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XVIII Sesja Rady Gminy.

Powszechny Spis Rolny.

Jubileusze 50-lecia pożycia 
małżeńskiego.

Jednomyślne absolutorium 
dla Wójta Gminy Wijewo.

100-lecie przyłączenia 
Wijewa, Potrzebowa 
i Radomyśla do Polski.

Informacje nt. Bonu 
Turystycznego.

Rok  2020  zapisze  się  na  kartach  naszej 
historii  jako  ten wyznaczający  szczegól‐
ną  rocznicę  odzyskania  niepodległości 
przez  Wijewo,  Potrzebowo  i  Radomyśl. 
Po  latach  zaborów,  zmian  w  granicach, 
w roku 1920 nasze miejscowości ponow‐

nie  znalazły  się  na  mapach  niepodległej 
Polski.
17  lipca  br.  w  towarzystwie  zaproszo‐
nych  gości, między  innymi  Starosty  Po‐
wiatu Leszczyńskiego oraz władz Gminy 
Wijewo  upamiętniliśmy  jubileuszową   
setną  rocznicę    odsłonięciem  pamiątko‐
wej  tablicy na której  znalazły  się nazwi‐
ska  działaczy  niepodległościowych  oraz 

powstańców wielkopolskich, którzy wal‐
nie przyczynili się do włączenia Wijewa, 
Potrzebowa  i  Radomyśla  do  Polski. 
W  ramach  uroczystości  odśpiewano 
hymn  Polski,  odczytano  wszystkie  na‐
zwiska  znajdujące  się  na  tablicy  oraz 

Wójt  Gminy  Wijewo  Pan  Mieczysław 
Drożdżyński  przekazał  pamiątkową  fla‐
gę  Polski  delegacji mieszkańców,  złożo‐
nej  z  potomków  wspomnianych  wyżej 
działaczy.  Tablica  została  również  po‐
święcona  przez  proboszcza  parafii Bren‐
no ks. Andrzeja Sotka, następnie złożone 
zostały  wiązanki  kwiatów  przez  Wójta 
Gminy  Wijewo,  delegację  Rady  Gminy 

Wijewo oraz delegację sołtysów Wijewa, 
Potrzebowa i Radomysla.
Kolejna  część  obchodów  odbyła  się 
w  formie  uroczystej  akademii  na  sali 
WDK  w  Wijewie,  która  zgromadziła 
liczne  grono  zaproszonych  gości  i  która 
przede  wszystkim  przypomniała  nam 
tamte  czasy,  ale  również  pobudziła  do 
refleksji. Mieszkańcy Wijewa,  Potrzebo‐
wa  i  Radomyśla  przygotowali  część  ar‐
tystyczną –  recytację wierszy oraz  część 
muzyczną  na  której  prezentowane  były 
patriotyczne utwory. 

Dokończenie na stronie 6

„...człowiek swoją głębszą tożsamość ludzką łączy z przynależnością do narodu, swoją zaś 
pracę pojmuje także jako pomnażanie dobra wspólnego wypracowanego przez jego 
rodaków, uświadamiając sobie przy tym, że na tej drodze praca ta służy pomnażaniu 
dorobku całej rodziny ludzkiej” - Jan Paweł II

100-lecie przyłączenia Wijewa, Potrzebowa 
i Radomyśla do Polski



lipiec/sierpień 2020 Wizja Lokalna
2

Szanowni Państwo!
z wielką przyjemnością, witam w kolejnym 
numerze Wizji Lokalnej. Za nami okres letni,
 czas  wzmożonej  aktywności  związanej 
z  pracami  rolnymi,  ale  również  czas odpo‐
czynku i relaksu. Teraz przed nami rok szkol‐
ny  2020/21    rok  szczególny  z  uwagi  na 
pandemię i konieczność prowadzenia proce‐
su edukacyjnego i wychowawczego w trud‐
nych  warunkach.  Ze  względu  na  wciąż 
trwającą pandemię powakacyjny powrót do 
szkół nie będzie taki, jak co roku. Zdaję so‐
bie sprawę z obaw związanych z epidemią, 
ale  dołożyliśmy wszelkich  starań  by  nowy 
rok szkolny pomimo zagrożenia zakażeniem
 koronawirusem SARS CoV2 był bezpiecz‐
ny. Stąd też bazując na wytycznych Główne‐

go Inspektora Sanitarnego, rekomendacjach 
Ministerstwa  Zdrowia  oraz  Ministerstwa 
Edukacji  Narodowej  przygotowaliśmy  od‐
powiednie  procedury  zapewniające naszym 
uczniom i nauczycielom możliwie bezpiecz‐
ne warunki do pracy i nauki.
17 lipca br. w naszej gminie odbyła się uro‐
czystość  poświęcona  wyjątkowemu  wyda‐
rzeniu  100lecia  przyłączenia  Wijewa, 
Potrzebowa i Radomyśla do Polski, podczas 
której  odsłonięto  pamiątkową  tablicę  z  na‐
zwiskami  działaczy  i  powstańców,  którzy 
przyczynili się do odzyskania niepodległości
 na  terenach  naszych  ziem. Tegoroczne  ob‐
chody na długo pozostaną w naszej pamięci 
nie tylko ze względu na okrągłą rocznicę, ale
 przede wszystkim ze względu na wyjątkowy
 program artystyczny jaki wspólnymi siłami 
przygotowaliśmy w ścisłym reżimie sanitar‐
nym. Dzięki takiej uroczystości daliśmy wy‐
raz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym
 dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. 
Kolejną wyjątkową uroczystością były jubi‐
leusze czterech par małżeńskich, które zosta‐
ły  uhonorowane  medalami  za  50lecie 
pożycia małżeńskiego przyznane przez pre‐

zydenta RP. Doczekać  tak pięknego  jubile‐
uszu…..
Jednakże ostatni okres to nie tylko czas uro‐
czystości,  ale  również  czas  inwestycji, 
wzmożonej  pracy  i  pozyskiwania  środków 
finansowych.  Podpisaliśmy  umowę  w  ra‐
mach  kolejnej  edycji  konkursu  ”Pięknieje 
wielkopolska  wieś”,  oddaliśmy  do  użytku 
miedzy innymi pomost na jeziorze Lincjusz.
Informuję  o  powszechnym  spisie  rolnym, 
który rozpoczyna się już od pierwszego wrze‐
śnia!
Z  okazji  udzielonego  absolutorium  bardzo 
serdecznie dziękuję tym wszystkim którzy ze
 mną  wspólpracują  w  imię  dobra  naszej 
gminy, nadal wspólnie realizujmy to, co so‐
bie założyliśmy.
Apeluję również o przestrzeganie zasad hi‐
gieny  i  o  stosowanie  się  do  wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra
 Zdrowia  w  celu  minimalizacji  zagrożenia 
rozprzestrzeniania się wirusa.
Życzę udanej lektury!

                Wójt Gminy Wijewo
                         Mieczysław Drożdżyński

Podpisanie umów na udzielenie pomocy finansowej 
w ramach X edycji konkursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś''

Dnia 23  lipca 2020  r. pomiędzy Wojewódz‐
twem  Wielkopolskim  reprezentowanym 
przez  Zarząd Województwa Wielkopolskie‐
go, w imieniu którego działa Krzysztof Gra‐
bowski  –  Wicemarszałek  Województwa 
Wielkopolskiego a Gminą Wijewo reprezen‐
towaną  przez Mieczysława  Drożdżyńskiego 
  Wójta  Gminy  Wijewo  zostały  podpisane 
umowy  na  udzielenie  pomocy  finansowej, 
której przedmiotem są:
1. Udzielenie z budżetu Województwa Wiel‐
kopolskiego  pomocy  finansowej  w  formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na współ‐

finansowanie  projektu  pn.  ,,Utworzenie 
miejsca rekreacji i wypoczynku przy budyn‐
ku  do  obsługi  imprez  sportowych  w  miej‐
scowości Potrzebowo w ramach zadania pn. 
Zakup placu zabaw w miejscowości Potrze‐
bowo’’,  zgodnie  z  Uchwałą  nr  XX/370/20 
Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego 
z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: wyra‐
żenia  zgody  na  przekazanie  przez  Woje‐
wództwo Wielkopolskie pomocy finansowej 
jednostkom  samorządu  terytorialnego  oraz 
zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Wo‐
jewództwem  Wielkopolskim  a  jednostkami 
samorządu terytorialnego w ramach X edycji 
konkursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś’’.
Gmina Wijewo, Sołectwo Potrzebowo otrzy‐
ma maksymalne dofinansowanie w wysoko‐
ści 30 000,00 zł.
2. Udzielenie z budżetu Województwa Wiel‐
kopolskiego  pomocy  finansowej  w  formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na współ‐
finansowanie projektu pn.  ,,Zagospodarowa‐
nie  przestrzeni  publicznej  w  Brennie  na 
centrum  sportowo    rekreacyjne    etap  I 
w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa 

boiska  sportowego do piłki nożnej w Bren‐
nie  na  kompleks  sportowy’’,  zgodnie 
z  Uchwałą  nr  XX/370/20  Sejmiku  Woje‐
wództwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 
2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prze‐
kazanie  przez Województwo Wielkopolskie 
pomocy  finansowej  jednostkom  samorządu 
terytorialnego  oraz  zawarcia  w  tej  sprawie 
umów  pomiędzy  Województwem  Wielko‐
polskim a jednostkami samorządu terytorial‐
nego  w  ramach  X  edycji  kon
kursu ,,Pięknieje wielkopolska wieś’’.
Gmina Wijewo,  Sołectwo  Brenno  otrzyma 
maksymalne  dofinansowanie  w  wysokości 
30 000,00 zł.

