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Przebudowa dróg gminnych

Dzień Edukacji Narodowej.

Podpisanie umów na 
realizację programów 
"Senior" i "Senior+".

"Pod biało-czerwoną"
- zapraszamy do udziału
w akcji!

Podsumowanie 2 lat kadencji 
Wójta Gminy Wijewo.

XIX i XX Sesja Rady Gminy.

Zestawienie  gazety  "Wspólnota"    Pisma 
Samorządu Terytorialnego obejmuje wartość
 dotacji pozyskanych przez samorządy w la‐

tach 20142019, bez rozróżnienia na dotacje
 inwestycyjne  i  te  związane  z  wydatkami 
bieżącymi.  Liderzy  rankingu  pozyskania 
środków unijnych otrzymali po kilkanaście 
tysięcy złotych na jednego mieszkańca  ze‐
stawienie obejmuje województwa, powiaty, 
miasta oraz gminy wiejskie.
W  33  jednostkach  samorządowych  stwier‐
dzono  łączną  kwotę  dotacji  przekraczającą 
4 000 zł  czyli w przybliżeniu 1 000 euro 
w  przeliczeniu  na mieszkańca.  22  spośród 
tych  jednostek  to gminy wiejskie,  a wśród 
nich  gmina  Wijewo  z  kwotą  4  160,72  zł 
dotacji na mieszkańca.
Wielkość wsparcia  uzyskanego  przez  gmi‐

nę Wijewo w porównaniu z innymi gmina‐
mi  powoduje,  że  jest  ona  największym 
beneficjentem  unijnej  pomocy  w  wielko‐

polsce w  rankingu gmin wiejskich.  Istotny 
wydaje się więc sposób skutecznego pozy‐
skania,  jak  i  efektywnego  wykorzystania 
środków , które realnie przyczyniają się do 
poprawy  warunków  życia  i  gospodarowa‐
nia w gminie Wijewo. Zrealizowane dzięki 
unijnemu  wsparciu  inwestycje  wpływają 
bezpośrednio na wielkość i jakość zasobów 
infrastruktury  oraz  kapitału  rzeczowego. 
Sam proces  pozyskiwania  unijnych  fundu‐
szy  jest  bardzo  złożony,  co  powoduje,  iż 
gmina jako jednostka ubiegająca się o dofi‐
nansowanie  musi  umiejętnie  poruszać  się 
w skomplikowanym systemie dokumentów 
i  wytycznych  ulegających  ciągłym  zmia‐

nom. Opracowana  strategia  rozwoju  lokal‐
nego,  z  której  można  wyodrębnić  kilka 
najważniejszych celów  w tym sposób po‐
zyskiwania środków unijnych, określa naj‐
lepszą  drogę  do  osiągnięcia  stałego 
i  stabilnego  rozwoju naszej gminy. Należy 
jednak  pamiętać,  że  oprócz  tempa  wydat‐
kowania  środków  liczy  się  też,  a  może 
przede wszystkim to, aby zostały wydatko‐
wane  w  sposób  efektywny,  przyczyniając 
się do osiągnięcia, jak najlepszych efektów 
społecznych i gospodarczych, czego w wy‐
padku Gminy Wijewo jesteśmy świadkami.
Więcej informacji o rankingu wraz z pozo‐
stałymi  zestawieniami  na  stronie  http://
wspolnota.org.pl.

Upłynęło już sześć lat kolejnego, siedmioletniego budżetu Unii Europejskiej. To dobry 
moment na przyjrzenie się jak wyglądają dotychczasowe sukcesy w realizacji 
projektów unijnych. Środki unijne faktycznie, a nie tylko deklaratywnie, stwarzają 
szansę na podejmowanie znaczących działań rozwojowych przez samorządy położone 
w różnych częściach kraju. Regionalna polityka Unii Europejskiej ma znaczenie dla 
wyrównywania szans rozwojowych.

Gmina Wijewo na czele rankingu 
wykorzystania środków z funduszy Unii 
Europejskiej w wielkopolsce
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Szanowni Państwo!
Mijają właśnie 2 lata mojej kadencji. 23 li‐
stopada  2018  roku  to  dla mnie wyjątkowa 
data, albowiem w tym dniu podjąłem odpo‐
wiedzialność za przyszłość Gminy Wijewo. 
Jest  to  dobra  okazja  by w wielkim  skrócie 
podsumować  i  przedstawić  Państwu  to  co 
przez te 2 lata konsekwentnie zrobiliśmy. Był
 to  czas  intensywnej  i  wytężonej  pracy  nie 
tylko mojej, ale również wielu ludzi którzy 
mnie wspierają oraz tych którzy wraz ze mną
 tworzą otaczającą nas rzeczywistość. 
Dwa lata kadencji to okres pracy sztabu lu‐
dzi, ludzi związanych z gminą. W tym miej‐
scu dziękuję bardzo Radnym naszej gminy, 
którzy  często  jednogłośnie  popierają  moje 
pomysły i inicjatywy, cieszę się, że udaje nam
 się  wspólnie  zrealizować  wiele  projektów. 
Dziękuję  Pani  Przewodniczącej  za  owocną 
współpracę i za czas który poświęca na oma‐
wianie ważnych kwestii dla naszej gminy. Je‐
stem wdzięczny wszystkim mieszkańcom za
 słowa i gesty wsparcia, za rozmowy, spotka‐
nia, zgłaszane sugestie i pomysły, a szczegól‐
nie  za  to,  że  w  czasie  mojej  kadencji 
spotkałem  się  z  życzliwością  wielu  ludzi, 
wspierających  moją  misję  na  stanowisku 
Wójta Gminy Wijewo, Dziekuję  pracowni‐
kom Urzędu Gminy za ich ciężką i wytężoną
 pracę w realizacji zamierzonych celów, soł‐
tysom, kierownikom jednostek organizacyj‐
nych,  dyrektorom  szkół,  którzy  wspierają 
mnie w codziennych działaniach  i bez któ‐
rych nie byłby możliwy rozwój naszej gminy.
Od marca tego roku przyszło nam funkcjo‐
nować w zupełnie innych realiach, Covid19
 powoduje, że świat wygląda zgoła odmien‐
nie. Żyjemy w izolacji, zamykamy się w do‐
mach… chyba wszyscy mamy już tego dość.

 Te zmiany, a właściwie zakazy i ograniczenia
 spowodowały, że w tym roku nie odbyło się 
wiele zaplanowanych imprez i wydarzeń kul‐
turalnych. Gdyby ktoś nam wcześniej powie‐
dział,  że  nie  odbędą  się  dożynki,  że  nie 
zorganizujemy  „Wianków"  nad  jeziorem 
w Brennie, czy też "Wijewiady"... A jednak 
stało  się,  od  marca  tych  i  innych  imprez 
oraz  uroczystości,  tak  głęboko  zakorzenio‐
nych w naszej kulturze niestety, ale nie było.
 Na usta cisną się słowa ” JAK ŻYĆ?”
Pomimo  nastania  tak  nietypowych  czasów 
Urząd Gminy  a w głównej mierze jego pra‐
cownicy cały czas stają na wysokości zada‐
nia, ułatwiając Państwu kontakt i załatwienie
 spraw urzędowych. 
Przez dwa lata obecnej kadencji zmieniliśmy
 i nadal zmieniamy naszą gminę, pracując nad
 tym  by  w  naszej  małej  ojczyźnie  żyło  się 
Państwu  lepiej.  Konsekwentne  dążenie  do 
przemyślanych zmian umożliwiło nam prze‐
prowadzenie  wiele  kluczowych  projektów 
i zadań inwestycyjnych poprawiających stan‐
dard życia w naszej gminie. Wszystkie po‐
dejmowane  i  realizowane  działania  są 
efektem wsłuchiwania się w głosy mieszkań‐
ców, czego następstwem są liczne inwestycje,
 modernizacje i rozbudowa infrastruktury dro‐
gowej,  tworzenie  coraz  to  lepszych warun‐
ków edukacji dla naszych dzieci.
Obecnie trwa długo wyczekiwana inwestycja
 czyli remont drogi wojewódzkiej 305 i zwią‐
zana z nią zmiana oblicza Wijewa i Radomy‐
śla.  W  trakcie  tych  prac  udało  nam  się 
również na ul. W. Witosa i ul. 25 Maja wy‐
mienić wodociąg, którego koszt wyniósł pra‐
wie 500 tyś złotych.
Co roku sukcesywnie przebudowujemy ko‐
lejne drogi.  I  tak powstały ulice Ogrodowa 
i  Zbożowa  w  Brennie,  droga  w  Miastku, 
a jeszcze w tym roku rozpoczniemy działania
 na ulicy Chłapowskiego i przebudujemy uli‐
cę Lipową w Wijewie oraz w ulicę Boczną 
i Polną w Brennie wraz z drogą w Radomyślu.
Za kilka dni zaczynamy budowę kanalizacji 
w Potrzebowie, dużą i kosztowną inwestycję
 wartą łącznie prawie 7,5 miliona złotych.

