
jewódzkiego  z  dnia  29  marca 
pozyskaliśmy  kolejną  dotację  w  kwocie 
132 750 zł na budowę dróg dojazdowych, 
a  należy  pamiętać  że w  ramach Funduszu 
Dróg  Samorządowych  trwa  także  przebu‐
dowa  drogi  gminnej  w  Brennie  na  którą 
uzyskaliśmy  prawie  156  tyś  zł  dofinanso‐
wania.  Rozbudowa  i  modernizacja  infra‐
struktury  jest  bardzo  ważnym  zadaniem, 
związanym  z  nieustającą  ciężką  pracą 

w  zakresie  pozyskiwania  z  dostępnych 
źródeł  a jest ich coraz mniej, środków na 
finansowanie  tych  inwestycji,  które  są  dla 
nas  kluczowe.  Zrobiliśmy  już  dużo,  przy‐
pomnijmy,  że  w  rankingach  pozyskanych 
funduszy  byliśmy  liderem,  ale  jeszcze 
ogrom  zadań,  które  stoi  przed  nami.  Do 
aktywności  motywuje  nas  praca  na  rzecz 
naszego wspólnego dobra  jakim  jest Gmi‐
na Wijewo i jej nieustanny rozwój.
W  ramach  programu  „Czyste  powietrze” 
utworzyliśmy w Urzędzie Gminy w refera‐
cie  Budownictwa  i  Ochrony  Środowiska 
punkt konsultacyjno – informacyjny, który 
udziela  pomocy  mieszkańcom  w  wypeł‐
nianiu wniosków oraz wyjaśnia procedury 
z  tym  związane.  Program  skierowany  jest 
do  właścicieli  domów  jednorodzinnych 
chcących wymienić piec, wykonać przyłą‐
cze gazowe,  ocieplić  dom czy  też wymie‐
nić  okna  czyli  ogólnie  wpłynąć  na  tak 
ważną  dla  nas  wszystkich  ochronę  środo‐
wiska.
W nawiązaniu  do  ekologii,  ostatnio  odno‐
towano jednak zdarzenia zaśmiecania tere‐
nu,  które  miało  miejsce  w  Wijewie 
i Brennie, gdzie między innymi na działce 
będącej  własnością  Gminy  Wijewo  nie‐
znany  sprawca  pozostawił  znaczną  ilość 
odpadów w  workach. Wobec  powyższego 
apeluję  do  mieszkańców  gminy  Wijewo 
oraz podmiotów gospodarczych o rozwagę 
i  świadomość  ekologiczną.  Przypominam, 
że  zgodnie  z  obowiązującym  systemem 
gospodarowania  odpadami  komunalnymi, 
każdy  właściciel  nieruchomości  zamiesz‐
kałej zobowiązany jest do uiszczania opła‐
ty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi,  w  ramach  której  wybrany 

przez Komunalny Związek Gmin Regionu 
Leszczyńskiego  przedsiębiorca  odbiera 
wytworzone  w  danym  miesiącu  odpady 
segregowane  oraz  pozostałe  po  segregacji 
zmieszane  odpady  komunalne.  Dbajmy 
o  przyrodę,  chrońmy  środowisko,  zacho‐
wanie bogactwa flory i fauny powinno być 
naszym wspólnym obowiązkiem, bez Was 
się to nie uda!
Powiat  leszczyński  przy  współpracy 
z  gminami,  zorganizował  dwa  punkty 
szczepień masowych w Garzynie w gminie 
Krzemieniewo i w Wilkowicach w gminie 
Lipno.  Obie  lokalizacje  zostały  pozytyw‐
nie  zaopiniowane  przez  Wojewodę  Wiel‐
kopolskiego  i Wielkopolski Oddział NFZ. 
Na szczepienie  można zapisać się miedzy 
innymi  poprzez  erejestrację  dostępną  na 
stronie  pacjent.gov.pl. Mamy  teraz  szansę 
odpowiedzieć na pytanie jak długo potrwa 
jeszcze  pandemia  w  naszym  kraju. 
Wszystko zależy od nas,  to nasz moment. 
Musimy  przywrócić  normalność  i  wrócić 
do  lepszych  czasów.  Odzyskajmy  swój 
„amerykański  sen”  i  potwierdźmy,  że  je‐
steśmy  jednością,  dopóki  oddychamy 
i mamy wpływ na swoje życie.
To co już udało nam się osiągnąć daje nam 
nadzieję , że możemy stawić czoła wyzwa‐
niom  jakie  przed  nami  czekają  w  ramach 
przywracania i odbudowy  tego co zostało 
nam  zabrane  przez  tak  niespotykaną 
w skali świata pandemię wirusa. 
Kochani,  przed  nami    najpiękniejsza  pora 
roku.  Świat  za  oknami  się  zmienia,  niech 
i w Waszych sercach zawita wiosna.

Wójt Gminy Wijewo
Mieczysław Drożdżyński

SSttuuddiiuumm  UUwwaarruunnkkoowwaańń  ii  KKiieerruunnkkóóww  ZZaaggoossppooddaarroowwaanniiaa  
PPrrzzeessttrrzzeennnneeggoo  GGmmiinnyy  WWiijjeewwoo
W związku z realizacją projektu obejmują‐
cego  pogłębione  konsultacje  społeczne 
dokumentu  planistycznego,  pragnie  się 
poinformować,  iż  Gmina  Wijewo  podej‐
muje kolejne kroki mające na  celu    zasię‐
gnięcie  opinii  mieszkańców  i  intere
sariuszy  zewnętrznych  na  temat 
kierunków  zagospodarowania  przestrzen‐
nego  Gminy Wijewo  i  uwzględnienie  ich 
podczas przygotowywania Studium. 

Pierwszy  etap  pogłębionych  konsultacji 
społecznych tj. ankieta internetowa została 
już  zakończona.  Jej wyniki  zostaną  zapre‐
zentowane  podczas  spotkań  konsultacyj‐
nych  z  mieszkańcami  Gminy  Wijewo 
(w Wijewie i w Brennie).
Kolejnym  krokiem,  jest  przeprowadzenie 
wśród  mieszkańców  Gminy Wijewo  kon‐
sultacji. W  przygotowanych  punktach  bę‐
dzie  istniała  możliwość  spotkania  się 

z  merytorycznym  pracownikiem  Urzędu 
Gminy  Wijewo  i  zasięgnięcie  informacji 
o  Studium  oraz  wyrażenia  swoich  opinii, 
uwag i spostrzeżeń na temat rozwoju Gmi‐
ny i polityki przestrzennej.
Przewiduje  się,  że  punkty  konsultacyjne 
będą  dostępne  dla  interesariuszy  między 
majem a lipcem 2021 roku.
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W dniu 3 marca 2021 r. Wójt Gminy Wije‐
wo  Mieczysław  Drożdżyński  podpisał 
umowy z:
• przedstawicielami  Gminnej  Spółki 
Wodnej  Wijewo,  Panem  Hieronimem 
Jóźwiak  –  Przewodniczącym  Gminnej 
Spółki  Wodnej  Wijewo  i  Panem  Wie‐
sławem  Rąglewskim  –  Sekretarzem 
Gminnej Spółki Wodnej Wijewo,
• przedstawicielami  Spółki  Wodnej 
w  Potrzebowie,  Panem  Franciszkiem 
Wąsiak  –  Przewodniczącym  Spółki 
Wodnej  w  Potrzebowie  i  Panem  Lesz‐

kiem  Szwon  –  Skarbnikiem  Spółki 
Wodnej w Potrzebowie,

na  realizację  zadań  związanych  z  bieżącą 
konserwacją  urządzeń  melioracji  szczegó‐
łowej  na  terenie  gminy  Wijewo,  realizo‐
wanych w 2021 roku.

O  przyznanie  dotacji  mogły  ubiegać  się 
spółki  wodne  na  zasadach  określonych 
w  Uchwale  Nr  VII/48/2019  Rady  Gminy 
Wijewo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie 
określenia  zasad udzielania  spółkom wod‐
nym dotacji celowej z budżetu Gminy Wi‐

jewo  oraz  trybu  postępowania  w  sprawie 
udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
W ramach przeprowadzonej procedury na‐
boru  wniosków  do Wójta  Gminy Wijewo 
wpłynęły  dwa  wnioski  o  udzielenie  dota‐
cji. Po  ich rozpatrzeniu Wójt podjął decy‐
zję o przyznaniu dotacji celowej:
• dla  Gminnej  Spółki Wodnej Wijewo  – 
w kwocie 15.000,00 zł,
• dla  Spółki  Wodnej  w  Potrzebowie  – 
w kwocie 11.000,00 zł.

PZ

PPooddppiissaanniiee  uummóóww  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  zzaaddaańń  zzwwiiąązzaannyycchh  zz  bbiieeżżąąccąą  
kkoonnsseerrwwaaccjjąą  uurrzząąddzzeeńń  mmeelliioorraaccjjii  sszzcczzeeggóółłoowweejj  nnaa  tteerreenniiee  
ggmmiinnyy  WWiijjeewwoo,,  rreeaalliizzoowwaannyycchh  ww  22002211  rrookkuu

Gmina Wijewo, w związku z pozyskanym 
dofinansowaniem ze środków Państwowe‐
go Funduszu Celowego w ramach „Fundu‐
szu  Dróg  Samorządowych”,  realizuje 
inwestycję  polegającą  na  przebudowie 
drogi  gminnej  klasy  „L”  Nr  712532P 
w  miejscowości  Brenno  od  km  0+000 
do km 0+425.
Całkowita  wartość  inwestycji  wynosi:
312 802,41 zł, natomiast wartość dofinan‐
sowania w  ramach Funduszu Dróg Samo‐
rządowych wynosi: 156 401,20 zł.
Wykonawca przedsięwzięcia Przedsiębior‐
stwo Dróg  i Ulic Leszno Sp. z o.o. do 31 
maja 2021 roku ma wykonać zadanie. 
W  związku  z  prowadzonymi  pracami, 
w miesiącach kwiecień i maj mogą wystą‐
pić utrudnienia w ruchu.

PB

Przebudowa drogi gminnej na ul. Okrężnej w miejscowości Brenno dofinansowano ze 
środków Państwowego Funduszu Celowego.



marzec/kwiecień 2021 Wizja Lokalna
4

W  całej  Polsce  rozpoczął  się  Narodowy 
Spis  Powszechny  Ludności  i  Mieszkań 
2021.  Uczestnictwo  w  spisie  jest  obo‐
wiązkowe, a udział w nim jest łatwy i nie 
wymaga  wychodzenia  z  domu,  ponieważ 
najprościej  jest  to  zrobić  przez  internet, 
chociaż  to  niejedyna  opcja.  Jeśli  ze 
względu  na  wiek  czy  stan  zdrowia  ktoś 
nie  umie  tego  zrobić,  pomogą  osobiście 
lub telefonicznie rachmistrzowie.
Narodowy  Spis  Powszechny  Ludności 
i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia 
2021  r.  Spis  odbywa  się  raz  na  10  lat 
i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale 
bądź czasowo na  terenie Polski. Spis  jest 
obowiązkowy.
Podstawową  formą  jest  samospis 
w  formule  online.  Można  go  dokonać 
bezpiecznie,  bez  wychodzenia  z  domu, 
za  pośrednictwem  strony  spis.gov.pl, 
gdzie  jest  dostępna  interaktywna  apli‐
kacja do uzupełnienia wpisu. Dostępne 
są  tam  formularze  w  języku  polskim, 
angielskim,  ukraińskim  oraz  rosyj‐
skim.  Takie  rozwiązanie  jest  wygodne 
nie  tylko  ze  względu  na  pandemię,  ale 
również  wygodę  wypełniania  takiego 
formularza    spisu  można  dokonać 
o  dowolnej  godzinie  przez  siedem  dni 
w tygodniu.
Jeśli  jednak ktoś nie ma internetu albo 
nie potrafi posługiwać się komputerem, 
nie  jest  to  problem. W  Urzędzie  Gmi‐

ny    Wijewo  udostępniono  stanowisko 
do  samospisu  internetowego,  z  którego 
takie  osoby mogą  skorzystać,  po wcze‐
śniejszym  uzgodnieniu  terminu.  Zgło‐
szenia  należy  kierować  na  numer  65 
549 40 85 wew. 32. 
Jak  przekazał  Główny  Urząd  Statystycz‐
ny,  spis  będzie  realizowany  następujący‐
mi  metodami:  obowiązkowo,  czyli 
właśnie metodą  samospisu  internetowego 
(CAWI)  oraz  uzupełniająco  metodą  wy‐
wiadu telefonicznego (CATI) oraz metodą 
wywiadu bezpośredniego (CAPI).
Nie  trzeba  się  więc  martwić  brakiem 
komputera czy internetu.
Zakres  informacji  zbieranych  w  spisie 
to  m.in.  charakterystyka  demograficzna, 
aktywność  ekonomiczna,  poziom  wy‐
kształcenia,  migracje,  charakterystyka  et‐
nicznokulturowa  czy  zasoby 
mieszkaniowe.  W  formularzu  spisowym 
nie ma  pytań  dotyczących  zarobków,  do‐
chodów czy  stanu majątkowego. Dokład‐
na  lista  pytań  dostępna  jest 
w  dedykowanej  zakładce  na  stronie 
spis.gov.pl.
Narodowy  Spis  Powszechny  Ludności 
i  Mieszkań  2021  potrwa  do  30  września 
2021  roku.  Przeprowadza  go  Główny 
Urząd Statystyczny. 
Jeśli  nie  dokonamy  samospisu,  to  za‐
dzwoni  do  nas  rachmistrz  spisowy,  który 
na podstawie zadanych pytań wypełni od‐

