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Wsparcie finansowe sektora 
branży turystycznej

Powrzechny Spis Rolny

"Gmina Wijewo - pasuje mi!
Nowe hasło promujące 
gminę.

"Zdalna szkoła plus" 
- dofinansowanie na sprzęt 
komputerowy.

Dofinansowanie w ramach 
programu "Senior+"
- podpisanie umowy.

100 rocznica rocznica obrad 
Komisji Międzysojuszniczej.

Z powodu koronawirusa nie dane nam by‐
ło wspólnie z   mieszkańcami gminy Wije‐
wo  spotkać  się  i  uroczyście  obchodzić 
setną  rocznicę  przyjazdu  i  obrad  Komisji 
Międzysojuszniczej, która w dniu 25 maja 
1920  r.  zdecydowała  o  przyłączeniu Wije‐

wa, Potrzebowa i Radomyśla do Polski. 
Rada  Sołecka  oraz  dyrekcja  Szkoły  Podsta‐
wowej  w  Wijewie,  uczciły  wydarzenia 
sprzed 100 lat, podobnie jak to było dokład‐
nie wiek  temu    przybierając  ulice  polskimi 
symbolami.  Okna  szkoły  ozdobiono  biało
czerwonymi  wstążkami,  a  mieszkańcy  wsi 
wywiesili polskie flagi na swoich domach.
Według  pomysłu  Pani  Reginy  Sobol  został 

wykonany  również  baner  upamiętniający 
„Ojców  Naszej  Niepodległości”,  przedsta‐
wiający  twarze  lokalnych  patriotów,  który 
nastepnie  został  zawieszonyw  w  narodo‐
wych barwach na bramie w centrum Wijewa.
Kolejnym  elementem  upamiętniającym  te 

ważne wydarzenie  sprzed  lat  było  zapale‐
nie  w  dniu  24  maja  zniczy  przez  miesz‐
kańców  Wijewa  na  grobach  działaczy, 
którzy  bezpośrednio  doprowadzili  do 
przyłączenia  naszych  ziem  do  Polski. 
Również  w  tym  dniu  ksiądz  proboszcz, 
Andrzej Sotek odprawił dziękczynną mszę 
świętą, w  której  udział wzięli mieszkańcy 
naszych miejscowości.

W miejscu, w którym dawniej znajdowała 
się Oberża Edmunda Michalewicza,  gdzie 
w  1920  r.  obradowała  komisja  w  sprawie 
przyłączenia naszych wsi do Polski, obec‐
nie  jest  apteka.  To  właśnie  tutaj  na  prze‐
strzeni  lat  wykonywano  zdjęcia 
upamiętniające  kolejne  rocznice  odzyska‐
nia  niepodległości.  Wzorem  naszych 
przodków  przy  ulicy  25 Maja  zebrali  się: 
Wójt  Gminy  Wijewo  Mieczysław  Droż‐
dżyński,  przewodnicząca  Rady  Gminy 
Maria Rąk...

Dokończenie na stronie 4.

Gdy w 1918 r. odradzało się niepodległe państwo polskie, mieszkańcy tych ziem
- rodowici Polacy, podejmowali działania na rzecz powrotu do Polski. Nie wszystko 
jednak ułożyło się po ich myśli, zgodnie z ustaleniami traktatu wersalskiego z czerwca 
1919 r. część ich małej ojczyzny znalazła się nie po tej stronie granicy...

Nasza niepodległość - 100 rocznica 
obrad Komisji Międzysojuszniczej



maj/czerwiec 2020 Wizja Lokalna
2

Szanowni Państwo!
Spotykamy się w kolejnym już wydaniu Wizji
 Lokalnej. Za  nami  rok  szkolny. Rozpoczęły 
się wakacje – oczekiwany przez wszystkich 
czas  letniego  odpoczynku  i  wytchnienia  od 
codziennych  obowiązków.  Pod  wieloma 
względami  te  wakacje  będą  jakże  inne  od 
tych , które znamy, podobnie jak miniony rok 
szkolny. Nadal funkcjonujemy w okresie epi‐
demii  i obostrzeń z nią związanych. Na szczę‐
ście na  terenie naszej gminy do  tej pory nie 
odnotowano  żadnego  przypadku  zakażenia 
koronawirusem SARS CoV2. 
Dostosowując się do  zaleceń i ograniczeń do‐
tyczących  COVID19  ,  musieliśmy    podjęć 
decyzję o rezygnacji  z  wielu gminnych dzia‐
łań  i  uroczystości  skupiających  w  jednym 
miejscu większa grupę osób. Przykładem mo‐
gą być uroczystości z okazji 100 rocznicy ob‐
rad Międzynarodowej Komisji Sojuszniczej, 
w której to wyniku Wijewo, Potrzebowo i Ra‐
domyśl włączono do Polski. W małym gronie
 oddaliśmy hołd mieszkańcom, którzy bezpo‐
średnio przyczynili się do odzyskania niepod‐
ległości i upamiętniliśmy ten dzień w sposób 
szczególny  pod  pomnikiem  przy  Urzędzie 
Gminy w  Wijewie oraz w miejscu gdzie kie‐
dyś mieściła się Oberża Michalewicza w Wi‐
jewie. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem
 Kultury przygotowaliśmy specjalne wydanie 
Wizji  Lokalnej,  na  łamach  której  umieścili‐
śmy  materiały nawiązujące do lat 20tych po‐
przedniego  stulecia.  Zawarte  w  artykułach 
treści przybliżają wydarzenia  tamtego okresu
 zachowując pamięć o ludziach dzięki, którym
 część naszych ziem odzyskała znów niepodle‐
głość. 
Na  przełomie  minionych  tygodni  nastąpiło 
kilka  zmian w funkcjonowaniu Urzędu Gmi‐

ny Wijewo.  Uchwałą  Rady  Gminy Wijewo 
powołana  została  na  stanowisko  Skarbnika 
Pani  Krystyna  Piasna    Białas  związana  od 
wielu lat z finansami naszej gminy, mianowa‐
ny został też mój zastępca Pan Leszek Józef‐
czak,  oraz  utworzyłem  nowe  stanowisko 
Sekretarza Gminy, na które powołałem Panią 
Anetę Bajon. Wszystkie te osoby wykazują się
 dużą  odpowiedzialnością  i  profesjonalnym 
podejściem do swoich obowiązków. 
Po raz kolejny  pozyskaliśmy dla szkół i przed‐
szkola  sprzęt  komuterowy.  Z  programów 
„Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” łącz‐
nie uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości
 113 479,40 zł. Zakupione komputery  zostały 
przekazane  uczniom,  którzy  nie  dysponują 
sprzętem wymaganym do realizacji zdalnych 
lekcji. Przejście na system zdalnego nauczania
 był wielkim wezwaniem. Od dyrektorów wy‐
magał nowej organizacji pracy szkoły, od na‐
uczycieli  kreatywności  oraz  umiejętności 
innych niż dotychczas metod nauczania. Z ko‐
lei uczniowie, a przede wszystkim rodzice mu‐
sieli przestawić się na zupełnie nowy sposób 
przekazywania wiedzy. 
W dniu 19 maja podpisaliśmy porozumienie 
z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowa‐
nie  tak ważnej dla  seniorów  inwestycji  jaką 
jest stworzenie Klubu Seniora w Gminie Wi‐
jewo, w ramach wieloletniego programu „Se‐
nior+”  na  lata  20152020.  W  najbliższym 
czasie podpiszemy również umowę na kolej‐
ny projekt związany z naszymi seniorami. 
Z  Funduszu  Dróg  Samorządowych  Woje‐
wództwa Wielkopolskiego  ponownie  otrzy‐
maliśmy  dofinansowanie  na  przebudowę 
i  remont dróg gminnych, między  innymi na 
„Przebudowę drogi gminnej na ul. Okrężnej 
w miejscowości Brenno” na kwotę 294 971 zł.
 Na inne projekty związane z przebudową dróg
 dojazdowych do gruntów rolnych otrzymamy
 natomiast  kwotę  125  000  zł.  Pozyskaliśmy 
również dotację celową z budżetu Wojewódz‐
twa Wielkopolskiego na „Wykonanie pomo‐
stu  drewnianego  na  Jeziorze  Lincjusz 
w  miejscowości  Miastko”  w  wysokości
19 000 zł  oraz 7 650 zł  na  zakup  sadzonek 
drzew miododajnych. Wszystkie otrzymane  
dofinansowania  świadczą  o  umiejętnym 

i  efektywnym  pozyskiwaniu  środków  unij‐
nych przez Gminę Wijewo. Środki  te przyczy‐
niają się do  rozwoju i funkcjonowania naszej
 gminy,  ale  w  głównej mierze  sprawiają,  że 
gmina staje się  coraz atrakcyjniejsza i przyja‐
zna  mieszkańcom. W  wyniku  ogłoszonego 
konkursu na opracowanie projektu graficzne‐
go i hasła promującego Gminę Wijewo, komi‐
sja  konkursowa  wybrała    logo  oraz  hasło 
„Gmina Wijewo  pasuje mi!”. Mam nadzieje 
że nowe logo i tak „pasujące” hasło wspomo‐
że nas w budowaniu i podtrzymywaniu pozy‐
tywnego wizerunku  naszej gminy. 
Informuję, że od 1 września do 30 listopada 
odbędzie się  na terenie  Gminy Wijewo  Po‐
wszechny Spis Rolny 2020, którym objęte bę‐
dą gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób 
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie
 mających    osobowości  prawnej. Wszystkie 
podmioty  zobowiązane  będą  do  udzielenia 
dokładnych,  wyczerpujących  i  zgodnych 
z prawdą informacji dotyczących swoich go
spodarstw. Pamiętajmy, nie można odmówić 
udziału w spisie.  Ponadto gorąco zachęcam do
 składania ofert na rachmistrza terenowego.
Dnia 28 czerwca odbyły się Wybory Prezy‐
denckie,  frekwencja dopisała.  Żaden z kan‐
dydatów nie uzyskał 50% głosów  w związku
 z powyższym  dnia 12 lipca odbędzie się dru‐
ga tura wyborów.  Mam nadzieję , że frekwen‐
cja będzie również wysoka.
Drodzy Mieszkańcy!
Samorząd terytorialny w Polsce świętował 30
 lat. 27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce 
w pełni wolne wybory do rad gmin! 30 lat sa‐
morządności to trzy dekady ogromnej pracy 
mieszkańców  i  samorządowców  z  polskich 
regionów, miast, miasteczek i wsi, to wielka 
lekcja samodzielnego decydowania o naszym 
najbliższym  otoczeniu.  To My,  mieszkańcy 
gminy tworzymy z mocy prawa wspólnotę sa‐
morządową. Dzięki zaangażowaniu, ciężkiej 
pracy okres ostatnich lat stał się epoką wzmo‐
żonego  rozwoju  lokalnego  i  budowy  społe‐
czeństwa obywatelskiego.
Dziękuję i życzę miłej lektury!

                Wójt Gminy Wijewo
                         Mieczysław Drożdżyński

Nowy skarbnik Gminy Wijewo
8 maja 2020 roku odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Wijewo, podczas której Uchwałą 
Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia 8 maja 2020 r. powołano nowego 
skarbnika gminy - Panią Krystynę Piasną - Białas.

