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Od 20 kwietnia zmieniły się niektóre zasady
 bezpieczeństwa.  Zakupy  w  sklepie  zrobi 
w tym samym czasie więcej osób, do lasu 
i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych,
 a młodzież powyżej  13  roku  życia będzie 
mogła  poruszać  się  bez  opieki  osoby 
dorosłej.  Podejmowane  działania  są 
ostrożne,  których  celem  jest  powrót  do 

normalności  Polaków,  a  także  odmrożenie 
polskiej  gospodarki.  Proces  ten  będzie 
podzielony  na  etapy  –  tak,  aby  zachować 
maksimum  bezpieczeństwa  obywateli. 
Ważne,  aby Polacy  rozsądnie  korzystali 
z nowych przepisów.
Najważniejsza  jest  ochrona  obywateli, 
dlatego będą obowiązywać nas wszystkich 

niezmienne  zasady  bez
pieczeństwa. Muszą się one 
stać  podstawą  nowej 
normalności.
Są to:
– zachowanie  2   metrowej 
odległości  w  przestrzeni 
publicznej od innych,
– obowiązkowe  zasłanianie 
nosa  i  ust w miejscach  pu‐
blicznych,

– utrzymanie  pracy  i  edukacji  zdalnej 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,

– ścisłe  przestrzeganie  zasad  sanitarnych 
w miejscach gromadzenia ludzi (dezyn‐
fekcja  i  utrzymanie  odpowiedniego  dy‐
stansu),

– kwarantanna i  izolacja dla osób zarażo‐
nych lub potencjalnie zarażonych.

Etapy znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem
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Szanowni Państwo!
W ostatnim czasie znaleźliśmy się w no‐

wej  rzeczywistości,  której  przyjdzie  nam 
jeszcze funkcjonować przez wiele miesięcy. 
Dostosowując się do nadzwyczajnej sytuacji
 przekształciliśmy  funkcjonowanie  naszego 
urzędu  i  podległych  jednostek  do  sytuacji 
w jakiej wszyscy musimy funkcjonować. Za‐
grożenie  epidemiologiczne  wywołane  wy‐
stąpieniem  jednostki  chorobowej  koro
nawirusa SARS CoV2 sprawiło, że musimy
 zmierzyć się z okolicznościami z jakimi do 
tej pory nie było w naszej gminie. Zamknię‐
te  szkoły  i  przedszkole  oraz  ograniczenia 
w  funkcjonowaniu  jednostek  podległych 
spowodowały, że nasze życie zostało w ostat‐
nim czasie utrudnione. 
W  związku  z  zapobieganiem,  przeciw‐

działaniem i zwalczaniem COVID19 zaku‐
piliśmy  2000  sztuk  maseczek  ochronnych 
wielokrotnego użytku, które zostały roznie‐
sione wśród mieszkańców przez strażaków  
po dwie maseczki na jedno gospodarstwo do‐
mowe, a w przypadku gospodarstwa jedno‐
osobowego po jednej maseczce.
To wspaniałe, że teraz maseczki nie tylko 

nas chronią, ale też jednoczą. Dzięki podej‐
mowaniu lokalnych inicjatyw przez pracow‐
ników GOKu , KGW Potrzebowo , Szkolne
 Koło Wolonariatu  „Niezapominajka”  i  Sa‐
morząd  Uczniowski  Szkoły  Podstawowej 
Wijewo  uszyto  ponad  kilkaset  maseczek 
ochronnych dla naszych mieszkańców. Ser‐
decznie dziękujemy!
Mimo tak trudnej sytuacji i ograniczonej 

obsługi w urzędzie przy zastosowaniu nad‐
zwyczajnych  środków  ostrożności  dbamy 

o  interesy naszej gminy  i  jej mieszkańców. 
Składamy wnioski na nowe projekty i inwe‐
stycje, podejmujemy kolejne działania.
Zapewniam, że urząd i wszystkie gminne in‐
stytucje  realizują  wszystkie  swoje  zadania 
i w obliczu zagrożenia służą Państwu pomo‐
cą.
Informujemy, że zakończyliśmy negocja‐

cje prowadzone z Urzędem Marszałkowskim
 Województwa  Wielkopolskiego  w  ramach 
projektu Wspieramy  lokalną  społeczność  – 
Klub  Seniora  w  Gminie Wijewo!  Projekt, 
o którego realizację ubiega się Gmina Wije‐
wo spełnił ogólne kryterium dotyczące etapu
 negocjacji. W związku z powyższym wkrót‐
ce ruszamy z pracami.
Od 12 marca została zawieszona działal‐

ność  szkół  i  przedszkola.  Podkreślam,  iż 
przerwa w nauce nie oznacza wcale dodatko‐
wych wakacji. W tym czasie uczniowie po‐
winni  ten  czas  wykorzystać  na  naukę, 
powtórki materiałów, przygotowanie do eg‐
zaminów. Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy 
jest  trudna  zarówno  dla  nas  rodziców,  na‐
szych dzieci jak i nauczycieli.
Jak dotąd w naszej Gminie nie stwierdzo‐

no osób chorych z powodu zarażenia korona‐
wirusem. Wyrażam nadzieję, że ten stan się 
utrzyma (wg stanu na 27.04.2020). Niemniej
 jednak sytuacja stanowi poważne wyzwanie 
dla nas wszystkich. Od początku prowadze‐
nia statystyk odnotowaliśmy od kilku do kil‐
kunastu  przypadków  osób  przebywających 
na kwarantannie oraz dwie osoby od których
 pobrane zostały testy( od początku epidemii).
W obliczu rozprzestrzeniania się pandemii

 koronawirusa SARSCOV2, w trosce o na‐
sze  bezpieczeństwo  zwracam  się  z  prośbą 
o  przestrzeganie  zaleceń Ministra  Zdrowia 
i  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego.  Pa‐
miętajmy o częstym i dokładnym myciu rąk,
 unikaniu  dotykania  nosa  i  ust,  zachowaniu 
bezpiecznej odległości (2 m) od drugiej oso‐
by, ograniczeniu wyjść z domu i przebywa‐
nia w większej grupie osób. Obecna sytuacja
 to przede wszystkim czas, w którym powin‐
niśmy wykazać się solidarnością, odpowie‐

dzialnością i dyscypliną oraz wsparciem dla 
wszystkich działań mających na celu maksy‐
malne ograniczenie ryzyka zakażenia.
W tej sytuacji podjąłem również decyzję 

o  przekazaniu  z  budżetu  Gminy  Wijewo 
kwoty 25 tysięcy złotych dla Wojewódzkiego
 Szpitala  Zespolonego  w  Lesznie  na  zakup 
najpotrzebniejszych  rzeczy  i  wyposażenia, 
które pomogą jednostce i pracującemu w niej
 personelowi w walce z koronawirusem.
Tylko rozważnymi działaniami i zachowa‐

niem możemy skutecznie przetrwać ten trud‐
ny  dla  nas  wszystkich  czas  spowodowany 
stanem epidemii. Proszę o zrozumienie zaist‐
niałej sytuacji zachowanie spokoju i nie podej‐
mowanie działań, które w konsekwencji mogą
 doprowadzić do niepotrzebnej paniki.
Seniorzy jako grupa społeczna, są osoba‐

mi najbardziej podatnymi na zarażenie koro‐
nowirusem.  Wiemy  też,  że  w  przypadku 
zarażenia  konsekwencje  mogą  być  bardzo 
poważne.  Dlatego  musimy  maksymalnie 
chronić ich przed tym niebezpieczeństwem.  
Starsze osoby w miarę możliwości powinny 
unikać wychodzenia na zewnątrz  lub mini‐
malizować  liczbę  takich  wyjść.  Dlatego 
zwracam się do Państwa z apelem: zastanów‐
cie się, czy w waszym otoczeniu, na waszej 
ulicy, mieszka osoba starsza, która potrzebu‐
je pomocy. Idąc na zakupy, zaoferujcie po‐
moc.  Okażmy  solidarność  z  naszymi 
sąsiadami. Dziś może mieć ona dla nich klu‐
czowe znaczenie. Informuję że osoby, które 
znalazły  się w  szczególnie  trudnej  sytuacji 
i nie mogą liczyć na pomoc rodziny, ani są‐
siadów powinny zgłaszać potrzebę wsparcia 
telefonicznie pod numer telefonu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie 65 
549 40 16.
W przypadku  podejrzenia  zachorowania 