powiednią  ankietę.  Ze względu  na  panu‐
jącą  epidemię  koronawirusa  nie  będzie 
wizyt rachmistrzów w domach. 
Rekomendowany  przez  GUS,  samospis 
internetowy  wydaje  się  najbezpieczniej‐
szym rozwiązaniem. 
Pamiętać należy   o  tym, że mamy prawo 
zweryfikować  rachmistrza,  z  którym  bę‐
dziemy rozmawiać.
Każdy  uczestnik  spisu  może  sprawdzić 
tożsamość swojego rozmówcy. Wystarczy 
poprosić  o  jego  imię,  nazwisko  i  numer 
legitymacji.  Możemy  je  sprawdzić  na 
stronie  spisu w  zakładce +Sprawdź  rach‐
mistrza+ lub dzwoniąc na infolinię spiso‐
wą  na  numer  22  279  99  99.  Warto  to 
zrobić,  zanim  odpowiemy  na  pytania. 
Dlatego,  gdy  otrzymamy  telefon  weźmy 
potrzebne do weryfikacji dane od naszego 
rozmówcy  i  umówmy  się  z  nim  na  inny 
termin.  Wcześniej  sprawdźmy,  czy  rze‐
czywiście  jest  tym  za  kogo  się  podaje. 
Możemy  również  sami  zadzwonić  na  in‐
folinię  i  umówić  się  na  konkretny  dzień 
na rozmowę.
Jeśli w późniejszym czasie spotkania bez‐
pośrednie z rachmistrzami, w tym wizyty 
domowe,  zostaną  przywrócone  wówczas 
każdego  odwiedzającego  nas  rachmistrza 
powinniśmy wylegitymować. Oprócz  od‐
powiedniego dokumentu, osoby odpowie‐
dzialne  za  spis  będą  miały  ze  sobą 
również specjalne urządzenie spisowe.
W obecnej fazie pandemii zwróćmy uwa‐
gę na to, że rachmistrz spisowy będzie się 
z nami kontaktował wyłącznie telefonicz‐
nie. Dlatego wszystkie  SMSy  lub  ema‐
ile  zachęcające  do  kliknięcia  w  link  lub 
wykonania  połączenia  powinniśmy  po‐
traktować jako próbę oszustwa.
Dlatego  też nie  reagujmy  jeśli  po wypeł‐
nieniu spisu ktoś będzie się chciał z nami 
umówić  na  uzupełnienie  ankiety  lub  po‐
nowne jej wypełnienie.
Główny Urząd Statystyczny zapewnia, że 
wszystkie  dane  osobowe  przetwarzane 
w  ramach  prac  spisowych  są  poufne 
i podlegają szczególnej ochronie. Od mo‐
mentu  ich  zebrania  stają  się  danymi  sta‐
tycznymi  i  objęte  zostają  tajemnicą 
statystyczną,  która ma  charakter  absolut‐
ny  –  jest  wieczysta,  obejmuje  wszystkie 
dane  osobowe  i  nie  przewiduje  żadnych 
wyjątków umożliwiających  jej uchylenie. 
Za  złamanie  tajemnicy  i  udostępnienie 
tych informacji w celach innych niż prze‐
widziane  przez  spis  grozi  odpowiedzial‐
ność karna.

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line
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Właściciele domów jednorodzinnych chcą‐
cy  wymienić  piec,  wykonać  przyłącze  ga‐
zowe,  ocieplić  dom,  wymienić  okna  lub 
drzwi zewnętrzne mogą  skorzystać z dota‐
cji w  ramach  rządowego  programu Czyste 
Powietrze. Zainteresowanie  programem od 
początku było ogromne, jednak wiele osób 
rezygnowało nie mogąc sprostać  skompli‐
kowanym procedurom wnioskowym.
Z  pomocą  wyszedł  Urząd  Gminy Wijewo 
i  Referat  Budownictwa,  Rolnictwa 
i  Ochrony  środowiska.  Jego  pracownicy 
każdego  dnia wyjaśniają  zawiłości  progra‐
mu  oraz  udzielają  pomocy  praktycznej 
w wypełnieniu wniosku.
Wszelkich  informacji  można  uzyskać  pod 
numerem  tel.  65  5494085  wew.  38  oraz 
zgłaszając  swoje  zapytania  na  adres  email 
w.skrzypczak@wijewo.pl.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
przygotował  też  czytelną  grafikę  prezentu‐
jącą najważniejsze założenia programu.  WS

UUttwwoorrzzeenniiee  ggmmiinnnneeggoo  ppuunnkkttuu  kkoonnssuullttaaccyyjjnnoo  --  iinnffoorrmmaaccyyjjnneeggoo  
pprrooggrraammuu  ""CCzzyyssttee  ppoowwiieettrrzzee""

W dniu 1 marca 2021 r. Wójt Gminy Wije‐
wo  Mieczysław  Drożdżyński  podpisał 
umowę  z  przedstawicielami  Gminnego 
Klubu  Sportowego  „Brenewia”, Adrianem 
Kręcem – prezesem klubu oraz Mikołajem 
Napieralskim  –  skarbnikiem  na  realizację 
zadania  pod  tytułem  „Realizacja  w  2021 
roku  zadania  publicznego  w  zakresie 
wspierania  i  upowszechniania  kultury  fi‐
zycznej  poprzez  wspieranie  różnych  zain‐
teresowań  sportowych.  Na  organizację 
i udział w rozgrywkach piłki nożnej”.

O  przyznanie  dotacji  mogły  ubiegać  się 
organizacje  pozarządowe  oraz  podmioty 
wymienione w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego  i  wolontariaci,  posiadające 
odpowiednie  doświadczenie w  tym  zakre‐
sie  lub  przygotowanie  dające  gwarancję 
realizacji zadania oraz działające na terenie 
Gminy Wijewo lub na rzecz  jej mieszkań‐
ców.
Oferty  na  realizację  zadań  publicznych   
można było składać w zakresie:
• wspierania  i  upowszechniania  kultury 
fizycznej,
• kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury 
i dziedzictwa narodowego,
• ochrony i promocji zdrowia,
• nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
• porządku  i  bezpieczeństwa  publiczne‐
go.

PZ

PPooddppiissaanniiee  uummoowwyy  zz  GGKKSS  ""BBrreenneewwiiaa""  nnaa  rreeaalliizzaaccjjęę  zzaaddaańń  
ppuubblliicczznnyycchh  ww  rrookkuu  22002211

Gminny punkt
konsultacyjno - informacyjny

programu "Czyste powietrze"
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Szanowni Mieszkańcy,
panująca epidemia SARS  CoV 2 nie zwal‐
nia pełnoletnich obywateli Polski z obowiąz‐

ku posiadania ważnego dowodu osobistego.
Referat  Spraw  Obywatelskich  pragnie  poin‐
formować,  że  dowód  osobisty  traci ważność 

po upływie 10 lat od daty wydania (lub 5 lat 
dla osób niepełnoletnich). Po tym czasie, na‐
leży wymienić dokument na nowy. Wniosek 
o wydanie dowodu osobistego jest wolny od 
opłat.  Brak  ważnego  dowodu  osobistego, 
wiąże  się  z brakiem możliwości potwierdze‐
nia  tożsamości  w  różnych  instytucjach,  czy 
też załatwienia spraw m.in. w banku.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego moż‐
na złożyć:
• osobiście w organie dowolnej gminy na te‐
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki 
kontaktowej  PeUP  opatrując  dokumenty 
kwalifikowanym  podpisem  elektronicz‐
nym albo podpisem potwierdzonym profi‐
lem zaufanym ePUAP,
• poprzez  stronę  internetową  www.obywa‐
tel.gov.pl    aby  złożyć  wniosek  poprzez 
stronę internetową należy: wejść w zakład‐
kę uzyskaj dowód osobisty, następnie wy‐
brać opcję przez Internet i złożyć wniosek 
o dowód osobisty.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w orga‐
nie gminy, w którym wniosek został złożony 
lub przesłany. JZ

PPaammiięęttaajjmmyy  oo  ddoowwooddaacchh  oossoobbiissttyycchh!!

PPooddrrzzuuccaanniiee  ooddppaaddóóww  --  ttaakkiimm  ssyyttuuaaccjjoomm  mmóówwiimmyy  ssttaannoowwcczzee  nniiee!!
Minęło  kilka  tygodni  od  zdarzenia  jakie 
miało  miejsce  w  miejscowości  Brenno  – 
Ostrów, polegające na podrzuceniu odpadów 
obok kontenerów na odpady komunalne po‐
wodując  zaśmiecenie  terenu.  Niestety  sytu‐
acja  się  powtórzyła,  po  kolejnym 
weekendzie  zauważamy  znaczne  ilości  od‐
padów nagromadzonych wokół  kontenerów, 
po  raz  kolejny  teren  na  którym  ustawiono 
kontenery i pojemniki do selektywnej zbiór‐
ki odpadów został zanieczyszczony!
Jak pisaliśmy w naszym poprzednim komu‐
nikacie  poświęconemu  temu  zagadnieniu, 
taki czyn w majestacie obowiązującego pra‐
wa  jest  wykroczeniem  karalnym  grzywną. 
Wszystkim,  którzy  poprzez  swoje  nie  wła‐
ściwe  postępowanie  wynikłe  z  niedoinfor‐

mowania  bądź  co  gorsze  z  powodu  złych 
nawyków,  doprowadzają  do  takich  zdarzeń 
pragniemy przypomnieć,  że     wszyscy wła‐
ściciele  nieruchomości  letniskowych,  którzy 
wnoszą opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadami  komunalnymi  na  terenie KZGRL 
na zasadach określonych w uchwale XXXII/
3/2019  ZGROMADZENIA  ZWIĄZKU MIĘ‐
DZYGMINNEGO  „KOMUNALNY  ZWIĄ‐
ZEK  GMIN  REGIONU  LESZCZYŃSKIE
GO”  z  dnia  16  października  2019  r. 
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opła‐
ty za gospodarowanie odpadami komunalny‐
mi od nieruchomości, na której  znajduje  się 
domek  letniskowy  lub od  innej  nieruchomo‐
ści wykorzystywanej na cele rekreacyjnowy‐
poczynkowe – mają prawo wszelki  nadmiar 

odpadów  komunalnych,  bądź  odpady  bu‐
dowlane powstałe w ramach wykonywanych 
we własnym  zakresie  remontów – oddać do 
Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów 
Komunalnych,  który  od  tego  miejsca  znaj‐
duje  się  w  odległości  zaledwie  5  km 
(w  miejscowości  Wijewo,  ul.  W.  Witosa, 
wyjazd w kierunku na Wschowę).
Wobec powyższego apelujemy do mieszkań‐
ców  gminy  Wijewo,  do  osób  przebywają‐
cych  w  celach  rekreacyjnych  i  tury
stycznych,  o  rozwagę  i  świadomość  ekolo
giczną.
Dbałość o przyrodę, o zachowania bogactwa 
flory  i  fauny,  powinno  być  naszym wspól‐
nym obowiązkiem!
Nie tak to powinno wyglądać!  WS
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Wójt  Gminy  Wijewo  przypomina  o  bez‐
względnym  zakazie  wyrzucania  śmieci 
w miejsca  nie  przeznaczone  do  ich  składo‐
wania  lub magazynowania co stanowi naru‐
szenie  przepisów prawa ustawy o  odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) oraz 
ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku 
w gminach (t.j. z 2020 r., poz. 1439).
Gmina Wijewo w trosce o środowisko natu‐
ralne  dba  o  czystość  i  porządek,  celem 
utrzymania  cennych  przyrodniczo  walorów 
krajobrazowych.
Dzikie wysypiska śmieci pojawiają się incy‐
dentalnie  i w miarę możliwości usuwane  są 
na  bieżąco.  Miejsca  w  których  najczęściej 
dochodzi  do  zaśmiecenia  to  tereny  leśne 
i około leśne, nieużytki rolne oraz śródpolne 
drogi i rowy przydrożne.
Wobec  powyższego  apeluję  do  mieszkań‐
ców gminy Wijewo oraz podmiotów gospo‐
darczych  o  rozwagę  i  świadomość 
ekologiczną. Dbałość o przyrodę i zachowa‐
nie  bogactwa  flory  i  fauny,  które  powinno 
być naszym wspólnym obowiązkiem.
Przypominam, że zgodnie z obowiązującym 
systemem gospodarowania odpadami komu‐
nalnymi,  każdy  właściciel  nieruchomości 
zamieszkałej zobowiązany jest do uiszczania 
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komu‐
nalnymi,  w  ramach  której  wybrany  przez 
Komunalny  Związek  Gmin  Regionu  Lesz‐
czyńskiego  przedsiębiorca  odbiera  wytwo‐