Jednym  z  kluczowych  punktów,  które 
znalazły  się  w  porządku  obrad    XVI  Sesja 
Rady  Gminy  Wijewo,  która  odbyła  się  8 
maja  2020  r.,  było  powołanie  nowego 
skarnika  Gminy  Wijewo.  Pani  Krystyna 
Piasna    Białas  związana  jest  z  finansami 
gminy  od  38  lat,  wykazując  się  przez  cały 

okres  swojej  pracy  zaangażowaniem, 
odpowiedzialnoscią  i  dobrą  organizacją 
pracy.  Przez  wiele  lat  pełniła  funkcję 
zastępcy  skarbnika  dając  się  poznać  jako 
osoba odpowiedzialna i kompetentna. Nowej 
Pani  Skarbnik  życzymy  sukcesów  w  pracy 
na rzecz rozwoju naszej gminy.
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Nasza  Gmina  spełniła  wszystkie  wymagane 
kryteria  formalno    merytoryczne,  w  efekcie 
znalazła  się  na  liście  wniosków  grantowych 
wybranych  do  dofinansowania  w  ramach 
Programu  Operacyjnego  Polska  Cyfrowa 
20142020. Wysokość  otrzymanego  dofinan‐
sowania to 53 970,00 zł.

W związku z dofinansowaniem dokonano za‐
kupu  sprzętu  komputerowego  i  w  dniu  16 
czerwca  2020  r. Wójt  Gminy Wijewo  Mie‐
czysław Drożdżyński oficjalnie przekazał za‐
kupione  komputery  (21  laptopów  wraz 
z akcesoriami) do szkół z terenu Gminy.
Sprzęt  komputerowy  przekazano  Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Wijewie Pani Reginie 
Kostkiewicz oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. 
Powstańców Wielkopolskich w Brennie Pani 
Barbarze Wilińskiej. Użyczenie sprzętu kom‐
puterowego  niezbędnego  do  nauki  zdalnej 
otrzymają  najbardziej  potrzebujący  ucznio‐
wie,  w  szczególności  pochodzący  z  rodzin 
wielodzietnych  „3+”.  Laptopy  zostały  zaku‐
pione  przez Gminę Wijewo,  po  tym  jak  ofi‐
cjalnie  Gmina  znalazła  się  na  liście 
grantobiorców,  których  złożony wniosek  zo‐

stał pozytywnie oceniony i zostało przyznane 
dofinansowanie w wysokości 53 970,00 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na  lata  2014
2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny do‐
stęp  do  szybkiego  Internetu”  działania  1.1: 
„Wyeliminowanie  terytorialnych  różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach” do‐
tycząca  realizacji  projektu  grantowego  pn. 
Zdalna  Szkoła  +  w  ramach  Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej.

   DS

„Zdalna szkoła plus” - kolejne dofinansowanie na sprzęt 
komputerowy
Gmina Wijewo już po raz drugi otrzyma dofinansowanie na sprzęt do zdalnej nauki, 
który trafi do najbardziej potrzebujących uczniów, w  szczególności pochodzących 
z rodzin wielodzietnych  „3+”.

Gmina  Wijewo  jest  jedną  z  nielicznych 
gmin, która w tej edycji programu podpisała 
wspólnie  z  Wojewodą  Wielkopolskim 
Łukaszem  Mikołajczykiem  umowę  na 
utworzenie  oraz  funkcjonowanie  placówek 
dla seniorów.

   AB

Treść  listu  gratulacyjnego  z  Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
"Szanowny Panie Wójcie,
ogromną  radością  napawa  mnie  fakt  że 
Gmina Wijewo otrzymała dofinansowanie w 
ramach  programu  wieloletniego  "Senior  +"' 
na  lata  20152020.  Doceniając  nioceniony 
wklad  seniorów  w  rozwój  naszego  kraju, 
resort  Rodziny  rozbudowuje  siec  placówek, 
w  których  znajdą  oni  bogatą  ofertę  zajęć 
edukacyjnych.  sportowo    rekreacyjnych, 
kulturalno    oświatowych,  obejmujacych 
także  aktywizacje  społeczna,  zajecia 
ogólnousprawniające  i  usługi  socjalne. 
Serdecznie  gratuluję  Władzom  Gminy 
stworzenia  miejsca  tak  potrzebnego  oraz 
wyczekiwanego  przez Mieszkańców Gminy 
Wijewo.

Do  końca  2019  roku  utworzono  na  terenie 
kraju  777  placówek  "Senior  +".  W 
tegorocznej  edycji  tego  programu  do 
dofinansowania rekomendowano do tej pory 
738 ofert. Łączny budżet programu w 2020 
roku wynosi 80 mln zł.
Jestem  przekonana,  że  wkrótce  uda  się 
pokonac  kryzys  epidemiczny  i  domy  oraz 
Kluby  "Senior  +"  znów  zatętnia  życiem. 
Władzom Gminy Wijewo przesyłam wyrazy 
uznania  z  tytułu  realizacji  tak  potrzebnej 
inwestycji,  zaś  Seniorom,  którzy  będą 
korzystać z tej placówki życzę, aby stała się 
dla nich drugim domem. Wierzę, że uda sie 
tu  wykreować  ciekawe  sposoby  spędzania 
wolnego  czasu  oraz  nawiązać  nowe 
znajomości.  Proszę  także  o  przekazanie 
pracownikom życzeń  satysfakcji  z  pracy na 
rzecz lokalnej społeczności."

Z wyrazami szacunku
Minister Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej  Marlena Maląg

Dofinansowanie w ramach wieloletniego programu 
"Senior +" na  lata 2015-2020 dla Gminy Wijewo
W dniu 19 maja 2020 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą 
Wielkopolskim, Łukaszem Mikołajczykiem a Gminą Wijewo, reprezentowaną przez 
Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńksiego na dofinansowanie zadania 
realizowanego  w  ramach programu Wieloletniego ,,Senior+’’ na lata 2015-2020.
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Dokończenie ze strony 1.
...  radni  Powiatu  Leszczyńskiego  Jolanta 
Zamiatała  i  Stanisław  Kasperski,  ksiądz 
proboszcz Andrzej  Sotek,  członkowie  Ra‐
dy Sołeckiej oraz rodziny naszych bohate‐
rów,  którzy  przedstawili  portrety  swoich 
przodków,  którzy wykazali  się w  tamtych 
czasach  inicjatywą  i  ogromną odwagą do‐
żąc do przyłączenia do Polski.
Od lewej:
1. Teresa Pauch, córka Romana Bresia.
2.  Jerzy  Stępczak,  wnuk Mikołaja  Stęp‐

czaka.
3. Krzysztof Miś, wnuk Macieja Misia.
4.  Jan  Gąda  ,  wnuk  Andrzeja  Wojcie‐

chowskiego.
5.  ks.  Andrzej  Sotek  –    ks.  Bolesława 

Wienke.
6. Aneta Wolnik – Piotra Mireckiego.
7. Bogumiła  Piasna, wnuczka  Józefa Li‐

sa.
8.  Jolanta  Wąsiak,  prawnuczka  Józefa 

Hausera.
9.  Regina  Sobol,  prawnuczka  Jana Woj‐

ciecha.

W dniu 25 maja 2020 r. przy warcie harce‐
rzy  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Wijewie 
i małym gronie zebranych w towarzystwie 
Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Droż‐
dżyńskegoi,  Sekretarza  Gminy  Wijewo 
Anety  Bajon,  ks.  Andrzeja  Sotka,  dyr. 
Szkoły  Podstawowej  w  Wijewie  Reginy 
Kostkiewicz,  wce  dyr.  Barbary  Czaiń‐
skiej,  dyr.  Gminnego  Ośrodka  Kultury 
w  Wijewie  Leszka  Bajon  oraz  sołtysów 
wsi:  Wijewa,  Potrzebowa  i  Radomyśla 
oraz osób zwiazanych z  tą  inicjatywą zło‐
żono przy pomniku przed Urzędem Gminy 
wiązanki kwiatów od wdzięcznych miesz‐

kańców. 
W krótkim wystąpieniu Wójt Gminy przy‐
pomniał  o  wydarzeniach  sprzed  stu  lat 
oraz  oddał  cześć  „…tym,  którzy  25  maja 
1920 roku doprowadzili do powrotu Wije‐
wa,  Potrzebowa  i  Radomyśla  do  Pol‐
ski…”,  o  czym miedzy  innymi  informują 
słowa  wyryte  na  tablicy  pamiątkowej  po‐
mnika.
Rada  Sołecka  w  Wijewie  upamiętniając 
100. rocznicę niepodległości przygotowała 
kronikę,  która  trafi  do  wszystkich  rodzin 

w Wijewie, w której każdy z mieszkańców 
może  pozostawić  cząstkę  swojej  historii. 
Tak  zapisana  kronika  zostanie  przekazana 

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wije‐
wie jako pamiątka dla przyszłych pokoleń. 
W  rozmowach  wysunięto  również  propo‐
zycję  wydania  książki  o  działalnościach 
naszych  organizacji  społecznych w  latach 
19202020.
Uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w Wije‐
wie na swój sposób uczcili ten ważny mo‐
ment  dziejowy.  Na  portalu 
społecznościowym  Facebook  nauczyciel‐
ki:  pani  Laura  Napieralska  i  pani  Joanna 
Ratajczak  zamieściły  prezentację  patrio‐
tyczną wykonaną  przez  uczniów.  Ponadto 
wśród  młodzieży  szkolnej  ogłosiliśmy 
konkurs  pt.  „Biogramy  naszych  patrio‐
tów”,  którego  rozstrzygnięcie  nastąpi  już 
niebawem.
Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie przy‐
gotował również wydanie specjalne „Wizji 
Lokalnej”  poświęcone  w  całości  stuleciu 
odzyskania  niepodległości.  Dodatek  moż‐
na bezpłatnie nabyć u sołtysów wsi naszej 
gminy oraz w lokalnych sklepach.

Rada Sołecka Wijewa

PS. Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Wijewie oraz pani 
Reginie  Sobol  za  duże  zaangażowanie 
w organizację tej uroczystości  Sołtys Wi‐
jewa Danuta Leśna.
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Po złożeniu przez Gminę Wijewo wniosku 
o dofinansowanie zadania polegającego na 
budowie,  przebudowie  lub  remoncie  dróg 
powiatowych  oraz  dróg  gminnych, Komi‐
sja  Wojewody  Wielkopolskiego  podjęła 
decyzję  o  przyznaniu Gminie Wijewo  do‐

finansowania  ze  środków  budżetu  Woje‐
wództwa  Wielkopolskiego  na  realizację 
inwestycji pn. „Przebudowa drogi gmin‐
nej  na  ul.  Okrężnej  w  miejscowości 
Brenno”, w wysokości 294.971,00 zł.
Realizacja  powyższego  zadania  podniesie 

parametry  użytkowe  i  standardy  technicz‐
ne  drogi  oraz  bez  wątpienia  wpłynie  na 
poprawę  bezpieczeństwa  komunikacyjne‐
go sieci dróg gminnych i powiatowych.

  DS

Dofinansowanie dla Gminy Wijewo z Funduszu Dróg Samorządowych

Informujemy,  iż    po  uprzednim  złożeniu 
przez  Gminę  Wijewo  wniosku  o  do
finansowanie,  w  dniu  18  maja  2020  r. 
Sejmik  Województwa  Wielkopolskiego 
podjął  Uchwałą  Nr  XIX/322/20 

o  przyznaniu  Gminie  Wijewo  pomocy 
finansowej  ze  środków  budżetu 
Województwa  Wielkopolskiego,  w  za
kresie  budowy  i  przebudowy  dróg 
dojazdowych  do  gruntów  rolnych w  2020 

roku  na  realizację  inwestycji  pn. 
„Przebudowa dróg gminnych na terenie 
Gminy  Wijewo”,  w  wysokości 
125.000,00 zł.

  DS

Dotacje dla Gminy Wijewo na przebudowę dróg

Gmina Wijewo złożyła kolejny wniosek o 
dofinansowanie  nowych  nasadzeń  drzew 
miododajnych. W  dniu    18  maja  2020  r. 
Sejmik  Województwa  Wielkopolskiego 

podjął Uchwałę Nr XIX/322/20 o przyzna‐
niu Gminie Wijewo pomocy finansowej ze 
środków  budżetu  Województwa  Wielko‐
polskiego,  w  zakresie    zakupu  sadzonek 

drzew miododajnych w roku 2020, w wy‐
sokości 7.650,00 zł.