Narodowy  Fundusz  Zdrowia  jest  dostępny 
pod numerem telefonu infolinii 800 190 590
Wierzę, że razem możemy zapobiec zagroże‐
niu!
            Wójt Gminy Wijewo
                    Mieczysław Drożdżyński

Gmina Wijewo zakupiła 2  tysiące maseczek 
ochronnych wielokrotnego użytku. Do  każ‐
dego z gospodarstw został dostarczony pakiet
 2 sztuk materiałowych maseczek, które moż‐
na wyprać i prasować, a w przypadku gospo‐
darstw jednoosobowych   1 szt. maseczki. 
Z rezerwy budżetowej przeznaczonej na Za‐
rządzanie  Kryzysowe  zakupiono  środki 
ochrony  osobistej  dla  strażaków  OSP 
i jednostek podległych:
– 12 sztuk kombinezonów ochronnych z te‐
go 6 otrzymało OSP Wijewo, 4 OSP Bren‐

no i 2 GOPS Wijewo,
– 200 sztuk maseczek ochronnych 3  war‐
stwowych dla jednostek OSP (Brenno, Wi‐
jewo i Potrzebowo) oraz GOPS Wijewo,

– 12 sztuk gogli dla strażaków OSP Wijewo 
i  Brenno  oraz  płyn  do  dezynfekcji  dla 
OSP Brenno, Wijewo i Potrzebowo.

Przekazano z budżetu Gminy Wijewo kwotę 
25  tysięcy  złotych  dla  Wojewódzkiego 
Szpitala  Zespolonego  w  Lesznie  na  zakup 
najpotrzebniejszych  rzeczy  i  wyposażenia, 
które pomogą w walce z epidemią.

Szybka reakcja władz Gminy Wijewo na trudną sytuację 
zwiazaną z koronawirusem
Zakup środków ochrony osobistej, wsparcie jednostek OSP oraz przekazanie 25 tyś dla
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.
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Drodzy Czytelnicy!
stan epidemii jest dla większości z nas trudnym momen‐
tem, wymaga od nas zaadoptowania się do nowej sytuacji,
 wymusza konieczność reorganizacji życia, wprowadzenia 
pewnych zmian w  warunkach zagrożenia i  lęku. Jednak 
z drugiej strony to niezbędny czas, który wpływa na to, że 
jesteśmy w stanie dostosować się do sytuacji, mobilizuje 
nas do działania i przystosowania się. Można zatem ograni‐
czenia potraktować jak wyzwanie, by zrobić coś dobrego, 
przekuć je w coś pozytywnego. Stosując się do ograniczeń 
chronię siebie, chronię innych, szerzej  - mieszkańców na‐
szego kraju, a indywidualnie – swoich rodziców, czy dziad‐
ków. Takie prospołeczne zachowanie daje nam poczucie, 
że robimy coś dobrego, włączamy się w wyższą wartość. 
W końcu sytuacja się unormuje, a emocje zaczną opadać. 
Za parę lat to, co dzieje się teraz, może stać się przedmio‐
tem opowieści na temat osobistych przeżyć związanych 
z pandemią – to będzie zapamiętane do końca życia i opo‐
wiadane jako rodzinne historie, nie raz zapewne na łamach
 kolejnych wydań "Wizji Lokalnej".                      
 Redaktor Naczelny
                          Leszek Bajon

Projekt  jest  odpowiedzią  na  obecną  sytuację 
szkolnictwa,  związaną  z  wprowadzeniem  na 
obszarze RP stanu epidemii, spowodowanym 
zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie pla‐
cówek oświatowych na wiele tygodni wymusi‐
ło  nowe  standardy  prowadzenia  zajęć 
edukacyjnych.  Uczniowie  zamiast  w  szkol‐
nych ławach zasiadają przed monitorami kom‐
puterów.  Niestety  wielu  z  nich  nie  posiada 
dostępu  do  internetu  lub  sprzętu,  na  którym 
może realizować podstawy programowe.
Gmina Wijewo w  ramach  ogłoszonego  kon‐
kursu przez centrum Projektów Polska Cyfro‐
wa,  złożyła  wniosek  na  dofinansowanie 
projektu pn. „Zapewnienie sprzętu komputero‐
wego niezbędnego do wsparcia procesu zdal‐
nego kształcenia w Gminie Wijewo w ramach 
programu Zdalna Szkoła”, który został zaopi‐
niowany  pozytywnie.  Dzięki  temu  sfinanso‐
wane zostaną laptopy oraz dostęp do internetu, 
które  trafi  do  szkół  oraz  przede  wszystkim 

uczniów, którzy nie dysponują  sprzętem wy‐
maganym do realizacji zdalnych lekcji.
Gmina Wijewo pozyskała 59 509,40 zł z pro‐
jektu #zdalnaszkoła w ramach Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na la‐
ta 20142020. 
Zakupiono 25 laptopów, tyle samo zestawów 
słuchawkowych  oraz  4  dostępy  do  internetu 
mobilnego, i tak:
– 10 laptopów wraz z zestawami słuchawko‐
wymi  zostanie  przekazanych  Zespołowi 
Szkół  im.  Powstańców  Wielkopolskich 
w Brennie, 

– 10 laptopów z zestawami słuchawkowymi 
oraz  4  dostępami  do  internetu  mobilnego 
zostanie  przekazanych  Szkole  Podstawo‐
wej w Wijewie,

– 5  laptopów wraz z zestawami  słuchawko‐
wymi  zostanie  przekazanych  Samorządo‐
wemu Przedszkolu w Wijewie. 

Każdy laptop został wyposażony w oprogra‐
mowanie, które będzie pomagać w czynnym, 
zdalnym uczestnictwie w zajęciach oraz w od‐
rabianiu zadań. Na dniach sprzęt zostanie prze‐
kazany  szkołom,  następnie  Dyrektorzy 
przekażą w formie użyczenia, komputery po‐
trzebującym uczniom, którzy nie posiadają lub 
mają ograniczony dostęp do  sprzętu umożli‐
wiającego  im  udział  w  zdalnych  lek‐
cjach.

Projekt "Zdalna Szkoła" - blisko 60 tyś. dofinansowania 
pozyskane przez Gminę Wijewo
W ramach walki z wykluczeniem cyfrowym uczniów, od 1 kwietnia br. gminy oraz 
powiaty mogły się ubiegać o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz 
zapewnienie dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu 
umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Informujemy,  że  negocjacje  prowadzone  z  Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego    Departament 
Wdrażania  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach 
projektu:  Wspieramy  lokalną  społeczność    Klub  Seniora 
w  Gminie Wijewo!  zakończyły  się  wynikiem  pozytywnym,  co 
oznacza,  że  ww.  projekt  o  którego  realizację  ubiega  się  Gmina 
Wijewo spełnił ogólne kryterium merytoryczne zero  jedynkowe 
dotyczące etapu negocjacji.
W  toku  negocjacji  wartość  dofinansowania    ostatecznie  wynosi 
521 428,87 zł.