DS

Wymierne korzyści finansowe w ramach kolejnej edycji konkursu "Pięknieje 
wielkopolska wieś".
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Dnia 29  lipca 2020 r. w sali WDK w Wije‐
wie odbyła  się  sesja  absolutoryjna na której 
radni  Gminy  Wijewo  podjęli  Uchwałę  Nr 
XVIII/125/2020 w  sprawie  udzielenia Wój‐
towi  Gminy Wijewo  absolutorium  z  tytułu 
wykonania  budżetu  za  2019  rok. W  głoso‐
waniu wzięło udział 12 z 15 radnych  wszy‐
scy obecni głosowali za jej przyjęciem.
"Z  okazji  uzyskania  absolutorium  składamy 
serdeczne  gratulacje,  jednocześnie  wiążąc 
nadzieję w tym , że wysiłek Pana w zakresie 
realizacji  gospodarki  finansowej  zostanie 
doceniony  także  w  kolejnych  latach,  bo‐
wiem  zrealizowane  teraz  inwestycje  będą 
służyć  kolejnym  pokoleniom  mieszkańców 
naszej Gminy. Udowodnił Pan,  że  jest wój‐
tem niezwykle  skutecznym,  potrafiącym  re‐
alizować  potężne  projekty,  podejmując 
śmiałe  decyzje,  a  Pana  owocna  praca  przy‐
czynia  się  do  rozwoju,  postępu  i  promocji 
naszej Gminy.
Życzymy  wytrwałości,  pełnej  realizacji  zo‐
bowiązań  i  oczekiwań mieszkańców Gminy 
Wijewo. Niech kolejne lata będą wypełnione 
sukcesami, społeczną akceptacją, niech staną 

się  źródłem  satysfakcji  i motywacji  do  dal‐
szej pracy."

Składają:
Rada Gminy Wijewo, Pracownicy Urządu 
Gminy  Wijewo,  Pracownicy  Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Wijewie, 
Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Kultury 
w Wijewie, Pracownicy Gminnej Bibliote‐
ki Publicznej w Wijewie.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Wijewo
Pana Mieczysława Drożdżyńskiego
Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy 
nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę 
organu wykonawczego - wójta w zakresie działalności finansowej gminy.

Na  Jeziorze  Lincjusz  w  miejscowości 
Miastko  ukończone  zostały  prace  nad  po‐
mostem drewnianym. Projekt został współ‐
finansowany  przez  Samorząd  Woje
wództwa  Wielkopolskiego  w  ramach 
uprzednio  złożonego  wniosku  na  dofinan‐
sowanie  zadań  z  zakresu  infrastruktury  tu‐
rystycznej. W  ramach  zakresu  rzeczowego 
powstał pomost o długości 12 mb i szeroko‐
ści  3 mb,  kończący  się  altaną  tj.  platformą 
widokową,  na  której  zamontowane  zostały 

ławki,  balustrada  i  drabinka  zejściowa. 
Efektem  planowanego  zadania  polegające‐
go  na  budowie  pomostu  na  Jeziorze  Lin‐
cjusz  jest  przede  wszystkim  zaspokajanie 
potrzeb  mieszkańców,  turystów,  żeglarzy, 
kajakarzy,  wędkarzy  w  zakresie  turystyki 
kwalifikowalnej.
Przypominamy, że pomoc finansowa zosta‐
ła udzielona tylko 4 jednostkom samorządu 
terytorialnego,  co  świadczy  o  staraniach 
władz  Gminy Wijewo  w  pozyskanie  środ‐

ków unijnych,  by  nasza  gminy  stawała  się 
coraz piękniejsza.

PZ

Pomost na Jeziorze Lincjusz w Miastku oddany do użytku
Zadanie inwestycyjne z  zakresu upowrzechniania turystyki dla Gminy Wijewo pn. 
"Wykonanie pomostu drewnianego na Jeziorze Lincjusz w  miejscowości Miastko" 
w wysokości 19 tyś zł. zrealizowane zgodnie z planem.
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Szanowni Państwo,
sprawne  przeprowadzenie  wyborów  Pre‐
zydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  na‐
szej  Gminie  było  możliwe  dzięki 
intensywnej  pracy  i  zaangażowaniu  wielu 
ludzi,  którym  w  tym  miejscu  chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować. Szczegól‐
ne  podziękowania  składam  Obwodowym 
Komisjom  Wyborczym,  w  których  zasia‐
dało  16 osób,  uczestniczyli w  szkoleniach 
i  czynnościach  komisji  przed  wyborami 
oraz  w  dniu  wyborów  i  w  nocy  po  za‐
mknięciu lokali wyborczych. 
Bardzo dziękuję za dobrą i owocną współ‐
pracę:
  Przewodniczącym,  Zastępcom  Przewod‐
niczących  i  Członkom  Obwodowych 
Komisji  Wyborczych  z  terenu  Gminy 
Wijewo,

  operatorom  obsługi  informatycznej  Ob‐
wodowych Komisji Wyborczych,

  gospodarzom  obiektów  oraz  dyrekcjom 
i  pracownikom  jednostek,  w  których 
znajdują się  lokale Obwodowych Komi‐

sji Wyborczych,
 pracownikom Urzędu Gminy w Wijewie 
zaangażowanym  przed  dniem  wyborów 
oraz w dniu głosowania, pełniącym dżur 
w Urzędzie.

Powyższa kolejność nie oznacza hierarchii 
ważności – każda z osób czy instytucji sta‐
nowi  bardzo  istotny  i  niezbędny  element 
w  całym  procesie  przygotowania  oraz 
przebiegu każdej kolejnej akcji wyborczej, 
dlatego  dziękuję  wszystkim  z  równą  mo‐
cą. 

Szczególne  słowa  podziękowania  kieruję 
do  osób  najbliżej  współpracujących  ze 
mną  przy  organizacji  wyborów,  których 
wkład pracy  jest nieoceniony  i na których 
mogłam i mogę zawsze liczyć:
  Pani  Grażynie  Głuszak  –  Urzędnikowi 
Wyborczemu Gminy Wijewo,

  Pani  Paulinie   Zając    – Koordynatorowi 
Gminnemu ds. Informatyki,

  Pani Aleksandrze Wasyliszyn  –  referen‐
towi ds. obywatelskich .

Dziękując  za  to,  co  było,  liczę  na  dalszą 
owocną współpracę.
Wybory  przebiegły  w  naszej  gminie  bez 
zakłóceń, a  frekwencja wyniosła 67,70 % 
(ogółem  w  Polsce  –  68,18%,  w Wielko‐
polsce  –  69,25%,  a w  powiecie  leszczyń‐
skim 67,30%). 
Dziękuję  tym  wszystkim  mieszkańcom, 
którzy wzięli udział w wyborach i tym sa‐
mym przyczynili się do umacniania demo‐
kratycznych  form udziału w  sprawowaniu 
władzy. Życzę Państwu satysfakcji z doko‐
nanych wyborów i zachęcam do aktywne‐
go udziału w kolejnych wyborach. 
Wybory Prezydenta RP przeszły już do hi‐
storii. 

Z wyrazami wdzięczności i uznania

Wójt Gminy Wijewo
Mieczysław Drożdżyński

Pełnomocnik OKW nr 46 w Lesznie
Joanna Zając

Podziękowania Wójta Gminy Wijewo dla mieszkańców

Na  dzień  30  czerwca  2020  r.  Gminę 
Wijewo  zamieszkiwały  3904  osoby 
(w tym zameldowane na pobyt stały 3805, 
na pobyt czasowy 99).

Miejscowość  Ogólna liczba ludności
BRENNO 1265
WIJEWO 1428
POTRZEBOWO  389
RADOMYŚL  195
ZABORÓWIEC  337
MIASTKO  131
PRZYLESIE   60
RAZEM 3805

W pierwszym półroczu  2020  r.  zanotowa‐
no  20  urodzeń,  w  tym    11  chłopców  i  9 
dziewczynek. 

Zmarło 26  mieszkańców naszej gminy, 22 
mężczyzn  i 4 kobiety .