  DS

Nowe nasadzenia drzew miododajnych w 2020 roku z pozyskanych środków budżetu 
Województwa Wielkopolskiego

Informujemy,  iż  w  dniu  18  maja  2020  r. 
Sejmik  Województwa  Wielkopolskiego 
podjął  Uchwałą  Nr  XIX/323/20  o  przy‐
znaniu Gminie Wijewo dotacji  celowej  na 
pomoc  finansową  przy  realizacji  zadania 

pn.  "Wykonanie  pomostu  drewnianego 
na  Jeziorze  Lincjusz  w  miejscowości 
Miastko", w wysokości 19.000,00 zł.
Pomoc  finansowa  została  udzielona  tylko 
4  jednostkom  samorządu  terytorialnego, 

w tym Gminie Wijewo na dofinansowanie 
własnych zadań  inwestycyjnych z zakresu 
„ Zadania w zakresie upowszechniania tu‐
rystyki”.

  DS

Zadanie inwestycyjne z zakresu upowrzechniania turystyki z kolejnym dofinansowaniem

Do  Urzędu  Gminy  w  Wijewie  wpłynęły 
dwie  prace  konkursowe,  w  tym  jedna  nie‐
spełniająca wymagań formalnych.
Praca,  która  spełniła  wymagania  formalne 
wyszła naprzeciw oczekiwania komisji kon‐
kursowej.  W  związku  z  powyższym,  zwy‐
cięzcą  konkursu  na  opracowanie  projektu 
graficznego logo i hasła promującego Gminę 
Wijewo  została  Pani Agnieszka Laskowska. 
Składamy  serdeczne  podziękowania  oraz 
gratulacje!
Uzasadnienie projektu logo
Postać  człowieka  wpasowanego  w  puzel 
oznacza,  że  kimkolwiek  jesteśmy,  nieważne 

skąd  pochodzimy,  znajdziemy  w  gminie 
swoje  miejsce,  z  łatwością  dopasowujemy 
się do mieszkańców i otoczenia jako element 
wspólnej  układanki.  Tutaj  każdy  jest  ele‐
mentem  układanki  budującym  społeczność 
i  reprezentującym  wartości  z  nią  związane. 
Nieoczywisty,  poprzeczny  podział  kolorów 
przełamujący  schemat  uporządkowania  su‐
geruje,  że  nie  musimy  podążać  utorowaną 
drogą.  Możemy  iść  własną,  możemy  być 
różni, być sobą, a i tak będziemy pasować do 
układanki.
Nie od dziś wiadomo, że kolory budzą sko‐
jarzenia. Antracyt oznacza solidność  i odpo‐

wiedzialność,  kolor  niebieski  sugeruje 
zaufane i niezawodność.
Tymi cechami została określona Gmina Wi‐
jewo przez autora logo.

"Gmina Wijewo - pasuje mi!" Tak brzmi nowe hasło promujące 
naszą gminę
W wyniku ogłoszonego konkursu na opracowanie projektu graficznego logo i hasła 
promującego Gminę Wijewo Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 
2020 r. przeanalizowała i oceniła prace konkursowe, które wpłynęły do Urzędu Gminy 
w Wijewie w wymaganym terminie, tj. do dnia 5 czerwca 2020 r.
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XVI Sesja - 8 maja 2020 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/105/2020 w spra‐
wie przystąpienia do uchylenia uchwały nr  XII/
61/2003  Rady Gminy Wijewo dnia 5 listopada 2003 r. 
w  sprawie zmiany  miejscowego planu ogólnego za‐
gospodarowania przestrzennego gminy Wijewo (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 203, poz. 4001).

2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/106/2020 w spra‐
wie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bez‐
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Wijewo”.

3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/107/2020 w spra‐
wie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nie‐
ruchomości gruntowych stanowiących własność 
gminy Wijewo, położonych w miejscowości Brenno.

4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/108/2020 zmie‐
niająca Uchwałę nr XLIV/243/2018 z dnia 21 maja 2018 
r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wy‐
miaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze w  szkołach i  przedszkolach 
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wy‐
miaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, terapeu‐
tów pedagogicznych i doradców zawodowych.

5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/109/2020 w sprawie 
wykazu kąpielisk organizowanych na terenie Gminy Wi‐
jewo w 2020 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.

6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/110/2020 w spra‐
wie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/
55/2019 Rady Gminy Wijewo z dnia  17 czerwca 2019 
r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kąpie‐
liska gminnego na Plaży Głównej Brenno – Ostrów 
nad Jeziorem Białym.

7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/111/2020 w spra‐
wie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 
rok 2019 dla Gminy Wijewo.

8. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/112/2020 w spra‐
wie powołania Skarbnika Gminy Wijewo.

9. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/113/2020 w spra‐
wie udzielenia pomocy dla Powiatu Leszczyńskiego.

10.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/114/2020 w spra‐
wie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

11.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVI/115/2020 w spra‐
wie zmiany 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 7 maja 
2020 r. Na posiedzeniu złożono wnioski w sprawie wyrów‐
nania dróg gminnych.

XVII Sesja - 24 czerwca 2020 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/116/2020 
w  sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Wijewie.

2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/117/2020 
w  sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz 
określenia sezonu kąpielowego dla miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie 
Gminy Wijewo w 2020 roku.

3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/118/2020 
w  sprawie zmiany uchwały nr  XVI/107/2020 Rady 
Gminy  Wijewo z  dnia 8 maja 2020 roku w  sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
gminy Wijewo, położonych w miejscowości Brenno.

4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/119/2020 
w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
gminy Wijewo, położonej w miejscowości Brenno.

5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/120/2020 
w  sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny 
nieruchomości, położonej w  obrębie Potrzebowo, 
gmina Wijewo.

6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/121/2020 
w  sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wijewo na lata 2020-2042.

7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XVII/122/2020 
w sprawie zmian w budżecie gminy  na 2020 r.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpelacji.
Komisja stała rady odbyła 1 posiedzenie w  dniu 19 
czerwca 2020 r. Na posiedzeniu złożono wnioski w sprawie 
oświetlenia, przycięcia gałęzi oraz wyczyszczenia 
studzienek kanalizacji deszczowej.

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.

XVI i XVII Sesja Rady Gminy Wijewo

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo

Maria Rąk
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Celem Projektu jest aktywizacja osób powy‐
żej  65  roku  życia  w  obszarze  kompetencji 
cyfrowych  poprzez  działania  szkoleniowe 
oraz animacyjne. Trzydziestu sześciu miesz‐
kańców Gminy, w wieku  65  lat  do  82  (nie 
ma górnej granicy wieku), 
z  różnych  miejscowości,  podzielonych  na 
trzy  grupy  uczestniczyło  w  90  godzinnym 
szkoleniu,  którego  efektem ma  być włącze‐
nie  Seniorów  w  budowę  społeczeństwa  in‐
formacyjnego  w  Polsce,  rozwój 
funkcjonalnych  kompetencji  cyfrowych 
i  umiejętności  korzystania  z  IT  w  codzien‐

nym  życiu.  Okres  pandemii  spowodował 
chwilowe zawieszenie zajęć. Dokończono je 
w formie zdalnej za pomocą platformy Big‐
BlueButton. Było to możliwe, bo po zalicze‐
niu  60%  zajęć  uczestnicy  otrzymali  na 
własność tablety i to one posłużyły jako na‐
rzędzie komunikacji. 
Projekt „Cyfrowa Wielkopolska” przewiduje 
również    działania  aktywizujące  Seniorów 
w  społeczności  lokalnej  z  wykorzystaniem 
funkcjonalnych kompetencji cyfrowych i na‐
rzędzi  IT.  Nazywane  są  one  animacjami. 
W  ramach  tych  działań  powstały  trzy  pre‐

zentacje:  „Turystyczne walory  gminy Wije‐
wo”,  „Kapliczki    i  przydrożne  krzyże 
w Gminie Wijewo”  oraz  „Wiosna widziana 
oczami  Seniorów”  oraz  fotoksiążki  o  iden‐
tycznych tytułach. 
W  trakcie  celebracji  wijewscy  Seniorzy 
z dumą i zadowoleniem zaprezentowali efekt 
końcowy  swoich  działań  zaproszonym  go‐
ściom: Wójtowi Gminy Wijewo, Przewodni‐
czącej  Rady  Gminy,  przedstawicielom 
Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  który  był 
głównym  operatorem  wykonawczym  Pro‐
jektu. 
Poniżej  kilka  zdjęć  dokumentujących  prze‐
bieg zajęć oraz ich zakończenie.  EM

Zakończenie szkolenia komputerowego dla seniorów „Cyfrowa 
Wielkopolska”
16 czerwca z zachowaniem wymogów sanitarnych, tzw. celebracją, zakończono 
zajęcia w ramach Projektu  „Cyfrowa Wielkopolska” w Gminie Wijewo.

Nad  Jeziorem  Breńskim  w  Brennie,  za‐
montowano  nowe  leżaki.  Zostały  one 
współfinansowane  z  projektu  pn.  ,,Zago‐
spodarowanie  przestrzeni  publicznej  nad 
Jeziorem  Breńskim  poprzez  przebudowę 
ciągu  komunikacyjnego  na  odcinek  toru 
rolkowego wraz z elementami małej archi‐
tektury  II etap'', w ramach IX edycji kon‐
kursu ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś''.
Zapraszamy wszystkich do korzystania.

Nowe leżaki nad jeziorem Breńskim

1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziec‐
ko zdrowe, bez objawów chorobowych suge‐
rujących  chorobę  zakaźną  (dotyczy  to 
również opiekunów).
2.  Opiekunowie  powinni  zachować  dystans 
społeczny  między  sobą  wynoszący  co  naj‐
mniej 2 m (dotyczy  to osób, które wspólnie 
nie zamieszkują lub nie gospodarują).
3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można 
zachować dystansu społecznego wynoszące‐
go 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywają‐
cych  osób,  zaleca  się  rezygnację  z  rekreacji 
lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
4.  Zaleca  się,  aby  opiekunowie wyposażeni 
byli  w  środki  pozwalające  na  utrzymanie 

higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk 
oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawo‐
wych  zasad  higieny  (np.  unikanie  bliskiego 
kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnika‐
mi podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chu‐
steczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku
 innych).
5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie 
rąk  dziecka  oraz  opiekuna  każdorazowo  po 
zakończonej zabawie na placu zabaw.
6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad 
dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z pla‐
cu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z 
istotnymi problemami zdrowotnymi.
7. Nie  jest  wskazane  spożywanie  posiłków 

oraz napoi w trakcie zabawy.
8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź
 przejawia niepokojące objawy choroby nale‐
ży niezwłocznie przerwać pobyt na placu za‐
baw.
9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy
 korzysta  z własnych  zabawek,  opiekunowie 
powinni  na  bieżąco  pilnować,  aby  nie  były 
one udostępniane innym dzieciom, a po po‐
wrocie do domu zostały przynajmniej umyte z
 użyciem detergentu lub wyprane.
10. Dezynfekcję zabawek używanych na pla‐
cu zabaw przeprowadza się zgodnie z prze‐
znaczeniem danego produktu biobójczego.

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw zlokalizowanych na 
otwartym powietrzu w trakcie epidemii SARS-CoV-2 na terenie Gminy Wijewo
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Spisem objęte  nim będą    gospodarstwa  rol‐
ne:
– osób  fizycznych  (gospodarstwach  indy‐
widualnych);

– osób prawnych;
– jednostek  organizacyjnych  niemających 
osobowości prawnej.