Za prawie 2,5 miliona złotych przebudowali‐
śmy  i  wyremontowaliśmy  wiejskie  domy 
kultury w Wijewie i Zaborówcu, które w zna‐
cząco zmieniły obraz naszych miejscowości. 
Powstały w Brennie  i Wijewie  dwie  strefy 
aktywności  czyli  nowoczesne  place  zabaw 
dla małych  i  dużych  za  ponad 200  tysięcy 
złotych. Dzięki wsparciu zewnętrznemu po‐
większyliśmy także nasze przedszkole o ko‐
lejny  oddział,  rozbudowaliśmy  i  wypo
sażyliśmy  w  nim  kuchnię,  dzięki  temu 
wszystkie chętne dzieci z naszej gminy mają
 miejsce w przedszkolu samorządowym.
Prężnie działające na terenie naszej gminy so‐
łectwa odgrywają ważną  rolę w ożywianiu 
naszych lokalnych środowisk. W ramach fun‐
duszy sołeckich realizują one liczne pomysły
 i  przedsięwzięcia  służące  poprawie warun‐
ków życia mieszkańców.
W  chwili  obecnej  powstaje  nowe  boisko 
w Brennie, wiosną będzie już piękna mura‐
wa, a za chwilę skocznia do skoku w dal oraz
 szatnie . 
Ważna dla mnie w tej chwili jest również ko‐
lejna duża inwestycja warta 700 tysięcy zło‐
tych    w  Brennie  w  budynku  Gminnego 
Osrodka Kultury powstaje Gminny Klub Se‐
niora, wyjątkowe miejsce dla seniorów z na‐
szej gminy, celowo dla nich powstają dwie 
przestronne,  specjalnie  wyposażone  sale 
z wieloma atrakcji.
Ciągle się rozwijamy podnosząc atrakcyjność
 naszej gminy dla przyszłych inwestorów. Od‐
nosimy liczne sukcesy i zajmujemy wysokie
 miejsca w rankingach, jesteśmy wśród lide‐
rów  w  pozyskiwaniu  funduszy  unijnych 
w wielkopolsce. Gmina Wijewo należy także
 do  czołówki  gmin  w  Polsce  jeśli  chodzi 
o ilość i wysokość dofinansowania projektów
 inwestycyjnych. 
Zachęcam do dzielenia się z nami uwagami 
i pomysłami. Wspólnie budujmy przyszłość 
naszej gminy!

Projekt „Pod białoczerwoną” zakłada sfinan‐
sowanie  przez  Rząd  Rzeczypospolitej  Pol‐
skiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin

 w Polsce, której mieszkańcy dołączą do pro‐
jektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zale‐
żeć będzie od mieszkańców.  

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać od‐
powiednią ilość  w wypadku naszej gminy 
100 głosów poparcia online za pomocą ser‐
wisu internetowego. Głos poparcia dla inicja‐
tywy zakupu masztu i umieszczonej na nim 
flagi, która będzie dumnie eksponowana w cen‐
tralnym miejscu gminy, mogą oddawać  jej 
mieszkańcy.                   Ciąg dalszy na 3 stronie

„Pod biało-czerwoną” – zapraszamy do udziału w akcji!
Zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod 
honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa 
zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag dla 
każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.

Wójt Gminy Wijewo
Mieczysław Drożdżyński
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Podpisanie umów na realizację "Senior" i "Senior+"

W  dniu  1  października  gminę Wijewo  od‐
wiedził Wicemarszałek Województwa Wiel‐
kopolskiego  Pan  Wojciech  Jankowiak  oraz 
dyrektor  Wielkopolskiego  Zarządu  Dróg 
Wojewódzkich  Pan  Paweł Katarzyński. Wi‐
zyta  skupiona  była  głównie  na  obserwacji 
i analizie przebiegu inwestycji  rozbudowie 
drogi  wojewódzkiej  nr  305.  Przypominamy 
iż w ramach inwestycji przebudowane zosta‐
ną skrzyżowania i zjazdy, powstanie ścieżka 
rowerowa  z  dopuszczonym  ruchem  pie‐

szych, powstaną zatoki autobusowe, przepu‐
sty  i  kanalizacja  deszczowa.  Remont  drogi 
zapewni  mieszkańcom  gminy Wijewo  oraz 
wszystkim osobom poruszającym się tą trasę 
odpowiedni  komfort  użytkowania.  Zgodnie 
z planem roboty budowlane mają zakończyć 
się w sierpniu przyszłego roku.

Wizyta Wicemarszałka Woj. Wielkopolskiego w Gminie Wijewo
Spotkanie dotyczyło rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy 
powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego.

Umowy w ramach programów "Senior" i "Se‐
nior+", obejmują:
1. Wykonanie realizacji przedsięwzięcia pod
 nazwą:  ,,Adaptacja  pomieszczeń WDK 
Brenno celem utworzenia Klubu Seniora''
  część I Adaptacja pomnieszczeń WDK 
Brenno celem utworzenia Klubu Seniora 
w ramach projektu pn. ,,Wspieramy lokal‐
ną społeczność  Klub Seniora w Gminie
 Wijewo!''

2. Wykonanie realizacji przedsięwzięcia pod
 nazwą:  ,,Adaptacja  pomieszczeń WDK 
Brenno celem utworzenia Klubu Senio‐
ra’’ – część II Adaptacja pomieszczeń WDK
 Brenno celem utworzenia Klubu Seniora 
w ramach zadania pn. MODUŁ I – Utwo‐
rzenie i/lub wyposażenie Klubu ,,SENIO
R+’’.

Prace nad adaptacją pomieszczeń cały czas 
trwają, jednoczesnie zapraszamy do składa‐

nia oświadczenia uczestnictwa w Klubie Se‐
niora  szczegóły na stronie http://wijewo.pl 
oraz w Urzędzie Gminy Wijewo pod nr tel. 
65 549 40 85.

W dniu 16 września 2020 r. pomiędzy Gminą Wijewo reprezentowaną przez Wójta Gminy
 Pana Mieczysława Drożdżyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Krystyny 
Piasnej-Białas a Zakładem Ogólnobudowlanym Artur Cichy zostały podpisane umowy.

Ciąg dalszy z 2 strony 
Zaproponowany sposób zbiórki głosów po‐
parcia online zakłada połączenie tradycji z no‐
woczesnością.  Jest  jednocześnie całkowicie 
bezpieczny  dla  chcących  się  zaangażować 
w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczo‐
we znaczenie. „Pod białoczerwoną” to pro‐
jekt,  który ma  zjednoczyć  nasz  kraj  i  jego 
mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych
 za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, 

ale  także zachęci do patriotycznych postaw 
i dumy z bycia Polakami. 
Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod 
honorowym patronatem Prezesa Rady Mini‐
strów Mateusza Morawieckiego, będzie  się 
opierała o zapał i działanie mieszkańców na‐
szych Małych Ojczyzn. Niech białoczerwo‐
na dumnie, przez cały rok, powiewa w sercach
 naszych małych Ojczyzn!
Głosować  można  do  dnia  11  listopada