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br.  
przyjęto  93 wnioski  o wydanie  dowodów 
osobistych. W analogicznym okresie w ro‐
ku 2019 – 168,  a w 2018 – 213.

Trochę historii:

Stan  ludności na dzień 1 stycznia 1949 r.

GMINA BRENNO

Miejscowość                 Łącznie
BRENNO      803
WIJEWO     808
POTRZEBOWO     313
RADOMYŚL     266
ZABORÓWIEC     274
MIASTKO     109
RAZEM                  2573

Miejscowość     Mężczyźni  Kobiety
BRENNO          370           433
WIJEWO          379           429
POTRZEBOWO          160           153
RADOMYŚL           70           196
ZABORÓWIEC           127           147
MIASTKO           58             51
RAZEM         1164         1309

Opracowanie:
JZ

Rozkład mieszkańców Gminy Wijewo 
z podziałem na miejscowości w 2020 r.

Rozkład mieszkańców Gminy Wijewo 
z podziałem na miejscowości w 1949 r.

Informacja o stanie ludności na dzień 30 czerwca 2020 r.
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„W  imieniu  Prezydenta  Rzeczypospolitej 
Polskiej  mam  zaszczyt  wręczyć  Państwu 
medal  za  długoletnie  pożycie”    usłuszała 
każda  z  par  jubilatów  biorąca  udział 
w uroczystości.
W piątek 21 sierpnia  2020 roku w Wiejskim 
Domu  Kultury    w Wijewie  zorganizowano 
wyjątkową  uroczystość  wręczenia  medali 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Medale te nadawane są przez Prezydenta RP 
i  stanowią nagrodę dla osób, które przeżyły 
50  lat  w  jednym  związku  małżeńskim. 
W ubiegłym roku, aż 5 par z naszej Gminy 
obchodziło  swój  jubileusz.    Wójt  Gminy 

Wijewo  w  imieniu  Prezydenta 
Rzeczypospolitej  Polskiej  wręczył  parom 
medale  za  długoletnie  pożycie  małżeńskie. 
To  wielki  honor  dla  mnie,  że  mogę 
przekazać Państwu  tak wyjątkowe życzenia 
z  okazji  złotych  godów. Medale,  które  dziś 
Państwu  mam  zaszczyt  przekazać,  to 
najwyższe odznaczenia w Polsce jakie mogą 
otrzymać małżonkowie, powiedział  podczas 
wręczania wójt.
W  piątkowej  uroczystości  uczestniczyły 
cztery  pary  obchodzące  50  lat  wspólnego 
życia.  Po  akcie  dekoracji,  wręczeniu 
legitymacji  i  listów  gratulacyjnych  była 

muzyka,  tort,  lampka  szampana,  upominki, 
kwiaty i pamiątkowe zdjęcia.
Jubileusz  50lecia  pożycia  małżeńskiego   
świętowali:
Gierlich Kazimierz i Urszula,
Jurgawka  Stanisław i Irena,
Zielnica Bogumił i Genowefa,
John Ryszard i Bogumiła

Jubileusz  pożycia  małżeńskiego  to  piękna 
i wzruszająca chwila.
Wszystkim  jubilatom  życzymy  kolejnych 
wspólnych lat w zdrowiu i szczęściu.

Jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Wijewo
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy do wyjątkowych uroczystości, 
w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. 50- lecie Pożycia Małżeńskiego jest 
to Jubileusz jakim mogą pochwalić się nieliczne  pary małżeńskie. Złote Gody to nie‐
zwykłe święto dla par małżeńskich, które przez życie od pięćdziesięciu lat idą wspól‐
nie, będąc dla siebie wsparciem, pociechą i bratnią duszą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie informuje, 
o możliwości składania wniosków o przyznanie:

– Zasiłku rodzinnego – kryterium dochodowe 674zł na 
osobę w rodzinie,

– Świadczeń z  funduszu alimentacyjnego - kryterium do‐
chodowe 900zł na osobę w rodzinie,

– Świadczenia „Dobry Start”  (300+) dla uczniów rozpoczy‐
nających rok szkolny 2020/2021.

Wnioski można składać w formie:
– elektronicznej - już od 1 lipca 2020 r. (za pomocą: PUE 

ZUS, bankowości elektronicznej czy za pośrednictwem 
strony empatia.mrpips.gov.pl)

– tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2020 r. w godzi‐
nach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wijewie.

W 2020r. nie będzie naboru nowych wniosków o świad‐
czenie „500+”. Aktualnie każdy kto pobiera świadczenie 
„500+” ma to świadczenie przyznane do 31.05.2021 r. 
Wnioski o  to świadczenie przyjmowane będą dopiero 
w 2021 r.

Terminy składania wniosków na okres świadczeniowy 2020/2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wijewie
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Dokończenie z pierwszej strony

W  specjalnym  wystąpieniu  adiunkt  Mu‐
zeum Ziemi Wschowskiej Pan Przemysław 
Wojciech  przedstawił  zarys  historyczny  te‐
renów  Gminy  Wijewo,  kładąc  nacisk  na 
ukazanie  patriotycznego  ducha  mieszkań‐
ców, działaczy i powstańców, którzy wyszli 
z inicjatywą walki o swoja małą ojczyznę.
Sołtys wsi Wijewo Danuta Leśna zaprezen‐
towała  pamiątkową  książkę    album  "Kie‐
dyś i dziś". Zawarte w niej zostały: historia 
Wijewa,  Potrzebowa  i  Radomyśla  (100  lat 
naszych  ziem  w  pigułce),  opisy  i  historia 
wszystkich  organizacji,  działających  daw‐
niej  i  dziś  oraz  biogramy  Ojców  Naszej 
Wolności wraz  z  ponad  350  zdjęciami. Do 

powstania  książki  przyczyniło  się  wiele 
osób  jednak  bezpośrednim  inicjatorem  po‐
mysłu była Rada Sołecka Wijewa – z głów‐
nym  redaktorem  w  osobie  Reginy  Sobol, 
która  wspólnie  z  córką  Martyną  Wolnik 
pracowała nad jej składem. Książki podaro‐

wane zostały Wójtowi Gminy Wijewo, Sta‐
roście  Powiatu  Leszczyńskiego, 
proboszczowi  parafii  Brenno,  Radom  So‐
łeckim  Potrzebowa  i  Radomyśla,  oraz 
przedstawicielom organizacji społecznych.
Organizatorami uroczystości obchodów 100

lecia  przyłączenia  Wijewa,  Potrzebowa 
i  Radomysla  byli:    Wójt  Gminy  Wijewo 
Pan Mieczysław Drożdżyński oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Wijewie przy współpra‐
cy  z Radami Sołeckimi Wijewa, Potrzebo‐
wa i Radomysla. LB
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Od 1 września 2020  r.,  przez  trzy miesią‐
ce,  na  terenie  całego  kraju,  prowadzony 
będzie  Powszechny  Spis  Rolny.  Zgodnie 
z  ustawą  z  31  lipca  2019  r.  o  powszech‐
nym  spisie  rolnym  w  2020  r.  (Dz.  U. 
z 2020  r. poz. 443), obowiązek udzielenia 
informacji  w  spisie  spoczywa  na  użyt‐
kowniku  gospodarstwa  rolnego,  za  które‐
go  uważa  się  osobę  fizyczną  lub  prawną 
oraz  jednostkę  organizacyjną  niemającą 
osobowości  prawnej,  faktycznie  użytkują‐
cą gospodarstwo rolne (tj. na której rachu‐
nek  i  w  której  imieniu  gospodarstwo  jest 
prowadzone i która jest odpowiedzialna za 
gospodarstwo  prawnie  i  ekonomicznie), 
niezależnie od tego, czy jest właścicielem, 
dzierżawcą  tego  gospodarstwa  czy  też 
użytkuje je z innego tytułu (np. na podsta‐
wie umowy ustnej lub bezumownie) i nie‐
zależnie  od  tego,  czy  grunty  wchodzące 
w  skład  gospodarstwa  rolnego  są  położo‐
ne na terenie jednej czy kilku gmin.