Wszystkie  podmioty  zobowiązane  są  do 
udzielania  dokładnych,  wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie:
– samopisu  internetowego  za  pośrednic‐
twem  interaktywnej  aplikacji,  która do‐
stępna  będzie  na  stronie  internetowej: 
spisrolny.gov.pl,  

– wywiadu  telefonicznego  przeprowadza‐
nego przez rachmistrza,

– wywiadu bezpośredniego w trakcie rozmo‐
wy  z  rachmistrzem  terenowym,  jeśli  sytu‐

acja epidemiczna w kraju na to pozwoli. 
Nie można odmówić udziału w spisie! 
Obowiązek realizacji spisów nakłada na pań‐
stwa członkowskie Unii Europejskiej rozpo‐
rządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady. 
Wynika  on  również  z  rekomendacji  FAO, 
zawartych w dokumencie pn. Światowy pro‐
gram  spisów  rolnych  rundy 2020  r. W pań‐
stwach  członkowskich  ONZ  pełne  badanie 
realizowane  jest  raz  na  10  lat  i  obejmuje 
wszystkie  gospodarstwa  rolne.  Poprzednie 
odbyło  się w Polsce w 2010  r.  Powszechne 
spisy  rolne  są  podstawą  ustalania  wspólnej 
polityki rolnej Unii Europejskiej. 
Wszystkie  dane  przekazane  w  spisie  objęte 
są szczególną ochroną, zwaną tajemnicą sta‐
tystyczną.
Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego 

można uzyskać na stronie Głównego Urzędu 
Statystycznego: https://spisrolny.gov.pl.
W  celu  przygotowania  i  przeprowadzenia 
działań  spisowych  Wójt  Gminy  Wijewo  – 
Gminny  Komisarz  Spisowy,  Zarządzeniem 
Nr 0050.2.60.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. 
powołał Gminne Biuro Spisowe dla przepro‐
wadzenia  Powszechnego  Spisu  Rolnego 
w 2020 r.
W skład Gminnego Biura Spisowego wcho‐
dzą oddelegowani pracownicy Urzędu Gmi‐
ny w Wijewie:
1.Aneta Bajon  – Zastępca Gminnego Ko‐
misarza Spisowego,

2.Waldemar  Skrzypczak  –  Koordynator 
Gminny, członek GBS,

3.Anna  Rozynek    osoba  odpowiedzialna 
za  rozliczenie  finansowe  funkcjonowa‐
nia Gminnego Biura Spisowego, w  tym 
wydatków osobowych, członek GBS.

Dodatkowych  informacji  udziela  Gminne 
Biuro Spisowe tel. 65 549 40 85 wew. 38.

Powszechny Spis Rolny 2020!
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce prowadzany będzie Powszechny 
Spis Rolny (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.).

Kandydat  na  rachmistrza  terenowego  winien 
spełnić następujące warunki:
1. Być pełnoletnim, zamieszkiwać na  te‐

renie Gminy Wijewo.
2. Posiadać  co  najmniej  średnie  wy‐

kształcenie.
3. Posługiwać  się  językiem  polskim 

w mowie i piśmie.

4. Nie może być  skazany prawomocnym 
wyrokiem  za  umyślne  przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1. Kandydat na  rachmistrza musi przejść 

szkolenie,  zakończone  egzaminem  te‐
stowym.

2. Rachmistrz  terenowy wykonuje  czyn‐
ności  w  ramach  prac  spisowych,  za 
które otrzymuje wynagrodzenie  zgod‐
nie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o po‐
wszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 r.
 do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie  swojej  kandydatury  z  po‐

daniem:  imienia  i  nazwiska,  adresu 
zamieszkania, telefonu, adresu email.

       Dokończenie na nastepnej stronie

Wójt Gminy Wijewo - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza 
nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 
w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości 
informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na 
terenie Gminy Wijewo. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 
2020 r do 30 listopada 2020 r.
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1. 17.04.2020 r. wspólna akcja strażaków dostarczania 
maseczek dla mieszkańców naszej gminy w  związku 
z pandemią koronawirusa.

2. 24.04.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Brenno do 
wydobycia z wody zwierzęcia na kanale w Miastku.

3. 27.04.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno i OSP 
Wijewo do pożaru torfowisk koło Przylesia.

4. 24.05.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej 
PSP w Lesznie zadysponowało zastęp z   OSP Brenno do 
plamy oleju na ulicy Kargowskiej w Brennie. 

5. 07.06.2020 r. strażacy z  Wijewa oraz Potrzebowa wzieli 
udział w akcji charytatywnej  #gaszynChallenge.

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

Komendant Gminny
Leszek Wolniczak

Dokończenie z poprzedniej strony

2. Oświadczenie  o  spełnieniu  wymaga‐
nia o którym mowa w pkt. 1)  5) kan‐
dydata  na  rachmistrza  terenowego 
składa  pod  rygorem  odpowiedzialno‐
ści  karnej  za  składanie  fałszywych 
oświadczeń.  Oświadczenie  winno  za‐
wierać  klauzulę  o  treści:  „Jestem 
świadomy  odpowiedzialności  karnej 
za  złożenie  fałszywego  oświadcze‐
nia”.

Miejsce składania ofert:
Wymagane  dokumenty  należy  składać 
osobiście w sekretariacie  (pok. 9) w go‐
dzinach pracy Urzędu  lub pocztą na ad‐
res  Urząd  Gminy  w  Wijewie, 
z  dopiskiem:  "Nabór  na  rachmistrza  te‐
renowego  Powszechny spis rolny 2020 
r.”  (decyduje  data  faktycznego  wpływu 
do Urzędu).

Wszelkie  informacje  dotyczące  spisu  rol‐
nego  można  uzyskać  na  profilu  Urzędu 
Statystycznego https://spisrolny.gov.pl/

Dodatkowych  informacji  udziela  Gminne 
Biuro Spisowe tel. 65 549 40 85 wew. 38.

Uwagi:
1. Dokumenty,  które  wpłyną  po  wyżej 

określonym  terminie  nie  będą  rozpa‐
trywane.

2. Informuję, że ustalona przez Centralne 
Biuro  Spisowe  liczba  rachmistrzów 
dla gminy Wijewo wynosi: 1.

Załączniki:
1. Druk zgłoszenia kandydata.
2. Klauzula  informacyjna  –  przetwarza‐

nie danych osobowych.
3. Oświadczenie dot. pkt. 1) – 5).



maj/czerwiec 2020 Wizja Lokalna
10

W dniu 29 maja 2020 r. odbyły sie wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Frekwencja w wyborach przeprowadzonych na terenie Gminy Wijewo wyniosła 60,50 %
Zestawienie wyników:

Kandydat Obwód nr 1 Obwód nr 2 Łączna ilość % udział
       Brenno     Wijewo    głosów   głosów

Biedroń Robert       15       14       29     1,61%

Bosak Krzysztof       66       76      142     7,90%

Duda Andrzej Sebastian      371      414      785    43,68%

Hołownia Szymon Franciszek      171      181      352    19,59%

Jakubiak Marek        1        1        2     0,11%

Kosiniak - Kamysz Władysław Marcin       33       37       70     3,90%

Piotrowski Mirosław Mariusz        3        1        4     0,22%

Tanajno Paweł Jan        2        1        3     0,17%

Trzaskowski Rafał Kazimierz      205      201      406    22,59%

Witkowski Waldemar Włodzimierz        0        0        0     0,00%

Żółtek Stanisław Józef        1        3        4     0,22%

Wsparcie  ma  na  celu  utrzymanie,  rozwój 
i  promocję  oferty  turystycznorekreacyjnej 
na  terenie  działalności  Organizacji  Tury‐
stycznej LesznoRegion. 
Warunkami otrzymania wsparcia finansowe‐
go są:
– złożenie  wniosku  o  dofinansowanie  ze 
wskazaniem  wysokości  potrzebnego 
wsparcia  finansowego oraz celu na  jaki 
wsparcie  zostanie  przeznaczone  (tj. 
promocja  obiektu  lub  działalności,  roz‐
wój  infrastruktury  rekreacyjnej  i  tury‐
stycznej,  zakup  sprzętu  turystyczno
rekreacyjnego,  odnowienie  lub 
znakowanie  obiektów  turystycznych, 
kreowanie  nowych  form  turystyki 
i produktów turystycznych, działania na 
rzecz  rozwoju  turystyki) w  terminie  do 
31.07.2020r.  elektronicznie  na  adres  e
mail:  region@leszno.pl  lub  na  dres  : 
Centrum  Informacji  Turystycznej  ul. 
Słowiańska 24, 64100 Leszno

– złożenie deklaracji przystąpienia do Or‐
ganizacji  Turystycznej  LesznoRegion 

na okres min. 3  lat  (pierwszy rok przy‐
należności  będzie  zwolniony  z  opłat 
członkowskich).

Wysokość  środków  przeznaczonych  na 
wsparcie  sektora  branży  turystycznej  to 
50.000 zł, jednak maksymalne dofinansowa‐
nie dla podmiotu ubiegającego  się o wspar‐
cie to 4.000 zł.
Za ocenę złożonych wniosków oraz podział 
kwoty  wsparcia  odpowiedzialny  będzie  Za‐
rząd  Organizacji  Turystycznej  LesznoRe‐
gion. 
Jeszcze  kilka  miesięcy  temu  nikt  nie  przy‐
puszczał,  że  zbliżający  się  początek  sezonu 
turystycznego  zostanie  przełożony  na wciąż 
nieznany  nam  termin,  a  cała  branża  będzie 
walczyć  o  przetrwanie. Wsparcie  finansowe 
Organizacji  Turystycznej  LesznoRegion  to 
rozwiązanie,  które  mamy  nadzieję  pomoże 
zminimalizować  negatywne  skutki  pande‐
mii.
Szczegółowe  informacje oraz  regulamin do‐
finansowania  dostepny  na  stronie  interneto‐
wej Organizacji turystycznej LesznoRegion.

Wsparcie finansowe Organizacji Turystycznej Leszno-Region 
dla sektora branży turystycznej Regionu Leszczyńskiego
W  związku z  ogłoszoną pandemią koronawirusa w  Polsce wielu przedsiębiorców 
z sektora branży turystycznej znalazło się w trudnej sytuacji. Organizacja Turystyczna 
Leszno-Region proponuje pomoc w  postaci wsparcia finansowego dla podmiotów 
zajmujących się turystyką w Lesznie i Regionie Leszczyńskim.

Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
w Gminie Wijewo
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Zgodnie z Uchwałą NR XXXIV/3/2020 Zgro‐
madzenia Związku Międzygminnego  "Komu‐
nalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" 
z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru me‐
tody ustalania opłaty za gospodarowanie odpa‐
dami  komunalnymi  oraz  ustalenia  wysokości 
stawki tej opłaty  od 1 czerwca 2020 roku dla 
nieruchomości, na których zamieszkują miesz‐
kańcy,  wysokość  miesięcznej  opłaty  za  jedną 
osobę wynosi 27 zł od mieszkańca miesięcznie.
Zgodnie z w/w Uchwałą, przyjęty został nowy 
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospoda‐
rowanie  odpadami  komunalnymi,  który  obo‐
wiązuje  od  1  czerwca  2020  r.  Deklaracja  ta 
uwzględnia oświadczenie dotyczące zwolnienia 
z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpa‐
dów. 
Druk deklaracji dostępny jest na:
– stronie  internetowej  oraz  w  siedzibie 
KZGRL,

– stronie internetowej urzędu gminy oraz w sie‐

dzibie Urzędu Gminy Wijewo.
Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowa‐
nia odpadów.
Właściciele nieruchomości  zabudowanych bu‐
dynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi,  któ‐
rzy kompostują bioodpady w kompostownikach
 przydomowych mogą:
1.Zgodnie  z  przyjętą  przez  Zgromadzenie 
Związku uchwałą  skorzystać ze zwolnienia 
z części opłaty od 1 czerwca 2020 r.