2020 r. do godziny 23:59 poprzez wypełnie‐
nie ankiety dostępnej na stronie: https://bia‐
loczerwona.www.gov.pl/. Szczegółowe info
rmacje  dotyczące  projektu  oraz  regulamin 
znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/
web/bialoczerwona/opisicelprojektu/.
Informacje ze strony: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona
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Podczas  gali,  komisja  ekspertów  wyłoniła 
najlepsze obiekty budowlane, jakie powstały 
w województwie lubuskim w 2019 r. Nagro‐
dzono architektów, projektantów oraz wyko‐
nawców  najlepszych  budynków.  Jednakże 
najważniejszym dla nas wyróżnieniem może 
pochwalić się mieszkanka naszej gminy oraz 
pracownica  Urzędu  Gminy  Wijewo  Pani 
Agnieszka  Obiora,  która  została  Laureatką 
w konkursie  na  najlepsze  prace  dyplomowe 
absolwentów kierunku architektura i budow‐
nictwo  Uniwersytetu  Zielonogórskiego.  Ty‐

tuł  nagrodzonej  pracy  magisterskiej 
to  ,,Wariantowy  projekt  naprawy  stropu 
drewnianego    w  budynku  zabytkowym 
z  1887  roku”.  Opracowanie  składało  się 
z dwóch części, w których przeanalizowano 
zagadnienia  związane  z  naprawą  i  wzmoc‐
nieniem stropów drewnianych. W pracy dy‐
plomowej  omówione  zostały  najważniejsze 
zagadnienia  dotyczące  uszkodzeń  oraz  na‐
praw  i  wzmocnień  stropów  drewnianych. 
Wyjaśniono  zagadnienia  związane  z  remon‐
tami  i  naprawami  w  budynkach  zabytko‐
wych,  w  których  to  obowiązują  dodatkowe 
zasady i ograniczenia. Część   druga opraco‐
wania  składała  się z obliczeń nośności kon‐
strukcji,  a  ze  względu  na  niewystarczającą 
nośność  stropu w budynku z 1887  r.  zapro‐
jektowano cztery metody wzmocnienia kon‐
strukcji,  a  całość  uzupełniono  o  kosztorysy 
i rysunki techniczne. 
Jest  nam  bardzo  miło,  że  w  naszej  gminie 
mieszkają tak uzdolnione osoby, które dum‐

nie reprezentują nas na tak prestiżowych im‐
prezach. 
Życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Dnia 29 września 2020 r. w Zielonogórskiej Palmiarni odbyła się Gala Budownictwa 2020.
 Głównym organizatorem imprezy była Lubuska Izba Budownictwa, Lubuska Okręgowa
 Izba Inżynierów Budownictwa oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Pracownik Urzędu Gminy Wijewo laureatem konkursu na 
najlepsza pracę dyplomową absolwentów kierunku 
budownictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego

  Zapraszamy mieszkańców gminy Wijewo, którzy ze 
względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność zaliczani 
są do grupy osób niesamodzielnych.
W ramach projektu oferujemy:
– wspólne zagospodarowanie czasu wolnego,
– zajęcia ruchowe, zdrowotne, manualne, szachowe,
– wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i  pielęgnacyj‐

nego,
– poradnictwo prawne, psychologiczne ,
– poradnictwo z zakresu farmaceutyki i dietetyki,
– wydarzenia i wyjazdy integracyjne,
– działania animacyjne,
– poczęstunek.

Uczestnictwo w Kulbie Seniora jest bezpłatne.
Szczegóły dotyczące projektu na stronach www.wijewo.pl, 
www.wijewo.gopsinfo.pl oraz w  Urzędzie Gminy Wijewo 
pod nr tel. 65 549 40 85.
 

Gminny Klub Seniora
Brenno, ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo



Wizja Lokalna wrzesień/październik 2020
5

Dzień  Edukacji  Narodowej  jest  uroczy‐
ście  obchodzony  w  instytucjach  związa‐
nych  z  oświatą.  Jest  okazją  do 
nagradzania  wyróżniających  się  nauczy‐
cieli  i  pracowników  niepedagogicznych. 
Minister  Edukacji  Narodowej wręcza  na‐
uczycielom złote, srebrne, brązowe Krzy‐
że  Zasługi,  medale  Komisji  Edukacji 
Narodowej oraz nagrody Ministra Eduka‐
cji  Narodowej  za  osiągnięcia  dydaktycz‐
nowychowawcze.  Odznaczenia  i  wy
różnienia  dla  nauczycieli  wręczane  są 
przez  kuratorów  oświaty,  władze  samo‐
rządowe  oraz  dyrektorów  szkół  na  uro‐
czystych galach. W  tym  roku ze względu 
na  obostrzenia  związane  z  COVID19 
Wójt  Gminy  Wijewo  Pan  Mieczysław 
Drożdżyński  wraz  z  Sekretarzem  Gminy 
Panią Anetą Bajon w wąskim gronie wrę‐
czyli  dyrektorom  i  nauczycielom  szkół 
oraz  przedszkola  najserdeczniejsze  ży‐
czenia  oraz  podziękowania  za  zaangażo‐
wanie,  wsparcie  podczas  wspólnych 
działań oraz za trud włożony w edukację, 

a  przede  wszystkim  za  doskonałe  kiero‐
wanie placówkami oświatowymi.

Raz  jeszcze, wszystkim Dyrektorom, Na‐
uczycielom,  Pedagogom,  Wychowaw‐
com,  Pracownikom  administracji 
i  obsługi  oświatowej  składamy  najlepsze 
życzenia.

14 października - Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dziś w Urzędzie Gminy Wijewo odbyło się uroczyste 
spotkanie z dyrektorami i nauczycielami Zespołu Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich w Brennie, Szkoły Podstawowej w Wijewie i Samorządowego 
Przedszkola w Wijewie.

1  września  1939  r.  wojska  niemieckie 
bez wypowiedzenia wojny przekroczyły 
o świcie na całej niemal długości grani‐
ce Rzeczypospolitej,  rozpoczynając  tym 
samym  pierwszą  kampanię  II  wojny 
światowej.  Osamotnione  w  walce  Woj‐

sko  Polskie  nie  mogło  skutecznie  prze‐
ciwstawić  się  agresji  Niemiec  i  so
wieckiej  inwazji dokonanej 17 września 
  łamiąc  obowiązujący  polskosowiecki 
pakt  o  nieagresji,  na  teren  Rzeczypo‐
spolitej  wkroczyły  oddziały  Armii 
Czerwonej.  Niemcy  od  kilkunastu  dni 
ponaglali  już  Sowietów,  ażeby  zajęli 
obszary  uznane  w  pakcie  Ribbentrop
Mołotow za  ich  strefę  interesów.Konse‐
kwencją  tej  sytuacji  stał  się  IV  rozbiór 
Polski  dokonany  przez  Hitlera  i  Stali‐
na. 
II  wojna  światowa  pochłonęła  ponad 
60  mln  ofiar,  wśród  nich  blisko  6  mln 
Polaków.

PZ

81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Dnia 1 września 2020 roku przypada 81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Z tej okazji Wójt Gminy Wijewo Pan Mieczysław 
Drożdżyński wraz z Zastępcą Wójta Gminy Wijewo Panem Leszkiem Józefczakiem oraz Przewodniczącą Rady Gminy Wijewo Panią 
Marią Rąk złożyli symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Wijewie.

AB



wrzesień/październik 2020 Wizja Lokalna
6

Na  terenie  gminy  Wijewo  rozpoczęła  się 
realizacja  inwestycji  pn.  „Przebudowa 
dróg  gminnych  na  terenie  Gminy  Wije‐
wo”.  Inwestycja  dofinansowana  jest  ze 
środków  Samorządu  Województwa  Wiel‐
kopolskiego  na  dofinansowanie  budowy 
(przebudowy) dróg dojazdowych do grun‐
tów rolnych. Wysokość dofinansowania ze 
środków  Samorządu  Województwa  Wiel‐
kopolskiego w Poznaniu to 125 000,00 zł. 
Całkowity  koszt  realizacji  inwestycji  wy‐
niesie  364  771,26  zł.  Zakończenie  prac 
zaplanowano na dzień 18 listopada 2020 r.
W  ramach  realizacji  zamierzenia  inwesty‐
cyjnego  wykonane  zostaną  następujące 
drogi:
1.Przebudowa  części  drogi  gminnej  na  ul. 

Gen.  Chłapowskiego  w  miejscowości 
Wijewo:
– droga o szerokości 4,5 m i długości 180 
mb o nawierzchni z masy bitumicznej,

– prace  zostaną  wykonane  przez  Firmę 
Usługowo – Handlową Jacek Malepszy 
z Leszna.

2.Przebudowa  części  drogi  gminnej  ozna‐
czonej  nr  geodezyjnym  292  i  325 
w miejscowości Radomyśl:
– droga o szerokości 4,5 m i długości 160 
mb o nawierzchni z masy bitumicznej,

– prace  zostaną  wykonane  przez  Firmę 
Usługowo – Handlową Jacek Malepszy 
z Leszna.