Wsparcie lokalnej społeczności, 
Klub Seniora w  Gminie Wijewo! 
Konkurs Nr.PWP.07.02.-30-0023/19
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Klienci przychodzący w sprawach pilnych  
do  Urzędu  są  obsługiwani  wyłącznie  na 
parterze holu głównego urzędu, na którym 
będzie prowadzona  ograniczona obsługa od
 poniedziałku  do  piątku,    w  godzinach  od 
11:00 do 13:00:
1. Wizyty w siedzibie  Urzędu i Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  winny  być 
składane  jedynie  w  przypadkach 
niecierpiących  zwłoki  po  uprzednim 
telefonicznym uzgodnieniu.
2.  W  celu  załatwiania  wszelkich    spraw 
urzędowych mieszkańcom Gminy Wijewo 
zaleca się korzystnie z poczty elektronicznej

 wijewo@wijewo.pl,    platformy  ePUAP, 
poczty  tradycyjnej  oraz  bezpośrednio 
telefonicznie pod numerem telefonu 65 549
 40 85.
3.  Płatności  należy  regulować  w  formie 
bezgotówkowej  tj.  przelewem  bankowym, 
przelewem elektronicznym albo przekazem 
pocztowym  na  rachunek  bankowy 
wskazany na stronie internetowej.
4.  Korespondencja  zwrotna  nie  będzie 
wydawana  w  siedzibie  urzędu,  ale  będzie 
przesyłana  adresatowi  na  podany  przez 
niego adres korespondencyjny.
5. Zaprzestaje się przyjęć interesantów przez

 Wójta  Gminy  Wijewo  –  do  odwołania.   
Skargi  i  wnioski  Wójt  Gminy  Wijewo 
przyjmuje  za  pośrednictwem  poczty 
tradycyjnej,  poczty  elektronicznej  lub 
poprzez system ePUAP.
6.  Dyżur  Przewodniczącej  Rady  Gminy 
Wijewo  odbywa  się  wyłącznie 
telefonicznie.
7.  Podczas  ograniczenia  dostępu  do 
pomieszczeń Urzędu Gminy Wijewo praca 
będzie  odbywać  się  w  systemie 
wewnętrznym.

Pracownicy  Urzędu  pozostają  do 
Państwa  dyspozycji  poprzez  kontakt 
telefoniczny.

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym wirusem  SARS-CoV-2 
wprowadzony został do odwołania ograniczony dostępu do  pomieszczeń Urzędu Gminy
 Wijewo oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie dla interesantów.

Organizacja pracy Urzędu Gminy Wiejewo w czasie epidemii

Wykaz referatów w Urzędzie Gminy tel. 65 540 40 85

sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza wew. 32

oświata, turystyka, biuro obsługi Rady Gminy wew. 33

podatki, opłaty wew. 35

księgowość budżetowa wew. 36

księgowośc oświatowa wew. 42

inwestycje, zamówienia publiczne wew. 37

rolnictwo, budownictwo, ochrona środowiska wew. 38

Nazwa telefon e-mail

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie 65 549 40 16 gopswijewo@wp.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie 65 549 44 03 gok@wijewo.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie 65 549 40 03 biblioteka-wijewo@o2.pl

Szkoła Podstawowa w Wijewie 65 549 40 20 spwijewo@poczta.wp.pl

Samorządowe Przedszkole w Wijewie 65 549 40 17 przedszkole.wijewo@op.pl

Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. w Brennie 65 549 40 82 zsbrenno@le.onet.pl

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wijewie 885 116 020 biuro@gzkwijewo.pl

Wykaz telefonów/e-mail jednostek podległych

Imię i nazwisko rejon telefon

Asystent asp. szt. Marcin Sachweh 519 064 489

asp. Błażej Starzycki Potrzebowo, Przylesie, Radomyśl, Wijewo 786 936 186

asp. szt. Cezary Wasiński Brenno, Miastko, Zaborówiec, Brenno-Ostrów 786 936 185

Zespół dzielnicowych w Wijewie

Wykaz ważniejszych telefonów w Gminie Wijewo



Wizja Lokalna marzec/kwiecień 2020
5

Nowy koronawirus SARSCov2 wywo‐
łuje chorobę o nazwie COVID19. Najczę‐
ściej  występujące  objawy  choroby  to 
gorączka, kaszel, duszność, problemy z od‐
dychaniem.  Chorobie  mogą  towarzyszyć 
bóle mięśni i zmęczenie.
Decyzję  o  sposobie  leczenia  podejmuje 

lekarz. Leczenie jest wyłącznie objawowe, 
czyli polega na leczeniu objawów choroby, 
takich  jak gorączka  lub problemy z  oddy‐
chaniem. W literaturze naukowej opisuje się
 przypadki skutecznego wyleczenia pacjen‐
tów zakażonych koronawirusem za pomocą
 dotychczas znanych leków. 13 marca 2020r.
 Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Bio‐
bójczych (URPL) wydał pozytywną decyzję
 w  sprawie  zmiany  do  pozwolenia  na  do‐
puszczenie do obrotu dla leku zawierające‐
go  chlorochinę,  polegającą  na  dodaniu 
nowego  wskazania  terapeutycznego:  „Le‐
czenie wspomagające w zakażeniach koro‐
nawirusami  typu  beta  takimi  jak  SARS
CoV,  MERSCoV  i  SARSCoV2”.  Jak 
dotąd nie są dostępne dane dotyczące sku‐
teczności chlorochiny u chorych z COVID
19 poza Chińską Republiką Ludową. Pro‐
ducent zabezpieczył zapas leku na potrzeby
 Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Rezerw
 Materiałowych.  Zgodnie  z  deklaracją  pro‐
ducenta, chlorochina będzie dystrybuowana
 do pacjentów z COVID19 zgodnie z dyspo‐
zycjami  Ministra  Zdrowia.  Jeszcze  przed 
decyzją URPL, po uzyskaniu zgody komisji
 bioetycznej, chlorochinę w połączeniu z lo‐
pinawirem  i  rytonawirem  zastosowano 
u chorych z ciężkim przebiegiem COVID
19  w  Wojewódzkim  Specjalistycznym 
Szpitalu  im.  Gromkowskiego  we Wrocła‐
wiu.
Do tej pory nie ma konkretnego leku za‐

lecanego do zapobiegania  lub leczenia no‐
wego  koronawirusa.  Osoby  zakażone 
wirusem otrzymują leczenie objawowe oraz
 leczenie  ewentualnych  powikłań  bakteryj‐
nych. Antybiotyki działają przeciwko bak‐
teriom, ale nie działają przeciwko wirusom.
 Nowy  koronawirus  jest  wirusem,  dlatego 

antybiotyki nie powinny być stosowane ja‐
ko  środek  zapobiegawczy  lub  leczniczy. 
Osoby hospitalizowany z powodu korona‐
wirusa mogą otrzymywać antybiotyki, jeśli 
wystąpi zakażenie bakteryjne, wtórne w sto‐
sunku do wirusowego.
Według Światowej Organizacji Zdrowia 

(WHO) okres inkubacji, czyli okres od zara‐
żenia pacjenta a początkiem występowania 
u niego objawów, w przypadku wirusa po‐
wodującego COVID19 waha się pomiędzy
 114  dni,  najczęściej  jest  to  około  5  dni 
(WHO zastrzega, że informacje te mogą być
 akutalizowane, w miarę spływania danych).
 Natomiast u części zarażonych objawy mo‐
gą w ogóle nie występować. Niestety osoby
 bez objawów mogą być źródłem zakażenia.
Obecnie brak dowodów naukowych wska‐
zujących na transmisje wirusa SARSCoV
2 od matki do płodu. Dostępne badania na‐
ukowe  wśród  noworodków  urodzonych 
przez matki z COVID19 wskazują, że żad‐
ne z noworodków nie miało wyniku pozy‐
tywnego na obecność wirusa powodującego
 COVID19.  Dodatkowo  nie  stwierdzono 
wirusa w próbkach płynu owodniowego ani
 w mleku matki. Niemniej jednak, należy pa‐
miętać,  że  każde  zagrożenie  dla  zdrowia 
i życia ciężarnej kobiety jest również zagro‐
żeniem dla zdrowia i życia jej nienarodzo‐
nego dziecka. Nawet jeśli wirus nie zostanie
 przeniesiony na płód lub noworodka, pogor‐
szenie stanu zdrowia matki, spowodowane 
przez chorobę, może zagrozić życiu i zdro‐
wiu  jej  nienarodzonego  dziecka.  Dlatego, 
w  przypadku  wystąpienia  niepokojących 
objawów,  zwłaszcza w  przypadku  kobiety 
ciężarnej, zalecane jest poszukanie pomocy 
medycznej.
Ludzie w każdym wieku mogą zostać za‐

infekowani przez nowy koronawirus. Osoby
 starsze, a także osoby z istniejącymi scho‐
rzeniami  przewlekłymi  (takimi  jak  astma, 
cukrzyca,  choroby  serca)  wydają  się  bar‐
dziej podatne ma wystąpienie cięższych ob‐
jawów  choroby.  WHO  zaleca  osobom 
w każdym wieku podjęcie  kroków w celu 
ochrony przed wirusem, np. poprzez prze‐

strzeganie zasad higieny rąk i higieny dróg 
oddechowych.
Samo badanie próbki trwa kilka godzin. 