2.Ze zwolnienia z opłaty w wysokości 3 zł od 
osoby / mc mogą korzystać właściciele nieru‐
chomości którzy:
– w domach jednorodzinnych kompostują od‐
pady w przydomowym kompostowniku

– złożą nową deklarację o wysokości opłaty na 
nowym druku obowiązującym od 1 czerwca 
2020 r.

3.do skorzystania ze zwolnienia już od czerwca 
2020 r. będą upoważnieni właściciele,  którzy 
złożą nową deklarację w okresie  od 1 czerw‐

ca do 10 lipca 2020 r.  Złożenie deklaracji w ko‐
lejnych miesiącach będzie obowiązywało na 
bieżąco.

Pamiętajmy, że  wysokość opłaty zawsze określa
 właściciel nieruchomości (przez samonaliczenie 
uwzględniające ilość osób zamieszkujących nie‐
ruchomość i przyjęte stawki opłat) wyłącznie na 
obowiązującym druku deklaracji.
Wyciąg z ustawy:
Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994
 Prawo  budowlane  pod  pojęciem  budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego należy rozumieć
 budynek wolno stojący albo budynek w zabudo‐
wie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służą‐
cy  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,  
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej 
niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lo‐
kalu mieszkalnego i  lokalu użytkowego o po‐
wierzchni  całkowitej  nieprzekraczającej  30% 
powierzchni całkowitej budynku.

Informacje Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego
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Rozpoczęły  się  już wakacje,  a my w  ostat‐
nim czasie widzielismy nasze przedszkolaki 
tylko  za  pośrednictwem  ekranu  komputera. 
Dyrekcja  i  nauczyciele  stanęli  przed  dużym 
wyzwaniem   jak zorganizować zdalną edu‐
kację  i  wychowanie  tak  małych  dzieci? 
Przecież  przyzwyczajeni  byliśmy do  bezpo‐
średniego  kontaktu,  wspólnej  nauki  przez 
zabawę,  śpiewania  piosenek,  grania w gry... 
W trybie natychmiastowym musiała powstać 
przestrzeń,  która  zapewniłaby,  chociaż  czę‐
ściowe,  zaspokojenie  potrzeb  żądnych  wie‐
dzy  i  zabawy  przedszkolaków.  I  tak,  na 
stronie internetowej przedszkola pojawiła się 
specjalna  zakładka,  a w niej  codziennie  no‐
we  propozycje  ćwiczeń  i  zabaw  dla  dzieci. 
Każda grupa przedszkolna miała oczywiście 
osobną  zakładkę,  do  tego  był  też  język  an‐
gielski  z  podziałem  na  grupy  wiekowe,  lo‐
gopedia, religia oraz gimnastyka korekcyjna. 
Scenariusze  tworzone  codziennie  przez  na‐
uczycielki,  zawierały  ilustracje,  samodziel‐
nie nagrane filmiki, prezentacje, audiobooki, 
piosenki oraz linki do różnych stron, tak aby 
nauka  online  była  jak  najbardziej  urozma‐
icona. Podstawa programowa musi być zre‐
alizowana, jednak z drugiej strony dzieci nie 
powinny  spędzać  zbyt  dużo  czasu  przed 
ekranem  komputera.  Jak  temu  zaradzić? 
W  załącznikach  pojawiały  się  opisy  zadań 
i  zabaw,  które można  przeprowadzić w  do‐
mu, specjalnie stworzone karty pracy do wy‐
drukowania  oraz  odnośniki  do  pakietów 

przedszkolaka,  które  dzieci  zabrały  do  do‐
mów.

Należy  z  całą  mocą  podkreślić,  że  nie 
udało  by  się  zrealizować  takiego  nauczania 
bez  wsparcia  Rodziców.  Dzięki  codzienne‐
mu kontaktowi poprzez komunikator (każdy 
wychowawca  stworzył  prywatną  grupę  na 
Messengerze), a  także  telefoniczny, smsowy 
i mailowy, możliwe  było  sprawne  omawia‐
nie  bieżących  kwestii  wychowawczych 
i edukacyjnych. Rodzice i dzieci często wy‐
syłali swoim nauczycielkom zdjęcia i filmiki 
ukazujące  pracę  i  zabawę w  domu. Nie  za‐
stąpi  to  oczywiście  prawdziwego  kontaktu, 
ale  dało  chociaż  okazję  do  obserwowania 
rozwoju  naszych  kochanych  przedszkola‐
ków.  Praca  w  domu  pod  okiem  rodziców 
wymaga dużego wysiłku i wewnętrznej mo‐
tywacji, ale wiemy, że przyniosła pozytywne 
efekty.

Dodatkowo,  na  stronie  internetowej 
przedszkola  powstał  tzw.  bank  pomysłów. 
Kilka razy w tygodniu pojawiały się tam cie‐
kawe pomysły na  zabawy  (m.in.  sensorycz‐
ne,  matematyczno  logiczne,  kulinarne, 
plastyczne),  ogłaszane  były  różne  konkursy, 
które  pobudzały  kreatywność  i  wyobraźnię 
dzieci.  Przedszkolaki  bardzo  chętnie  brały 
udział we wszelkich akcjach, o czym świad‐
czyły  licznie  nadsyłane  zdjęcia  z  ich  praca‐
mi.  Fotografie  te można  obejrzeć  w  formie 
prezentacji i filmików na stronie głównej na‐
szego  przedszkola  wijewo.przedszkolna.net, 

do czego serdecznie wszystkich zachęcamy! 
Dla  społeczności  naszego przedszkola  zdję‐
cia to jednak za mało... Tęsknimy za bezpo‐
średnim  kontaktem,  rozmowami  z  dziećmi, 
naszymi grupowymi zwyczajami, wspólnym 
śpiewaniem i śmiechem. Niestety, nic nie za‐
stąpi  przebywania  w  grupie  rówieśników, 
która  jest  źródłem  motywacji,  satysfakcji, 
bezcennych doświadczeń społecznych i wię‐
zi  emocjonalnych.  Musimy  więc  pokonać 

koronawirusa,  lub wystrzelić  go w kosmos, 
jak  wymyślił  jeden  z  naszych  pięciolatków 
i wrócić do naszego przedszkola!     MK, AZ

Przedszkole w czasach pandemii
Kiedy w marcu br. okazało się, że w związku z zagrożeniem zachorowania na COVID-
19, wszystkie placówki dla dzieci i młodzieży zawieszą swoją tradycyjną działalność, 
nikt nie spodziewał się, że ta sytuacja potrwa tak długo.

Jak co roku na sesji absolutoryjnej radni naj‐
pierw  obradowali  nad  opracowanym  przez 
Zarząd  Powiatu  Leszczyńskiego  „Raportem 
o  stanie powiatu w 2019  r.”. Konsekwencją 
dyskusji  nad  raportem  było  jednomyślne 
udzielenie  przez  Radę  Powiatu  Leszczyń‐
skiego  zarządowi  wotum  zaufania.  Następ‐
nie  radni  rozpatrywali  sprawozdanie 
z  wykonania  budżetu  w  2019  r.  Dochody 
powiatu  leszczyńskiego  wyniosły 
68.773.411 zł i były o ok. 19 mln zł wyższe 

od  przyjętych  w  uchwale  budżetowej  na 
2019  r.  Wydatki  z  kolei  to  59.912.571  zł, 
z  czego  na  inwestycje  przeznaczono 
26.789.557  zł,  tj.  44,71  proc.  budżetu,  co 
w  przeliczeniu  na  mieszkańca  daje  kwotę 
473 zł. Rok 2019 powiat leszczyński zakoń‐
czył  nadwyżką  budżetową  w  kwocie 
8.860.840 zł. To był  trzeci kolejny proinwe‐
stycyjny budżet samorządu – w 2017 r. wy‐
datki  inwestycyjne  wyniosły  54,32  proc., 
a  w  2018  r.  –  rekordowe  61,09  proc.  Od 

2014 r. powiat nie ma ani złotówki zadłuże‐
nia, skumulowana nadwyżka budżetowa bę‐
dzie  przeznaczana  na  wkład  własny  do 
kolejnych inwestycji, na które samorząd bę‐
dzie pozyskiwał dotacje.

                    http://powiatleszczynski.pl

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego na sali WDK w Brennie
Radni powiatu leszczyńskiego na XXV sesji zorganizowanej w Brennie w Gminie 
Wijewo udzielili Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego wotum zaufania, przyjęli 
sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu w 2019 r. i udzielili organowi 
wykonawczemu absolutorium. Uchwały zostały podjęte jednomyślnie.
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Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
Branżowa Szkoła I stopnia im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie

Informujemy, że trwa nabór do wielozawodowej klasy I Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie. 
Szczegółowe informacje znajdują się na szkolnej stronie internetowej www.zsbrenno.edu.pl w zakładce Rekrutacja. 

Egzamin  ósmoklasisty  przeprowadzany 
jest  od  roku  szkolnego 2018/2019,  spraw‐
dza  wiadomości  i  umiejętności  określone 
w  podstawie  programowej  kształcenia 
ogólnego dla  szkoły podstawowej. Do eg‐
zaminu  przystępują  uczniowie  klas  VIII 
szkoły podstawowej.  Jest  to egzamin obo‐
wiązkowy  i  wymagany  dla  ukończenia 

szkoły. Egzaminu ósmoklasisty nie można 
nie zdać – nie ma minimalnego progu zda‐
walności.  Wyniki  brane  są  pod  uwagę 
podczas  rekrutacji  do  szkól  ponadpodsta‐
wowych. 
Cały  egzamin  jest  przeprowadzany w  for‐
mie  pisemnej. Uczeń  na  egzaminie  z  każ‐

dego  przedmiotu  otrzymuje  arkusz 
egzaminacyjny.  Znajdują  się  tam  zadania 
zamknięte  (tylko  jedna  poprawna  odpo‐
wiedź  do  zakreślenia)  i  zadania  otwarte 
(uczeń  samodzielnie  pisze  odpowiedź). 
W latach 2019–2021 ósmoklasista zdaje na 
egzaminie  trzy  przedmioty  obowiązkowe: 
język polski, matematykę i język obcy no‐
wożytny. W dniu  zakończenia  roku  szkol‐
nego  każdy  uczeń  otrzymuje 
zaświadczenie  o  wynikach  egzaminu 
ósmoklasisty  –  wynik  procentowy  oraz 
wynik  na  skali  centylowej  dla  egzaminu 
z każdego przedmiotu. Wynik procentowy 
to odsetek punktów, które uczeń zdobył za 
zadania  z  danego przedmiotu. Wynik  cen‐
tylowy  to  odsetek  liczby  ósmoklasistów 
z całego kraju, którzy uzyskali z egzaminu 
z  danego  przedmiotu  wynik  taki  sam  lub 
niższy niż zdający. 
Od  roku  2022  planowana  jest  zmiana 
w  przebiegu  egzaminu  ósmoklasisty.  Bę‐
dzie on składał się z czterech części: języ‐
ka  polskiego,  matematyki,  języka  obcego 
nowożytnego  oraz  przedmiotu  do  wyboru 
przez ucznia: biologii, chemii, fizyki, geo‐
grafii lub historii.

W Zespole Szkół im. Powstańców Wielko‐
polskich w Brennie w  tym  roku  do  egza‐
minu  przystąpiło  16  ósmoklasistów. 
Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  we 
współpracy z Głównym Inspektoratem Sa‐
nitarnym  i  Centralną  Komisją  Egzamina‐
cyjną,  przygotowało  szereg  wytycznych 
przeciwepidemicznych,  które  przede 
wszystkim zapewniły uczniom, nauczycie‐
lom  i  pracownikom  szkoły  bezpieczne 
przeprowadzenie  egzaminu  w  czasie  epi‐
demii związanej z COVID19.