3.Przebudowa  części  drogi  gminnej  na  ul. 
Polnej w miejscowości Brenno:

– droga o szerokości 4,5 m i długości 103 
mb o nawierzchni z masy bitumicznej,

– prace  zostaną  wykonane  przez  Przed‐
siębiorstwo  Usługowo  Handlowe  Ry‐
szard Antkowiak z Krzycka Wielkiego

4.Przebudowa części drogi gminnej na ul. 
Lipowej w miejscowości Wijewo:
– droga o szerokości 4,5 m i długości 340 
mb o nawierzchni z masy bitumicznej,

– prace  zostaną  wykonane  przez  Firmę 
Usługowo – Handlową Jacek Malepszy 
z Leszna.

DS

Przebudowa dróg gminnych - rozpoczęcie prac w miejsco‐
wości Brenno, Wijewo i Radomyśl

AB

Dziękuję  wszystkim  rolnikom,  którzy  do 
tej  pory  wzięli  udział  w  Powszechnym 
Spisie Rolnym w Gminie Wijewo i proszę 
wszystkich,  którzy  jeszcze  nie  zdążyli  się 
spisać aby nie zwlekali do ostatniej chwili 
i spisali się jak na rolników przystało.

Drogi  rolniku,  jeśli  nie masz możliwości 
spisania  się przez  Internet u  siebie w do‐
mu, czy to za pomocą komputera, czy też 
przez  smartfona,  skorzystaj  z  pomocy 
Urzędu Gminy Wijewo! 
W siedzibie Urzędu Gminy znajduje się 

PUNKT  SPISOWY.  Jest  to  specjalnie 
dla  Ciebie  przygotowane  stanowisko 
z  dostępem  do  internetu.  Wyznaczony 
pracownik  Gminnego  Biura  Spisowego 
udzieli Ci wszelkiej pomocy przy wypeł‐
nianiu  formularza  spisowego  na  stronie 
https://spisrolny.gov.pl/.
Rolników  chętnych  do  skorzystania 
z punktu spisowego w Urzędzie prosimy 
o  wcześniejsze  telefoniczne  zgłoszenie 
takiego zamiaru pod numerem telefonu 
65 5494085 wew. 38.

Punkt  spisowy  dostępny  jest  od  1  wrze‐
śnia do 30 listopada 2020 r., w godzinach 
pracy  Urzędu  od  poniedziałku  do  piątku 
w godzinach:
poniedziałek: od 7:00 do 16:00
wtorek – czwartek: od 7:00 do 15:00
piątek: od 7:00 do 14:00

Ponadto,  wszelkich  informacji  na  temat 
„Jaj  możesz  się  spisać”  znajdziecie  Pań‐
stwo  na  stronie  internetowej  Głównego 
Urzędu  Statystycznego  pod  adresem: 
https://spisrolny.gov.pl/.  

WS

Rolniku czas się spisać! Do 30 listopada trwa obowiązkowy 
Powszechny Spis Rolny
Do 30 listopada rolnicy z Wielkopolski, podobnie jak użytkownicy gospodarstw rolnych w całym kraju mają do wypełnienia 
bardzo ważny obowiązek, czyli wzięcie udziału w Powszechnym Spisie Rolnym. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. 
prowadziły działalność rolniczą, według stanu na ten dzień. Spis dotyczy 1,5 mln gospodarstw rolnych w Polsce, w tym ok. 400 w 
gminie Wijewo.
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XIX Sesja - 10 września 2020 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIX/128/2020 w sprawie wy‐
rażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wijewo 
nieruchomości od osób fizycznych.

2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIX/129/2020 w sprawie  wy‐
rażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej wła‐
sność Gminy Wijewo, na nieruchomość stanowiącą własność 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Nadleśnictwo Wło‐
szakowice.

3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIX/130/2020 w  sprawie 
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w  Gminie Wijewo  
na rok szkolny 2020/2021.

4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIX/131/2020 w  sprawie 
zmiany uchwały Nr XLIV/246/2018 Rady Gminy Wijewo 
z  dnia 21 maja 2018r. w  sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o  charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wijewo zmienionej 
uchwałą nr XLVI/259/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lip‐
ca 2018 r.

5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIX/132/2020 w  sprawie 
zmiany uchwały Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Wijewo z  dnia 
30 grudnia 2019r. w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIX/133/2020 w  sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIX/134/2020 w  sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na 
lata 2020-2042.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpelacji.

XX Sesja - 13 października 2020 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XX/135/2020 w  sprawie 
zmiany uchwały Nr IV/28/94 Rady Gminy  w  Wijewie z  dnia 
24 października 1994 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wije‐
wo do Stowarzyszenia Gmin.

2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XX/136/2020 w  sprawie 
uchylenia uchwały nr  XIX/131/2020 Rady Gminy Wijewo 
z  dnia 10 września 2020 r. dotyczącej zmiany uchwały Nr 
XLIV/246/2018 Rady Gminy Wijewo z  dnia 21 maja 2018r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy mate‐
rialnej o  charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Wijewo zmienionej uchwałą nr  XLVI/
259/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r.

3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XX/137/2020 w  sprawie 
zmiany uchwały Nr XLIV/246/2018 Rady Gminy Wijewo 
z  dnia 21 maja 2018 r. w  sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o  charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wijewo zmienionej 
uchwałą nr XLVI/259/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lip‐
ca 2018 r.

4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XX/138/2020 w sprawie wy‐
rażenia zgody na nabycie w  drodze darowizny nieruchomo‐
ści, położonej w obrębie Potrzebowo, gmina Wijewo.

5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XX/139/2020 w sprawie okre‐
ślenia zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwator‐
skie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Wijewo.

6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XX/140/2020 w sprawie wy‐
rażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w  miej‐
scowości Brenno oznaczonej w  ewidencji gruntów jako 
działka nr 251.

7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XX/141/2020 w  sprawie 
nadania nazwy ulicy w  drodze publicznej o  kategorii woje‐
wódzkiej nr 305 położonej w części południowej wsi Wijewo 
od skrzyżowania z ul. Siedmiórki w kierunku wsi Radomyśl.

8. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XX/142/2020 w  sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpelacji.

Komisja stała rady odbyła dwa posiedzenia: 8 września 2020 r. 
oraz 12 października 2020 r. 
Na posiedzeniu złożono wnioski w  sprawie oświetlenia, znaków 
drogowych, remontu drogi 305, zakupu urządzeń pomiaru pręd‐
kości oraz zamontowanie progów zwalniających.

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.

XIX i XX Sesja Rady Gminy Wijewo

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo

Maria Rąk

Uwaga!
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz rosnącą liczbą zakażeń, uprzejmie informujemy,

iż od dnia 28 października 2020 r. do odwołania nastąpi zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy Wijewo 
dotycząca wprowadzenia dwuzmianowego systemu czasu pracy.

Bieżąca obsługa interesantów w Urzędzie odbywać będzie się w godzinach od 6:00 do 13:00.
Zachęcamy do załatwiana spraw poprzez kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu, tj. od godziny 

6:00 do 13:00 oraz od godziny 14:00 do 21:00 pod numerem telefonu 65 549 40 85, a także za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wijewo@wijewo.pl oraz poczty tradycyjnej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
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1. 11.08.2020 r. - Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Potrzebowo do gniazda 
szerszeni przy budynku domu kultury w Potrzebowie.

2. 13.08.2020 r. - Poczet sztandarowy z OSP Brenno i OSP Wijewo 
uczestniczył we mszy odpustowej w Charbielinie.

3. 13.08.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo, OSP Brenno, 
OSP Potrzebowo do pożaru barakowozu w Brennie. 

4. 17.08.2020 r. - Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do pożaru sadzy 
w kominie w Wijewie.

5. 19.08.2020 r. - Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Brenno do pożaru lini 
średniego napięcia w Miastku. 

6. 21.08.2020 r. - Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w  Lesznie zadysponowało zastęp z   OSP Wijewo i  OSP Brenno 
do plamy oleju na ulicy Wincentego Witosa w Wijewie.

7. 26.08. 2020 r. - Poczet sztandarowy z OSP Brenno i OSP Wijewo 
uczestniczył w  uroczystościach odpustowych w  Górce Duchow‐
nej.

8. 31.08.2020 r. - Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do gniazda szer‐
szeni w Radomyślu.

9. 01.09.2020 r. - Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP 
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo i OSP Brenno do 

pożaru samochodu ciężarowego na odcinku drogi Radomyśl - 
Lgiń.

10. 03.09.2020 r. - Odbyła się wizytacja Ośrodka Wczasowego 
"Campus Karolina" w  Brenno-Ostrów przez strażaków z  naszej 
Gminy.

11. 04.09.2020 r. - Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do pożaru 
sadzy w kominie w Brennie.