Pytania  w  ankiecie  obejmują  11  działów: 
użytkowanie  gruntów;  powierzchnia  za‐
siewów  i  inna;  zwierzęta  gospodarskie; 
nawożenie;  ochrona  roślin;  budynki  go‐
spodarskie; ciągniki maszyny i urządzenia 
rolnicze;  działalność  gospodarcza;  struk‐
tura  dochodów;  aktywność  ekonomiczna; 
chów i hodowla ryb. Dane zbierane w Po‐
wszechnym  Spisie  Rolnym  2020  dotyczą 
zasadniczo  stanu  w  dniu  1  czerwca  2020 
r.  ,  jednak  część  z  nich  zawierać  będzie 
odniesienie  do  12  miesięcy  poprzedzają‐
cych tę datę. 
Poprzedni  spis  rolny  odbył  się  w  roku 
2010.  Jego  wyniki  zestawione  ze  spisem 
z 2002 roku, czyli na dwa  lata przed wej‐
ściem  Polski  do  Unii  Europejskiej,  uwi‐
doczniły  duże  zmiany  w  użytkowaniu 

gruntów rolnych oraz powierzchni i struk‐
turze zasiewów w Wielkopolsce:
– korzystną  tendencję  zmniejszania  się 
liczby  gospodarstw  rolnych,  przy  jed‐
noczesnym  wzroście  średniej  po‐
wierzchni  użytków  rolnych  (UR) 
z  9,00  ha  do  11,05  ha.  Odnotowano 
również  wzrost  udziału  –  w  ogólnej 
liczbie gospodarstw –  tych podmiotów, 
które prowadzą działalność rolniczą;

– zmiany  w  strukturze  gospodarstw  rol‐
nych.  Znacznie  spadła  (o  ponad  ¼) 
liczba  gospodarstw  najmniejszych 
o powierzchni 0–5 ha UR i 5–20 ha UR 
(o  10,5%).  Na  zbliżonym  poziomie 
utrzymała się liczba gospodarstw z gru‐
py obszarowej 20–50 ha UR. Natomiast 
znacznie  wzrosła  liczba  gospodarstw 
największych  o  powierzchni UR  50  ha 
i więcej (o 35,7%). Zmiany te są jednak 
powolne,  a  udział  gospodarstw  o  po‐
wierzchni użytków rolnych 15 ha i wię‐
cej  wynosił  zaledwie  16,4%,  podczas 
gdy  gospodarstwa  najmniejsze  (o  po‐
wierzchni 0–5 ha UR) stanowiły prawie 
53%  ogółu  gospodarstw  w  wojewódz‐
twie wielkopolskim;

– zmniejszenie  liczby  gospodarstw  rol‐
nych  z  działalnością  rolniczą,  głównie 
na  skutek  zaniechania  prowadzenia  tej 
działalności  przez  jednostki  najmniej‐
sze  (spadek  o  ponad  ½  liczby  gospo‐
darstw  o  powierzchni  0–1  ha  UR 
i o 16,7% – o powierzchni 1–2 ha UR). 
Jednocześnie  odnotowano  korzystne 
zjawisko zwiększania  się  liczby gospo‐
darstw  największych  prowadzących 
działalność  rolniczą  (wzrost o ponad ¼ 
liczby  gospodarstw  o  powierzchni 
użytków rolnych 30 ha i więcej, w tym 
o  ponad  40%  –  gospodarstw  o  po‐

wierzchni 50 ha i więcej);
– niewielkie  zmniejszenie  ogólnej  po‐
wierzchni  gruntów w  użytkowaniu  go‐
spodarstw  rolnych  z  2001,6  tys.  ha  do 
1999,2  tys.  ha,  tj.  o  2,4  tys.  ha 
(o 0,1%);

– zmniejszenie powierzchni użytków rol‐
nych z 1819,3 tys. ha do 1797,0 tys. ha, 
tj.  o  22,3  tys.  ha  (o  1,2%). W  ogólnej 
powierzchni  użytków  rolnych  domino‐
wał  udział  powierzchni  zasiewów 
(82,3%), który w porównaniu z 2002 r. 
wzrósł o 2,1 pkt. proc.;

– zwiększenie ogólnej powierzchni zasie‐
wów z 1458,2 tys. ha do 1479,3 tys. ha, 
tj. o 21,2 tys. ha (o 1,4%);

– zmiany w strukturze zasiewów i upraw, 
w  której  zmniejszyła  się  powierzchnia 
uprawy  zbóż  ogółem  z  1142,4  tys.  ha 
do 1083,9 tys. ha (o 5,1%), ziemniaków 
z 71,5  tys. ha do zaledwie 40,0  tys. ha 
(o  44,1%)  i  buraków  cukrowych 
z 54,0 tys. ha do 42,8 tys. ha (o 20,7%), 
wzrosła  natomiast  powierzchnia  upraw 
rzepaku  i  rzepiku  z  64,8  tys.  ha  do 
138,2  tys.  ha  (o  113,2%)  oraz  upraw 
pastewnych z 85,5 tys. ha do 133,8 tys. 
(o 56,5%), a także grupy upraw zalicza‐
nych do „pozostałych” z 36,7 tys. ha do 
38,4 tys. ha (o 4,6%);

– zwiększenie  udziału  powierzchni  sa‐
dów  w  ogólnej  powierzchni  użytków 
rolnych z 0,9% do 1,3%;

Należy się spodziewać, że przemiany pol‐
skiego  rolnictwa,  obserwowane  w  ostat‐
nich  3  dekadach,  a  zwłaszcza  od  wejścia 
Polski  do  Unii  Europejskiej,  wspierane 
przez programy Wspólnej Polityki Rolnej, 
uległy  nasileniu  w  ciągu  ostatniego  dzie‐
sięciolecia.  Znajdujemy  potwierdzenie 
tych  tendencji  w  prowadzonych  co  roku 
reprezentacyjnych  badaniach  rolniczych, 
czyli  prowadzonych  na  części  gospo‐
darstw.                 Dokończenie na następnej stronie

Powszechny Spis Rolny 2020!
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XVIII Sesja - 29 lipca 2020 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/123/2020 
w  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo wotum 
zaufania.

2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/124/2020 
w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania 
budżetu Gminy Wijewo za rok 2019.

3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/125/2020 
w  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wijewo 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/126/2020 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVIII/127/2020 

w  sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wijewo na lata 2020-2042.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpelacji.
Komisja stała rady odbyła 1 posiedzenie w  dniu 27 lipca 
2020r. Na posiedzeniu złożono wnioski w  sprawie 
oświetlenia, przycięcia gałęzi oraz remontu drogi 305.

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

XVIII Sesja Rady Gminy Wijewo

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo

Maria Rąk

1. 19.06.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Potrzebowo 
do gniazda os w budynku mieszkalnym w Potrzebowie.

2. 22.06.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo do 
pożaru samochodu  w Lginiu.

3. 30.06.2020 r. OSP Brenno oraz Komenda Miejska PSP 
w  Lesznie zorganizowała warsztaty z  ratownictwa wod‐
nego na jeziorze Breńskim dla jednostek z Powiatu Lesz‐
czyńskiego które specjalizują się w tej dziedzinie a są to: 
JRG Leszno, OSP Osieczna, OSP Włoszakowice, OSP Świę‐
ciechowa, OSP Brenno. 

4. 30.06.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Brenno do 
wypadku drogowego za Zaborówcem.

5. 02.07.2020 r. Poczty sztandarowe  Jednostek Ochotni‐
czych Straży Pożarnych naszej gminy uczestniczyły w od‐
puście Wieleńskim. 

6. 06.07.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w  Lesznie zadysponowało zastęp z   OSP Wijewo do 
pożaru trawy przy ul.Handlowej w Wijewie.

7. 19.07.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Brenno 
z pontonem do poszukiwań zaginionej osoby na  jeziorze 
Dominickim.

8. 27.07.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Brenno do 
zabezpieczenia zerwanej lini energetycznej w  Brenno-
Ostrów.

9. 09.08.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo do 
udzielenia pierwszej pomocy przed medycznej osobie 
w Wijewie.

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

Komendant Gminny
Leszek Wolniczak

Dokończenie z poprzedniej strony

Jednak  pełen  ich  obraz  możemy  uzyskać 
jedynie  w  Powszechnym  Spisie  Rolnym, 
jedynym  badaniu  pełnym,  prowadzonym, 
zgodnie  z  zaleceniami  Komisji  Europej‐
skiej,  co  10  lat  i  dającym możliwość  do‐
konywania porównań międzynarodowych. 
Czy  polskie  rolnictwo  podąża  ścieżkami 
przemian  podobnymi  do  tych,  wybiera‐
nych  przez  rolnictwo  niemieckie,  francu‐
skie  czy  włoskie,  czy  znalazło  własną 
drogę rozwoju? 
Czy  potencjał  ekonomiczny  rodzimych 

gospodarstw rolnych pozwala im konkuro‐
wać  na wspólnym  europejskim  rynku  rol‐
nym? 
I czy prawdą jest, że polskie rolnictwo jest 
bardziej ekologiczne?
Na  te  i  inne  pytania  szukamy  odpowiedzi 
w  Powszechnym  Spisie  Rolnym  2020. 
Znajdziemy  je  gdy  użytkownicy  gospo‐
darstw  rolnych,  zgodnie  z  nałożonym  na 
nich  obowiązkiem wezmą  udział  w  bada‐
niu prowadzonym od 1 września do 30  li‐
stopada 2020 r. 
Spiszmy się jak na rolników przystało!
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Organizatorami konkursu na biogram oso‐
by  zasłużonej  dla  powrotu  Wijewa,  Po‐
trzebowa  i  Radomyśla  do  Polski  była 
Rada Sołecka Wijewo wspólnie  ze Szkołą 
Podstawową  w  Wijewie.  Wpłynęły  trzy 
prace  i  jury postanowiło przyznać:  I miej‐
sce Oktawii Pałasz z kl. Vb oraz nagrodę – 
bon podarunkowy w wysokości  100  zł  do 

wykorzystania w sklepie Empik, a dwa na‐
stępne  zespoły  w  składzie  Julia  Jazdon 
i Maria Sobol z klasy Vb oraz Dawid Za‐
miatała  i  Maciej  Ciesielski  z  klasy  VIa 
uhonorować  nagrodami  za  udział  w  kon‐
kursie  bonami w wysokości  50  zł  do wy‐
korzystania w sklepie Empik.