rzone  w  danym  miesiącu:  odpady 
segregowane  (szkło,  tworzywa  sztuczne, 
metale,  papier,  opakowania  wielomateriało‐
we, odpady biodegradowalne) oraz pozosta‐
łości  po  segregacji  zmieszane  odpady 
komunalne.  Jednocześnie  dwa  razy  do  roku 
odbierane  są  od  właścicieli  nieruchomości 
odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt 
elektryczny.  Dodatkowo  każdy  sam  może 
przywieźć  odpady  do  Punktu  Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych do Wijewa 
(PSZOK).    Szczegóły  odbioru  zostały  za‐
warte  w  informacjach  zamieszczonych  na 
Portalu  internetowym Komunalnego Związ‐
ku  Gmin  Regionu  Leszczyńskiego, 
www.kzgrl.pl.
Właściciele  nieruchomości  niezamieszka‐
łych  (w  tym  przedsiębiorcy,  instytucje)  zo‐
bowiązani  są  we  własnym  zakresie  do 
zawarcia umowy na odbiór odpadów komu‐
nalnych  z  firmą  posiadającą  odpowiedni 
wpis do rejestru działalności regulowanej.
W związku z powyższym Urząd Gminy Wi‐
jewo  uprzejmie  informuje  mieszkańców 
gminy, osoby związane z naszą gminą, pro‐
wadzące działalność gospodarczą na naszym 
terenie  oraz  czytających  niniejszy  komuni‐
kat,  iż  zabronione  jest wyrzucanie  lub  pod‐
rzucanie  odpadów  komunalnych  na 
przystanki autobusowe, do przydrożnych ro‐
wów, lasów, na tereny nieużytków itp. Dzia‐
łania  te  są  niezgodne  z  prawem  i  podlegają 

karze. Artykuł 171 ustawy o odpadach, wy‐
raźnie wskazuje, że kto prowadzi gospodar‐
kę  odpadami  niezgodnie  z  nakazem 
określonym  w  art.  16  (bez  zachowania 
ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowi‐
ska)  podlega karze aresztu albo grzywny.
Pozostawienie  odpadów w  niedozwolonych 
miejscach jest ścigane przez Policję i podle‐
ga  karze  grzywny  z  art.  145 Kodeksu Wy‐
kroczeń  w  wysokości  do  500  złotych  albo 
karze nagany. Zastosowanie może mieć rów‐
nież art. 154 § 2 Kodeksu Wykroczeń, „(…), 
kto wyrzuca na nie należący do niego grunt 
polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nie‐
czystości(…)podlega  karze  grzywny  do 
1.000  złotych  albo  karze  nagany.”  Pozosta‐
wianie odpadów w lesie jest ścigane oprócz 
Policji przez odpowiednie służby leśne i ka‐
rane z art. 162 Kodeksu Wykroczeń.
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby będące 
świadkami  wyrzucania  odpadów  w  niedo‐
zwolonych  miejscach  o  niezwłoczne  poin‐
formowanie  o  zaistniałej  sytuacji  Zespół 
Dzielnicowych  w  Wijewie,  z  siedzibą 
w Brennie, ul. Jeziorna 3,  Komendę Miejską 
Policji w Lesznie lub Urząd Gminy w Wije‐
wie. Należy zapisać jak najwięcej informacji 
identyfikujących  sprawcę,  takich  jak  reje‐
stracja  samochodu,  dane  osobowe,  itp.  Po‐
mocne  są  również  zdjęcia  lub  filmy 
pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne poda‐
nie  godziny  i  miejsca  zdarzenia. 

SSTTOOSSUUJJMMYY  SSIIĘĘ  DDOO  PPRRZZEEPPIISSÓÓWW  ZZWWIIĄĄZZAANNYYCCHH  ZZ  PPRRAAWWII--
DDŁŁOOWWYYMM  SSKKŁŁAADDOOWWAANNIIEEMM  II  OODDBBIIOORREEMM  ŚŚMMIIEECCII!!

Urząd Gminy Wijewo przypomina, że każdy 
podmiot  prowadzący  działalność  gospodar‐
czą zobowiązany jest podpisać indywidualną 
umowę  na  korzystanie  z  usług  w  zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  z  przed‐
siębiorcą, wpisanym do  rejestru działalności 
regulowanej,  który  dostępny  jest  na  stronie 
Komunalnego  Związku  Gmin  Regionu 
Leszczyńskiego. Umowa  ta musi mieć  cha‐
rakter pisemny.
Do  nieruchomości  niezamieszkałych,  na 
których powstają odpady komunalne zalicza 
się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy 
kultury,  biblioteki,  ośrodki  zdrowia,  apteki, 
obiekty  produkcyjne,  usługowe,  handlowe, 
warsztaty,  biura,  sklepy,  ośrodki wypoczyn‐
kowe, lokale gastronomiczne, itp.
Ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku 

w  gminach  dopuszcza w  przypadku  prowa‐
dzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi 
biurowej  działalności  gospodarczej  uiszcza‐
nie opłaty za gospodarowanie odpadami ko‐
munalnymi  w  ramach  opłaty  dotyczącej 
nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a).
Niedopuszczalne  jest  mieszanie  odpadów 
komunalnych  z  gospodarstwa  domowego 
z odpadami powstającymi w wyniku prowa‐
dzonej działalności gospodarczej.
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie 
części,  tj. przeznaczoną na cele mieszkanio‐
we oraz przeznaczoną na działalność gospo‐
darczą, właściciele nieruchomości powinni:
• uiszczać w Komunalnym Związku Gmin 
Regionu Leszczyńskiego opłatę za gospo‐
darowanie  odpadami  komunalnymi  za 
część  dotyczącą  nieruchomości  zamiesz‐

kałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
• zawrzeć  dodatkową  umowę  na  odbiór 
odpadów  komunalnych  z  podmiotem 
uprawnionym,  na  część  nieruchomości 
niezamieszkałej,  na  której  prowadzona 
jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 
września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1439)  właściciele  nieruchomości  nieza‐
mieszkałych  zobowiązani  są  do  udokumen‐
towania  posiadania  umowy  na  korzystanie 
z usług w zakresie odbierania odpadów ko‐
munalnych  poprzez  okazanie  takich  umów 
i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W związku z powyższym, jeżeli nie wszyscy 
przedsiębiorcy  zawarli  takie  umowy,  zobo‐
wiązani są niezwłocznie tego dokonać.   WS

IInnffoorrmmaaccjjaa  ww  sspprraawwiiee  oobboowwiiąązzkkuu  zzaawwaarrcciiaa  uummoowwyy  nnaa  ooddbbiióórr  ooddppaaddóóww  
kkoommuunnaallnnyycchh  pprrzzeezz  wwłłaaśścciicciieellii  nniieerruucchhoommoośśccii  nniieezzaammiieesszzkkaałłyycchh,,  nnaa  kkttóórryycchh  nniiee  
zzaammiieesszzkkuujjąą  mmiieesszzkkaańńccyy,,  aa  ppoowwssttaajjąą  ooddppaaddyy  kkoommuunnaallnnee
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 1. 16.02.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do zabezpiecze‐
nia miejscowego zagrożenia oraz usunięcia szkła z  drogi 305 
w Wijewie.

 2. 18.02.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do zabezpiecze‐
nia zerwanej linii energetycznej na ulicy 25 Maja w Wijewie.  

 3. 21.02.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo i OSP Brenno do 
udzielenia pierwszej pomocy osobie oraz zabezpieczenia lądo‐
wiska helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Miast‐
ku.

 4. 02.03.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do pożaru sadzy 
w przewodzie kominowym w Potrzebowie.

 5. 09.03.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo i OSP Potrzebo‐
wo do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w Potrzebowie.

 6. 13.03.2021  r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 

w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo i OSP Potrzebo‐
wo do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w Potrzebowie.

 7. 18.03.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo, OSP Brenno 
i OSP Potrzebowo do pożaru samochodu w Potrzebowie.

 8. 20.03.2021  r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do pożaru kon‐
tenera ze śmieciami w Zaborówcu.

 9. 24.03.2021  r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
W  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo do pożaru sa‐
dzy w przewodzie kominowym w Wijewie.

10. 04.04.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
W  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo do wypadku 
drogowego na drodze 305 między Radomyślem a Lginiem.

11. 09.04.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo do pożaru su‐
chej trawy przy boisku w Wijewie.

NNaajjwwaażżnniieejjsszzee  wwyyddaarrzzeenniiaa  OOcchhoottnniicczzyycchh  SSttrraażżyy  PPoożżaarrnnyycchh
GGmmiinnyy  WWiijjeewwoo  ww  ookkrreessiiee  lluuttyy  --  kkwwiieecciieeńń  22002211  rr..

Komendant Gminny
Leszek Wolniczak

XXV Sesja - 23 marca 2021 r.
Podjęto uchwały w sprawie:
 1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/186/2021 w  sprawie 

zwrotu lub zwolnienia z opłaty II raty za korzystanie z zezwo‐
leń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w  miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wijewo 
w 2021 r.

 2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/187/2021 w  sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Wijewo”.

 3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/188/2021 w  sprawie 
nadania nazwy ulicy w drodze gminnej oznaczonej w ewiden‐
cji gruntów jako 947 obręb Wijewo, jednostka ewidencyjna 
Wijewo.

 4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/189/2021 w sprawie wy‐
rażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej wła‐
sność Gminy Wijewo, na nieruchomości stanowiące własność 
osób fizycznych.

 5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/190/2021 w  sprawie 
uchylenia uchwały nr XII/61/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 
5 listopada 2003 r. w  sprawie zmiany miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wijewo 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 203, poz. 4001).

 6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/191/2021 w  sprawie 
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii Rzym‐
skokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Brennie.

 7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/192/2021 w sprawie wy‐
znaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do składu 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i  Ka‐
nalizacji Wiejskich we Wschowie.

 8. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXV/193/2021 w  sprawie 
zmian w budżecie gminy  na 2021 rok.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpelacji.
22 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady 
Gminy Wijewo, na którym złożono wnioski w sprawie:  naprawy 
chodnika, równania dróg, zakupu i montażu tabliczki z nazwą 
ulicy Akacjowa oraz zamontowania monitoringu na placu zabaw 
w Brennie.
Treść protokołów z posiedzeń Rady Gminy Wijewo oraz treść pod‐
jętych uchwał jest dostępna na stronie internetowej http://
www.bip.wijewo.pl oraz formie papierowej w biurze Rady Gminy 
pok. nr 17.

XXXXVV  SSeessjjaa  RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWiijjeewwoo

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo
Maria Rąk

Podziękowanie
Z całego serca dziękujemy wszystkim rodzicom i  ludziom WIELKIEGO I DOBREGO SERCA za wykonanie, 
pomoc w organizacji oraz zakupienie stroików wielkanocnych na przedszkolnym kiermaszu. Dochód prze‐
szedł nasze najśmielsze oczekiwania i wyniósł 5 318,35 zł ze sprzedaży oraz 110,00 zł z licytacji. Cała kwo‐
ta zgodnie z założeniem przekazana została na leczenie małej Marysi chorej na SMA.
"Bo każdy zebrany do grosza grosz odmienić może Marysi los."

Dyrektor, Pracownicy oraz Rada Rodziców Samorządowego Przedszkola w Wijewie
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Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Lesz‐
nie,  mając  na  uwadze  potrzebę  zwięka‐
szania  świadomości  społecznej 
w  zakresie  zagrożenia  afrykańskim    po‐
morem  świń  oraz  koniecznością  zabez‐
pieczenia  się  przed  tym  zagrożeniem, 
przypomina o zasadach bioasekuracji.