12. 10.09.2020 r. - Odbyło się szkolenie dla strażaków z  Brenna 
i Wijewa z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

13. 17.09.2020 r. - Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do gniazda 
szerszeni przy budynku mieszkalnym w Zaborówcu

14. 25.09.2020 r. - Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP W Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do pożaru 
sadzy w kominie w Brennie

15. 27.09.2020 r. - Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w  Lesznie zadysonowało zastęp z  OSP Wijewo do plamy 
oleju na ulicy Zachodniej w Wijewie.

16. 02.10.2020 r. - Odbyły się ćwiczenia z  użyciem piany gaśni‐
czej dla jednostek z Brenna, Wijewa i Potrzebowa.  

17. 08.10.2020 r. - Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno i OSP Wije‐
wo do wypadku drogowego w Zaborówcu.

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

Komendant Gminny
Leszek Wolniczak

Sołectwo WIJEWO planuje realizacje na‐
stępujących przedsięwzięć:
1. Przebudowa  chodnika  na  ul.  Lipowej 
w miejscowości Wijewo.

2. Remont  wigwamu  w  miejscowości 
Wijewo.

3. Zakup  tłucznia  na  drogi  gruntowe 
w  miejscowości  Wijewo  wraz  z  ich 
utwardzeniem.

Sołectwo BRENNO planuje realizacje na‐
stępującego przedsięwzięcia:
1. Remont  Sali  w Wiejskim  Domu  Kul‐
tury w miejscowości Brenno.

Sołectwo  ZABORÓWIEC  planuje  reali‐
zację następujących przedsięwzięć:
1. Budowa  budynku  do  obsługi  imprez 

sportowych  w  miejscowości  Zaboró‐
wiec – II etap.

2. Organizacja  festynu  rodzinnego  „Po‐
żegnanie wakacji” w miejscowości Za‐
borówiec.

Sołectwo  POTRZEBOWO  planuje  reali‐
zację następujących przedsięwzięć:
1. Modernizacja  budynku  do  obsługi  im‐
prez  sportowych  w  miejscowości  Po‐
trzebowo.

2. Przebudowa  Wiejskiego  Domu  Kultu‐
ry w miejscowości Potrzebowo.

3. Organizacja  festynu  rodzinnego 
w miejscowości Potrzebowo.

Sołectwo  MIASTKO  planuje  realizację 
następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa  oświetlenia  ulicznego 
w miejscowości Miastko.

2. Organizacja  festynu  sołeckiego  z  oka‐
zji Dnia Dziecka i Święta Plonów.

Sołectwo RADOMYŚL planuje realizację 
następujących przedsięwzięć:
1. Organizacja  festynu  rodzinnego 
w miejscowości Radomyśl.

2. Utwardzenie  tłuczniem  dróg  gmin‐
nych w miejscowości Radomyśl.

Sołectwo PRZYLESIE planuje  realizację 
następującego przedsięwzięcia:
1. Opracowanie  dokumentacji  technicz‐
nej na potrzeby budowy drogi gminnej 
na  odcinku  od  drogi  wojewódzkiej 
nr 305 do miejscowości Przylesie.

Plan realizacji przedsięwzięć sołeckich na rok budżetowy 2021

Drogie  Druhny  i  Druhowie  oraz  Pani  dy‐
rygent Izabela Górna.
Od marca w  związku  z  pandemią  korona‐
wirusa,  nie  spotykaliśmy  się  na  próbach 
chóru,  nie  ma  występów  ani  innych  im‐

prez kulturalnych, brak  spotkań wywołuje 
obawy o nasze  śpiewanie.  Jednak nie mo‐
żemy  tracić  ducha  i  nadziei,  że  te  trudne 
czasy miną. Zbliża się święto patronki, or‐
ganistów, dyrygentów  i chórów – Św. Ce‐
cyli.  Śpiewając  dajemy  ludziom  radość, 

nadzieję  i wiarę  na  lepsze  czasy. Myślmy 
pozytywnie i żyjmy nadzieją. Pozdrawiam 
wszystkich chórzystów. Cześć pieśni! 

            Prezes Chóru Hejnał
       Józef Wojciech

Cześć pieśni!
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Pasowanie na przedszkolaka
Tradycją  Samorządowego  Przedszkola 
w Wijewie  jest  to,  że  w  Dzień  Edukacji 
Narodowej  odbywa  się  Pasowanie  na 
Przedszkolaka. Wtedy to nowi członkowie 
naszej wspólnoty stają się nareszcie pełno‐
prawnymi  przedszkolakami!  Tegoroczne 
pasowanie  było  inne  niż  zwykle,  gdyż  ze 
względu  na  sytuację  epidemiologiczną, 
każda  grupa  obchodziła  uroczystość 
w  swojej  sali.  Pani  Dyrektor,  w  asyście 
pani  sekretarki,  dzielnie  kroczyła  od  sali 
do  sali,  "uzbrojona" w kredkę do pasowa‐
nia. Wszystkie panie nauczycielki  przygo‐
towały  swoje  dzieci  do  tego  wydarzenia 
każda  grupa  miała  własny  występ  arty‐
styczny.  Po  uroczystym  ślubowaniu  oraz 

przejściu  przez  symboliczną  bramkę,  Pani 
Dyrektor    pasowała  nowoprzyjęte  dzieci 
na  przedszkolaki.  Każde  pasowane  dziec‐
ko  otrzymało  pamiątkowy  dyplom  i  pa‐
cynki  na  paluszek,  a  Rada  Rodziców 
zafundowała  całemu  przedszkolu  pyszne 
ciasteczka.  W  naszej  najmłodszej  grupie 
były dziś pasowane wszystkie dzieci. Z tej 
okazji grupę Kotków odwiedził Wójt Gmi‐
ny Wijewo  Pan Mieczysław Drożdżyński. 
Po  oficjalnej  części  i  występie  artystycz‐
nym, dzieci, które zamieniły  się  tego dnia 
w prawdziwe kotki, zostały uroczyście pa‐
sowane  przez  Panią  Dyrektor.  Pan  Wójt 
złożył  przedszkolakom  gratulacje  i  wrę‐
czył  upominki  z  logo  gminy.  Mamy  na‐

dzieję,  że  ten  wyjątkowy  dzień  na  długo 
pozostanie w pamięci dzieci.
Dziękujemy  serdecznie  Radzie  Rodziców 
za upominki.

          
AMW

Dzień  Przedszkolaka  w  Samorządowym 
Przedszkolu  w Wijewie  upłynął  pod  zna‐
kiem  sportu  i  świetnej  zabawy.  Pogoda 
nam  dopisała,  dlatego  mogliśmy  zorgani‐
zować Olimpiadę na boisku Orlik dla grup 
starszych  i  atrakcyjne  zabawy  (w  tym 
sportowe)  na  placu  zabaw  dla  maluchów. 
O godzinie 10:00 wszystkie grupy opuści‐
ły  budynek  przedszkola  i  przystąpiły  do 
muzycznej  rozgrzewki.  Potem  grupy 
młodsze  malowały  na  folii,  puszczały 
wielkie bańki mydlane i bawiły się w róż‐
ne  zabawy  ruchowe,  m.in.  z  uwielbianą 

przez  dzieci  chustą Klanzy. Grupy  starsze 
poważnie podeszły do konkurencji  sporto‐
wych  emocje  podczas  zawodów  były 
ogromne.  Starszaki  mogły  wykazać  się 
szybkością, zwinnością, a także poćwiczyć 
motorykę małą. Nasze pięcio i sześciolat‐
ki  kształtowały  dzisiaj  postawę  sportową 
i ćwiczyły zasady  fair play. Panie nauczy‐

cielki natomiast wykazały się ogromną po‐
mysłowością  podczas  organizowania 
konkurencji. Zabawa była wspaniała! Pod‐
czas  przerwy  wszystkie  dzieci  pokrzepiły 
się soczkami zakupionymi przez Radę Ro‐
dziców, a na koniec każdy uczestnik zaba‐
wy otrzymał pamiątkowy medal.

Dzień przedszkolaka

MK
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Nasze  przedszkolaki  doskonale  wiedzą, 
że  aby  być  zdrowym,  należy  się między 
innymi    prawidłowo  odżywiać.  Podczas 
zajęć  dzieci  miały  okazję  poznać  różne‐
go  rodzaju  owoce  i  warzywa.  Z  myślą 
o  witaminach  przedszkolaki  z  grup 
„Kotki”, „Pszczółki”, „Rybki”, „Motyle” 
wraz  z  wychowawczyniami  postanowiły 
przygotować  sok  owocowowarzywny. 