Wielkopolski  Kurator  Oświaty  Elżbieta 
Leszczyńska życzyła wszystkim zdającym 
silnego  poczucia  własnej  wartości,  roz‐
tropności  i  skupienia podczas egzaminów, 
by moment ten, który za kilka lat wspomi‐
nać  uczniowie  będą  z  uśmiechem  oraz 
sentymentem,  okazał  się  pomyślny 
i owocny.
Wyniki egzaminu poznamy 31 lipca 2020 r.

 
BW

W dniach 16 – 18 czerwca br. odbył się egzamin ósmoklasisty. W tym roku nieco później
 (pierwszy termin zaplanowany był na 21 – 23 kwietnia 2020r.) i w trochę innych 
warunkach, ale jak zawsze zgodnie z procedurami i z pełnym zaangażowaniem uczniów
 i nauczycieli.

Egzamin ósmoklasisty

Zdalna  nauka  nie  przeszkodziła 
najmłodszym  uczniom  i  nauczycielkom 
edukacji  wczesnoszkolnej  Szkoły 
Podstawowej w Brennie w przygotowaniu 
zaplanowanych  na  ten  rok  apeli 
okolicznościowych.
Pierwsza  uroczystość  w  formie  zdalnej 
pojawiła  się  w  Internecie  na  początku 
maja.  Poświęcona  była  majowym 
świętom. Na platformie padlet.com można 
było  podziwiać  wiersze  prezentowane 

przez  uczniów  klasy  II.  Uzupełnieniem 
były  zdjęcia  uczniów  klas  IIII  z  różnymi 
elementami w barwach narodowych.
Drugi  apel  multimedialny  na  tej  samej 
platformie  powstał  z  okazji  Dnia  Rodziny. 
Najmłodsi  uczniowie  wierszem  i  piosenką 
złożyli życzenia wszystkim mamom i tatom.
Na  fotografiach  dzieci  pokazały  prezenty 
samodzielnie wykonane dla rodziców. 
Apele można obejrzeć pod linkami:
– Majowe  Święta    https://padlet.com/
zsbrenno/4huegddwqzjvdjx2 

– Dzień  Rodziny    https://padlet.com/
zsbrenno/Bookmarks

  BW

Majowe apele multimedialne
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Między  drzewami  zamontowany  został 
przez  firmę  Bambino  zestaw  tęczowych 
ławek  i  stołów. Pracę montażystom utrud‐
niały  korzenie  drzew  i  stare  fundamenty 

po  byłej  stodole.  Niezbędny  okazał  się 
ciężki  sprzęt,  za  który  dziękujemy  Panu 
Rafałowi Napieralskiemu. Odświeżona zo‐
stała  centralna  część  boiska. Wymieniono 
agrowłókninę,  całość  terenu obsypano no‐
wym kamieniem  –  7,5    tony. Dziękujemy 
Panu Andrzejowi  Umińskiemu  za  kruszy‐
wo. W bocznej części placu zamontowano 
ławkę  tęczową  z  oparciem,  druga  stanie 
w  najbliższym  czasie.  Między  ławkami 
Pan  Krystian  Napieralski  zasadził  trzy 
drzewa – dziękujemy bardzo! Katalpy po‐
trzebują trochę czasu, ale gdy się rozrosną, 
to  będą  dawały  przyjemny  cień  dzieciom 
wypoczywającym  na  ławkach.  Dziękuje‐
my  także  Panu  Jarosławowi  Górnemu  za 
użyczenie  przyczepy  i  zebranie  pozostało‐
ści po pracach .
Całość  inwestycji  wyniosła  19099,10  zł, 
pokryto  ją  z  całkowitego  zysku  z  zabawy 
szkolnej i częściowo  z wpłat na Radę Ro‐
dziców.
Przez  zaistniałą  sytuację  z koronawirusem 
Rada Rodziców  nie ma możliwości  pozy‐

skania  dodatkowych  funduszy  z  zaplano‐
wanych  przedsięwzięć.  Zwracamy  się 
z prośbą,  jeśli  jest  to możliwe, o uregulo‐
wanie wpłat  na Radę Rodziców,  jak  rów‐
nież  dobrowolne  wpłaty  na  dalszą 
modernizację ławek na boisku szkolnym.
Wpłaty  można  przelewać  na  konto  Rady 
Rodziców, w  tytule wpisując  imię, nazwi‐
sko i klasę do której uczęszcza dziecko.
Numer  konta:  17  8669  0001  2008  0080 
5184 0001  

Paulina Łuczak
  Przewodnicząca Rady Rodziców

W miesiącu maju Rada Rodziców wykonała zaplanowane prace na terenie szkoły.

Rodzice dzieciom - otwarcie zmodernizo-
wanego boiska szkolnego

„Zamknięte  szkoły, niepokój   w  informa‐
cjach    podawanych  w  mediach,  kolejne 
zakażone  osoby  oraz  rosnąca  liczba  ofiar 
śmiertelnych. Sytuacja, w której  się znaj‐
dujemy należy do najtrudniejszych, w  ja‐
kiej  kiedykolwiek  się  znaleźliśmy, 
ponieważ  nie  potrafimy  z  całą  stanow‐
czością  przewidzieć  przyszłości.  To  jed‐
nak  na  nas  spoczywa  obowiązek 
rozmowy o  tej  sytuacji z dziećmi. Propo‐
nuję  państwu  artykuł:  https://polskati‐
mes.pl/koronawiruswpolscejak
rozmawiaczdziecmiokoronawirusie
poradypsychologazuniwersytetuswps/
ar/c114855071, w którym jak rozmawiać 
z dziećmi radzi  dr Magdalena Śniegulska 
psycholog  z  uniwersytetu  SWPS.  Bądź‐
my gotowi do rozmowy.”
Tak  brzmiał  jeden  z  pierwszych    tekstów 

skierowanych    do  rodziców,  aby  w  jakiś 
sposób    im  pomóc.  Odpowiadałyśmy  na 
zapytania  dotyczące  obsługiwania  róż‐
nych programów  i platform. Wielu  rodzi‐
ców  świetnie  sobie  radziło  z  nowoczesną 
technologią,  ale  zdarzali  się  tacy,  którzy 
na  co  dzień  nie  korzystają  z  dobro‐
dziejstw  technologicznych.  Tym  rodzi‐
com  trzeba  było  krok  po  kroku 
wytłumaczyć” jak to zrobić”.
Pamiętałyśmy  również  o  uczniach,  bo  to 
dla  nich  istniejemy.  Prowadziłyśmy  z  ni‐
mi  rozmowy  i  video  rozmowy.  Starały‐
śmy  się  wysyłać  ciekawe  artykuły,  linki 
do stron, wspierające myśli. 
Wysyłałyśmy    pomysły  jak  sobie  radzić 
ze  stresem,  pomysły  na  zabawy,  sposoby 
na  radzenie  sobie  z  napięciem  fizycz‐
nym.  

Polecałyśmy  ciekawe  książki.  Jedną 
z nich była „7 nawyków skutecznego na‐
stolatka”.

Ciąg dalszy na następnej stronieZdalna praca. Tylko co oznacza zdalna praca dla pedagoga szkolnego? Nauczyciel 
przedmiotu  może poprowadzić lekcje, zadać zadanie, poprawić… A pedagog szkolny? 
Z podpowiedzią przyszło życie. Szybko się okazało, że rodzice i dzieci potrzebują 
szczególnego wsparcia, bo warunki są wyjątkowe.

Z pamiętnika pedagoga szkolnego
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Dzień Myśli Braterskiej  to  święto przyjaź‐
ni  obchodzone  każdego  roku  przez  harce‐
rzy  i  skautów  na  całym  świecie.  To  także 
dzień  urodzin  założyciela  skautingu, 
sir  Roberta  BadenPowella  i  jego  żony 
Olave BadenPowell.
29 lutego  Imieniny Zucha: Raz na cztery 
lata zuch się staje pępkiem świata!
Piątkowy  wieczór  zajął  nam Turniej  Gro‐
mad, podczas którego każda gromada mu‐

siała  wykonać  10  punktowanych  zadań. 
Na  nocnym  świeczkowisku  składaliśmy 
sobie  życzenia  i wręczaliśmy drobne upo‐
minki.
W  sobotni  poranek  każdy  zuch  wykonał 
mini    torcik  imieninowy.  Na  apelu  koń‐
czącym  biwak  poznaliśmy wyniki Turnie‐
ju.  To  nasza    10  Gromada  Zuchowa 
„Polne  Kwiatki”  zdobyła  tytuł  Mistrzow‐
skiej  Gromady  Zuchowej  Hufca  ZHP 

Wschowa!  Tytuł jest nadany na 4 lata, aż 
do  kolejnych  Imienin Zucha w  2024. Ra‐
dość zuchów była ogromna. Otrzymaliśmy 
dyplom, odznaki i nagrodę.
Po raz kolejny przeżyliśmy niezwykłe har‐
cerskie spotkanie.

BC

W ostatnim czasie zuchy przebywały na biwaku we Wschowie. Okazją do spotkania był
 Dzień Myśli Braterskiej oraz Imieniny Zucha.

Jesteśmy najlepsi!

W  liście,  napisanym w  języku  angielskim, 
uczniowie opowiedzieli o sobie, wysłali ży‐
czenia oraz rysunki z okazji 72 rocznicy ślu‐

bu Królowej Elżbiety II i Księcia Filipa oraz
 życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bo‐

żego Narodzenia. Do  listu  uczniowie  dołą‐
czyli także wiersz naszej noblistki Wisławy 
Szymborskiej pt. "Nic dwa razy" przetłuma‐
czony na język angielski. 2 marca br. otrzy‐
maliśmy odpowiedź z Pałacu Buckingham, 
w której osoba odpowiedzialna za korespon‐
dencję, dziękuje Nam za wszystkie prezenty 
i  pamięć. Akcja  miała  na  celu  pokazanie 
uczniom, że język angielski jest językiem ży‐
wym i dzięki niemu można otworzyć wiele 
drzwi:) Do kogo napiszemy  teraz? Ucznio‐
wie tworzą już listę... Pierwszą osobą na li‐
ście, którą podali uczniowie był... Prezydent 
Donald Trump… Kto wie...  
Paulina Łuczak  Przewodnicząca Rady Rodziców

Dnia 20 listopada 2019r. uczniowie klasy 4a wraz z p. Mileną Hanusek-Czajka napisali 
list do Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn.- Elżbiety II.