W  celu  ograniczenia  ryzyka  zakażenia 
świń  wirusem  ASF  w  gospodarstwach, 
w których utrzymywane są świnie powin‐
ny  być  wdrożone  wszystkie  podstawowe 
zasady  zabezpieczenia  miejsc  utrzymy‐
wania  zwierząt  przed  przypadkowym 
przeniesieniem  czynników  zakaźnych 
w sposób mechaniczny:
• nie  kupowanie  świń  nieoznakowanych 
i  bez  świadectwa  weterynaryjnego   

dla  zdecydowanej  większości  ognisk 
stwierdzonych w 2016 r.  jako przyczy‐
nę  przeniesienia  zakażenia  wirusem 
ASF,  na  podstawie  wyników  docho‐
dzeń  prowadzonych  przez  Inspekcję 
Weterynaryjną  oraz  Policję,  wskazuje 
się  nielegalną  działalność  człowieka 

(osoby  prowadzące  nielegalne  lub  nie‐
zgodne  z  przepisami  prawa  działania 
w  zakresie  przemieszczania  świń/dzi‐
ków  lub  pozyskanych  z  nich  produk‐
tów);
• nie  skarmianie  zwierząt  paszą  niewia‐
domego  pochodzenia  ani  produktami 
(w  tym  resztkami,  zlewkami)  pocho‐
dzenia zwierzęcego;
• unikanie  kontaktu  z  padłymi  świniami 

(lub  dzikami)   w  przypadku  kontaktu 
z  padłą  świnią  lub  dzikiem należy  jak 
najszybciej umyć ręce lub zdezynfeko‐
wać  środkiem  na  bazie  alkoholu  oraz 
oczyścić i zdezynfekować obuwie;
• zabezpieczenie  budynku,  w  którym  są 
utrzymywane  świnie,  przed  dostępem 
zwierząt domowych;
• utrzymywanie  świń  w  budynkach, 
w  których  nie  są  jednocześnie  utrzy‐
mywane  inne  zwierzęta  gospodarskie 
kopytne;
• zabezpieczenie  budynków  inwentar‐
skich,  magazynów  pasz  oraz  miejsc 
przechowywania  ściółki  przed  dostę‐
pem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
• rezygnacja z udziału w polowaniach;
• nie  wnoszenie  do  gospodarstw  części 
dzików;
• zachowanie  podstawowych  zasad  hi‐
gieny:  odkażanie  rąk  i  obuwia,  stoso‐
wanie  odzieży  ochronnej  i  narzędzi 
pozostawianych  w  budynku  inwentar‐
skim  po  zakończeniu  prac,  okresowe 
odkażanie  odzieży  ochronnej  i  narzę‐
dzi;
• zastosowanie  mat  dezynfekcyjnych  na 
wjazdach  i wyjazdach do gospodarstw 
i  przed  wejściami  do  budynków  in‐
wentarskich;
• uniemożliwienie  osobom  postronnym 
(nie  zajmującym  się  zawodowo  zwie‐
rzętami  lub  leczeniem  zwierząt  w  da‐
nym  gospodarstwie)  wchodzenia   
zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią 
lub  dzikiem    do  budynków  inwentar‐
skich  w  gospodarstwach,  w  których 
utrzymywane są świnie.

ZZaassaaddyy  oocchhrroonnyy  ttrrzzooddyy  cchhlleewwnneejj  pprrzzeedd  AASSFF

22  kwietnia  na  całym  świecie  obchodzo‐
ny  jest Dzień Ziemi. Obchody  święta  za‐
wsze  są  bardzo  dobrą  okazją  do 
promowania  ekologicznych  postaw,  ale 
też  uświadamiania  o  problemach,  które 
wiążą się ze zmianą klimatu. Miliardy lu‐
dzi muszą   pochylić się nad  losem plane‐
ty,  na  której  żyją.  Moment  ekologicznej 
refleksji ma nas uchronić przed popełnia‐
niem  kolejnych  błędów.  Tegorocznym 
motywem  przewodnim  jest  hasło  „Przy‐
wróć naszą Ziemię”.
Celem  akcji  jest    promowanie  postaw 
ekologicznych w  społeczeństwie  i  zachę‐

cenie  do  prowadzenia  trybu  życia,  który 
jest bardziej przyjazny dla naszej planety. 
Dzień Ziemi musimy celebrować każdego 
dnia,  ponieważ  nie mamy  już  czasu,  aby 
obchodzić go tylko raz do roku.
Co możesz zmienić już teraz?
Pedagodzy  i  młodzież  Zespołu  Szkół 
w  Brennie  szukając  odpowiedzi  na  po‐
wyższe pytanie wykorzystali   na  lekcjach 
wychowawczych  materiał  edukacyjny 
Ministerstwa  Klimatu  i  Środowiska 
„Przyjaciele  klimatu”,  którego  celem  jest 
przybliżenie w przystępny sposób kluczo‐
wych  zagadnień  związanych  z  ochroną 

klimatu oraz działaniami na rzecz adapta‐
cji do zachodzących zmian klimatu. 
Finałem wszystkich poważnych rozważań 
była analiza  infografik zaproponowanych 
przez  Ministerstwo  Klimatu  i  Środowi‐
ska.  Zachęcamy  wszystkich  czytających 
ten artykuł do zapoznania się z poniższy‐
mi  informacjami  i  przyłączenia  się  do 
grona „Przyjaciele klimatu” a tym samym 
wspólnie małymi  kroczkami  „Przywróci‐
my naszą Ziemię".

DW

Infografiki na następnej stronie

""PPrrzzyyjjaacciieellee  kklliimmaattuu""
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Infografiki "Przyjaciele klimatu"

25. marca obchodziliśmy Światowy Dzień 
Czytania Tolkiena.  Jest  to  święto, podczas 
którego  wspominamy  postać  J.R.R.  Tol‐
kiena  i  dorobek  najpopularniejszego  pisa‐
rza fantasy w historii. Obchodzony jest od 
2003  roku  z  inicjatywy  angielskiego  To‐
warzystwa Tolkienowskiego.  Dlaczego  25 
marca? W  fikcyjnym  świecie Tolkiena  te‐
go dnia obchodzono Upadek Saurona i za‐
kończenie  wojny  o  Pierścień.  Biblioteka 
szkolna  włączyła  się  w  świętowanie 
i opracowała informację biograficzną pisa‐
rza oraz krótki quiz na temat krasnoludów 
i hobbitów. Z kolei na zajęciach z wycho‐
wawcą, klasy oprócz rozwiązywania quizu 
wysłuchały audiobooka „Hobbit, czyli tam 
i z powrotem”.
Wraz  z  nadejściem  wiosny  biblioteka 
szkolna razem z wychowawcami klas I – III 
przygotowała  konkurs  recytatorski  w  for‐
mie  online,  którego  tematem  przewodnim 

była  wiosna.  Przystąpiło  do  niego  18 
uczestników  wśród  których  wyłoniono 
zwycięzców: Bartosz Gąda kl. 3 – I miej‐
sce, Karol Ptak kl. 1, Maria Zając kl. 3 – 
II miejsce, Maja Guzik kl. 2 – III miejsce, 
Maja  Skorupińska  kl.  2,  Szymon Wala‐
chowski kl. 2, Oliwia Napieralska kl. 1 – 
wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!
Podobnie  jak w  ubiegłych  latach  bibliote‐
ka  szkolna  przyłączyła  się  do  akcji  spo‐
łecznoedukacyjnej  Żonkil  organizowanej 
przez  Muzeum  historii  Żydów  Polskich 
POLIN. Akcja  ma  na  celu  upamiętnienie 
powstania  w  getcie  warszawskim  –  naj‐
większego  zbrojnego  zrywu  Żydów  pod‐
czas  II  wojny  światowej,  a  zarazem 
pierwszego  powstania  miejskiego  w  oku‐
powanej  Europie.  Odwołując  się  do  słów 
Marka Edelmana – była to walka o możli‐
wość wyboru  sposobu  umierania. To wła‐
śnie  czyni  z  powstania  w  getcie 

warszawskim  wydarzenie  o  wyjątkowym 
charakterze.  Na  zajęciach  wychowawcy 
zapoznali uczniów z podstawowymi infor‐
macjami,  celem  akcji  oraz  odpowiedzieli 
na  pytanie:  dlaczego  żonkile?  Następnie 
uczniowie klas IV – VI obejrzeli animację 
„Będę  pisać”,  uczniowie  klas  VII  –  VIII 
oraz szkoły branżowej  film „Muranów – 
dzielnica północna”. Przygotowana została 
również wystawa online w aplikacji padlet 
„Getto warszawskie”.  AD

WW  bbiibblliiootteeccee  sszzkkoollnneejj  ddzziiaałłoo  ssiięę……
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Przedszkolaki witają wiosnę

Tę  baśń  o  małej  i  odważnej  dziewczynce 
znają  duzi  i  mali.  Poznali  ją  także  nasi 
przedszkolacy.  12  marca  w  sali  GOK 

w  Wijewie  „Czerwonego  Kapturka”    dla 
dzieci  wystawili  nauczyciele  Samorządo‐
wego  Przedszkola  w  Wijewie,  wcielając 
się  tym samym w bohaterów tej  ludowej,   
edukacyjnej  opowieści.  Przedszkolaki 
z  zaciekawieniem obejrzały  spektakl,  a  co 
istotne, mogły  choć  trochę  poczuć  się  jak 
w  prawdziwym  teatrze.  Była  to  dla  nich 
niezapomniana  chwila.  Być  może  „Czer‐
wony  Kapturek”  na  teatralnych  deskach 
będzie  zachętą  na  przyszłość,  by  częściej 
odwiedzać przybytek Melpomeny…
Dziękujemy  Radzie  Rodziców  za  dofinan‐
sowanie scenografii do przedstawienia.   NG

Teatralnie w Przedszkolu

Skończyła  się  zima,  dlatego  też  nadszedł 
czas  na  rozstrzygnięcie  konkursu  matema‐
tyczno – plastycznego, pt. „Zima w świecie 
figur geometrycznych”, ogłoszonego w mi‐
nionym  czasie w  naszym przedszkolu. Ce‐
lem konkursu było  rozwijanie umiejętności 
matematycznych  i plastycznych dzieci oraz 
rozbudzenie  ich  kreatywności.  Do  konkur‐
su  przystąpiło  łącznie  59  uczestników 
z  wszystkich  grup,  z  czego  59  zostało  na‐

grodzonych, czyli wszyscy – brawo! Wśród 
nagrodzonych  prac  12  z  nich  zostało  jesz‐
cze wyróżnionych, a ich autorami są: z gru‐
py  „Kotków”    Kornelia  M.,  z  grupy 
„Pszczółek”  Aleksandra M., z grupy „Ry‐
bek”    Nikola  K.  i  Szymon  R.,  z  grupy 
„Biedronek”    Iga A.  i  Jagoda  F.,  z  grupy 
„Jeżyków”   Wiktor  P.,  z  grupy  „Wiewió‐
rek”  Julian B., Jan M. i Anna R., z grupy 
„Motyli”   Kornel K.  i Filip W. Wręczenie 

dyplomów  i  nagród  odbyło  się  uroczyście 
w  salach.  Serdecznie  dziękujemy  Radzie 
Rodziców  za  ich  ufundowanie. Wszystkim 
uczestnikom  gratulujemy  umiejętności 
i osiągnięć oraz zachęcamy do podejmowa‐
nia  kolejnych  wyzwań  matematycznych, 
plastycznych  i  nie  tylko w przyszłości. Bo 
każde  działanie  ma  na  celu  rozwijanie… 
Zachęcamy do obejrzenia galerii prac poni‐
żej.                                 ACL, RZ

Rozstrzygnięcie  konkursu

22 czerwca nasze przedszkolaki małe i du‐
że pożegnały zimę, aby ta zrobiła już miej‐
sce  dla  Pani Wiosny.  Każda  grupa  ubrana 
była  w  stroje  wybranego  koloru  (według 
przedszkolnej  tradycji),  przystrojono  rów‐
nież  sale,  a  w  kolorowych  kącikach  poja‐
wiły się przysmaki w barwach grupy.

Zerówki  oraz  pięciolatki  przygotowały 
ekologiczne  Marzanny.  Spacer  starszych 
grup do parku zakończył się spaleniem tra‐
dycyjnych  kukieł  i  ostatecznym  pożegna‐
niem  zimy.  Przedszkolaki  zaśpiewały 
wspólnie wiosenne  piosenki. Maluchy  na‐
tomiast  odprawiły  „czary”  z  ogromną  ko‐

lorową  chustą  i  równie  skutecznie 
pożegnały Panią Zimę. Panie nauczycielki 
zadbały tu również o ciekawą oprawę arty‐
styczną. Zabawa była wspaniała, a co naj‐
ważniejsze, zawitała do nas wiosna, niosąc 
radość i nowe nadzieje.  MK
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W poszukiwaniu Zajączka
26  marca  br.  nasze  przedszkolaki  odwie‐
dził Zajączek. Grupy „Pszczółki”, „Kotki” 
i  „Rybki”  zaraz  po  śniadaniu  znalazły  od 
niego  list.    Zgodnie  z  poleceniem  przed‐
szkolaki  krok  po  kroku  wykonywały  po‐
wierzone  przez  niego  zadania. W  nagrodę 
Zajączek  zostawił  dla  nich  w  sali  słodkie 
upominki.
Dzieci  z  grup  „Biedronki”  i  „Jeżyki”  li‐
stownie  powiadomione  zostały  o  pobycie 

Zajączka  w  parku. Wybrały  się  zatem  na 
spotkanie z nim z wielką radością. W par‐
ku  wykonywały  zadania  wskazane  przez 
Zajączka  w  liście:  śpiewały  piosenkę,  ro‐
biły  przysiady,  obserwowały  przyrodę 
i zwierzęta oraz odnalazły drugi list i pacz‐
ki niespodzianki. Dzieci widziały Zajączka 
z  daleka,  jak  biegał  po  polu  i  machał  do 
nich z radością.
Natomiast ,,Wiewiórki” i ,,Motylki” w po‐

szukiwaniu Wielkanocnego  Zajączka  wy‐
brały się na pobliskie pola. I rzeczywiście, 
Zajączek  tam  był  i  pozostawił  dla  dzieci 
zadania  do  wykonania  oraz…  mnóstwo 
śladów.  Przedszkolaki  szybko  wypatrzyły 
w oddali uciekającego Zajączka i udały się 
jego  śladem.  Pod  drzewami  znalazły, 
a jakże, mnóstwo słodyczy. To było praw‐
dziwe zaskoczenie i radość! 