Dzieci  zapoznały  się  najpierw  z  działa‐
niem  sokowirówki,  czyli  urządzenia  do 
robienia  soku. Grupa  „Jeżyki” natomiast 
wykonała  przepiękną  kompozycję 
z  owoców  na  talerzykach,  „Biedronki” 
zrobiły  pyszną  sałatkę  owocową, 
a  „Wiewiórki”  koktajl  z  truskawek. 
Wszystko  odbyło  się  przy  zachowaniu 
zasad  higieny,  z  którymi  również  warto 

zapoznawać  dzieci.  Degustacja  była 
oczywiście… najpyszniejsza!

Wszyscy mamy ładne minki, bo zjadamy witaminki!
NG

Fundacja  Zaczytani.org  wspólnie 
z  Alior  Bankiem  w  ramach  programu 
edukacyjnego  stworzyli  bajki  edukacyj‐
ne.  Tematem  przewodnim  są  Nowe 
technologie.  Bajki  zabierają  czytelni‐
ków w pełen humoru świat zwierząt za‐
mieszkujących  sawannę.  W  naszych 
szkołach  w  Wijewie  i  Brennie  ucznio‐

wie  klas  IIII  na  zajęciach w bibliotece 
właśnie  zapoznali  się  z  bohaterami 
pierwszej bajki "Boa dusi, kiedy musi". 
Razem  z  głównymi  bohaterami: wężem 
boa  Ulką,  żółwiem  Justyną  i  słoniem 
Bolkiem  dowiadują  się  o  zaletach 
korzystania  z  Internetu  ale  również  o 
zagrożeniach z niego płynących. 

Zaczytani.org w bibliotekach szkolnych
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30  września  2020  roku  odbyła  się  bardzo 
ważna uroczystość  – Pasowanie na Ucznia. 
Dzieci klasy pierwszej przygotowywały się 
do tej uroczystości od początku roku szkol‐
nego  pod  okiem  swojej  Wychowawczyni 
Pani  Magdaleny  Wojciech.  Uczyły  się 
dzielnie wierszy,  piosenek  i wytrwale  ćwi‐
czyły  podczas  prób.  Tego  dnia  panowała 
świąteczna  atmosfera.  Dzieci  ubrane 
w świąteczne stroje galowe, przepiękna de‐
koracja sali  to wszystko po to, aby ślubo‐
wanie  pierwszaków  wypadło  jak 
najbardziej  uroczyście.  Uczniowie  klasy 
pierwszej  przedstawili  program  artystycz‐
ny.  Wzorowo  zaprezentowali  swoje  umie‐
jętności  recytatorskie,  wokalne  i  spra
wnościowe.  Najważniejszym  momentem 
uroczystości było złożenie przez dzieci uro‐
czystego  ślubowania  oraz  Pasowanie  na 
Uczniów, którego dokonała Dyrektor Szko‐
ły  Pani  Barbara  Wilińska.  W  ten  sposób 
pierwszoklasiści  zostali  oficjalnie  włączeni 
do  grona  Uczniów  Szkoły  Podstawowej 
w  Brennie.  Ukoronowaniem  aktu  pasowa‐
nia  było  wręczenie  pamiątkowych  dyplo‐
mów  oraz  legitymacji  uczniowskich  przez 
Panią Wychowawczynię. Również koleżan‐
ki  i  koledzy  z  klas  starszych  przywitali 

pierwszoklasistów.  Złożyli  im  serdeczne 
życzenia  z  okazji  ich  święta  oraz  wręczyli 
upominki. Rada Rodziców również złożyła 

najserdeczniejsze życzenia i gratulacje.
EG

Uczniowie klasy I szkoły podstawowej ser‐
decznie  dziękują  starszym  koleżankom 

i  kolegom  za  miłe  słowa,  życzenia  oraz 
upominki.  Te    ważne  chwile  związane  ze 
szkołą  utkwią  im  na  długo w  pamięci. Na 
pewno  Uczniowie  będą  starali  się  swoim 

zachowaniem  i nauką  sprawiać  radość Ro‐
dzicom i Nauczycielom.

Uczniowie klasy I wraz z Wychowawczynią

Pasowanie na Ucznia w Zespole Szkół w Brennie

Już od najmłodszych  lat wychowawcy  i na‐
uczyciele starają się kształcić i wychowywać 
uczniów  w    duchu  poszanowania  środowi‐
ska przyrodniczego. W myśl  hasła „ Myśleć 
globalnie  –  działać  lokalnie”  wychowawcy 
klas  I –  III Zespołu Szkół w Brennie   z za‐
chowaniem  zasad  bezpieczeństwa  1  paź‐
dziernika  2020 r. postanowili  zorganizować 

wycieczkę    do  Ośrodka  Edukacji  Leśnej 
„Zaskroniec”  w  Koczurach.  Głównym  ce‐
lem naszego wyjazdu było zapoznanie dzieci 

ze zwierzyną i roślinnością tam występującą. 
Spacerując  z  leśniczym  panem  Markiem 
Wąsowiczem  obserwowaliśmy  naturalny 
ekosystem  świata  roślin  i  zwierząt.  Każdy 
starał się usłyszeć i zapamiętać jak najwięcej 
leśnych  odgłosów.  Usłyszeliśmy  wiele  cie‐
kawostek  na temat  życia zwierząt szczegól‐
nie  tych  ,  które  trafiają  do  „  ochronki  dla 
zwierząt” poszkodowane przez kontuzje, po‐

krzywdzone  przez los, co  uniemożliwia im 
życie w  naturze.  Dzieci  chętnie  zbierały  do 
„kącika przyrody” skarby, które pozostawiła 

w lesie „Pani Jesień”. Po edukacyjnych zaję‐
ciach  nastał  czas  przyjemnego wypoczynku 
przy  ognisku.  Nasza  współpraca    z  Nadle‐
śnictwem Włoszakowice  trwa  już  kilka  lat, 
a  jak  wiadomo  szkoły  często  włączają  się 
w różnego rodzaju akcje ekologiczne. Sezon 
w  pełni,  drzewa  uginają  się  pod  ciężarem 
kasztanów. Kasztany,  to obok wrzosów, żo‐
łędzi,  jarzębiny    i  chłodnych  poranków       
oznaka, że już jesień. Schylają się po nie nie 
tylko przedszkolaki, ale i uczniowie młodsi  
i  starsi.  Łącząc  przyjemne    z  pożytecznym, 
tym    bardziej,  że  to  nie  ciężka  praca,  a  za‐
wsze  jakiś  grosik  wpadnie.  Szkoła  Podsta‐
wowa w Brennie  postanowiła zorganizować 
„  Kasztanobranie”.  W  miesiącu  wrześniu 
i październiku 2020 r. uczniowie klas I  VIII 
już po raz trzeci  zbierali kasztany dla zwie‐
rząt  leśnych. Udało nam się zebrać całkiem 
sporo  zapasów,  a mianowicie  767  kg  owo‐
ców  kasztanowca.  Zebrane  jesienne  dary 
przekazaliśmy do Nadleśnictwa. Otrzymane 
pieniądze  za  ten  cenny dar  uczniowie prze‐
znaczą na cele klasowe. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom 
za  pomoc  w  dowiezieniu  kasztanów  do 
szkoły  i  zaangażowanie  w  akcję.  Uczniom 
dziękujemy za zapał w zbieraniu kasztanów. 
Zimą zwierzęta będą miały ucztę.    MZ

Leśne skarby Pani Jesieni
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Biblioteka  szkolna  Zespołu  Szkół 
w Brennie już po raz kolejny przyłączyła 

się  do  ogólnopolskiej  wieczornonocnej 
akcji  Noc  w  bibliotece  promującej  czy‐
telnictwo  i  biblioteki. W  tym  roku  Noc 

Bibliotek odbywała się pod hasłem „Kli‐
mat  na  czytanie”  i  wzięła  w  nim  udział 
klasa  IV. Wieczór  rozpoczęliśmy od wy‐
jaśnienia  w  formie  zabawy  regulaminu 
do  Wojewódzkiego  Konkursu  Literac‐
kiego „BaśnioBranie”, który  jest częścią 
projektu  czytelniczokulturalnego  Sło‐
woDziej.  Nie mniej  zabawy  dostarczyły 
nam  rozgrywki  sportowe  w  duchu  gry 
fair.  Następnie,  już  w  bibliotece,  poroz‐
mawialiśmy  o  naszych  ulubionych 
książkach  i  wysłuchaliśmy  fragmentu 
książki „Pal przekleństwa” o przygodach 
niesfornych  braci   Alrika  i  Vigo,  który 
wciągnął  nas  w  odkrywanie  tajemnic 
podziemnej  biblioteki.  Wieczór  zakoń‐
czyliśmy  projekcją  filmu.  Dziękuję 
uczestnikom  za  zaangażowanie  i  dobry 
humor  w  trakcie  imprezy  oraz  współor‐
ganizatorom:  pani  Agacie  Sadowskiej
Nędzy  i  pani  Małgorzacie  Adamczak
Mindak.