Jeśli badanie trzeba powtórzyć, to ocena po‐
branego wymazu może trwać nawet kilka‐
dziesiąt  godzin.  Należy  doliczyć  czas  od 
pobrania do przewiezienia próbki do labora‐
torium  (to  zależy  od  tego,  jak  daleko  jest 
miejsce, gdzie pobrano wymaz, od najbliż‐
szego  laboratorium  wykonującego  bada‐
nie). Wszystko zależy zatem od logistyki.
W 80% przypadków choroba przebiega ła‐
godnie. Ciężki przebieg choroby obserwuje 
się u ok. 15–20% osób. Do zgonów docho‐
dzi u 2–3% osób chorych. Światowa Orga‐
nizacja  Zdrowia  (WHO)  szacuje,  że 
śmiertelność  poza  Chinami  wynosi  tylko 
0,7%.
Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z oso‐

bą zakażoną koronawirusem SARSCoV2?
Pozostawał  w  bezpośrednim  kontakcie 
z osobą chorą lub w kontakcie w odległości
 mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut.
Prowadził  rozmowę  z  osobą  z  objawami 
choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas.
Osoba  zakażona  należy  do  grupy  najbliż‐
szych przyjaciół lub kolegów.
Osoba mieszkająca w  tym  samym  gospo‐
darstwie  domowym,  co  osoba  chora,  lub 
w tym samym pokoju hotelowym.
Według  dostępnej  wiedzy  naukowej 

transmisja wirusa odbywa się głównie dro‐
gą kropelkową. Istnienie niewiele dowodów
 naukowych wskazujących na transmisję wi‐
rusa drogą fekalnooralną. W związku z po‐
wyższym ryzyko zakażenia koronawirusem
 poprzez kontakt z wodą na basenie, z które‐
go korzystały osoby zakażone, jest niewiel‐
kie.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 

zaleca stosowanie płynów dezynfekujących
 na bazie alkoholu (min. 60%). Ponadto, na‐
leży  pamiętać  o  prawidłowym  myciu  rąk 
wodą z mydłem przez minimum 30 sekund.
Obecnie  brak  dowodów  naukowych  na 

transmisję wirusa od ozdrowieńców. Szacu‐
je się, że okres inkubacji wynosi od 2 do 14
 dni  i w  tym okresie  czasu  istnieje  ryzyko 
transmisji zakażenia.

Ciąg dalszy na nastepnej stronie

Koronawirus jest to wirus RNA osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej 
budowie można mu zapobiegać przez zastosowanie środków chemicznych, takich jak 
zwykłe mydło, alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji i inne wirusobójcze.

Informacje o koronawirusie
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Dokończenie z poprzedniej strony

Z dotychczasowych danych wynika, że wi‐
rus  SARSCov2  może  się  przenosić  we 
wszystkich  obszarach,  w  tym  o  gorącym 
i wilgotnym  klimacie. Niezależnie  od  kli‐
matu,  należy  stosować  środki  ochronne 
w przypadku zamieszkania lub podróży do 
obszaru z transmisją SARSCov2. Najlep‐
szym sposobem ochrony przed SARSCov
2 jest częste mycie rąk. W ten sposób elimi‐
nowane  są wirusy,  które mogą  znajdować 
się na rękach i następnie przedostać się do 
organizmu po dotknięciu oczu, ust lub nosa.
Do tej pory nie było żadnych informacji ani
 dowodów  sugerujących,  że  nowy  korona‐
wirus może być przenoszony przez komary.

 Nowy koronawirus jest wirusem układu od‐
dechowego, który rozprzestrzenia się głów‐
nie  poprzez  kropelki  powstające,  gdy 
zarażona  osoba  kaszle  lub  kicha,  albo  po‐
przez kropelki śliny lub wydzieliny z nosa. 
Aby się zabezpieczyć, należy często myć rę‐
ce  wodą  i  mydłem  oraz  dezynfekować  je 
płynem na bazie alkoholu. Należy także uni‐
kać bliskiego kontaktu z każdym, kto kasz‐
le i kicha.
Skanery  termiczne  skutecznie  wykrywają 
osoby, u których występuje gorączka (tj. ma‐
jących  wyższą  niż  normalna  temperatura 
ciała), w tym gorączka spowodowaną zaka‐
żeniem  nowym  koronawirusem.  Skanery 
nie mogą jednak wykryć osób zarażonych, 
ale  jeszcze  niegorączkujących.  Dzieje  się 

tak, ponieważ zarażone osoby mogą rozwi‐
nąć  objaw,  jakim  jest  gorączka,  średnio 
w ciągu od 2 do 10 dni od zarażenia. U czę‐
ści osób zakażenie może przebiegać w ogó‐
le bez wystąpienia gorączki. Osoby te mogą
 zarażać mimo braku gorączki i nie wykryje 
ich skaner termiczny.
Najwięcej potwierdzonych przypadków za‐
każenia nowym koronawirusem zarejestro‐
wano w Chinach (99%), głównie 
w prowincji Hubei, a także w Korei Połu‐
dniowej oraz we Włoszech. Aktualne infor‐
macje możesz znaleźć na stronie Światowej
 Organizacji Zdrowia (WHO).

Na podstawie: www.gov.pl, www.who.int

Pierwszy etap – od 20 kwietnia 2020 
Działalność  gospodarcza  –  nowe  zasady 
w handlu i usługach. 
Od  poniedziałku  20  kwietnia  więcej  osób 
jednorazowo zrobi zakupy w sklepie: 
– do sklepów o powierzchni mniejszej niż 
100  m2  wejdzie  maksymalnie  tyle 
osób,  ile  wynosi  liczba  wszystkich  kas 
lub  punktów  płatniczych  pomnożona 
przez 4,

– w  sklepach  o  powierzchni większej  niż 
100 m2  na  1  osobę musi  przypadać  co 
najmniej 15 m2 powierzchni.

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja,
 starsza  młodzież  na  ulicach  bez  doro‐
słych. 
– przemieszczanie  w  celach  rekreacyj‐
nych.  Od  20  kwietnia  będzie  Można 
wejść do lasów i parków, a także biegać 
czy  jeździć  na  rowerze.  Pamiętaj  jed‐
nak,  że przebywać na  zewnątrz możesz 
tylko  pod  warunkiem  zachowania  dy‐
stansu  społecznego  i  zasłaniania  twa‐
rzy!  Place  zabaw  nadal  pozostają 
zamknięte! 

– kult religijny – 1 osoba na 15 m2. Licz‐
ba osób, które będą mogły uczestniczyć 
w  mszy  lub  innym  obrzędzie  religij‐
nym,  będzie  zależała  od  powierzchni 
świątyni. W kościele na 1 osobę będzie 
musiało  przypadać  co  najmniej  15  m2 
powierzchni. 

– Osoby powyżej 13.  roku życia na ulicy 
bez opieki dorosłego. Starsza młodzież, 
która  ukończyła  13.  rok  życia  będzie 

mogła  przemieszczać  się  bez  opieki 
osoby dorosłej, zachowując odpowiedni 
2metrowy  dystans  od  innych  i  zasła‐
niać usta i nos. 

Ministerstwo  Zdrowia  będzie  przeprowa‐
dzało cotygodniową ewaluację zmian, jakie
 zachodzą  w  zasadach  bezpieczeństwa. 
Przejście do dalszych etapów zdejmowania 
obostrzeń zależeć będzie od: 
– przyrostu  liczby  zachorowań  (w  tym 
liczby osób w stanie ciężkim), 

– wydajności  służby  zdrowia  (zwłaszcza 
szpitali jednoimiennych), 

– realizacji wytycznych sanitarnych przez 
podmioty odpowiedzialne. 