     NG, ACL, MP

Historia  kołem  się  toczy,  historia  nie  stoi 
w miejscu i nie czeka. Ludzie tworzyli hi‐
storię  tych  ziem  od wieków.  Jest  ona  bo‐
gata i ciekawa oraz warta zapamiętania.
W  2020  roku,  w  okresie  trwającej  pan‐
demii koronawirusa, obchodziliśmy 100. 
rocznicę  powrotu  Wijewa,  Radomyśla 
i Potrzebowa do Polski. Od  lat 20. ubie‐
głego  wieku  na  tych  ziemiach  powstają 

różne  organizacje,  stowarzyszenia  kato‐
lickie,  ochotnicze  straże  pożarne  i  koła 
śpiewacze.
Już  w  1926  r.,  w  wolnej  Polsce,  miesz‐
kańcy  Brenna  tworzą  Koło  Śpiewacze 
„Paderewski”.  Dalej,  30  marca  1928  r. 
w Wijewie,  nauczyciel w  szkole  podsta‐
wowej  Stefan  Boruczkowski  –  zakłada 
Koło  Śpiewacze  „Hejnał”.  W  tym  sa‐

mym roku powstaje  też Koło Śpiewacze 
„Melodia”  w  Potrzebowie.  Dyrygentem 
w wymienionych kołach jest ten sam na‐
uczyciel  –  Stefan  Boruczkowski.  Zało‐
życielem  Koła  Śpiewu  „Lutnia”  był 
nauczyciel  Józef  Stępczak.  Niestety,  na 
podstawie  zachowanej  fotografii  nie 
udało się ustalić w którym roku „Lutnia” 
powstała oraz kto był jego dyrygentem.

Dokończenie na 20 stronie

ZZ  kkaarrtt  hhiissttoorriiii  KKóółł  ŚŚppiieewwaacczzyycchh  ww  GGmmiinniiee  WWiijjeewwoo……

Koło Śpiewu "Paderewski" w Brennie, rok założenia 1926 r.

Zjazd Kół Śpiewaczych w Lesznie z udziałem Koła 
Śpiewu "Hejnał" w dniu 12.06.1932 r.
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Wojciech Chmielarz  Rana
Najpierw pod kołami pociągu ginie Marysia,
 uczennica ekskluzywnej prywatnej szkoły na
 warszawskim Mokotowie. Jej nauczycielka, 
Elżbieta próbuje odkryć, co się naprawdę sta‐
ło. Rozpoczyna prywatne śledztwo tylko po 
to, żeby wkrótce sama zginąć. Ale  jej ciało 
znika, a jedynymi osobami, które cokolwiek 
widziały  są  Gniewomir,  nieprzystosowany 
społecznie chłopak zafascynowany seryjny‐
mi  zabójcami  i Klementyna,  doświadczona 
nauczycielka  na  życiowym  zakręcie,  której 
wydaje się, że zdobywszy pracę w poważa‐
nej szkole, los wreszcie się do niej uśmiech‐
nął. Nic bardziej mylnego. Żadne z nich nie 
chce angażować się w tę sprawę  każde z nich
 ma swoje powody  ale żadne z nich nie ma 
wyjścia. Gdyby wiedzieli, dokąd zaprowadzi
 ich to śledztwo, nigdy by się na to nie odwa‐
żyli. Szkoła okazuje się pełna tajemnic. Po‐
dobnie jak pracujący w niej nauczyciele…

Krystyna Mirek – Gdzie jest happy end?
Jest wiele rodzajów szczęśliwych zakończeń.
 Liwia  prowadzi  zupełnie  zwyczajne  życie. 
Mieszka w szarym domu, samotnie wycho‐
wuje córkę i pracuje w korporacji, wypełnia‐
jąc wciąż te same zestawienia. Niezwykłe ma
 tylko imię i marzenia, o których nikt nie wie.
 Nie spodziewa się większych zmian, sądzi że
 wie  wszystko  o  sobie  i  swojej  rodzinie. 

Wkrótce jej czterdzieste urodziny, marzy , że‐
by choć raz odbyły się inaczej. Zanosi się jed‐
nak  na  kolejną,  przygotowaną  przez  jej 
mamę,  oszczędną  kolację.  Kilka  dni  przed 
tym wydarzeniem codzienną rutynę zaburza 
nadejście tajemniczej przesyłki. Jest to kosz 
pełen dorodnych jagód. I pewnie nie byłoby 
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jej 
mama nagle zaczyna się zachowywać bardzo
 nieracjonalnie.  Ile  wiemy  o  swoich  rodzi‐
cach? Kim byli, zanim się urodziliśmy? Co 
sprawiło, że dziś bywają nadmiernie ostroż‐
ni, czasem smutni i nie zawsze wierzą w mi‐
łość?  Jak  wielkie  znaczenie  dla  każdego 
człowieka ma znajomość własnych korzeni? 
Liwia znajdzie odpowiedź na te pytania i choć
 do tej historii niełatwo będzie dopisać happy
 end, zrobi wszystko, by jej się udało.

Grabowska Ałbena  Rzeki płyną, jak chcą
Trzy  siostry,  których  życie  skomplikowały 
wojna i miłość. Klara, Róża i Amelka. Panny
 Terechowiczówny. Przed wojną jeździły z ro‐
dzicami  do wód, mieszkały w wytwornym 
pensjonacie, a matka pilnowała, by parasol‐
kami chroniły delikatną cerę przed słońcem. 
Rok 1914 wywrócił życie sióstr, podobnie jak
 milionów ludzi w Europie, do góry nogami. 
Ojciec poszedł na front, a majątek bez jego 
opieki szybko zaczął podupadać.
Lata  mijają.  Matka  na  przemian  rozpacza 
i modli się, Róża wciąż jest trzpiotką, a Kla‐
ra, mimo protestów starej gosposi Ludwiżan‐

ki,  urabia  sobie  ręce  po  łokcie.  Amelka 
wbrew woli  zszokowanej  rodziny  postana‐
wia  podjąć  pracę  w  szpitalu  wojskowym 
w Warszawie. Jednak to zaledwie grom przed
 prawdziwą  burzą.  Po  kilku miesiącach  za‐
wiadamia bowiem rodzinę, że wraca do ro‐
dzinnego majątku  z... mężem.  Żołnierzem, 
którego poznała w szpitalu.
Kim  jest  mąż Amelki?  Jak  jego  obecność 
w  dworze  wpłynie  na  życie  Klary,  Róży 
i  ich matki? Czy Amelka może być pewna 
uczuć  męża?  Znakomita  powieść,  której 
bohaterki można pokochać całym sercem.

Mróz Remigiusz – Afekt
Nowa książka Remigiusza Mroza. Trzynasty
 tom serii z Joanną Chyłką. 
W nowej kancelarii prawnej Joannie Chyłce 
zostaje przydzielona sprawa będąca jej zawo‐
dowym koszmarem: ma bronić pedofila. Sy‐
tuację komplikuje  fakt, że oskarżonym jest 
brat  jednego  z  najważniejszych  polityków 
w Polsce – kandydata na prezydenta, który 
przed  wyborami  przoduje  w  sondażach. 
Sprawa  skupia  na  sobie  uwagę wszystkich 
mediów,  gdyż  jej  finał  przesądzi  nie  tylko 
o losie oskarżonego, ale najprawdopodobniej
 także o wyniku wyborów.
Życie zawodowe Chyłki komplikuje się coraz
 bardziej, ale to nie koniec problemów. Praw‐
dziwe zaczną się, kiedy w życiu Kordiana po‐
jawi się pewna dziewczyna z jego przeszłości.

Nowości w bibliotece

Wojciech Chmielarz "Rana" Krystyna Mirek "Gdzie jest happy end" Grabowska Ałbena "Rzeki płyną, jak chcą" Mróz Remigiusz "Afekt"

W  aktualnych  czasopismach  i  nie  tylko, 
możemy  znaleźć  wiele  artykułów,  które 
mówią nam o tym, jakie wartości przynosi 
czytanie  dzieciom. Okazuje  się  jednak,  że 
czytanie  przez  seniorów  przynosi  również 
wiele korzyści! 
Książki  to  źródło  wiedzy,  inspiracji,  ale 
także przyjemności i oderwania się od rze‐

czywistości.  Potrafią  nas  wzruszać,  roz‐
śmieszać,  fascynować.  Pobudzają  naszą 
wyobraźnię,  dzięki  nim  poznajemy  nie‐
zwykłe  historie,  a  nasz mózg  ciągle  musi 
pracować.  Czytanie  książek,  powinno  być 
nieodłącznym  elementem  osób  na  emery‐
turze. Większa ilość czasu wolnego, a tak‐
że  ciągłe  zmuszanie  mózgu  do 

przyswajania nowych informacji i zmusza‐
nie go do pracy wychodzi  tylko na dobre. 
Mózg w starszym wieku potrzebuje takich 
ćwiczeń,  aby  jak  najdłużej  był  sprawny 
i  funkcjonował  bez  zarzutów.  Jeśli  senior 
nie  lubi  czytać  książek,  warto  sięgać  po 
gazety lub krzyżówki.

Dokończenie na 19 stronie

Senior z książką
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CZĘŚĆ II
Najstarszy  z  nich, August,  oprócz  głównej 
siedziby w Rydzynie  i  siedmiu przyległych 
wsi otrzymał również klucz wijewski, liczący
 pięć wsi, Księstwo Bielskie oraz siedem wsi 
na terenie Saksonii.

Trzy lata wcześniej miało miejsce  tragiczne 
wydarzenie: 20 września 1759 r. drewniany 
kościół  parafialny  w  Brennie,  pochodzący 
z  fundacji  Opalińskich,  spłonął  z  powodu 

nieuwagi  ówczesnego  organisty  Jakuba 
Drewniakowskiego,  który  po  zakończonym 
kondukcie pogrzebowym pozostawił w świą‐
tyni niewygaszony trybularz. Najpierw zajął 
się ołtarz, a następnie cały kościół oraz zabu‐
dowania plebani wraz ze szpitalem. Po poża‐
rze w pośpiechu zwiezione zostało drewno ze
 starego kościoła stojącego niegdyś w Kłodzie
 na przedmieściu Rydzyny. Tymczasowy, pro‐
wizoryczny  kościółek  postawiony  został  na 
górce. W 1781 r. ukończone zostały mury ce‐
glanego  kościoła,  wzniesionego  z  hojności 
księcia  Augusta  Sułkowskiego,  dziedzica 
dóbr wijewskich. Świątynia została wykoń‐
czona i wyposażona z funduszy kasy kościel‐
nej. W 1779 r. księżna Sułkowska podarowała
 baldachim. 23 czerwca 1786 r. ks. Józef Kol‐
czycki  otrzymał  od  Józefa  Korytowskiego, 
metropolity gnieźnieńskiego, zgodę na bene‐
dykowanie nowego kościoła. 27 lutego 1790 
r. spisana została umowa pomiędzy ludwisa‐
rzem Erdmanem Kalliefe z Leszna a kościo‐
łem  w  Brennie  na  wykonanie  trzeciego, 
ważącego 180 funtów dzwonu, ufundowane‐
go przez Józefa i Magdalenę Młynarz. Dwa 
pierwsze dzwony oraz ambona i ławki zaku‐
pione  zostały  natomiast  przez  Ignacego 
Drozdka  z Wijewa.  Nowe  organy  wykonał 
Konstanty Kamieński  dopiero w 1832  r.  za 
sumę 340 talarów.