Dziękujemy  uczniom  za  zainteresowanie 
oraz udział w konkursie.
„Pokłon złożyliśmy ludziom minionym
I dom odtąd mieliśmy w historii”

      Cz. Miłosz

Rada Sołecka Wijewa

Wyniki konkursu "Krzyk rozpaczy z Wijewa - 1920"

Podpisano  ustawę  o  Polskim  Bonie Tury‐
stycznym.  Zakładowi  Ubezpieczeń  Spo‐
łecznych  przypadła  rola  utworzenia, 
dostosowania  i  utrzymania  infrastruktury 
informatycznej do obsługi Bonu.
Świadczenie w formie bonu turystycznego 
będzie  przyznawane  na  dziecko,  na  które 
przysługuje świadczenie wychowawcze lub
 dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na 
każde dziecko przysługuje jeden bon w wy‐
sokości 500 zł. W przypadku dziecka nie‐
pełnosprawnego  przysługuje  dodatkowy 
bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł.
Za  pomocą  bonu  będzie  można  płacić  za 
usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na 
terenie  Polski.  Bon  będzie  ważny  do  31 
marca 2022r. i nie będzie podlegał wymia‐
nie  na  gotówkę  ani  inne  środki  płatnicze. 
Prawo do bonu będzie ustalane na podsta‐
wie informacji z bazy danych Ministerstwa 
Rodziny Pracy  i Polityki Społecznej przez 
Polską Organizację Turystyczną (POT).
Obsługa bonu będzie odbywać się w syste‐
mie teleinformatycznym ZUS. Aby skorzy‐
stać  z  Bonu  wystarczy  mieć  konto  na 
Platformie  Usług  Elektronicznych  (PUE) 

ZUS.  Bon  będzie  tam  czekał  na  osoby 
uprawnione. Będzie go można aktywować 
w  dowolnym momencie  (np.  na  kilka  dni 
przed  planowanymi wakacjami),  po  poda‐
niu  danych  kontaktowych  (adres  email 
i nr  telefonu komórkowego). Osoby, które 
mają  niepełnosprawne  dziecko  i  będą 
chciały  uzyskać  dodatkowe  świadczenie, 
będą mogły  na  PUE  ZUS  złożyć  oświad‐
czenie, które jest podstawą przyznania do‐
datkowych  500  zł.  Płatności  Bonem  będą 
realizowane  w  oparciu  o  komunikację 
SMS.
Na stronie ZUS, każdy znajdzie instrukcję, 
w jaki sposób, krok po kroku, założyć kon‐
to na PUE – informuje Marlena Nowicka – 
regionalna  rzeczniczka  prasowa  ZUS 
w Wielkopolsce – co istotne, profil na PUE 
ZUS można założyć bez konieczności wy‐
chodzenia z domu, przez bankowość elek‐
troniczną,  profil  zaufany,  czy  przy  użyciu 
podpisu kwalifikowanego, ale  także  trady‐
cyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS.
Na PUE ZUS dostępne będą  też specjalne 
funkcje dla podmiotów turystycznych. Za‐
interesowani  przystąpieniem  do  programu 

Polski Bon Turystyczny, będą mogli za po‐
średnictwem PUE ZUS,  zarejestrować  się 
na liście podmiotów turystycznych, prowa‐
dzonej  przez  POT.  Będą  też mogli  zarzą‐
dzać  uprawnieniami  dla  osób,  które  będą 
w  ich  imieniu  przyjmować  płatności  Bo‐
nem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do 
swoich rozliczeń.
Sprawy związane z uprawnieniami do Bonu
 oraz  z  uprawnieniami  podmiotów  tury‐
stycznych, będzie wyjaśniała Polska Orga‐
nizacja Turystyczna. POT opublikuje też na
 stronie  internetowej  listę  przedsiębiorców 
turystycznych oraz organizacji pożytku pu‐
blicznego, za których usługi można płacić 
Bonem.

Przysługuje Ci Bon Turystyczny - załóż konto na PUE ZUS
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Zwolniliśmy, ale się nie zatrzymaliśmy.
I  choć wspólna  zabawa  (festyn  rodzinny, 
dożynki…) muszą  poczekać  na  bezpiecz‐
niejsze  czasy,  to  aktywność  społeczna 
w naszej wsi, ma się całkiem dobrze. 
A co się wydarzyło w ostatnim czasie? 
Podsumowując  uroczystości  związane 
z  100  rocznicą  powrotu  Potrzebowa, Wi‐
jewa  i  Radomyśla  do  Polski,  na  uwagę 
zasługują  trzy  wydarzenia.  Pierwsze 
z  nich,  to  kameralne  spotkanie  w  naszej 
altanie z członkami  rodzin naszych boha‐
terów,  podczas  którego,  przy  kawie 
i  ciastku,  przygotowaliśmy  z  naszym  ze‐
społem mini koncert piosenek patriotycz‐
nych.  Klimatyczne  spotkanie  kilku 
pokoleń,  żywa  lekcja  historii  naszych  ro‐
dzin. Dziękuję za Waszą obecność.

Kolejne  spotkanie w  tym  temacie  odbyło 
się już w większym gronie. Delegacja ro‐
dzin  naszych  bohaterów  została  zapro‐
szona  na  uroczystą  akademię 
zorganizowaną  przez  Gminny  Ośrodek 
Kultury  w Wijewie.  Przed  akademią,  zo‐
stała  odsłonięta  tablica  pamiątkowa,  na 
której  znalazły  się  również  nazwiska  na‐
szych Mieszkańców. A później odbyła się 
akademia,  uświetniona  wykładem  histo‐
rycznym,  ale  również  występami  recyta‐
torskimi  i  wokalnymi  mieszkańców 
Potrzebowa, Wijewa i Radomyśla.

W  tym  właśnie  dniu,  otrzymaliśmy  rów‐
nież  trzy  egzemplarze  książki  „Kiedyś 

i dziś”. Jedna trafiła do OSP Potrzebowo, 
druga  do  KGW  Potrzebowo,  trzecia  do 
rady  sołeckiej. To  solidna  lektura  łącząca 
historię  tych  trzech  miejscowości  na 
przestrzeni 100 lat. Nad materiałem doty‐
czącym  naszej  wsi  pracowało  wielu 
mieszkańców. Dziękuję za artykuły, które 
dostarczyliście, za zdjęcia i wspomnienia, 
którymi  chcieliście  się  z  nami  podzielić. 
To  ciekawa  lektura  na  jesienne wieczory, 
pamiątka,  która  zaciekawi  i  młodszych 
i starszych. 

A co poza tym? 
W  tym  roku nasze Koło Gospodyń Wiej‐
skich  obchodzi  70  lat  istnienia.  Za  nimi 
piękny  jubileusz,  wiele  wspólnych  lat 
pracy, wiele  imprez,  aktywności  na  rzecz 
wszystkich  mieszkańców.  Ten  rok  jest 
szczególny również dla naszych Pań. De‐
cyzją Członkiń Koła,  został wybrany  no‐
wy  Zarząd  Koła  Gospodyń  Wiejskich 
w  Potrzebowie.  W  tym  miejscu  chciał‐
bym podziękować Paniom z dotychczaso‐
wego  Zarządu,  za  wieloletnią  pracę, 
zaangażowanie,  uśmiech,  niejedną  blachę 
ciasta,  obecność  na  wszystkich  ważnych 
imprezach. 
Nowemu Zarządowi  życzę  odwagi w  po‐
dejmowaniu  nowych wyzwań,  ciekawych 
pomysłów,  którymi  zarażą  nas  wszyst‐
kich.  Życzę  satysfakcji  z  podjętej  pracy, 
uśmiechu na Waszych  twarzach  i  siły,  bo 
obowiązków Wam  nie  brakuje  i  w  pracy 
i w domu i w Kole.
Za dotychczasową pracę na rzecz naszych 