Oznacza  to,  że  będziemy  mogli  zarówno 
przyspieszać wprowadzanie  nowych  polu‐
zowań, jak i spowalniać zmiany!

Drugi etap
Działalność gospodarcza.
– otwarcie  sklepów  budowlanych 
w weekendy, 

– otwarcie hoteli i innych miejsc noclego‐
wych z ograniczeniami.

Życie społeczne. 
otwarcie  niektórych  instytucji  kultury:  bi‐
bliotek, muzeów i galerii sztuk. 

Trzeci etap 
Działalność gospodarcza.
– otwarcie  zakładów  fryzjerskich  i  ko‐
smetyczek,

– otwarcie  sklepów  w  galeriach  handlo‐
wych z istotnymi ograniczeniami,

– gastronomia  –  umożliwienie  działalno‐
ści stacjonarnej z ograniczeniami.

Życie społeczne.
– wydarzenia  sportowe  do  50  osób 
(w otwartej przestrzeni, bez udziału pu‐
bliczności), 

– organizacja opieki nad dziećmi w żłob‐
kach,  przedszkolach  i w klasach  szkol‐
nych  13  –  ustalona max.  liczba  dzieci 
w sali. 

Czwarty etap
Działalność gospodarcza. 
– otwarcie salonów masażu i solariów,
– umożliwienie działalności siłowni i klu‐
bów fitness.

Życie społeczne.
– teatry  i kina w nowym reżimie  sanitar‐
nym. 

Kolejne etapy powrotu do normalności bę‐
dą wprowadzane  stopniowo,  gdy  przyrost 
zachorowań w naszym kraju będzie niski. 
Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezy‐
gnować z dyscypliny społecznej i przestrze‐
gania  obowiązujących  ograniczeń. 
Pamiętajmy, że to od nas zależy, jak szybko
 będą wprowadzane kolejne etapy powrotu 
do nowej rzeczywistości!

Cztery etapy znoszenia ograniczeń
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Dokument  ten  określa  przeznaczenie,  wa‐
runki zagospodarowania i zabudowy terenu,
 reguluje rozmieszczenie inwestycji celu pu‐
blicznego.  Upraszczając,  plan  definiuje 
przeznaczenie  danego  terenu,  danej  nieru‐
chomości  ewidencyjnej.  Plan  składa  się 
z części tekstowej oraz graficznej (przedsta‐
wionej na poniższym załączniku) i jest ogól‐
nodostępny  dla  każdego.  Teren  naszej 
gminy  w  całości  objęty  jest  miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. 
Aktualnie na naszym terenie obowiązuje 9 
różnych  planów.  Te  najmłodsze  pochodzą 
z roku 2019 i dotyczą miejscowości Wijewo
 i Brenno, a najstarsze nawet z 1997 r. i do‐
tyczą  kilku  fragmentów  gminy.  Obecnie 
trwają prace nad sporządzeniem dokumentu
 dla miejscowości Zaborówiec. 

Jednakże, aby przygotować plan potrzebne 
jest nam studium uwarunkowań i kierunków
 zagospodarowania przestrzennego. To wła‐
śnie ten dokument jest najważniejszy  okre‐
śla  kierunki  działań  oraz  kieruje  ogólną 
polityką przestrzenną. W chwili obecnej na 
naszym terenie obowiązuje studium z roku 
2002. Zmiana sytuacji  społeczno – gospo‐
darczej gminy oraz potrzeba dynamicznego
 rozwoju  naszego  terenu  narzuca  potrzebę 
wprowadzenia  zmian,  nakreślenia  nowych 
kierunków, a więc opracowanie i przyjęcie 
nowego  studium. Co  istotne  studium  spo‐
rządzane jest dla całej powierzchni gminy, 
a nie tak jak w przypadku planu dla wybra‐
nego  fragmentu.  Proces  sporządzania  jest 
czasochłonny,  wymaga  wielu  uzgodnień 
i opinii, w tym uzgodnień z najważniejszą 

grupą kwestionariuszy, czyli mieszkańcami 
naszej gminy. Warto zastanowić się nad kie‐
runkami  zagospodarowania  naszej  gminy, 
nad tym jak nasza gmina miałaby wyglądać.
 Nasze dzisiejsze wybory, będą rzutowały na
 najbliższe lata – kolejne dwadzieścia, a mo‐
że trzydzieści lat. Każdy głos w sprawie zo‐
stanie  rozpatrzony  i  w  miarę  możliwości 
uwzględniony w zapisach studium. Wszel‐
kie uwagi, pomysły i spostrzeżenia można 
już dziś zgłaszać w Urzędzie Gminy Wije‐
wo. Zadbajmy o naszą przyszłość w zhar‐
monizowanym otoczeniu!

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego

AO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego potocznie nazywany planem 
miejscowym jest aktem prawa miejscowego, opracowywanym przez planistów 
i przyjmowany w formie uchwały Rady Gminy.

Padłe  zwierzę  znaleziono  3  kwietnia  br. 
w  okolicach  drogi  między  Zaborówcem 
a  Włoszakowicami.  Informację  o  pierw‐
szym  przypadku  zakażenia  w  powiecie 
leszczyńskim  potwierdził  Główny  Lekarz 
Weterynarii.  Dotąd  w  Wielkopolsce  ASF 
miało  ok.  360  padłych  dzików  w  powia‐
tach wolsztyńskim i grodziskim. 
W  związku  z  wykryciem ASF  u  padłych 
dzików  w  powiatach  wschowskim 
i wolsztyńskim od 17 grudnia ub.r. powiat 

leszczyński  znajduje  się  w  żółtym  obsza‐
rze  ochronnym,  z wyjątkiem  gminy Wije‐
wo, która znajduje się w strefie czerwonej, 
objętej  ograniczeniami  dla  hodowców 
trzody chlewnej.
Wykrycie  zakażenia  w  gminie Włoszako‐
wice  spowoduje  zapewne  rozszerzenie 
strefy  czerwonej  w  powiecie  leszczyń‐
skim, a co za tym idzie – także ograniczeń 
dla  hodowców  trzody  chlewnej  na  kolej‐
nych terenach. 

W  rejonie osady Mścigniew w  gminie Włoszakowice znaleziono padłego dzika, 
u  którego stwierdzono zakażenie afrykańskim pomorem świń ASF. To pierwszy taki 
przypadek w powiecie leszczyńskim.

Pierwszy dzik zarażony ASF w powiecie leszczyńskim

PŻ

ASF

Informujemy, że   od 1 czerwca br.   opłaty 
za  gospodarowanie  odpadami  komunalny‐
mi  ulegają zmianie.  Na niezmiennym po‐
ziomie    pozostają  opłaty  za  gospodaro
wanie  odpadami  komunalnymi  przypadku 
posiadania  kompostownika  przez  miesz‐
kańca gminy.
W  przypadku  odbierania  odpadów  komu‐
nalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na 

których  zamieszkują mieszkańcy,  dokonu‐
je  się  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi   
od  liczby  mieszkańców  zamieszkujących 
dana nieruchomość w wysokości  27  zł  od 
mieszkańca  miesięcznie.  Zwalnia  się 
w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  od‐
padami  komunalnymi  właścicieli  nieru‐
chomości  zabudowanych  budynkami 

mieszkalnymi    jednorodzinnymi    kompo‐
stującymi  bioodpady  stanowiące  odpady 
komunalne  w  kompostowniku  przydomo‐
wym,  proporcjonalnie  do  zmniejszenia 
kosztów gospodarowania odpadami komu‐
nalnymi  z  gospodarstw  przydomowych 
w kwocie 3 zł od mieszkańca miesięcznie 
tj. na poziomie 24 zł.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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Przy wejściu do sali WDK w Wijewie, Pa‐
nie  otrzymywały  niespodziankę  w  formie 
słodkiego  upominku,  który  wręczali Wójt 
Gminy Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyń‐
ski  z  synem  oraz  Dyrektor  Gminnego 
Ośrodka Kultury w Wijewie Pan Leszek Ba‐
jon również z synem. Obaj Panowie powita‐
li Panie i w specjalnych słowach przekazali 
najserdeczniejsze życzenia z okazji tak waż‐
nego dla nas wszystkich święta.
Po części oficjalnej odbył się koncert Szy‐
mona  Gądy,  którego  mieliśmy  już  okazje 
wysłuchać  na  Koncercie  Noworocznym 

z początku bieżącego roku. Podczas wieczo‐
ru zaprezentowane zostały utwory z repertu‐
aru miedzy innymi Krzysztofa Krawczyka, 
Andrei Bocelliego, Franka Sinatry  czy  też 
Edyty Górniak. 
– "Jesteśmy  zaskoczone  tak  wspaniałym 
i  pełnym  energii  występem  Pana  Szy‐
mona,  wraz  z  towarzyszącymi  chórka‐
mi"    mówiły  Panie  krótko  po 
występie. 