Sokolniccy  i  Modlibowscy    dziedzice 
Brenna i Wijewa

W 1791 r., książę Antoni Sułkowski, woje‐
woda kaliski, sprzedał Brenno, Wijewo i kil‐
ka innych wsi Celestynowi Sokolnickiemu 
herbu  Nowina  (17451819),  za  sumę 
875 tys. złp. Rok później poślubił on Urszu‐
lę ŁośGolińską herbu Zabawa, z której po‐
chodziło  troje  dzieci:  Stanisław,  Teodora 
i Józef. Kolejne informacje dotyczące nowe‐
go dziedzica Wijewa pojawiają się w aktach
 stanu cywilnego z 1809 r., w których ks. Kol‐
czycki zanotował: ,,w dobrach Wijewskich 
dziedzicznych  Jaśnie  Wielmożnego  Cele‐
styna  Sokolnickiego  Kawalera  Orderów 
Polskich” oraz w zapowiedzi ślubnej z 1816
 r.  pomiędzy  wielmożnym  Józefem  Sokol‐
nickim, lat 25, dziedzicem dóbr wijewskich,
 synem Celestyna i Urszuli z Golińskich, a 16
letnią  Seweryną Mycielską.  Swoje  dobra 
rozsiane wokół Wijewa i Brenna Sokolnicki
 najprawdopodobniej sprzedał, albowiem nie
 odnajdujemy bliskich koligacji jego potom‐
ków z rodziną kolejnych właścicieli tym ra‐
zem  Modlibowskich  herbu  Dryja  co 
nastąpiło prawdopodobnie około roku 1817.
 Pierwsza wzmianka świadcząca o obecności
 na obszarze parafii breńskiej przedstawicie‐
li  rodziny Modlibowskich  pojawia  się  już 
w 1772 r., kiedy wymienieni zostali oni jako
 rodzice chrzestni. Kolejna natomiast pocho‐
dzi z 1781 r., wówczas ks. Józef Kolczycki 
zanotował:  ,,zakończone  zostało grzebanie 
kości w kościele Szambelana Wschowskie‐
go  Karola  Modlibowskiego  zmarłego  23 
marca 1779 r. złożonego na wieczny spoczy‐
nek w kościele Breńskim przed mniejszym 
ołtarzem po prawej stronie”. 

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.

Aleksander Józef Sułkowski

August Sułkowski

Herb Nowina rodziny Sokolnickich

Herb Dryja rodziny Modlibowskich
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Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Synem Karola  i Zofii  z Urbanowskich był 
Walenty  Modlibowski  podkomorzy 
wschowski (ok.17481824),  tytułowany ja‐
ko ówczesny dziedzic dóbr wijewskich.
W wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793
 r. powiat wschowski, a z nim obszar obec‐
nej  gminy  Wijewo,  zostały  wcielone  do 
państwa pruskiego. W 1798  r. władze pru‐
skie  skonfiskowały  i  przekazały  hrabiemu 
Kayserlingowi  za  zasługi  przy  rozbiorze 
Polski odwieczną własność cystersów prze‐
męckich.  Wkrótce  zaczęto  planowo  spro‐
wadzać  osadników  niemieckich  na  obszar 
Krainy  Przemęckiej,  między  innymi  do 
Starkowa,  Kaszczoru  i  Moch.  Rozpoczęła 
się niemiecka kolonizacja Wielkopolski.
W dniu 14 czerwca 1818 r., został zawarty  
związek małżeński, co ciekawe nie w Bren‐
nie a w Wijewie.
Panną  młodą  była  hrabina  Nimfa  Modli‐
bowska (18001870), córka dziedzica dóbr 
wijewskich  – Walentego  Modlibowskiego 
i  Weroniki  Zbijewskiej,  dziedziczka  Lgi‐
nia, Hetmanic i Łysin. Jej małżonkiem zo‐
stał  Kalikste  Kęszycki  herbu  Nałęcz.  To 

właśnie  ta  para  wzniosła  pałac  w  Lginiu, 
jak również trzy nowe kościoły: w Lginiu, 
Łysinach  i  Krzycku,  wybudowanych  we‐
dług  projektów Alexisa Langera, wybitne‐
go  architekta  wrocławskiego  okresu 
historyzmu.  Styl  neogotycki,  w  którym 
specjalizował  się  Langer,  jak  również  ro‐
dzaj  materiałów  użytych  do  budowy  wy‐
mienionych  kościołów,  może  wskazywać, 
że to również według jego projektu wybu‐
dowany został pałac w Wijewie, wzniesio‐
ny  najprawdopodobniej  w  miejscu 
wcześniejszego  dworu.  Warto  również 

wspomnieć  o  mało  znanej  wijewskiej  ka‐
plicy,  zlokalizowanej  na  terenie  dworu 
w której odbył się ów ślub.  Posiadała ona 
indult  na  odprawianie mszy  świętej,  przy‐
znany  przez  Konsystorza  Generalnego 
w  Poznaniu.  Według  źródeł  była  ładnie 
urządzona,  a  obowiązki w niej  sprawował 
kapelan  o.  Feliks  Korzydłowski  z  zakonu 
karmelitów. W niedziele i święta pomagali 
mu  w  kazaniu  ojcowie  franciszkanie 
z konwentu wschowskiego.
7 listopada 1827 r. miał miejsce ostatni po‐
chówek na starym cmentarzu przy kościele 
parafialnym w Brennie. Nowy cmentarz za 
wsią  został  poświęcony  przez  ks. Wojcie‐
cha Barciszewskiego 15 października 1829 
r. 2  lutego 1842  r.  zawarty został kontrakt 
z  Griemme,  snycerzem  ze  Wschowy,  na 
wystawienie  nowego,  wielkiego  ołtarza 
i  odnowienia  tabernakulum  za  kwotę  200 
talarów. W  tym  też  roku dziedziczka dóbr 
lgińskich  hrabina Nimfa Kęszycka Modli‐
bowska,  siostra  dziedzica  Wijewa  Józefa 
Modlibowskiego  (17791877), podarowała 
kościołowi  nową  komżę,  w  1855  r.  nowy 
korporał,  a małżonek  jej  trybularz z  łódką 
i  łyżeczką  wykonane  ze  srebra.  Z  zacho‐
wanych  źródeł  wynika,  że  Modlibowscy 
musieli  być  dziedzicami  Wijewa  mniej 
więcej do roku 1844, wtedy też odnotowu‐
je się po raz ostatni podpis dziedzica Wije‐
wa  Józefa  Modlibowskiego,  syna 
Walentego i Weroniki. W swoim testamen‐
cie z 1874 r. przekazał on na rzecz kościo‐
ła breńskiego sumę 1200 marek. Józef był 
żonaty aż trzykrotnie: z Emilią Borzysław‐
ską, z którą  nie mieli dzieci, z Kunegundą 
Godlewską  (1807–  6.8.1840)  zmarłą 
w Wijewie doczekał  się piątki dzieci mię‐
dzy  innymi  Jadwigi  (18301911)  i  Józefy 
(18331902).  Obie  urodzone  w  Wijewie. 
W 1840  r.  Józef    ożenił  się  po  raz  ostatni 
z  Julianną  Krzyżanowską,  z  którą  mieli 
jeszcze dwoje dzieci. Po  jego śmierci ma‐
jątek  przeszedł w  ręce Antoniego Biskup‐
skiego,  który w 1879  r. w Brennie  zawarł 
związek  małżeński  z  Jadwigą  Molinek, 
córką  Fryderyka  i  Felicji  z  Mizerskich. 
Jednakże w kronice parafialnej w związku 
z wizytacją z 28 października 1855 r. poja‐
wia się wzmianka o ,,Just Patronatis Dzie‐
dzicu  Dóbr  Wijewskich”,    J.  O.  księciu 
Auguście Sułkowskim, wymienionym jako 
patron  parafii  również  podczas  wizytacji 
z 1864 r., natomiast jako jedynie jego peł‐
nomocnik wskazany został Molinek z Ry‐
dzyny.  Kolejna  wzmianka,  tym  razem 
z  1875  r., wymienia Romana Molinka  już 
jako patrona  i dziedzica mianującego  jako 
osobę, która mianowała w tym czasie jako 

dozorcę  kościoła  w  Brennie  Ferdynanda 
Molinka  dziedzica  dóbr  wijewskich. 
Sprzeczne  ze  sobą  informacje  zależnie  od 
źródła, mogą świadczyć  o tym, że na kilka 
lat  dobra  wijewskie  odzyskała  rodzina 
Sułkowskich, ale z powodu problemów fi‐
nansowych  były  one,  jak  i  inne  książęce 
włości, wkrótce ponownie sprzedane bądź 
odstąpione w swoistą dzierżawę. Oznacza‐
ło  by  to,  że  niektórzy  z  wymienionych 
dziedziców  mogli  pełnić  tak  naprawdę 
funkcje posesorów majątku Sułkowskich.
W dniu 10 października 1841 r. odbyło się 
poświęcenie oddanego do użytku budynku 
szkoły w Wijewie. W 1855  r.  Józef Droż‐
dżyński, okupnik z Wijewa, zakupił nowy 
dzwon,  o  czym  dowiadujemy  się  z  treści 
listu  Konsystorza  do  plebana  breńskiego 
z dnia 13 kwietnia 1855 r.: ,,Zarazem pole‐
camy  Mu  (plebanowi),  aby  w  dniu  po‐
święcenia  tego  dzwonu  oświadczył 
darodawcy nasze zadowolenie  i podzięko‐
wanie za czyn  jego chwalebny, mający na 
celu  pomnożenie  chwały  Boskiej  i  czci 
najświętszego Pana”.
Od 1855 r. proboszczem parafii w Brennie 
był  ks.  Franciszek  Ksawery  Niszczewski 
(1802 – 26.06.1866). Z jego inicjatywy zo‐
stało założone Towarzystwo Wstrzemięźli‐
wości  Bractwo  Trzeźwości  (24.03.1845) 
oraz  biblioteka  parafialna,  licząca w  1855 
r.  138  tomów.  Przełożonym  biblioteki  był 
Franciszek Miś. 19 kwietnia 1843 r. rozpo‐
częto  prace  przy  wznoszeniu  nowego  ce‐
glanego  budynku  mieszkalnego  dla 
plebana. 9 września został poświęcony. Do 
szybkiego powstania przyczynili się: Józef 
Modlibowski    dziedzic  Wijewa,  Franci‐
szek Zalisz  ówczesny sołtys Brenna, Hie‐
ronim  Zalisz    okupnik  z  Brenna,  oraz 
Wawrzyn Antoniak    ławnik  i  zagrodnik 
z  Brenna.  Koszta  rozłożyły  się  w  sposób 
następujący: ⅔ poniósł dziedzic, pozostałą 
część  parafia. W  1856  r.  ks.  Niszczewski 
opuścił  parafię  w  Brennie  i  wyjechał  do 
Poznania, gdzie został mianowany kanoni‐
kiem metropolii poznańskiej.
Od  1856  r.  posługę  w  parafii  w  Brennie 
pełnił ks. Robert Veith. Od 1870 r. działało 
Towarzystwo  Misyjne  –  Bractwo  św. 
Franciszka Ksawerego. Specjalny  fundusz 
przy kościele przeznaczony był na dorocz‐
ną  nagrodę  dla  dwóch  najlepszych 
uczniów  z  wiosek:  Brenno,  Wijewo 
i  Miastko. W  ogłoszeniu  mszalnym  z  24 
października  1880  r.  proboszcz  zapraszał 
parafian  na  uroczystość  poświęcenia  no‐
wej  szkoły  w  Brennie,  która  odbyła  się 
w środę, 27 października, po mszy św.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Nimfa Kęszycka Modlibowska
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Krótko  bo  objęciu  plebanii  przez  ks.  Ve‐
itha  wybudowana  została  nowa  organi‐
stówka,  czyli  dom  ceglany  przy  kościele, 
przeznaczony  dla  organisty.  ⅔  kosztów 
zostało  pokryte  przez  patrona,  czyli  dzie‐
dzica,  natomiast  pozostałe,  liczone  w  ro‐
botach  ręcznych,  zostały  wykonane  przez 
parafian. W 1882 r. zreperowano dach ko‐
ścioła, a w 1885 r. wybielono ściany. Naj‐
prawdopodobniej w tym właśnie czasie, za 
kadencji  ks.  Veitha,  zakupione  zostały 
również  nowe  ławki.  Ks.  Robert  Veith 
oprócz  prowadzenia  parafii  w  Brennie 
sprawował  również  funkcję  dziekana  de‐
kanatu  wschowskiego  w  latach  1870
1886.
Po  rezygnacji  ks. Roberta Veitha  19  sierp‐
nia  1886  r.  z  probostwa  z  powodów  zdro‐
wotnych  oraz  jego  wyjeździe  do  Tyrolu 
zarząd nad parafią powierzono 44letniemu 
ks. Stanisławowi Nietzigowi, wikariuszowi 
z  Kaszczoru. W  następnym  roku,  5  stycz‐
nia,  został  on  mianowany  prodziekanem 
dekanatu  wschowskiego.  Jego  uroczysta 
introdukcja  odbyła  się  7  maja  1887  r. 
W 1891  r.  objął  funkcję  dziekana  tego de‐
kanatu  i pozostał na  tym stanowisku aż do 
śmierci  w  1908  r.  Ksiądz  Stanisław  miał 
w zwyczaju wyjeżdżać raz w roku w celach 
leczniczych  ,,do  wód”,  czyli  Karlsbaden, 
w  tym  czasie  obowiązki  duszpasterskie 
sprawował ks. Klemt z Lginia.
O  bogactwie  życia  religijnego  parafii 
w okresie działalności ks. Nietziga świad‐
czy  ilość  najróżniejszych  stowarzyszeń 
i  bractw  działających  przy  kościele  para‐
fialnym.  Oprócz  Bractwa  Trzeźwości  (od 
1845) powołane  zostały następujące orga‐
nizacje:  Bractwo  od  Najsłodszego  Serca 
Jezusowego,  Towarzystwo  Braci  i  Sióstr 
Żywego Różańca, Bractwo III Zakonu św. 
Franciszka,  Bractwo  Oblicza  Pańskiego, 
Bractwo Czcicieli Najdroższej Krwi  Pana 
Jezusa  i  założone 21  lutego 1895  r. Brac‐
two  Matek  Chrześcijańskich.  Każde 
z  tych  stowarzyszeń  miało  ulokowany 
przy kościele legat na coroczne odprawia‐
nie mszy św. śpiewanej za żywych i zmar‐
łych  członków  danego  bractwa  czy  też 
w  innych  intencjach. Oprócz  tego  istniały 
również  fundacje:  na  ubogie  i  cnotliwe 
panny  za  mąż  idące,  na  ubogie  dzieci 
szkolne,  na  czytelnię  ludową  oraz  lampę 
przed figurą Matki Boskiej.
Ok.  1890  r.  nastąpiło  wykupienie  przez 
rząd  pruski  obszarów  dworskich  należą‐