mieszkańców zasługuje  również Pan  Jan, 
który  przez  wiele  lat  był  gospodarzem 
w naszym kościele. To cicha praca, która 
wymagała  od  niego  stałej  obecności, 
wczesnego  niedzielnego  wstawania,  by 
otworzyć  drzwi  naszego  kościoła  dla  na‐
szych  parafian.  Jego  pomoc  przy  obsłu‐
dze  Mszy  Świętej,  zaangażowanie 
i czujne oko, które mam nadzieję  jeszcze 
długo  będzie  czuwało  nad  naszym  Ko‐
ściołem. Serdecznie dziękujemy.
Nowemu  gospodarzowi  dziękujemy  za 
podjęcie  się  tego  obowiązku.  Życzymy 
wytrwałości  i  satysfakcji  z  tej  cichej, 
a  jak niezbędnej pracy w naszym koście‐
le. 
Ostatnia  ważna  informacja  dla  naszych 
mieszkańców    chcemy,  żeby  nasza wio‐
ska się rozwijała  i piękniała. Dlatego kil‐
ka  miesięcy  temu,  złożyliśmy  wniosek 
w konkursie Wielkopolska Wieś Pięknie‐
je.  Nasz  projekt  zyskał  uznanie,  dzięki 
czemu zdobyliśmy maksymalną kwotę do 
wykorzystania  na  jego  realizację,  a  mia‐
nowicie  30  000  zł.  Kwota  ta  zasili  tego‐
roczny  budżet  sołecki  na  organizację 
miejsca rekreacji przy naszej altanie. Nie‐
bawem powstaną nowe obiekty i plac za‐
baw, który będzie służył nie tylko naszym 
najmłodszym  mieszkańcom.  Niebawem 
zaczynamy  prace,  do  których  mam  na‐
dzieję,    zaangażujemy  się  wszyscy. 
Szczegóły wkrótce.

EN

Wieści z Potrzebowa
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Nie tylko mieszkańcy, ale także osoby pro‐
wadzące jednoosobową działalność gospo‐
darczą,  niezatrudniające  innych  osób 
w  ciągu  ostatniego  roku,  mogą  korzystać 
z  organizowanej  przez  powiat  leszczyński 
nieodpłatnej  pomocy  prawnej  i  nieodpłat‐
nego poradnictwa obywatelskiego.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 
sierpnia  2015  r.  o  nieodpłatnej  pomocy 
prawnej,  nieodpłatnym  poradnictwie  oby‐
watelskim oraz edukacji prawnej osoby fi‐
zyczne,  które  prowadzą  jednoosobową 
działalność  gospodarczą,  niezatrudniające 
innych osób w ciągu ostatniego roku, mogą
 skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskie‐
go.  Dotychczas  z  możliwości  korzystania 
z nieodpłatnej pomocy prawnej wyłączone 
były  sprawy  związane  z  prowadzeniem 
działalności  gospodarczej,  z  wyjątkiem 
przygotowania do  rozpoczęcia  takiej  dzia‐

łalności. Rozszerzenie tej pomocy na osoby
 samozatrudnione jest związane z pandemią 
COVID19 i jej skutkami dla najmniejszych
 firm. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem
 nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłat‐
nego  poradnictwa  obywatelskiego,  składa 
pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie 
ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy 
prawnej  lub  nieodpłatnego  poradnictwa 
obywatelskiego  w  zakresie  prowadzonej 
działalności gospodarczej dodatkowo skła‐
da także pisemne oświadczenie o niezatrud‐
nianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
 Oświadczenie to składa się osobie udziela‐
jącej  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub 
świadczącej nieodpłatne poradnictwo oby‐
watelskie.
W czasie epidemii koronawirusa udzielanie 
bezpłatnych  porad  prawnych  w  powiecie 
leszczyńskim odbywa się wyłącznie za po‐

średnictwem środków porozumiewania się 
na odległość,  tj.  telefonu  i poczty elektro‐
nicznej. W celu uzyskania nieodpłatnej po‐
mocy  prawnej  lub  nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego należy złożyć 
w Starostwie Powiatowym w Lesznie wnio‐
sek zawierający oświadczenie o braku moż‐
liwości  poniesienia  kosztów  odpłatnej 
pomocy  prawnej  za  pośrednictwem  środ‐
ków porozumiewania się na odległość:
– w przypadku poczty  tradycyjnej  na  ad‐
res:  Starostwo  Powiatowe  w  Lesznie, 
pl. Kościuszki 4B, 64100 Leszno,

– mailowo  na  adres  starostwo@powiat
leszczynski.pl wraz z podaniem danych 
kontaktowych.

Po  złożeniu  prawidłowo  wypełnionego 
wniosku wyznaczony zostanie termin pora‐
dy. Informacje w zakresie udzielania nieod‐
płatnej pomocy prawnej można uzyskać pod
 numerem telefonu: 65 529 68 01.

Nieodpłatna pomoc prawna również dla właścicieli jednoosobowych firm
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Poniżej  odpowiedź  z  Ministerstwa  Rolnic‐
twa i Rozwoju Wsi:

"Szanowny Panie Starosto
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 czerw‐

ca  br.  znak  OS.III.037.42.2020  w  sprawie 
wystąpienia ogniska ASF na terenie powiatu 
Leszczyńskiego uprzejmie wyjaśniam co na‐
stępuje.
Zgodnie  z  obowiązującym  prawem  doty‐

czącym zwalczania i zapobiegania szerzeniu 
się afrykańskiego pomoru  świń wyznaczenie 
zakładów  do  uboju  świń  z  określonych  ob‐
szarów odbywa się co do zasady, na podsta‐
wie  wniosku  podmiotu  zainteresowanego 
ubojem  takich  zwierząt,  Nie  mniej  jed‐

nak, w związku z informacjami o trudnej sy‐
tuacji  ze  zbytem  świń  rzeźnych  z  obszarów 
objętych  regionalizacją  utworzonych  w  wo‐
jewództwach  lubuskim  i  wielkopolskim, 
a zwłaszcza z obszaru zagrożeń (tzw. niebie‐
ska  strefa),  Główny  Lekarz  Weterynarii  28 
kwietnia  i  4 maja  br.  poinformował właści‐
wych  terytorialnie  wojewodów,  dyrektorów 
Ośrodków  Doradztwa  Rolniczego,  woje‐
wódzkich  lekarzy weterynarii oraz prezesów 
Wielkopolskiej  i  Lubuskiej  Izby  Rolniczej 
o  zasadach  zatwierdzania  rzeźni  i  zakładów 
rozbioru,  które  wyraziłyby  chęć  uboju  świń 
z  obszarów  objętych  regionalizacją  oraz 
skierował prośby o pomoc w zorganizowaniu 
odpowiedniej  grupy  zakładów  mogących 

wspomóc hodowców świń.
Dodatkowo  podczas  spotkań  z  branżą 

mięsną  podmioty  informowane  są  w  szcze‐
gólności,  że  nie  ma  żadnych  przesłanek  do 
obawy o utratę uprawnień eksportowych na 
rynki  krajów  niebędących  członkami  Unii 
Europejskiej  przez  przedsiębiorstwa  produ‐
kujące mięso z  takich świń. Jedynym wyjąt‐
kiem  od  powyższej  opisanego  standardu  są 
wymagania importowe Kanady."

Z poważaniem
 wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jan Białkowski
            Podsekretarz Stanu

Przyszłość producentów trzody chlewnej
W  związku z  wystąpieniem ogniska ASF i  ustanowieniu nowych zasięgów obszarów 
związanych z  ASF na terenie powiatu leszczyńskiego, Samorząd Powiatu 
Leszczyńskiego zwrócił się do Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa 
Ardanowskiego o  podjęcie działań, które przyczynią się do wyznaczenia zakładów 
ubojowych zainteresowanych skupem i ubojem trzody chlewnej ze strefy czerwonej 
i niebieskiej, co pozwoli znacznie zmniejszyć straty producentów trzody.

Minister Edukacji Narodowej oraz Główny 
Inspektor Sanitarny zachęcają do zainstalo‐
wania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie 
pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprze‐
strzeniania  się  koronawirusa,  wspierające 
bezpieczny powrót dzieci do szkół. 
ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia
 o możliwym kontakcie z koronawirusem. In‐

formuje również, jakie środki ostrożności za‐
chować  i  jak  postępować  w  przypadku 
podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bli‐
skich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne 
i  sprawdzone  źródło  wiedzy.  W  aplikacji 
znajdują się komunikaty potwierdzone przez
 Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat 
Sanitarny, a także informacje opracowane na
 podstawie  danych  Europejskiego  Centrum 

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
 oraz  Światowej  Organizacji  Zdrowia 
(WHO).
Jednocześnie  przypominamy,  że  na  stronie 
internetowej ministerstwa znajduje się zesta‐
wienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, 
które mogą być pomocne w bezpiecznym po‐
wrocie uczniów do szkół. Zachęcamy do śle‐
dzenia tych informacji na bieżąco.