– "Na co dzień, na żywo przecież nie ma‐
my możliwości  uczestniczenia w  takim 
wydarzeniu  i  dlatego  tym  bardziej  cie‐

szymy się, że wysłuchałyśmy pięknego 
koncertu"    dało  się  słyszeć wśród wi‐
downi,  krótko  po  prawie  dwugodzin‐
nym występie wokalisty.

– „W imieniu swoim oraz Gminy Wijewo 
dziękuję  wszystkim  Paniom  za  udział 
w  koncercie,  chcemy  by w  przyszłości 
z  okazji  tak  ważnego  święta  dzień  8 
marca  na  stałe  zagościł  w  kalendarzu 
imprez  organizowanych  przez  Gminny 
Ośrodek Kultury w Wijewie” – po kon‐
cercie  w  tych  krótkich  słowach  Wójt 
Gminy Wijewo  Pan Mieczysław Droż‐
dżyński  podsumował  ten  uroczysty 
wieczór.

Koncert z okazji Dnia Kobiet

LB

Ponad setka kobiet wysłuchała jednych z najpiękniejszych utworów muzyki 
rozrywkowej podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet w Gminie Wijewo.

Od  16  kwietnia  obowiązuje  nas  nakaz 
zasłaniania  ust  i  nosa  w  przestrzeni 
publicznej,  w  związku  z  tym  Gminny 
Ośrodek Kultury w Wijewie przyłączył sie 
do  akcji  szycia  maseczek  wielokrotnego 
użytku,  które  można  nabyć  w  Urzędzie 
Gminy w Wijewie. Należy dodać, że akcja 

spotkała  się  dużym  zainteresowaniem 
mieszkańców,  którzy  sami  przynosili 
dodatkowe  materiały  potrzebne  do  ich 
produkcji. Pamiętajmy o bezpieczeństwie  
zakrywajmy usta i nos po wyjsciu z domu, 
pozwoli  nam  to  zmniejszyć  ryzyko 
zarażenia  wirusem.  Zauważmy,  że 
obowiązek zakrywania ust i nosa nie określa
 czym zasłaniać twarz, tak więc nie musi to 
być  maseczka  ochronna.  Twarz  można 
również  zasłonić  szalikiem,  chustką, 
apaszką  lub  jakimkolwiek  innym 
elementem  stroju. Warto  jednak wiedzieć, 
na  co  zwrócić  uwagę  i  który  materiał 
wybrać. Optymalnym jest bawełna z której 
zostały  zrobione  maseczki  przez  Gminny 
Osrodek  Kultury  w Wijewie. Ważne  jest, 
aby maseczka dobrze przylegała do twarzy 
i  jednocześnie  była  wygodna  w  noszeniu 
i  umożliwiała  oddychanie.  Pamiętajmy 
również,  że  maseczki  wielorazowego 
użytku należy po każdym użyciu wyprać.

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie przyłączył sie do akcji szycia maseczek
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Wykaz  szczególnych  form  udzielania  po‐
mocy  dla  mieszkańców  Gminy  Wijewo 
w szczególności dla osób starszych, niepeł‐
nosprawnych,  a  także  osób  objętych  kwa‐
rantanną  lub  nadzorem  epidemiolo
gicznym,  które  nie  mają  możliwości 
zorganizowania  jej  we  własnym  zakresie 
obejmuje:
1. Zasiłki celowe z przeznaczeniem na za‐
kup leków, środków czystości oraz środków
 higienicznych dla osób i rodzin na zasadach
 określonych w obowiązujących przepisach 
pomocy społecznej. Zasiłki przysługują dla 
osób,  które  udokumentowały  swoją  sytu‐
ację dochodową i które spełniają kryterium 
dochodowe  (dla  rodziny  528zł  na  osobę 
w  rodzinie,  701zł  dla  osoby  samotnie  go‐
spodarującej).

2.  Pomoc o charakterze interwencyjnym:
– udzielenie  pomocy  żywnościowej  oso‐
bom pozostającym w  kwarantannie  do‐
mowej  na  zasadach  określonych 
w  przepisach  o  pomocy  społecznej 
i  w  poleceniach Wojewody Wielkopol‐
skiego,

– koordynowanie  w  dostarczaniu  żywno‐
ści osobom w kwarantannie domowej,

– udzielanie osobom starszym samotnym, 
z  tytułu wieku, choroby usług opiekuń‐
czych  w  myśl  obowiązujących  przepi‐
sów pomocy społecznej,

– udzielanie pomocy seniorom samotnym 
i  niepełnosprawnym  w  stopniu  znacz‐
nym  poprzez zakup i dostarczanie arty‐
kułów spożywczych i leków.

3.    Koszt  zakupu  artykułów  spożywczych 

i leków dla seniorów,  jeżeli senior przekra‐
cza  kryterium  dochodowe  w  obowiązują‐
cych przepisach pomocy społecznej, będzie
 ponosić wnioskodawca.
4. Otrzymanie pomocy następuje na wnio‐
sek osoby wymagającej wsparcia  lub  jego 
opiekuna prawnego.
5.  Wnioski  o  udzielenie  pomocy  można 
składać: 
– telefonicznie pod numerem telefonu 65 
5494016 w godzinach pracy Gminne‐
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Wi‐
jewie,

– pocztą  tradycyjną  na  adres  ul.  Parko‐
wa1, 64150 Wijewo,

– pocztą  elektroniczną  pod  adresem  e
mail: gopswijewo@wp.pl.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc
 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz‐
nej w Wijewie tel. 655490416

Informacja o formach udzielania pomocy dla mieszkańców 
Gminy Wijewo w związku z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19
W związku z pandemią wirusa Sars-Cov-19 oraz w celu zapewnienia ochrony lokalnej 
społeczności w sytuacji kryzysowej Zarządzeniem nr 0050.2.43.2020 Wójta Gminy 
Wijewo z dnia 6 kwietnia 2020 roku określono szczególne formy udzielania pomocy 
dla mieszkańców Gminy Wijewo.

Jednym  z  podstawowych  wymogów  inte‐
growanej ochrony roślin jest ochrona orga‐
nizmów  pożytecznych  oraz  stwarzanie 
warunków  sprzyjających  ich  wystepowa‐
niu,  co  w  szczególności  dotyczy  owadów 
zapylających i naturalnych wrogów organi‐
zmów szkodliwych!
Stosując środki ochrony roslin zwróc szcze‐
gólna uwagę na:
– stosowanie wyłacznie środków ochrony 
roslin dopuszczonych do obrotu i stoso‐
wania  na  podstawie  wydanych  przez 
Ministra  Rolnictwa  i  rozwoju  wsi  ze‐
zwoleń  lub pozwoleń na handel równo‐
legły,

– dobieranie  środków  ochrony  roslin 
w  taki  sposób,  aby  minimalizowac  ne‐
gatywny wpływ zabiegów chemicznych 
na organizmy niebędace celem zabiegu,

– stosowanie  środków  ochrony  roślin 

zgodnie  z  warunkami  okreslonymi 
w etykiecie,

– niestosowanie  preparatów  toksycznych 
dla  pszczół w  okresie  kwitnienia  roslin 
uprawnych  oraz  w  uprawach,  na  któ‐
rych wystepują kwitnace chwasty,

– wykonywanie  zabiegów  po  zakończo‐
nych lotach owadów zapylających,

– przestrzeganie okresów prewencji,
– niewykonywanie  zabiegów  w  warun‐
kach  sprzyjających  znoszeniu  cieczy 
uzytkowej podczas zabiegu,

– zachowanie minimalnych  odległosci  od 
pasiek (20m).