cych  do  książąt  Sułkowskich.  W  latach 
18981900  zostały  poświęcone  przez  pro‐
boszcza dwie nowe Boże Męki w Miastku 
i  Siedmiórkach.  Dokument  z  28  września 
1894  r.  dostarcza  informacji  o  powiększe‐
niu  cmentarza:  ,,Dozór  kościelny  uchwala 
celem  powiększenia  cmentarza  nabycie 
gruntu  od  chałupnika  A.  Nowickiego 
z Brenna wielkości 0,7070 ha… położone‐
go przy drodze do Lginia (polnej) za cenę 
1000  marek”.  Po  zakupieniu  nowej  roli, 
łączna  wielkość  cmentarza  wzrosła  do 
1,11 ha, uroczyste poświęcenie nowej czę‐
ści cmentarza odbyło się 10.10.1897 r.
Już w okresie ks. Veitha z powodu wzmo‐
żonej  aktywności  religijnej  oraz  rosnącej 
frekwencji  wiernych  uczestniczących 
w  nabożeństwach  parafianie  zaczęli  do‐
tkliwie  odczuwać  ciasnotę  i  inne  niedo‐
godności  starego,  niszczejącego  kościoła. 
W  końcu  zdecydowali  się  „żądać  od  za‐
stępczyni  Patronatu  nad  Brennem,  Kró‐
lewskiej  Regencji  we  Frankfurcie 
wybudowania  nowego  kościoła”.  Starania 
trwały długo, ostatecznie jednak nie wyra‐
żono  zgody  na  budowę  nowej  świątyni 
w Brennie. W międzyczasie parafianie, uf‐
ni w pomyślne załatwienie sprawy, dawali 
liczne  dowody  ofiarności  na  ten  właśnie 
cel, wynikające chociażby z  ilości składa‐
nych  legatów  przeznaczonych  na  budowę 
nowego  kościoła.  Gdy  idea  budowy  no‐
wego  kościoła  okazała  się  nierealna,  roz‐
poczęły  się  działania  mające  na  celu 
zabezpieczenie  i  konserwację  starego  ko‐
ścioła.  O  rozłożeniu  kosztów  na  tę  inwe‐
stycję  radzono  już w 1889  r. Do wsparcia 
inicjatywy  zostali  zobowiązani  również 
najubożsi parafianie. Rok wcześniej odno‐
towano  pęknięcie  dzwonu,  nowy  został 
wykonany  przez Leporowskiego  z Pozna‐
nia. W 1896 r. wymieniono okna, nowego 
pokrycia  wymagała  również  wieża  ko‐
ścielna.  Dwa  lata  później  odmalowano 
ściany oraz poczyniono starania o wymia‐
nę  organów. W  1899  r. wymieniono  dach 
kościoła,  a  w  następnym  roku  poddano 
gruntownej  renowacji  cały  budynek. 
W  1894  r.  zostaje  wybudowany  pałac 
w Wijewie.   W  1904  r.  założone  zostało 
kółko  rolnicze  w  Brennie,  liczące  50 
członków,  które  zajmowało  się m.in.  roz‐
powszechnianiem polskiej prasy, co wpły‐
wało  pozytywnie  na  rozwój  polskiej 
świadomości  wśród  gospodarzy.  Powoła‐
no do  istnienia Spółkę Pożyczkową,  czyli 
późniejszy Bank Ludowy. W 1906  r. miał 

miejsce  strajk  przeciwko wycofaniu  języ‐
ka polskiego ze szkoły. W 1908 r., w wie‐
ku  65  lat,  zmarł  proboszcz  Stanisław 
Nietzig,  opłakiwany  przez  swoich  para‐
fian.  Pochowany  został  na  miejscowym 
cmentarzu w Brennie.
Beneficjum  breńskie  przejął  po  śmieci 
ks.  Nietziga  prodziekan  ze  Śmieszkowa 
ks.  Bolesław Wienke.  Dokument  instytu‐
cyjny zatwierdzony został 20 marca 1909 
r.,  natomiast  jego  introdukcja  odbyła  się 
podczas  misji  w  roku  kolejnym.  Nowy 
proboszcz czynnie włączył się w życie pa‐
rafii, nie ograniczając się w tym do spraw 
religijnych.  Wskazują  na  to  piastowane 
przez niego urzędy: prezesa Rady Nadzor‐
czej  Banku  Ludowego  oraz  stanowisko 
przewodniczącego Rady Szkolnej w Bren‐
nie. W okresie działalności księdza Wien‐
ke  powstały  także  stowarzyszenia 
o  charakterze  świeckim,  takie  jak  Towa‐
rzystwo Witosowców:  bardzo  silne  i  do‐
skonale  zorganizowane,  odciągało 
członków z  innych  towarzystw. W parafii 
istniały  również  inne  ugrupowania  poli‐
tyczne. Ciekawy program miało Towarzy‐
stwo  Młodzieży,  organizujące  m.in. 
wykłady  ,,z  dziejów  ojczystych”. 
W  pierwszych  dniach  stycznia  1919  r. 
utworzona została oddolnie Straż Ludowa, 
powołana  do  obrony  polskości. Walczący 
w  jej  szeregach mieszkańcy  gminy Wije‐
wo  przyczynili  się  m.in.  do  utrzymania 
w  rękach  polskich  traktu  kolejowego  łą‐
czącego Leszno z Wolsztynem. W tym też 
czasie  rozstrzygała  się  sprawa  przynależ‐
ności Wijewa  do  Polski.  Na  czele  z  pro‐
boszczem  parafia  walczy  o  utrzymanie 
Wijewa,  Potrzebowa  i  Radomyśla  przy 
Polsce.  Gdy  zawodzą  petycje  –  wybucha 
powstanie.  Notatka  z  1927  r.  wymienia 
dziewięciu mieszkańców parafii poległych 
w  walkach  w  trakcie  powstania  1918
1919.  Były  to  następujące  osoby:  F. 
Klamka,  Ł.  Schultz,  Sz.  Wolniczak,  J. 
Ozimina, L. Obiora, P. Rękoś, A. Nowak, 
F.  Górski.  Zachowała  się  również  treść 
petycji  z  1419 maja  1919  r.  wystosowa‐
nych  przez  społeczeństwo  do  Trybunału 
Światowej Konferencji Pokojowej w spra‐
wie  pozostawienia  przy  Polsce  większej 
części powiatu wschowskiego. Olbrzymie 
trudy i wysiłki nie poszły na marne. Wije‐
wo zostało przy Polsce, dając tym samym 
świadectwo, jak silna była więź łącząca je 
z Brennem1.

Ciąg dalszy na następnej stronie

1 Więcej  szczegółów  na  ten  temat w wykładzie  Przemysław Wojciecha,  dostępnego  na  fanpage’u  na  Facebook:  Portal  Gminy Wijewo, Wijewo  100lecie  powrotu 
naszych miejscowości z 23 lipca 2020 r.
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Do 31 grudnia 1921 r. Brenno nadal należało 
do  dekanatu  wschowskiego,  w  1922  r.  do   
leszczyńskiego,  ostatecznie  przyłączone  zo‐
stało  jednak  do  dekanatu  przemęckiego.  In‐
formacje o zmianach zachodzących wewnątrz 
parafii Brenno wskazujące, które z pobliskich 
wsi wchodzą w obszar jej jurysdykcji, zawiera
 zarządzenie  wystosowane  przez  kardynała 
Augusta Hlonda,  arcybiskupa  gnieźnieńskie‐
go i poznańskiego, prymasa Polski: „Miejsco‐
wość  Potrzebowo,  należące  ongiś  do  parafii 
Śmieszkowo,  są  włączone  z  chwilą  wejścia 
w  życie  Konstytucji  Apostolskiej:  Vixdum 
Poloniae Unitas, oraz dekretu wykonania tejże
 konstytucji z dnia 11 listopada 1925 r. do para‐
fii Brenno, dekanatu przemęckiego”.
Krótko  po  zakończeniu  I  wojny  światowej 
powstało Towarzystwo Powstańców i Woja‐
ków. 22 lipca 1923 r. odbyło się uroczyste po‐
święcenie  sztandaru  towarzystwa  oraz 
odsłonięcie  figury  św.  Józefa,  ufundowanej 
przez  gminę Wijewo  na  pamiątkę  oswobo‐

dzenia z rąk niemieckich2 . Mieszkańcy para‐
fii aż do 1917 r. nader ofiarnie składali legaty 
na budowę nowego, większego kościoła, nie‐
stety  powojenna  dewaluacja  sprawiła,  że 
uzbierane na  ten  cel  15  tys. marek,  złożone 
w banku, straciło swoją wartość. Dlatego też 
parafianie  byli  zmuszeni  zadowolić  się  re‐
montem starej  świątyni. Do 1922  r. wymie‐
nione  zostało  poszycie  dachu,  pokryte 
nowymi gontami  sprowadzonymi  aż  z Łań‐
cuta, naprawiono i odmalowano ściany, z ze‐

wnątrz,  jak  i wewnątrz  kościoła. W  1925  r. 
Ludwik Saganowski dokonał gruntownej na‐
prawy organów, odnowiono chór i główny oł‐

tarz. W 1926  r. we wsi znajdowały się dwa 
duże gospodarstwa. Pierwsze liczące 725 ha 
należało  do  skarbu  państwa  i  pozostawało 
w dzierżawie Maksymiliana Stempniewicza, 
drugie mniejsze liczące 118,62 ha było wła‐
snością  prywatną  Aleksandra  Markwitza 
wraz z  gorzelnią i tartakiem. 
15 listopada 1929 r., po odprawieniu wieczor‐
nego nabożeństwa, ksiądz proboszcz Wienke 
nagle  zasłabł, doktor Radinger przewiózł go 
do szpitala w Wolsztynie, gdzie breński pleban

 spędził ostatnie dwa miesiące życia ogarnięty 
paraliżem. Po jego śmierci, która nastąpiła 22 
stycznia 1930 r., na administratora parafii zo‐
stał  wyznaczony  ks.  dziekan  Dembiński, 
a w marcu zastąpił go ks. Przemysław Osso‐
wicki. Nowym plebanem na kolejnych dzie‐
więć  lat  został  ks.  Franciszek  Nowak, 
powołany  1 września  1930  r.,  były  kapelan, 
dotychczasowy  proboszcz  parafii  Kopanica 
koło Zbąszynia.  Jego  introdukcja odbyła  się 
w dzień odpustu św. Jadwigi 15 października, 
natomiast 10 grudnia ks. Nowak otrzymał in‐
stytucję  kanoniczną  na  beneficjum breńskie. 
Podczas  II  wojny  światowej  ks.  Nowak  za 
swoją propolską działalność trafił do Fortu VII
 w  Poznaniu,  gdzie  został  zamordowany  30 
stycznia 1942 r.
Po  zakończeniu  II  wojny  światowej  dawne 
dobra dworskie zostały w całości znacjonali‐
zowane  i  rozparcelowane  przez  Skarb  Pań‐
stwa. W 1982 r. nastąpiło ponowne utworzenie
 gminy Wijewo, której administracja w 2004 r. 
zostaje przeniesiona do pałacu w Wijewie.

Przemysław Wojciech
Korekta tekstu Julia Juskowiak

Procesja dziękczynna po przyłączeniu Wijewa,
Potrzebowa i Radomyśla do Polski

Wizyta biskupa w pałacu w Wijewie (lata 20ste XX wieku)

Brama powitalna przygotowana na cześć Komisji Międzysojuszniczej (Brenno, maj 1920 r.)