List do królowej

Ciąg dalszy z poprzedniej strony
"Każdy  dzień  w  życiu  nastolatka  to  czas 
burzliwy, ale wiedzą to tylko oni, ponieważ
 dorośli już o tym zapomnieli. Młody czło‐
wiek  uczy  się  siebie  i  świata,  a  ta  nauka 
wcale  nie  należy  do  łatwych.  Jest  sposób, 
aby złagodzić zagubienie i bezradność. Tym
 kołem ratunkowym jest książka Seana Co‐
veya  „7 nawyków skutecznego nastolatka."
Następną  pozycją  polecaną  uczniom  była 
„Wymiatasz”, którą napisał Matthew Syed 
 Matthew Syed, brytyjski mistrz tenisa sto‐
łowego, pisarz i autor bestsellerów twierdzi,
 że też był przeciętniakiem. W swojej książ‐
ce  WYMIATASZ  z  podtytułem  "Uwierz 
w  siebie  i  odważ  się  zostać  mistrzem, 
w  czym  tylko  zechcesz"  przekonuje,  że 
mózg można  trenować,  tak  jak mięśnie na 
siłowni.  To  impulsy  nerwowe,  przesyłane 
za każdym razem , gdy o czymś pomyślisz, 
zrobisz, gdy trenujesz cokolwiek. Bieganie,
 grę na gitarze,  język    angielski…  impulsy 
biegną  coraz szybciej, tworząc wręcz auto‐

stradę połączeń.  
Prawda, że już to słyszeliście?  Jednak tym 
razem  nie  jest  to  badanie  naukowca,  ale   
konkretny  autobiograficzny    przykład,  że 
teoria ma zastosowanie w praktyce. Fanta‐
stycznie  o  książce  opowiada    vlog    Nie‐
przeciętne życie, przedstawiając rysunkowe
 streszczenie mozna znależć na Youtub.
To był, jest, dla nas pedagogów trudny czas.
 Dla  pedagogów  szkolnych  szczególnie. 
Może  następnym  razem  wyślemy  tekst 
Marka Grechuty? Pasowałby.  
„Świecie nasz, świecie nasz
Chcę być z Tobą w zmowie
Z blaskiem Twym, siłą Twą
Co mi dasz? Odpowiedz!
Świecie nasz  daj nam
Daj nam wreszcie zgodę
Spokój daj  zgubę weź
Zabierz ją, odprowadź”
Obecnie marzymy o normalności, ponieważ
 wolimy  spotykać  się  z  naszymi  uczniami 
w realnym, szkolnym świecie z namacalną  

klasą i boiskiem.
           GT, LN
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Uczennice  Szkoły  Podstawowej  w  Wije‐
wie w składzie: Bajon Pola, Gąda Rozalia, 
Kasperska  Milena,  Maćkowiak  Aleksan‐
dra,  Matysiak  Aleksandra,  Miś  Justyna, 
Rękoś  Marianna,  Spławska  Aleksandra 
i Zielnica Julia, dnia 25 lutego 2020 r. zo‐
stały  MISTRZYNIAMI  POWIATU 
LESZCZYŃSKIEGO W  SIATKÓWCE 
DZIEWCZĄT   IGRZYSKA DZIECI.

Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej 
w Drobninie. Uczennice  rozegrały  rewela‐
cyjne mecze z dużą dawką emocji, wygry‐
wając    ze  szkołami z Osiecznej, Drobnina 
i Brenna.
Dziewczyny!  Jesteście  naszą  szkolną  du‐
mą! Pięknym sportowym przykładem i in‐
spiracją dla młodszych uczniów.
Gratulujemy i trzymamy mocno kciuki  na 

etapie  rejonowym, gdzie uczennice naszej 
szkoły  reprezentować  będą  powiat  lesz‐
czyński.

     MK, AJO

W obecnej sytuacji przyszło nam zmierzyć 
się  z  bardzo ważnym   wyzwaniem,  jakim 
jest kwarantanna  spowodowana koronawi‐
rusem.  Jest  to  dla  nas  wszystkich  ciężki 
czas,  czas  próby,  odpowiedzialności  oraz 
empatii.  Z  uwagi  na  zamknięcie  szkół 
i zawieszenie zajęć uczniowie spędzają ten 
czas w domach. Z racji tego, jaka sytuacja 

panuje w chwili obecnej na całym świecie, 
świetlica  szkolna przyłączyła  się  do pracy 
zdalnej.  Wiemy,  że  dla  dzieci,  rodziców 
i  nauczycieli  to  wielki  trud  i  wyzwanie. 
Dlatego nauczycielki  świetlicy,  za  pośred‐
nictwem  aktywnej  strony  na  Facebooku 
szkoły,  zamieszczają  propozycje  zajęć  na 
czas wolny. Aby  ten  czas  spędzony w do‐
mu  był  nie  tylko  poświęcony  na  lekcje, 
można  skorzystać  z wielu  ciekawych  pro‐

pozycji  i pomocy.   Dla każdego coś  inne‐
go,  prace  w  założeniu  własnego 
warzywniaka,  kulinarne  pyszności,  pla‐
styczne cudeńka, eksperymenty chemiczne 
i wiele innych. Wiemy, że w całym zamie‐
szaniu  otaczającej  nas  sytuacji,  jest  pozy‐
tywna  nutka.  Rodzinny  wspólny  czas 
spędzony na zabawie jest bezcenny…

  
MB

Świetlica online w SP Wijewo

Najlepsze w powiecie!
Uczennice szkoły Podstawowej w Wijewie najlepsze w siatkówce dziewcząt w powiecie.
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W  dzisiejszych  czasach,  a  szczególnie 
w  tym  trudnym  dla  nas  wszystkich  okre‐
sie,  gdzie  musimy  ograniczyć  się  do  sie‐
dzenia w domu, okazuje  się,  że komputer, 
Facebook  czy  Internet  to  sposób  na  nudę. 
Być może  i wcale  tego  nie  neguję. Musi‐
my iść z duchem czasu, tylko oczy i palce 
już nieco bolą. Bynajmniej mnie, bo dzieci 
chyba  niekoniecznie.  Ale  mam  dla  nas 
wszystkich  inną  propozycję,  która  mam 
nadzieję zostanie z nami na dłużej!
Kochani! Zajrzyjmy dzisiaj  w głąb siebie, 
a nie komputera i odbądźmy podróż do lat 
naszego  dzieciństwa.  Podejmijmy wyzwa‐
nie i stańmy się dziećmi dla naszych dzie‐
ci.
Kto    z  nas  nie  pamięta  "gry w  gumę,  za‐
baw  w  sznura,  klasy,  ,,myszka  miki  gra 

w  guziki"  czy  skoków  na  skakance? 
A ukochana ,,zabawa w chłopka”? A wygi‐
basy na trzepaku, gra w zośkę czy kapsle?
I zabawy na niepogodę:  ,,pomidor, ciepło
zimno, gra w statki, państwa  miasta, czy 
anse, kabanse  flore”.  I mogłabym  tak wy‐
mieniać    w  nieskończoność,  ale  szkoda 
czasu, bo… chciałoby się rzec, że koledzy 
i  koleżanki  czekają  już  na  podwórku  i  za 
chwilę zaczniemy bawić się  w ,"chowane‐
go",  a mama nie  będzie mogła  nas  dowo‐
łać  na  kolację,  tylko  dwie  skibki  masłem 
przesmaruje…,  my  szybciutko  zjemy, 
jeszcze mama  tylko  sweterkiem nas  okry‐
je,  bo  to  już  kolejna  godzina  na  dworze 
i już nas nie ma do wieczora… Oj, jakie to 
były fajne czasy.
Zachęcam Was    moi  drodzy  do  przeżycia 

tych chwil  jeszcze  raz. Wspólnie z naszy‐
mi dziećmi. Niech nam te miłe chwile  to‐
warzyszą  szczególnie  dzisiaj  i  przez 
kolejne dni.
 "…jedzie rowerek na spacerek, jaki z ty‐
łu ma numerek? Trzy. Raz, dwa,  trzy, go‐
nisz Ty!"  Ja już uciekam i zostawiam Was 
z tą skarbnicą pomysłów na dobrą zabawę, 
którą macie  w sobie.
Z pozdrowieniami.

  Magdalena Klamka

P.S.  (Ktoś mnie wczoraj pytał, czy założę 
w  końcu  Facebooka,  bo    w  dzisiejszych 
czasach  to  tak  nie  wypada  nie  mieć.  Za‐
mierzam założyć, ale nie dziś, bo… biegnę 
grać w gumę. Tylko dwa taborety, albo no‐
gi siostry, brata,  syna, córki, babci, dziad‐
ka, męża  czy  żony    i  gotowe. Ale  nie ma 
gumy! Co teraz? Ja wiem co zrobić, Wy na 
pewno też! Do dzieła!).
Zostańmy  w  domu!  I  bawmy  się  dobrze 
w gronie najbliższych!

Gry i zabawy z tamtych lat
Felieton Pani "od fikołków".
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Znowu poniedziałek i kolejny tydzień pra‐
cy  zdalnej  przede  mną.  Spędzam  czas 
przed  komputerem  i  piszę… Dochodzi  do 
mnie    dźwięk  dzwonka.  Otwieram  drzwi. 
To  listonosz. Podaje mi  list. Uśmiecha  się 
tajemniczo.  Odbieram  lekko  zdziwiona. 
Wącham. Pachnie znajomo. Otwieram…
                                                                    
                                   1 czerwca 1989
Cześć!
Na  wstępie  mojego  listu  pozdrawiam  Cię 
serdecznie.  U  mnie  nic  się  nie  zmieniło. 
Wiodę  cudowne  ,  beztroskie  życie  i  spra‐
wiam dzieciom dużo  radości  i przyjemno‐
ści. A  co  u Ciebie? Minęło  już  tyle  lat…. 

Ale wiesz, pamiętam, że  lubiłaś biegać na 
zieloną  łąkę.  Zrywałaś  stokrotki.  I  plotłaś 
wianki.  Piękne.  Pachniały  wakacjami. 
I  pamiętasz,  wtedy  zaczął  padać  deszcz.. 
Ciepły,  letni deszczyk. Szybko zdjęłaś bu‐
ty i pobiegłaś do domu, zaliczając po dro‐
dze wszystkie  kałuże.  I  po  chwili  stłukłaś 
kolano.  Zabolało.  Ale  zapomniałaś,  jak 
pod  domem ujrzałaś  koleżanki, Anię  i  Ju‐
stynę. Czekały  na  ciebie,  z wypiekami  na 
twarzy,  a  w  ręce  trzymały  tubki  nowych 
bajek    z  kliszy.  Nie mogłyście  się  docze‐
kać.  Jeszcze  tylko  okna  przyciemniłyście 
i bajka  z  kliszy się zaczęła. Ania wyświe‐
tlała, Justyna czytała, a Ty jak zwykle cią‐

gle  się  kręciłaś    i  gadałaś. Tak  już  byłaś, 
nie umiałaś usiedzieć w miejscu. I tak jest 
zapewne  do  dziś.    Bajka  szybko  minęła, 
ani  się  nie  spostrzegłaś.  Zapachy  z  dzie‐
ciństwa zostały we wspomnieniach..
Muszę  już kończyć. Dbaj o  siebie. Wspo‐
mnij też czasem o mnie, a tydzień weselej 
się zacznie. A  teraz biegnij z koleżankami 
na lody o smakach  dzieciństwa.

     Trzymaj się!
(w dorosłym życiu)
   "Dzieciństwo"

    
Odkładam  list. Zapach listu nie mija. Oby 
roznosił się jak najdłużej…
A jakie są wasze ulubione zapachy z dzie‐
ciństwa?
Z pozdrowieniami.

  Magdalena Klamka

Zapachy z dzieciństwa
Felieton Pani "od fikołków".

Pragnę  podzielić  się  z  naszymi  wolonta‐
riuszami  oraz  wszystkimi  osobami,  które 
wspierają nas w naszych działaniach dobrą 
wiadomością. Otóż…
Wysłaliśmy  zgłoszenie  do  udziału  w  pro‐
jekcie  ,,Młodzieżowe Wulkany Partycypa‐
cji,  które  polegało  na  nagraniu  krótkiego 
filmiku  i  przedstawieniu  własnej  inicjaty‐
wy  społecznej,  którą  chcielibyśmy  prze‐
prowadzić.  Wśród  wielu  nadesłanych 
zgłoszeń  nasze  zostało  również  zakwalifi‐
kowane do udział w projekcie. Przed nami 
wiele wrażeń…

– dowiemy  się  jak  być  dobrym  liderem 
i  w  jaki  sposób  angażować  innych  do 
wspólnego działania,

– poznamy w jaki sposób działają i co ro‐
bią młodzieżowe organizacje,

– nauczymy  się  planować  i  organizować 
ciekawe inicjatywy,

– weźmiemy  udział  w  ciekawych  deba‐
tach i dyskusjach,

– poznamy  inspirujących  i  pełnych  ener‐
gii  ludzi  oraz  nawiążemy  nowe  znajo‐
mości,

– zdobędziemy 2000 zł na realizację mło‐
dzieżowej inicjatywy,

– wyjedziemy na 3 – dniową Szkołę Mło‐
dzieżowych Liderów do Warszawy.