Wielkopolski  Wojewódzki  Inspektor 
Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Poznaniu
            
           mgr inż. Adam Błochowiak

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Poznaniu
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że 
nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roslin, niesie za sobą duże 
zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy!



marzec/kwiecień 2020 Wizja Lokalna
10

Na podstawie  art. 37 ust. 1 oraz  art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia
 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U.
 z   2018 r. poz. 2204 ze zm.) zgodnie z  Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z  dnia 14 września 2004 r. w  sprawie 
sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490
 ze zm.).   

Wójt Gminy Wijewo ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Radomyślu, 
stanowiącej własność Gminy Wijewo.

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji 
gruntów i księgi wieczystej:
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości 
położonej w  Radomyślu, obręb Radomyśl, obejmująca 
działkę nr ewidencyjny 393/12,  o powierzchni  1 237  m2, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  PO1L/
00020793/1 przez Sąd Rejonowy w  Lesznie, VI Wydział 
Ksiąg Wieczystych. 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest położona 
w miejscowości Radomyśl 28b.
Zgodnie z  Uchwałą Rady Gminy Wijewo Nr XII/61/2003 
z  dnia 5 października 2003 roku w  sprawie zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wijewo, działka 393/12 obręb 
Radomyśl leży w  jednostce bilansowej planu oznaczonej 
symbolem Mrj- teren zabudowy zagrodowej z możliwością
 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka stanowi 
niezabudowaną gruntową nieruchomość zurbanizowaną.

Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona na 
kwotę 31 000,00 zł. netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy
 złotych 00/100) i  będzie powiększona o  należny podatek 
VAT (23%).

Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 18.05.2020 r. o  godz. 11.00 
w sali nr 2 Urzędu Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 
Wijewo.

Uczestnicy przetargu w tym dniu zobowiązani są posiadać:
 dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia 
wadium, a dodatkowo osoby fizyczne (lub osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą) pozostające 
w  związku małżeńskim i  posiadające ustrój wspólności 
majątkowej – dodatkowo pisemne oświadczenie 
współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie 

nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie 
wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do 
przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do 
złożenia oświadczenia:

- o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez Gminę Wijewo w  celu związanym 
z  prowadzeniem przetargu na sprzedaż w/
w nieruchomości;

- że znany jest im stan przedmiotu przetargu i  nie 
wnoszą z  tytułu stanu przedmiotu przetargu żadnych 
zastrzeżeń;

Wadium: 3 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując
 przelewu na konto depozytowe Urzędu Gminy Wijewo BS 
Wschowa o/ Wijewo nr 47 8669 0001 2008 0080 0349 0005
 do dnia 14.05.2020r.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu
 na wskazane wyżej konto.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet
 ceny nabycia nieruchomości.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie 
zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
W  przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg 
od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega 
zwrotowi.

Księga wieczysta nr PO1L/00020793/1, prowadzona dla w/
w  nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń ani 
zobowiązań.
Wszelkie koszty publiczno - prawne, w  tym koszty aktu 
notarialnego, tj. warunkowej umowy sprzedaży oraz 
umowy przenoszącej prawo własności, a  także koszty 
sądowe ponosi nabywca.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie 
jednorazowo, przelewem na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Wijewo w BS Wschowa o/ Wijewo nr  58 8669 0001 
0080 0349 2000 0001 nie później niż do dnia 
poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej 
prawo własności.

Zastrzeżenie.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia 
przetargu z uzasadnionej przyczyny informując o tym na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w sposób zwyczajowo
 przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu: 
www.wijewo.pl oraz na stronie BIP.

Dokończenie na następnej stronie



Wizja Lokalna marzec/kwiecień 2020
11

1. 16.02.2020r. strażacy zabezpieczali trasę II Biegu Po‐
wstańczego.

2. 17.02.2020r. poczty sztandarowe z  jednostek naszej 
gminy uczestniczyly w obchodach  101 rocznicy zakoń‐
czenia Powstania Wielkopolskiego oraz Święta Patrona 
Szkoły.

3. 26.02.2020r. Stanowisko Kierowania Komendy Miej‐
skiej PSP w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wije‐
wo do alarmującej czujki dwutlenku węgla w budynku 
mieszkalnym.

4. 29.02.2020r. Walne Zebranie Sprawozdawcze  OSP Wi‐
jewo. 

5. 11.03.2020r. pięciu strażków z naszej gminy zakończyło 
z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe straża‐
ków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, biorą‐

cych bezpośredni udział w  działaniach ratowniczych, 
przeprowadzone przez Komendę Miejską PSP w Lesz‐
nie.

6. 11-12.03.2020r. zabezpieczenie trasy przejazdu oraz 
udział w  uroczystościach związanych z  nawiedzeniem 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej parafii.

7. 25.03.2020r. Stanowisko Kierowania Komendy Miej‐
skiej PSP w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wije‐
wo i OSP Brenno do pożaru folii ogrodowej w Wijewie. 

Najważniejsze działania Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Wijewo w okresie luty - marzec 2020r.

Komendant Gminny
Leszek Wolniczak

Dokończenie z poprzedniej strony

Ogłoszenie o  przetargu wywieszono 26.03.2020 r. na 
tablicy ogłoszeń na I  piętrze Urzędu Gminy Wijewo ul. 
Parkowa 1, opublikowano na stronie internetowej 
sprzedającego oraz na stronie: www.bip.wijewo.pl, 
a  ponadto przekazano sołtysom sołectw z  terenu Gminy 
Wijewo celem wywieszenia na tablicach ogłoszeń. 
Szczegółowych informacji na temat przedmiotowej 
nieruchomości oraz przetargu udziela się w  pokoju nr  7 
Urzędu Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo oraz 
pod nr tel. 65 549 40 85 wew. 37.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
– pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Radomy‐
ślu: 16.12.2019r. 

– drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieru‐
chomości niezabudowanej, położonej w  Radomyślu:
17.02.2020r.

Udział w  postępowaniu przetargowym wiąże się 
z  przetwarzaniem danych osobowych oferentów na 
zasadach określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 
2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku 
z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie 
danych) (Dz. U.UE. L 119 z  4.5.2016, str.  1 - 88) oraz 
w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o  gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z  2018 r., 
poz. 2204 z  późn. zm.)oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z  2014 r., poz. 1490 ze 
zm.).

Wójt Gminy Wijewo
          Mieczysław Drożdżyński
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W  naszym  przedszkolu  organizowane  są 
przeróżne zajęcia, spotkania właśnie o tej te‐
matyce.  Przedszkolacy poznają podstawowe
 figury geometryczne, przeliczają na konkre‐
tach, poznają cyfry, pory roku, dni tygodnia, 
miesiące i wiele, wiele innych interesujących
 rzeczy związanych z matematyką. W celu in‐
spirowania dzieci do zabaw matematycznych
 w każdej grupie wychowawczynie zorgani‐
zowały „kącik matematyczny”, który cieszy 

się dość dużym zainteresowaniem. W kąciku
 tym, znaleźć można między innymi: gry edu‐
kacyjne, układanki matematyczne, kolorowe
 kubeczki  do  klasyfikowania,  kolorowe  pa‐
tyczki,  liczmany  czy  figury  geometryczne. 
Zgromadzone przedmioty  są do dyspozycji 
przedszkolaków  i służyć będą do rozwijania
 logicznego myślenia, doskonalenia pewnych
 umiejętności  matematycznych.  Każdy 
przedszkolak  doskonale wie  co  to  jest  gra, 

dlatego nauczyciele w naszym przedszkolu 
postanowili stworzyć wspólnie z dziećmi grę
 planszową od podstaw. Pomysłów i inspira‐
cji nie brakowało, dzieci z zaciekawieniem 
włączyły się w tworzenie gry oraz wysłucha‐
ły zasad dotyczących planszówki. I tak po‐
wstały  piękne,  kolorowe  i  edukacyjne  gry 
matematyczne stworzone przez nas samych, 
w które oczywiście później zagraliśmy.  A jak
 wiadomo, to co zrobimy sami przynosi nam 
największą radość i satysfakcję. 
Pamiętajmy, że poprzez zabawę dzieci uczą 
się najlepiej!