2 Więcej  informacji  na  temat  tego  pomnika  patrz:  P. Wojciech,  „W mieście  i  na  prowincji  –  pierwsze  pomniki  powiatu  leszczyńskiego  po  1918  r.”  [w:]  „Drogi  do 
niepodległości”, w druku 2020 (dostępny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wijewie od stycznia 2021).
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Ilustracje do artykułu:
• Herb Junoszy
Autor:  Avalokitesvara na podstawie szablo‐
nu  Bastianowa,  wykonanego  w  oparciu 
o obrazy Tadeusza Gajla.
Źródło:    commons.wikimedia.org/wiki/File‐
:POL_COA_Junosza.svg.
• Herb Gryzima rodziny Gryżyńskich. 
Autor: Avalokitesvara  na  podstawie  szablo‐
nu  Bastianowa,  wykonanego  w  oparciu 
o obrazy Tadeusza Gajla.
Źródło:  commons.wikimedia.org/wiki/File‐
:POL_COA_Gryzima.svg 
• Opole  breńskie  Przybysława Gryżyńskie‐
go ok. 1428 r.
Autor: Stanisław Malepszak.
Źródło:  ,,Gmina  Włoszakowice  800  lat 
dziejów”, 2010 r.
• Herb Łodzia rodziny Opalińskich
Autor:  Na  podstawie  szablonu  Bastianowa, 
wykonanego  w  oparciu  o  obrazy  Tadeusza 
Gajla.
Źródło:  commons.wikimedia.org/wiki/File‐
:POL_COA_Lodzia.svg
• Klucz Włoszakowicki w 1590 r.
Autor: Stanisław Malepszak.
Źródło:  ,,Gmina  Włoszakowice  800  lat 
dziejów”, 2010 r.
• Dziedzic dóbr wijewskich Łukasz Opaliń‐
ski (15811654)
Autor: artyzm.com.
Źródło:  commons.wikimedia.org/wiki/File‐
:Kostecki_Lukasz_Opalinski.jpg
• Dziedzic dóbr wijewskich Krzysztof Opa‐
liński  (16091655),  portret  trumienny  na 
sarkofagu w Sierakowie 
Autor: Tadan.
Źródło:  commons.wikimedia.org/wiki/File‐
:Krzysztof_Opalinski.jpg
• Dziedzic  dóbr  wijewskich  Piotr  Adam 
Opaliński  (16361682), portret  trumienny 
na sarkofagu w Sierakowie
Autor: Tadan.
Źródło:  commons.wikimedia.org/wiki/File‐
:Piotr_Adam_Opalinski.jpg
• Dziedzic dóbr wijewskich Jan Karol Opa‐
liński    (16421695), portret  trumienny na 
sarkofagu w Sierakowie

Źródło:  ,,Sarkofagi  rodu Opalińskich  Siera‐
ków”,  wydanie  zbiorowe:  Janusz  Krause, 
Maria Rudy, Michał Woźniak. 
• Katarzyna  Opalińska  ostatnia  dziedzicz‐
ka  z  Opalińskich  z  mężem    Stanisławem 
Leszczyńskim
Autor: Według Jean Baptiste van Loo.
Źródło:pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Sta‐
nislaw_Leszczynski_i_Katarzyna_Opa‐
linska.jpg
• Herb  wspólny  króla  Stanisława  i  królo‐
wej Katarzyny
Z Oraison  Funebre  De  [...]  Catherine  Opa‐
linska Reine De Pologne.
Źródło: dlibra.biblioteka.tarnow.pl
• Herb Wieniawa rodziny Leszczyńskich 
Autor:  Avalokitesvara na podstawie szablo‐
nu  Bastianowa,  wykonanego  w  oparciu 
o  obrazy  Tadeusza  Gajla.  Źródło:  com‐
mons.wikimedia.org/wiki/File:POL_CO‐
A_Wieniawa.svg
• Herb Sulima rodu Sułkowskich 
Autor: Voytek S. na podstawie szablonu Ba‐
stianowa,  wykonanego  w  oparciu  o  obrazy 
Tadeusza Gajla.
Źródło:  commons.wikimedia.org/wiki/File‐
:Sulima_herb.svg
• Klucz Włoszakowicki i Wijewski 1762 r.
Autor: Stanisław Malepszak.
Źródło: ,,Gmina Włoszakowice 800 lat dzie‐
jów”, 2010 r.
• Dziedzic  dóbr wijewskich Aleksander  Jo‐
zef Sułkowski (16951762)
Autor: Silar.
Źródło:  commons.wikimedia.org/wiki/File‐
:Aleksander_Jozef_Sułkowski,_Bielsko.jpg
• Dziedzic dóbr wijewskich August Sułkow‐
ski (17291786)
Autor: Władysław Tomkiewicz, „Katalog ob‐
razów wywiezionych z Polski przez niemiec‐
kie  władze  okupacyjne  w  latach  19391945. 
Malarstwo polskie”.
Źródło:  commons.wikimedia.org/wiki/File‐
:August_Sulkowski.JPG
• Herb Nowina rodziny Sokolnickich 
Autor: Na podstawie szablonu Bastianowa, wy‐
konanego w oparciu o obrazy Tadeusza Gajla.
Źródło:  commons.wikimedia.org/wiki/File‐

:Herb_Nowina.jpg
• Herb Dryja rodziny Modlibowskich 
Autor:  Na  podstawie  szablonu  Bastianowa, 
wykonanego  w  oparciu  o  obrazy  Tadeusza 
Gajla.
Źródło:  commons.wikimedia.org/wiki/File‐
:POL_COA_Dryja.svg
• Nimfa Kęszycka  córka  dziedzica Wijewa 
Walentego  Modlibowskiego,  fundatorka 
kościołów w  Lginiu,  Łysinach  i  Krzycku 
Wielkim 
Źródło:  Krajobraz  przemijania.  Z  dziejów 
Lginia  13112011.”,  Dariusz  Czwojdrak, 
2011 r. 
• Wizyta biskupa w pałacu w Wijewie 
Źródło:  Ze  zbiorów  prywatnych  Grzegorza 
Klamki.

• Procesja  dziękczynna  po  przyłączeniu 
Wijewa do Polski 1920 r.
Źródło:  ze  zbiorów  prywatnych  Grzegorza 
Klamki.
• Brama  powitalna  przygotowana  na  cześć 
Komisji Międzysojuszniczej  (Brenno, maj 
1920 r.)
Źródło: ze zbiorów prywatnych Przemysława 
Wojciecha.

Przy opracowaniu tekstu wykorzystano żródła:
• Kronika  parafii  w  Brennie  ks.  Antoniego 
Nowaka na podstawie odpisu z 1977 r., spo‐
rządzonego przez Franciszka Talagę, dyrek‐
tora  Zbiorczej  Szkoły  Podstawowej 
w Wijewie.
• ,,Gmina  Włoszakowice  800  lat  dziejów”, 
Stanisław Malepszak, 2010 r.
• ,,Wsie  i  miasta  na  pograniczu  głogowsko
wielkopolskim.  Zarys  dziejów  wybranych 
miejscowości.”,  Martin  Sprungala,  tłuma‐
czenie Przemysław Zielnica, 2018 r.
• ,,Zamek  i  klucz  rydzyński.”,  Leon  Prebisz, 
1938 r.,
• ,,Krajobraz  przemijania.  Z  dziejów  Lginia 
13112011.”, Dariusz Czwojdrak, 2011 r.
• Teki Dworzaczka (Regesty, Monografie) Bi‐
blioteki Kórnickiej P.A.N.

Dokończenie z 14 strony

Według badań  przeprowadzonych na zlece‐
nie Senior Apartments, współcześni seniorzy 
nie  chcą popadać w bezczynność,  lecz  chcą 
się nadal rozwijać, blisko 40% seniorów po‐
twierdziło  tą  wypowiedz.Wyniki  pokazują, 
że osoby  starsze  chcą  się  skupiać na  swojej 
niezależności,  a  nie  tylko  na  życiu  swoich 
dzieci i wnuków.
Czytanie książek poszerza  słownictwo,  a  co 
za  tym  idzie,  poprawia  wyrażanie  swoich 
myśli.  Nie  tylko  dzieci,  ale  również  starsze 
osoby,  dzięki  zapoznawaniu  się  z  różnymi 
tekstami,  będą  mogły  wypowiadać  się  oraz 
pisać  bardziej  spójnie. Ten  rodzaj  spędzania 
czasu sprawia, że  jesteśmy bardziej aktywni 

oraz czujni na bodźce zewnętrzne.
Bardzo ważne jest ćwiczenie mózgu w wie‐
ku  emerytalnym.  Czytanie,  jak  również  gra 
w  szachy  czy  rozwiązywanie  krzyżówek, 
w  znaczący  sposób  mogą  wspomóc  osoby 
chore na  demencję, osobom po udarze, cho‐
rym  na Alzheimera.  Czytanie  książek  oraz 
artykułów  w  czasopismach  poprawia  kon‐
centrację. Osoby czytające lepiej radzą sobie 
w hałasie, dzięki  czemu  łatwiej  skupiają  się 
na zadaniach w życiu codziennym. Czytanie 
poprawia  pamięć  oraz  myślenie  przyczyno‐
woskutkowe. Koncentrowanie się na fabule 
książki    zwłaszcza  kryminalnej  wspomaga 
myślenie  analityczne  oraz  kreatywność.  To 
z  kolei  przekłada  się  na  poprawienie  umie‐

jętności  radzenia  sobie  z  codziennymi  pro‐
blemami oraz podejmowaniem decyzji.
Czytanie,  poprzez wspomaganie  zapamięty‐
wania  i  koncentrowania  się, może  zapobie‐
gać  całemu  zespołowi  czynności 
poznawczych,  do  których  zaliczamy  też: 
orientację,  rozumienie,  zdolność  do  uczenia 
się,  wykonywanie  złożonych  czynności  ru‐
chowych. A największą z przyjemności czy‐
tania  jest  rozrywka  i  relaks.  Czytanie 
powieści  i opowiadań pozwala na przeżycie 
wiele  przygód  w  zaciszu  własnego  domu. 
Każdy z nas odnajdzie dla siebie odpowied‐
nią  literaturę,  która  go  pochłonie.  Ciekawa 
lektura pozwala się zrelaksować i zapomnieć 
o codziennych troskach.  GAAP
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Dokończenie z 12 strony

Trzy  koła  śpiewacze  prowadziły  swoją  działalność  dość  krótko, 
nie  wiadomo  w  jakich  latach  zostały  rozwiązane.  Jednak  chęć 
śpiewania w  ojczystym  języku  ulubionych  pieśni  patriotycznych 
i  religijnych  przetrwała  w  chórze  kościelnym.  Do  czasów  obec‐
nych, pomimo przerw, działa chór „Hejnał” popularyzując w na‐
szej  gminie  i  poza  nią  umiłowanie  do  pieśni  patriotycznych, 

ludowych,  biesiadnych  i  religijnych.  Chór  „Hejnał”  jest  tam, 
gdzie  dzieją  się wydarzenia  kulturalne  i  religijne. Na przestrzeni 
93  lat  istnienia  „Hejnału”  zachowało  się  wiele  pamiątek,  doku‐
mentów i odznaczeń.   Nie sposób zaprezentować ich wszystkich. 
Mam  nadzieję,  że  będzie  ku  temu  okazja  podczas    95.  rocznicy 

istnienia chóru, która przypada w 2023 r. Ocalmy więc to co po‐
siadamy. 
W czasie spotkań członków i sympatyków stowarzyszenia „Dzia‐
łajmy Razem” opracowano dotychczas wiele dokumentów i foto‐
grafii.  Spotkania  „Ocalmy  od  zapomnienia”  w  Gminnej 
Bibliotece  Publicznej  w Wijewie  chcemy,  po  pokonaniu  pande‐
mii, poświęcić tym organizacjom, a opracowane ciekawe materia‐

ły historyczne zaprezentować.
Apeluję  i  proszę mieszkańców naszej  gminy o udostępnianie  ja‐
kichkolwiek  informacji  czy  dokumentów,  zdjęć  itp.  związanych 
z historią naszych kół śpiewaczych.

Prezes Stowarzyszenia „Działajmy Razem”
Prezes chóru „Hejnał”

Józef Wojciech

UWAGA! Jeżeli rozpoznajemy swoich bliskich lub pamiętamy cokolwiek proszę 
o  przekazanie  informacji  do  Gminnej  Biblioteki  Publicznej    w  Wijewie  lub 
telefonicznie 663 075 736 (Józef Wojciech).

Koło Śpiewu "Hejnał" w Wijewie, data założenia 30.03.1928 r. Koła Śpiewu "Hejnał i "Paderewski", lata 30. ubiegłego wieku

Koło Śpiewu "Lutnia" w Zaborówcu Zaproszenie na 10lecie istnienia kół Śpiewu Hejnał" i "Melodia" do sali P. Misia

Chór "Melodia" z Potrzebowa