AD

Noc w bibliotece

7  października  2020  r.  klasy  VIa  i  VIb 
Szkoły Podstawoej w Brennie wyjechały 
na  lekcje  edukacyjne  do  Poznania.  Lek‐

cja  muzealna    „Fałszerze  dzieł  sztuki” 
odbyła  się  w  Muzeum  Narodowym. 
Uczniowie  dowiedzieli  się:  czym  jest 
magia obrazu? Poznali historię kradzieży 

obrazu Claude Moneta „Plaża w Pourvil‐
le”.  Dzięki  rozmowie  przy  różnych 
obiektach  utrwalili  pojęcia  takie  jak: 
oryginał,  kopia,  replika,  falsyfikat,  eks‐
pozycja. Na koniec dzielnie zmierzyli się 
z zadaniami warsztatowymi w przestrze‐
niach  galerii,  które  pozwoliły  wyćwi‐
czyć spostrzegawczość oraz poznać  inne 
dzieła  sztuki  z  poznańskiej  kolekcji. 
W Teatrze Wielkim – Operze odbyła  się 
„Lekcja    baletowa”,  podczas  której 
uczniowie  poznali  historię  baletu  oraz 
podjęli  zadania  praktyczne  z  zakresu 
tańca  baletowego.  Poznali  pięć  podsta‐
wowych pozycji nóg, technikę pracy rąk, 
wykonując  zadania  na  macie  oraz  przy 
drążku. Ćwiczyli piruety oraz skok bale‐
towy  „sissone”.  Zadania    realizowali 
z  dużą  odwagą,  w  skupieniu  i  z  uśmie‐
chem  na  twarzy.  Był  to  dzień  praktycz‐
nej nauki poprzez spotkanie ze sztuką.

AN

Z wizytą w muzeum i teatrze

Szkolne  Koło  Wolontariatu  Zespołu 
Szkół  w  Brennie  „Młodzi  Pomagacze” 
przystąpiło  do  III  edycji  Ogólnopolskie‐
go  Programu  Edukacyjnego  dla  Szkół 
„Działaj  z  imPETem!”  Jest  to  kampania 
społeczno ekologiczna, która ma na celu 
edukację  w  zakresie  prawidłowej  segre‐
gacji odpadów ze szczególnym uwzględ‐

nieniem  butelek  PET  oraz  ich 
recyklingu. W  ramach  programu wolon‐
tariusze  przeprowadzają  zajęcia  w  kla‐
sach  I  –  IV  wprowadzających  ich 
młodszych  kolegów  w  tematykę  segre‐
gacji odpadów.

AD

Działamy z imPETem
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Zdążyłam!  Jeszcze  w  wakacje.  Szczegól‐
nie  o  tej  porze  roku brakuje krwi,  dlatego 
bardzo  mi  zależało,  aby  się  nią  jak  naj‐
szybciej podzielić. Z różnych przyczyn nie 
mogłam  zrobić  tego  wcześniej. Ale  może 
tak miało być, bo tego dnia spotkałam mi‐
łego, starszego Pana. Minęliśmy się w po‐

czekalni Centrum Krwiodawstwa. 
,,  Do  widzenia  Pani.  Ja  już  ostatni  raz. 
Z  racji  wieku  nie  mogę  już  więcej  odda‐
wać krwi. Zrobiłem swoje. Ale w totolotka 
nie  wygrałem. Nie miałem  tyle  szczęścia, 
co mój  syn. Rok  temu  został  dawcą  szpi‐
ku. Pomyślnie. Szczęściarz z niego. Rozu‐
mie  Pani,  bo  oddać  szpik,  to  tak  jakby 
wygrać  w  totolotka. Ale  w  tym  totolotku 

stawką jest ratowanie życia! Może pani się 
uda. Tego życzę” I wyszedł, a ja zostałam. 
Lekko oszołomiona…
Bez poklasku, nie dla ilości lajków, po ci‐
chu,  z  tak  ogromną  troską  o  drugiego 
człowieka.  I  tak  niezmiennie  do  końca, 
przez  tyle  lat.  Dla  mnie  to  Bohaterstwo. 
Przykład.  Inspiracja.  Doładowanie.  Na 
dalsze  lata. To  jest  dobry  dzień  –  pomy‐
ślałam.          

    Magdalena Klamka

"Wygrać w totolotka"
Felieton Pani "od fikołków".

Pomagajmy,  jeśli  nam  zdrowie  na  to  po‐
zwala.  Od  momentu  wejścia  do  szpitala 
zachowane  są  szczególne  środki  ostrożno‐
ści. Nie bójmy się…, może i my kiedyś ta‐
kiej pomocy będziemy potrzebować.
Aby oddać krew w szpitalu w Lesznie, na‐
leży  wcześniej  umówić  się  w  Centrum 
Krwiodawstwa pod nr telefonu: 65 525 31 
16.  Zostaniecie  Państwo  poinformowani 
o  zachowaniu  szczególnych  środków 
ostrożności, oraz zostanie przeprowadzona 
krótka rozmowa.
A  potem  już  z  górki.  Sama  przyjemność 

i satysfakcja, że możemy pomóc.
Pozdrawiam!

        Magdalena Klamka

Apeluję o oddawanie krwi!

Adres gabinetu: ul. Fryderyka Chopina 58, 64-140 Włoszakowice
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„Menopauza.  Podróż  do  esencji  kobie‐
cości” Agnieszka Maciąg
Menopauza  jest początkiem „złotego cza‐
su” w życiu kobiety. Jest naturalnym eta‐
pem i warto się do niego przygotowywać, 
mając 30, 40 lat. To od naszych nawyków 
żywieniowych i stylu życia zależy, jaki ten
 czas dla nas będzie. Nie jesteśmy skazane 
na cierpienie, dyskomfort i trudne dolegli‐
wości! Nie jesteśmy niewolnicami naszych
 hormonów − to my tworzymy nasze życie,
 samopoczucie i zdrowie! To wszystko na‐
prawdę jest w naszych rękach.
Okres  menopauzy  daje  nam  wspaniałe 
możliwości rozwoju. Możemy z nich sko‐
rzystać, jeśli w pełni zrozumiemy ten pro‐
ces  na  poziomie  ciała,  emocji  i  ducha. 
Jeżeli dobrze wykorzystamy ten czas, wte‐
dy  wejdziemy  na  poziom  mistrzyni,  bę‐
dziemy  cieszyć  się  doskonałym 
samopoczuciem,  zdrowiem,  witalnością 
i młodością do późnych lat. Jak tego doko‐
nać? O tym mówi ta książka. Napisałam ją
 dla kobiet w wieku od 35 do 135 lat!
Życzę Wam pięknego, mądrego, cudowne‐
go czasu przejścia!
Z miłością  Agnieszka
To  zupełnie  nowe  i  świeże  spojrzenie  na 
okres  menopauzy,  choć  czerpie  także  ze 
starożytnej  mądrości.  Niezwykle  ważna, 
potrzebna i wartościowa książka, napisana 
dla kobiet przez kobietę przechodzącą me‐
nopauzę.