Reprezentantkami  społecznej  inicjatywy 
są dwie wolontariuszki naszego Koła, któ‐
re wraz  z  opiekunem  i  6 wolontariuszami 
przygotują  i  przeprowadzą  społeczną  ini‐
cjatywę. A  jakie  to  będzie  społeczna  ini‐
cjatywa?,  którzy  wolontariusze  ją 
przeprowadzą?,  kiedy  się  odbędzie?  Do‐
wiecie się niebawem!
Działamy dalej, bardziej, mocniej!
"Wymagajcie  od  siebie,  nawet  gdyby  inni 
od was nie wymagali" (św. Jan Paweł II)

MK

Nowa przygoda przed nami!

Włosy  możecie  oddać  w  każdej  chwili. 
Nie musicie czekać do kolejnej naszej ak‐
cji  krwiodawstwa,  podczas  której  corocz‐
nie  jest  możliwość  obcięcia  włosów. 
Jednak musicie  pamiętać,  aby  spełnić  kil‐
ka warunków.
– Ścinane  włosy  muszą  mieć  25  cm  lub 
więcej.

– Nie  mogą  być  to  włosy  kiedykolwiek 
rozjaśniane.

– Muszą być umyte bez odżywki.
– Pakowane do wysyłki  – muszą  być  su‐
che.

– Muszą  być  splecione w warkocze  i  za‐
bezpieczone gumkami.

Wszystkie  te  elementy  są  bardzo  ważne, 
a  pominięcie  któregokolwiek,  cenny  dar 
zamienia     w  bezwartościowy materiał  do 
utylizacji.
Więcej  informacji  na  stronie:  www.rakn‐
roll.pl/dajwlos.
Pamiętajcie!  Inspirując  innych  też  poma‐
gacie,  dlatego  zachęcamy  do  kontaktu  ze 
Szkolnym  Kołem Wolontariatu  ,,Niezapo‐
minajka”. Pomożemy, pokażemy i zainspi‐
rujemy  innych  do  działania,  tak  jak  Julia 

John  (na  zdjęciu),  która  chce  pomagać 
i jest przykładem dla innych.             MKPodaruj włosy, podaruj uśmiech!

Wraz z  młodymi mieszkankami naszej gminy, które uczyniły piękny gest obcięcia 
i oddania swoich włosów do Fundacji Rak’n’Roll, zachęcamy do przyłączenia się do naszej
 akcji. Wszystkie osoby, które podzieliły się swoimi włosami z innymi są dla nas inspiracją 
do czynienia dobra  i  sprawiania innym radości  w  trudnych chwilach. Z  przesłanych 
włosów zostaną wykonane peruki dla osób w trakcie lub po chemioterapii.
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A  ja dziękuję  tym wszystkim, którzy włą‐
czyli  się  w  zbiórkę  jaśków,  poduszek  czy 
koców  dla  Służby  Zdrowia  z  naszego  re‐
gionu.  Dziękuję,  że  jesteście  z  nami,  że 
wspieracie  akcje  Szkolnego  Koła  Wolon‐
tariatu  ,,Niezapominajka”,  że  wierzycie 
w nas, w nasze pomysły, inspiracje i dobre 
intencje.  To  dla  nas  bardzo  ważne  –  wo‐
lontariuszy. 

Podsumowując  dodam,  że  zebrane  dary 
trafiły  do  Szpitala w Lesznie, Wolsztynie, 
Oddziału  Ratunkowego  we  Włoszakowi‐
cach  oraz  Przychodni  Stomatologicz‐

nej ,,Kadent” we Wschowie.
Szczególne  podziękowania  wraz  upomin‐
kiem kierujemy do naszej gminnej Służby 
Zdrowia  –  Ośrodka  Zdrowia  ,,Sanatio” 
w Wijewie.  Dziękujemy,  że  byliście  i  je‐
steście  z  nami w  tak  trudnym dla wszyst‐
kich  czasie  –  pandemii  koronawirusa. 
Dziękujemy,  że objęliście  i  nadal obejmu‐
jecie nas swoją opieką, że mogliśmy i mo‐
żemy  zawsze  na  was  liczyć  –  na  pomoc, 
wsparcie  telefoniczne  i  bezpośrednie  spo‐
tkanie,  gdy  sytuacja  pilnie  tego  wymaga. 
Czuwacie i jesteście w gotowości. Dla nas 
wszystkich!
Na koniec kieruję słowa podziękowania do 
wszystkich  Pań  z  Rady  Rodziców  naszej 
szkoły.  Szczególnie  do  Pani Wiolety Gór‐
nej,  na  którą  zawsze  mogę  liczyć,  na  jej 
czas,  zaangażowanie,  wsparcie  i  wiarę 
w  to,  że  ta  akcja  pomimo  swojej  nietypo‐
wości  i poniekąd dziwaczności uda się, bo 
jeśli  coś  wypływa  prosto  z  serca,  to  ma 

swoje  dobre  zakończenie,  wtedy  nawet 
słów już nie potrzeba… Popatrzcie!
             

MK

,,Poduszka pod uszka”– podsumowanie akcji.
Wręczając w Państwa imieniu zebrane dary w postaci poduszek jaśków czy kocy, 
spotkałam się ze wzruszeniem i ogromnym podziękowaniem ze strony naszych 
medycznych Bohaterów.- ,,To dla nas wiele znaczy, pamięć i troska też o nas w tak 
trudnym, niepewnym dla wszystkich czasie” – mówili i dziękowali…

Dziękujemy  wszystkim,  którzy  wsparli 
nas  w  akcji:  "Niezapominajkowy  dar  dla 
dzieci".  Dzięki  Waszym  dobrym  sercom 
mogliśmy  przygotować  dzieciom  z Domu 
Pomocy  Społecznej  we Wschowie  słodką 

niespodziankę  z  okazji Dnia Dziecka. Ale 
jeszcze większym  prezentem  dla  nich  jest 
to, że o nich pamiętamy!!

MK

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
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Projekt  Cyfrowa Wielkopolska  to  część  ogólno‐
polskiej  kampanii  Cyfrowa  Polska,  skierowanej 
do  seniorów,  której  celem  jest  umożliwienie  se‐
niorom  korzystania  z  najnowszych  technologii. 
Seniorzy, którzy ukończyli 65 rok życia  i miesz‐
kają  na  terenie  gminy,  która  uprzednio  zgłosiła 
swój udział w projekcie mogą wziąć udział w dar‐
mowych  szkoleniach  praktycznej  nauki  obsługi 
komputera i poruszania się po Internecie. Właśnie 
zakończyliśmy zajęcia w gminie Wijewo. Rozpo‐
częły się one stacjonarnie, w lokalu do tego przy‐
gotowanym,  jednak  ze  względu  na  wyjątkową 
sytuację jaka panuje obecnie na świecie, zmusze‐
ni byliśmy przenieść się na zdalną formę naucza‐
nia.  Dla  wielu  seniorów  było  to  wyzwanie,  ale 
i  sprawdzian  dotychczas  zaimplementowanych 
umiejętności. Jak przyznaje Krzysztof Adamczak, 
jeden z naszych trenerów:
Zawieszenie możliwości prowadzenia zajęć na po‐
czątku marca  bardzo  skomplikowało  projekt,  ale 
go nie zablokowało. Przy użyciu platformy do za‐

jęć  zdalnych  BigBlueButton,  stosując  otrzymane 
tablety,  prowadziłem  zajęcia  online.  Frekwencja 
była  tylko  nieznacznie  niższa  niż  w  poprzednim 
czasie. Umiejętność udziału w tych zajęciach bar‐
dzo podniosła „cyfrowe ego” seniorów z Wijewa. 
To  najlepsze  sprawdzenie  praktycznych  umiejęt‐
ności.  Narodowa  kwarantanna  skłoniła  wielu 
uczestników projektu do dużej aktywności w me‐
diach  społecznościowych,  zaangażowania  towa‐
rzyskiego  króluje Facebook, Messenger i Gmail.
Co  więcej,  szkolenia  przyniosły  także  wiele  in‐
nych korzyści w życiu ich uczestników:
Moim  zdaniem  bardzo  ważnym  elementem  pro‐
gramu  jest  nawiązywanie  przez  uczestników  no‐
wych relacji społecznych. Właściwe na wszystkich 
zajęciach, po pokonaniu początkowych nieśmiało‐
ści, jestem świadkiem wymiany doświadczeń w ra‐
dzeniu  sobie  z  trudnościami  życia  seniora, 
wskazywaniu możliwości udziału w życiu kultural‐
nym i społecznym środowiska lokalnego i organi‐
zowaniu  czasu  wolnego.  Pracując  z  seniorami 
nauczyła  mnie  stosowania  bardzo  ich  zdaniem 
ważnej  maksymy  „My  nic  nie  musimy,  my 
wszystko możemy”.
Podczas zajęć seniorzy uczą się obsługi Internetu, 
komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT. 
Wszystko po  to, aby umożliwić seniorom korzy‐
stanie ze zdobyczy współczesnej  techniki. Teoria 
ograniczona  jest  do  niezbędnego  minimum, 
a  tempo  nauki  do  możliwości  danej  grupy. 
Wszystko, czego seniorzy nauczą się podczas za‐

jęć, będą mogli wykorzystywać w życiu codzien‐
nym.
Na  zakończenie  szkolenia  uczestnicy  otrzymują 
tablet na własność, po spełnieniu wymogów pro‐
jektowych. Tym samym wiedza zdobyta na szko‐
leniu  będzie  wykorzystywana  od  razu  po  jego 
zakończeniu.  Obecnie  zajęcia  zdalne  trwają 
w Puszczykowie, Krotoszynie, Lubaszu.Po złago‐
dzeniu  obostrzeń  rozpoczniemy  ponowny  nabór, 
na kolejne szkolenia w ramach Cyfrowej Wielko‐
polski. Zapraszamy już wkrótce! 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nu‐
merem telefonu: 61 662 11 60, mailowo rekruta‐
cja@cyfrowawlkp.com  oraz  na  stronie  projektu 
www.cyfrowawlkp.com
Cyfrowa Wielkopolska, projekt współfinansowa‐
ny ze środków Unii Europejskiej w ramach Pro‐
gramu  Operacyjnego  Polska  Cyfrowa  na  lata 
20142020,  Oś  priorytetowa  III:  3.1  Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfro‐
wych. Realizatorem projektu jest Fundacja Party‐
cypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu. Projekt 
dofinansowany  z  Funduszy  Europejskich.  Dofi‐
nansowanie projektu z UE 10.122.977,44 zł.

Darmowe szkolenia komputerowe i tablety dla Seniorów
Bez stresu, testów i  egzaminów, ale za to w  przyjaznej atmosferze, z  tabletem 
i certyfikatem na koniec szkolenia. W Wielkopolsce trwa projekt Cyfrowa Wielkopolska 
dedykowany seniorom, którzy ukończyli 65 rok życia.

Wznowienie części zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie
Od 15 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wijewie wznowiono część zajęć sekcyjnych. Zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym
 oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
O kolejnych uruchomionych sekcjach poinformujemy w osobnym komunikacie.

Sekcja Dni oraz godzina zajęć Miejsce

Fitness Poniedziałek i środa - 19:30 Boisko Wijewo

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.