Aplikacja ProteGo Safe

Wakacje! Znów mamy wakacje!  I  bardzo 
dobrze!  Dla  wielu  z  nas  to  czas  wyjaz‐
dów,  spragnionych  spotkań  z  przyjaciół‐
mi, w końcu  to  też czas  remontów. Stety, 
niestety,  jak  kto  woli.  Dla  mnie  okazały 
się  ćwiczeniem  cierpliwości,  bo  remonty 
troszkę  już  trwają,  ale w  tym całym cha‐
osie i zamieszaniu, po wielu, wielu latach 
poszukiwań,  z marnymi  skutkami,  znala‐
złam w końcu mój tomik wierszy, jeszcze 
z czasów licealnych.
Pisałam  je  jako  nastolatka,  przelewając 
różne  emocje  i  uczucia  na  kartkę. Tomik 
był dla mnie bardzo ważny. To była część 
mnie.  Nawet,  przyznam  się  nieskromnie, 
zdobyłam wyróżnienie moich  kilku wier‐
szy. Cieszyłam się wtedy.  I cieszę się na‐

dal,  bo  po  dosyć  długiej  przerwie, 
wróciłam  troszkę  do  amatorskiego  pisa‐
nia.
Podczas pisania wierszy  towarzyszyły mi 
najczęściej  motylki  w  brzuchu  (kto  ich 
nie miał,  mając  naście  lat).  Na  szczęście 
został  tylko  jeden,  ten  najwierniejszy, 
i  najbardziej  uparty  (mój  kochany  mąż), 
a reszta odfrunęła w poszukiwaniu swoje‐
go miodu…(chyba  nie  skacząc  z  kwiatka 
na kwiatek,  ale kto wie, niektóre motylki 
może od razu osiadły na dobre).
Zatem  (niech  będzie  podniośle,  bo  to 
w  końcu  wiersz),  mój  wiersz  dedykuję 
wszystkim  dla  poprawy  humoru,  chwili 
wytchnienia  i  dla  tych,  co  nie  spotkali 
jeszcze  swojego  jedynego motylka. Przy‐

frunie  i  zrobi  rewolucję  w  brzuchu.  Za‐
pewniam Was!
,,Ideał”
,,…i wtedy ujrzałam Cię, byłeś taki inny, 
ciepły, miły…
I pamiętam, wtedy  świeciło  słońce,  stali‐
śmy obok siebie.
Posłałam Ci uśmiech, a  ty mi  tajemnicze 
spojrzenie…
I pamiętam, trzymałeś w dłoni bukiet sto‐
krotek. Tak bardzo się cieszyłam.
I pamiętam ominąłeś mnie, tak po prostu.
Podszedłeś do niej  i podarowałeś  jej  swą 
miłość i wierność
I  pamiętam,  podziwiałam was, Tę waszą 
miłość. Tak prostą, a piękną.”
P.S.
Mój  motylek  niestety  nie  chciał  dać  się 
sfotografować,  odfrunął  mi,  dlatego  dzi‐
siejszy  felieton będzie bez  zdjęcia. Może 
pod wieczór uda mi się go złapać…

  Magdalena Klamka

"Motylki w brzuchu"
Felieton Pani "od fikołków".
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Wakacje to błogi czas spędzany bliżej na‐
tury. Co roku o  tej porze odwiedzał mnie 
mój sąsiad z naręczem gałęzi z kwiatosta‐
nów  z  lipy.  Krzyczał  już  z  daleka  ,,Są‐
siadka,  robotę  przyniosłem”.  A  ja 
czekałam na Jego  towarzystwo, uwielbia‐
łam tę robotę, ten czas. Siadał obok mnie, 
zaczynał  skubać  kwiatki  lipy,  zachęcając 
do  tej  roboty  też  mnie.  Rozmawialiśmy, 
sąsiad  wspominał  różne  historie  ze  swo‐
jego  życia.  Po  chwili  była  nas  już  cała 
zgraja. 
Zapach  lipy  –  zapach domu –  zapach  ro‐

dziny.  Czas  się  wtedy  zatrzymał…  Była 
rozmowa,  natura,  bliskość  i  czas  dla  in‐
nych,  dla  tych,  co  są  obok  nas.  Czasami 
samotni,  spragnieni  towarzystwa,  drugie‐
go człowieka. 
Mojego  sąsiada  już  nie  ma.  Odszedł… 
Zostawił  nam  ważną  życiową  lekcję  – 
lekcję  uważności  na  to,  co  najcenniejsze
– CZAS! 
Dzisiaj  zaparzyłam  herbatkę  ze  świeżej, 
tyle  co  obranej  lipy.  Jest  już  nas  cała 
zgraja.  Zapach  lipy    zapach  domu    za‐
pach rodziny.  Przed nami długi wieczór – 
wieczór  uważności  i  wdzięczności.  ,,Są‐
siadka, bo życie tak szybko mija,  tak jak‐
by przejść przez podwórek” mawiał mój 

kochany sąsiad.
  Magdalena Klamka

"Robota na wakacje"
Felieton Pani "od fikołków".

Pani  Eugenia  Spławska  (z  domu  Śledź) 
urodziła się 28 kwietnia 1945 roku w Łub‐
nicy  (powiat  Kościan).  Tam  ukończyła 
szkołę  podstawową. Dalszą  edukację  kon‐
tynuowała  w  Liceum  Ogólnokształcącym 
w Wolsztynie, a następnie w Studium Na‐
uczycielskim w Zielonej Górze na kierun‐

ku  matematyka  z  fizyką.  Po  uzyskaniu 
dyplomu  –  w  roku  1966  podjęła  pracę 
w  Szkole  Podstawowej  w Wijewie.  Prze‐
pracowała w naszej szkole 30 lat przecho‐
dząc  na  emeryturę  w  roku  1996. 
Wspomagała  naszą  placówkę  pracując 
jeszcze  do  roku  1999,  w  niepełnym  wy‐

miarze godzin.
Założyła rodzinę wychodząc za mąż za Ja‐
na  Spławskiego.  Wychowali  troje  dzieci 
i doczekali czworga wnuków.
Zmarła 20 czerwca 2020 r.
Nie dane mi było pracować z panią Euge‐
nią.  Znałam  Ją  jako mieszkankę  z  tej  sa‐
mej  ulicy,  troszczącą  się  o  swój  ogród 
i  hodowane  w  nim  rośliny  nasienne.  Ze 
wspomnień  Jej  byłych  uczniów  wyłania 
się  obraz  nauczycielki  bardzo  wymagają‐
cej,  sprawiedliwej, która wychowała kilka 
pokoleń młodzieży. Pozostawiła w historii 
szkoły trwale zapisaną kartę.

BC

Wspomnienie o śp. Eugenii Spławskiej
„Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę – za szybko, za rano,  za nagle. Dopada
 po pracy, przed kąpielą, po obiedzie. Przychodzi w czwartek, a przecież mogłaby w sobotę. 
Nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje. Przychodzi i zostawia ból. Ból, który ukoić mogą tylko 
wspomnienia.”     A.Zawadka  
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„Była sobie rzeka”  Setterfield Diane
To była najdłuższa noc w roku, kiedy wszyst‐
ko może się zdarzyć. Trzy dziewczynki zagi‐
nęły.  Jedna  wróciła.  Opowieść  się 
rozpoczyna…
W ciemną noc w środku zimy w starej gospo‐
dzie nad Tamizą ma miejsce niezwykłe wyda‐
rzenie.  Stali  bywalcy  właśnie  zabijają  czas 
opowieściami, kiedy w drzwiach pojawia się 
ciężko ranny nieznajomy. W ramionach trzy‐
ma martwą dziewczynkę. Kiedy godzinę póź‐
niej dziecko zaczyna oddychać, nikt nie może
 w to uwierzyć. Cud? Czy magiczna sztuczka?
 Może nauka będzie w stanie to rozstrzygnąć?
Mieszkańcy  nabrzeży  prześcigają  się w  po‐
mysłach, by rozwiązać zagadkę dziewczynki, 
która  umarła,  a  potem  ożyła. Mijają  jednak 
dni, a tajemnica wydaje się coraz bardziej nie‐
przenikniona. Dziewczynka okazuje  się nie‐
ma i nie może odpowiedzieć na pytania: kim 
jest, skąd pochodzi i co stało się z jej bliskimi.
 W tej sprawie pojawia się coraz więcej pytań 
i wątpliwości.
Tymczasem  trzy  rodziny wyrażają  chęć,  by 
wziąć  dziecko  pod  opiekę.  Zamożna młoda 
matka wierzy, że dziewczynka jest jej córką, 
która  zaginęła  dwa  lata  wcześniej.  Rodzina 
farmerów, która wciąż przeżywa sekretny ro‐
mans syna, szykuje się na przyjęcie wnuczki. 
Skromna i skryta gospodyni proboszcza widzi
 w  małej  niemowie  swoją  młodszą  siostrę. 
Każda z tych osób ma własną opowieść, któ‐
rej granice między rzeczywistością a fantazją 
są ulotne i rozlewają się czasami jak niekon‐
trolowane wody rzeki.
Urzekająca, wielowymiarowa, pełna zagadek 
powieść,  przesycona  folklorem,  tajemniczo‐
ścią i romantyzmem. Ta powieść to misternie 
tkany gobelin, splatający folklor, naukę, ma‐
gię i mit.