„Śladem zbrodni” Gerritsen Tess
Nikt nigdy nie miał poznać tej tajemnicy…
 Przez dwadzieścia lat śmierć jej rodziców, 
agentów  brytyjskiego  wywiadu,  otaczała 
zmowa  milczenia.  Gdy  Beryl  Tavistock 
wreszcie  przypadkowo  poznaje  przebieg 

dramatycznych wydarzeń, przeżywa szok. 
Ojciec brutalnie zamordował matkę, a na‐
stępnie popełnił samobójstwo? Oboje byli 
komunistycznymi  szpiegami?  Nie  może 
w to uwierzyć. Postanawia odkryć, co sta‐
ło się naprawdę.
Śledztwo  rozpoczyna  w  Paryżu,  gdzie 
przed laty wydarzyła się tragedia. Z bratem
 i  zaprzyjaźnionym  agentem  CIA  wpada 
w  sam  środek  szpiegowskiej  afery  i  bez‐
względnej gry służb. Nie zdaje sobie spra‐
wy, że szukając prawdy, wydaje na siebie 
wyrok śmierci…

„Zanim powróci strach” Taylor C. L.
Czasem twoja pierwsza miłość nie pozwa‐
la ci odejść…
Kiedy Lou Wandsworth uciekała ze swoim
 nauczycielem,  Mikiem  Hughesem,  do 
Francji, była przekonana, że jest on miło‐
ścią jej życia. Jednak Mike nie był tym, za
 kogo go uważała. I zrobił coś, co sprawiło,
 że jej życie legło w gruzach.
Teraz trzydziestodwuletnia Lou dowiaduje
 się,  że  Mike  jest  związany  z  nastolatką, 
Chloe Meadows. Nie mogąc pozwolić na 
to, by historia się powtórzyła, kobieta wra‐
ca do domu, by skonfrontować się ze swo‐
im byłym i wszystkim, co jej zrobił.
Jednak Mike jest drapieżcą najgorszego ga‐
tunku  i  chociaż  Lou  próbuje  walczyć 
o sprawiedliwość, może znów stać się jego
 ofiarą…

„Wszystkie nasze dni” Sońska Natalia
Nina ma wiele szczęścia i robi w życiu to, 
co naprawdę kocha. Zamiłowanie do pięk‐
na  i  harmonii,  wrodzony  talent  organiza‐
cyjny oraz dyplom z zarządzania pozwalają
 jej unikać monotonii i nudy. Kobieta pro‐

wadzi własną firmę, organizując przyjęcia 
weselne, jednak obowiązki i pośpiech po‐
twierdzają pewną zasadę – szewc bez bu‐
tów  chodzi.  Zapracowana  Nina  nie  ma 
nawet głowy do tego, by zaplanować swój 
własny ślub!
Na szczęście u jej boku trwa wierny narze‐
czony. Nina marzy o tym, by przeżyć z uko‐
chanym  ten  jeden wyjątkowy  dzień,  lecz 
codzienność skutecznie odciąga ją od snu‐
cia  planów  o  delikatnej,  koronkowej  su‐
kience  czy małym  przyjęciu w  bajecznie 
przystrojonym ogrodzie. Choć są z Mate‐
uszem zgodni, że nie należy specjalnie się 
spieszyć, komuś zabraknie wreszcie  cier‐
pliwości…
Czy prawdą jest, że jeśli człowiek kocha, 
to zawsze poczeka?

„Opowiem ci, mamo, co jeździ na dwóch
 kołach” Brykczyński Marcin
Składak Romek, Jednokółko i Motorynka 
zapraszają w podróż! W muzeum poznamy
 welocypedy i bicykle, pościgamy się z ro‐
werami szosowymi, na rowerach miejskich
 odwiedzimy Holandię, a na skuterach Wło‐
chy, rowerami transportowymi przewiezie‐
my  ładunek,  na  hulajnogach  zrobimy 
szalone akrobacje, wybierzemy się na gór‐
ską wycieczkę, targi motocyklowe i żużel. 
Trzeba będzie zajechać też do serwisu… Na
 szczęście w rowerowej osadzie znajdziemy
 czas na odpoczynek i prawdziwą grę. Ka‐
ski na głowy! Drogi rowerowe czekają!
Jest to wspaniała książka do czytania i oglą‐
dania. Ćwiczy spostrzegawczość, umiejęt‐
ność  opowiadania,  pobudza  zaintere
sowanie  światem,  ale  przede  wszystkim 
jest fantastyczną zabawą oraz sposobem na
 miłe i twórcze spędzenie czasu.

Nowości w bibliotece

„Menopauza. Podróż do esencji 

kobiecości” Agnieszka Maciąg
„Śladem zbrodni” Gerritsen Tess „Zanim powróci strach” Taylor C. L. „Wszystkie nasze dni” Sońska Natalia



Wizja Lokalna wrzesień/październik 2020
15



wrzesień/październik 2020 Wizja Lokalna
16

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie, ul. Powstańców Wlkp.19
www.gok.wijewo.pl, tel. 65 549 44 03, e-mail: gok@wijewo.pl

Redakcja: Leszek Bajon (redaktor naczelny), Natalia Sobczuk, Katarzyna Mirecka
Skład: Leszek Bajon

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skracania i adiustacji nadesłanych materiałów.

Plan zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie
Sekcja Dni oraz godzina zajęć Sala WDK

Cheerleaderki Środa - 18:00 Wijewo

Mażoretki
(dwie grupy) Piątek - 17:00 i 18:00 Wijewo

W niedzielę, 13 września 2020 r. odbyła się re‐
alizacja projektu ‘’Młodzieżowych Wulkanów
 Partycypacji’’, do której wolontariusze Szkol‐
nego  Koła Wolontariatu  ‘’Niezapominajka’’ 
przygotowywali się od dłuższego czasu. W ra‐
mach przygotowań odbyły się warsztaty pod‐
czas których nasi wolontariusze uczyli się, jak

 planować  i organizować ciekawe  inicjatywy 
oraz dowiedzieli się w jaki sposób angażować
 innych do działania. Uzyskana kwota 2000 zł 
za zakwalifikowanie się do projektu , pozwo‐
liła na przygotowanie atrakcyjnego przedsię‐
wzięcia.
Wolontariusze Szkolnego Koła ‘’Niezapomi‐
najka” to wspaniali, młodzi ludzie, którzy po‐
maganie mają już we krwi. Angażując się już 
w niejedną inicjatywę wykazali się ogromnym
 zaangażowaniem  i kreatywnością. Chcą być 
dla innych i to liczy się najbardziej. Podczas 
niedzielnego finału projektu wystawili teatrzyk
 kukiełkowy – Bajki Niezapominajki, pt: ‘’Czer‐
wony Kapturek’’ i ‘Trzy małe świnki”. Swoje 
role  odegrali  cudownie,  przyciągając  uwagę 
widzów. W tym miejscu pozostaje nam tylko 
pogratulować Rodzicom tak wspaniałych dzie‐
ci, którzy poświęcając czas dla innych, poka‐
zują  nie  tylko  swoje  wielkie  serce,  ale   
i niezwykłe talenty. A my, opiekunowie cieszy‐

my się, że mamy w naszej szkole tak cudow‐
nych  wolontariuszy.  Duma  rozpiera  nas 
wszystkich! Przed naszymi wolontariuszami 
jeszcze wiele atrakcji w ramach projektu. Uro‐
czysta Gala podsumowująca całe przedsięwzię‐
cie oraz 3 – dniowy wyjazd do Warszawy. 
Z całego serca dziękujemy naszym gościom, 

którzy wsparli realizację naszego projektu: Ka‐
baretowi Bez Nazwy z Wijewa za cudowny 
występ,  uśmiech i dobrą energię, którą dzielą

 się z innymi oraz Dąbrówce Knop   młodej, 
uzdolnionej absolwentce naszej szkoły za baj‐
kowy występ.
Całość inicjatywy tak by się nie udała, gdyby 
jak zawsze niezawodna pomoc Pań z Koła Go‐
spodyń Wiejskich z Wijewa. Podziękowania 
dla DJ Przemka Wolniczaka za profesjonalne 
nagłośnienie  oraz  dla Grzegorza Klamki  za 
uwiecznienie naszej inicjatywy na zdjęciach. 
Dziękujemy również Pani Wiolecie Górnej za
 dobre serce oraz Gminnemu Ośrodkowi Kul‐
tury za możliwość skorzystania z sali. Jesteście
 wszyscy dla innych i to od Was tego się uczymy!
Dziękuję Pani Edycie Cieślik – Mehr  za  po‐
moc w przygotowaniach projektu. 
Projekt sfinansowany przez Narodowy Insty‐
tut Wolności  Centrum Rozwoju Społeczeń‐
stwa  Obywatelskiego  w  ramach  Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.# FIO2020
 #Wartodziałać! Stowarzyszenie ZMW Przy‐
byszewo.                Magdalena Klamka

Finał projektu ‘’Młodzieżowych Wulkanów Partycypacji’’ w Szkole Podstawowej w Wijewie

Fitness Poniedziałek i Piątek - 19:45 Wijewo

Joga Poniedziałek - 18:00
Środa - 18:00

Wijewo
Zaborówiec

Taniec dla 
dzieci Środa - 15:45 Wijewo

Plastyka Wtorek - 16:15
Wtorek - 17:30

Brenno
Zaborówiec