„Motyl i skrzypce” Cambron Kristy
Kiedy najbliższa osoba skazuje cię na śmierć
 w Auschwitz.  Dramatyczna  historia  o  sile 
kobiet i miłości. Adele von Bron, utalento‐
wana  skrzypaczka,  poświęciła  wszystko, 
żeby ratować ostatnich wiedeńskich Żydów.
 Kiedy na polecenie własnego ojca, wysokie‐
go rangą generała Trzeciej Rzeszy, trafiła do
 obozu w Auschwitz,  jej  piękny  świat  legł 
w gruzach. Przerażającą codziennością sta‐
ły się głód, strach i cierpienie. Kilkadziesiąt
 lat późnej Sera James, właścicielka galerii 
sztuki na Manhattanie, angażuje się w po‐
szukiwania  portretu  młodej  skrzypaczki, 
który  pierwszy  raz  ujrzała,  będąc  jeszcze 
dzieckiem. Podczas próby odnalezienia za‐
ginionego arcydzieła los stawia na jej dro‐
dze  Williama  Hanovera,  którego  dziadek 
może być kluczem do rozwiązania zagadki 
dziewczyny z obrazu. "Motyl i skrzypce" to
 poruszająca opowieść o odkrywaniu piękna
 w najstraszniejszych miejscach: mrocznych
 zakątkach Auschwitz  i  zakamarkach  pora‐
nionych serc. To również historia o tym, jak
 nie stracić wiary w Boga nawet w samym 
środku piekła.

„List” Karpińska Anna
Ta historia zostanie z Tobą na długo. Emo‐
cje skradną Ci serce, jak i bohaterka, którą 
najlepiej  zrozumie  jedynie  druga  kobieta. 
Małgorzata jest szczęśliwą żoną i matką. Od
 kilku  lat  jako pisarka  święci  triumfy. Naj‐
bliżsi sądzą, że ma wszelkie powody do za‐
dowolenia. Ale  pozory  mylą.  Małżeństwo 
nie należy do szczęśliwych, a ona nosi w so‐
bie  brzemię  dramatycznej  decyzji  z  prze‐
szłości,  która  zaważyła  na  jej  całym 
dotychczasowym życiu. Kiedy wydaje się, 
że nigdy nie wydobędzie się z matni, dosta‐

je od kogoś nieznajomego list, który zmieni
 wszystko. Pozostaje pytanie, kto i w jakim 
celu do niej napisał… Jak daleko sięgają cie‐
nie przeszłości?

„Zmyślenie” Ryder Jess
Wydaje się to niemożliwe, ale kolejna książ‐
ka  Jess Ryder wkręca  jeszcze bardziej niż 
"Wszystkie nasze tajemnice" Związki to nie
 jest  prosta  sprawa. A miłość wymaga  po‐
święceń.  Gdy  Stella  znajduje  wymarzony 
dom, Jack godzi się z tym, że muszą opuścić
 tętniący życiem Londyn. Kiedy Jack mężnie
 znosi niekończący się remont i długie dojaz‐
dy, Stella przymyka oko na jego coraz póź‐
niejsze powroty. A kiedy w ich nowym domu
 pojawia się uciekająca przed mężem Lori, 
Jack zgadza się dać jej schronienie – wie, że
 to ważne dla Stelli. Ale miłość też ma swo‐
je granice. W tym thrillerze kłamią wszyscy.
 Cena,  jaką  za  to  zapłacą,  ich  zaskoczy. 
Z każdym kolejnym ustępstwem Jack i Stel‐
la brną w coraz większe i większe kłamstew‐
ka.  Wymarzony  (albo  jak  woli  Jack: 
cholerny) dom nie ułatwia sprawy: dziecię‐
ce rysunki pod tapetą w jednym z pokoi na‐
pawają grozą, znalezione w innym zapiski 
wprowadzają niepokój, a przeszłość budyn‐
ku będącego kiedyś schroniskiem dla ofiar 
przemocy  domowej  nie  daje  nadziei  na 
szczęśliwe  rodzinne  gniazdko.  Do  tego 
wszystkiego Lori, która wie o domu zaska‐
kująco dużo. A nawet – podejrzanie dużo. 
I ochoczo nie tylko pomaga Stelli w remon‐
cie, lecz także doradza w problemach z Jac‐
kiem. Pytanie tylko: jaki ma w tym interes?
 Wyśniony dom staje się pułapką. Podobnie 
jak sieć kłamstw, w którą wszyscy zdają się
 wplątani. Ale nie wszystkim uda się uciec.

Nowości w bibliotece
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Plan zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie
Wszystkie zajęcia odbywają się w  reżimie sanitarnym oraz zgodnie z  obowiązującymi wytycznymi opublikowanymi przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. We wrzesniu planujemy uruchomienie kolejnych sekcji - szczegółowe informacje 
przedstawione zostaną w osobnym komunikacie.

Sekcja Dni oraz godzina zajęć Miejsce

Cheerleaderki Środa - 18:00 Boisko Wijewo

Mażoretki
(gr. starsza)

Środa - 16:00 Boisko Wijewo

W  przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia odbywać się będą 
na sali WDK w Wijewie.

26  sierpnia  br.  w  godzinach  popołudnio‐
wych Gminę Wijewo  odwiedził Teatr Ka‐
tarynka  z  Gdańska,  który  umilił  czas 
naszym najmłodszym mieszkańcom na sa‐
li WDK Wijewo.
Spektakl  „Morskie  opowieści”    pozwolił 
naszym  widzom  przenieść  się  na  pokład 
statku,  gdzie  rozpoczęli  pełen  przygód 
rejs.    Rozśpiewana  załoga  opowiedziała   
dzieciom  o  niejednej  przygodzie,  która 
wydarzyła się na morzu. Na pokładzie od‐

była  się    akcja  ratunkowa  z  udziałem Ra‐
townika WOPR,  a  dzieci  dowiedziały  się, 
jak  należy  postępować  w  przypadku  za‐
grożenia  podczas  wakacyjnego  odpoczyn‐
ku  nad  jeziorem  czy  morzem  oraz  jak 
bezpiecznie  bawić  się  nad  wodą  na  spę‐
dzanych  wakacjach.  Meteorolog  Krabs 

wyjaśnił i zdradził, jak możemy rozpozna‐
wać, przepowiedzieć  pogodę na podstawie 
obserwacji  chmur.    Humorystyczny  spek‐
takl muzyczny, podczas którego nie zabra‐
kło  wspólnej  zabawy,    śpiewu  oraz   
przeciągania liny.  „Morskie opowieści” to 
połączenie  musicalu  i  komedii,  które  po‐
dobało się zarówno dzieciom i dorosłym.
Czy  łatwo  jest być żeglarzem? Czy każdy 
może śpiewać szanty? 
Podczas spotkania dzieci dowiedziały się  
co to są szanty i uczestniczyły w zabawach 
ruchowych.      Spektakl  pomógł  zrozumieć 
dzieciom,  czym  jest  prawdziwa  odwaga 
i  jak  w  mądry  sposób  z  niej  korzystać. 
Główny  cel:  wyjaśnienie  dzieciom  jak 
przezwyciężać  lęki  i  własne  słabości. 
W przedstawieniu nie podano jednak na to 
gotowej recepty  bohaterowie pokazali, że 
w każdym z nas drzemią duże pokłady od‐

wagi,  które  trzeba  jedynie  odkryć.    Duży 
potencjał  humoru  i  dobrego  dowcipu,  za‐
gwarantował  naszym  dzieciom  dobrą  za‐
bawę. 
Przekonaliśmy się o tym w czasie śpiewa‐
nia  piosenki  finałowej,  która  wszyscy  ra‐
zem  pod  koniec  przedstawienia 
odśpiewaliśmy z załogą: 
„Pokład,  maszt, dziób i rufa.
Wiatr nam w żagle mocno dmucha.
Majtek w kółko kręci sterem.
Okręt buja się weselej.”
Dzieci na koniec opowieści otrzymały pa‐
miątkowe  kolorowanki  od  załogi  statku.   
Tak  oto  pożegnaliśmy  wakacje  w  naszej 
gminie.  Wszystkim dzieciom wraz z opie‐
kunami dziękujemy za przybycie i świetną 
zabawę.   Dzieciom życzymy udanego no‐
wego roku szkolnego!

KM

Spektakl teatralny "Morskie Opowieści"