"Tworzymy gry planszowe - matematyka w przedszkolu"
W tym roku, zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola - szczególnie rozwijamy 
kompetencje matematyczne u dzieci.

Z radością informujemy, że wszystkie dzieci (roczniki 2014-2017),
których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola

na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte.

Na chwilę obecną Przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.
Wszyscy rodzice, którzy chcieliby jeszcze zapisać swoje pociechy, proszeni są

o wypełnienie wniosku wraz z załącznikami, który jest dostępny na stronie internetowej przedszkola 
www.wijewo.przedszkolna.net w zakładce: Rekrutacja

i przesłanie na adres e-mailowy: przedszkole.wijewo@op.pl
lub złożenie w kopercie  w sekretariacie przedszkola.

Dzieci z rocznika 2018 (2,5-latki) będą przyjmowane do przedszkola 
w miarę wolnych miejsc od 1 września 2020 roku,

o czym rodzice zostaną poinformowani z końcem miesiąca sierpnia 2020r.

Wyniki Rekrutacji do Samorządowego Przedszkola w Wijewie
na rok szkolny 2020/2021

AZ
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,,Gracie w zielone? Gramy.”
,,Macie zielone? Mamy.”
Mam nadzieję, że te słowa wywołają u mieszkańców naszej 
gminy uśmiech na twarzy i miłe wspomnienia z dzieciństwa.
 Wróćmy tam na chwilę…, obudźmy w  sobie wiosnę 
i nadzieję!

Mam dla Państwa propozycję, abyście zagrali ze swoimi 
najbliższymi ,,w zielone”. Przypomnę troszkę. Osoby biorące
 udział umawiają się w określonym czasie (na przykład przez
 tydzień), będą nosić przy sobie coś zielonego. Uczestnicy 
zabawy mogą w  dowolnym momencie sprawdzić innego 
uczestnika. Pytana osoba pokazuje zielony przedmiot. Jeśli 
okazuje się, że go zapomniała lub zgubiła musi 
spełnić ,,warunek”, czyli życzenia pytającego. Życzenia 
mogą być najróżniejsze. Ja ze swoją rodziną już dłuższy czas
 gram i  mamy niezły ubaw z  zadawanych życzeń do 

spełniania. I  jeszcze jedno przypomnienie, że zgodnie 
z  tradycją możecie ustalić, że ,,zielone” ma być żywe, (np. 
trawka, listek itp.)                                 
Miłej zabawy!

,,Jeszcze w zielone gramy,
 Jeszcze nie umieramy.
Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany.
Tylko nie ulegajmy 
przedwczesnym niepokojom.
Bądźmy jak stare wróble,
Które stracha się nie boją.”

(Wojciech Młynarski)

Z wiosennymi pozdrowieniami – Magdalena Klamka
P.S. Pięknych dni majowych. Jeszcze w zielone gramy…

Jeszcze w zielone gramy...

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby 
zachorowań  wywołanych  rozprzestrzenia‐
niem się wirusa COVID19 przepisami roz‐
porządzenia  z  dnia  11  marca  2020  r. 
w  sprawie  czasowego  ograniczenia  funk‐
cjonowania  jednostek  systemu  oświaty 
w związku z zapobieganiem,przeciwdziała‐
niem  i  zwalczaniem  COVID19  Minister 
Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu
 działań  profilaktycznych,  zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci 
i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 
27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalno‐
ści niektórych jednostek systemu oświaty. 
Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia

 funkcjonowania szkół i placówek oświato‐
wych związanego z zagrożeniem epidemio‐
logicznym  nauka  jest  realizowana  na 
odległość. Za jej organizację odpowiada dy‐
rektor szkoły.
Wobec braku możliwości określenia, do 

jakiego momentu  konieczne  będzie  utrzy‐
manie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół 
i  placówek  zaprojektowano  przedłużenie 
terminu  ograniczenia  funkcjonowania  jed‐
nostek systemu oświaty . W dniu 24 kwiet‐
nia  br.  rządzący  poinformowali,  jak 
funkcjonować będzie w najbliższym czasie 
polska  oświata.  Uczniowie  i  uczennice 

przez najbliższy miesiąc nadal uczyć się bę‐
dą w systemie zdalnym. Szkoły i przedszko‐
la pozostaną zamknięte na pewno do 24 maja
 br. (to, co będzie później uzależnione jest od
 sytuacji epidemiologicznej). Niewykluczo‐
ne,  że wcześniej w  placówkach  dla młod‐
szych dzieci przywrócona zostanie funkcja 
opiekuńcza.  Jej  forma  jest  jednak  póki  co 
nieznana. O szczegółach resort edukacji ma
 poinformować w najbliższym czasie. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej poin‐

formowało  także  o  terminach  egzaminów. 
Sprawdzian ósmoklasisty odbędzie się 16  
18  czerwca. Termin  dodatkowy  (dla  osób, 
które z przyczyn od nich niezależnych, nie 
mogły przystąpić do czerwcowych testów) 
wyznaczono na 7  9 lipca. Wyniki egzami‐
nu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szko‐
ły otrzymają również wtedy zaświadczenia.
Na  maturzystów,  którzy  w  piątek    24 

kwietnia oficjalnie zakończyli  rok szkolny, 
czeka spora zmiana. W tym roku odwołane 
zostaną egzaminy ustne. Absolwenci liceów
 i techników sprawdzą swoją wiedzę wyłącz‐
nie w sposób pisemny. Egzaminy maturalne
 rozpoczną  się    czerwca  i  potrwają  do  26 
czerwca.  Termin  dodatkowy  zaplanowano 
na 8  14 lipca. Wyniki matur mają być zna‐
ne do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy od‐

będzie  się  8  września,  a  jego  wyniki 
poznamy do 30 września.  W związku z no‐
wymi  terminami  egzaminów  maturalnych 
modyfikacji ulegnie również proces rekruta‐
cji do szkół wyższych. Minister podkreślił, 
że podtrzymana jest zasada, że matury są wy‐
znacznikiem  jakościowym w  rekrutacji  na 
studia. Minister poinformował, że w obecnej
 sytuacji  "możliwe  jest,  by  rok  akademicki 
rozpoczął się w normalnym trybie.
Egzamin  potwierdzający  kwalifikacje 

w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017)
 potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast
 egzamin zawodowy (Formuła 2019) zapla‐
nowany jest od 17 do 28 sierpnia.
Minister  Edukacji  Narodowej  wyraził  na‐
dzieję, że sytuacja epidemii pozwoli prze‐
prowadzać  zaplanowane  egzaminy  przy 
zachowaniu rygorów bezpieczeństwa.
 
Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, 
maturalnego i zawodowego:
– 16  18 czerwca  egzamin ósmoklasi‐
sty.

– 1829  czerwca    egzamin  maturalny 
(bez egzaminu ustnego).

– 22  czerwca    9  lipca    egzamin  po‐
twierdzający kwalifikacje w zawodzie 
(Formuła 2012 i Formuła 2017).

– 1728  sierpnia    egzamin  zawodowy 
(Formuła 2019).

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych
Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w  nauczaniu stacjonarnym 
w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.
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„Od  czasu  kiedy  wprowadzono  zakaz 
uczęszczania do szkoły w związku z epide‐
mią koronawirusa, wszyscy uczniowie zmu‐
szeni  są  do  nauki  zdalnej.  Na  samym 
początku większość dzieci była zadowolona 
z tej decyzji. Jednak już po tygodniu można 
było z łatwością dostrzec drugą stronę meda‐
lu.
Jednym z minusów tej całej sytuacji jest 

brak kontaktu z rówieśnikami, który pewnie 
doskwiera już każdemu z nas. Po dłuższym 
czasie smsy i rozmowy przez telefon nie wy‐
starczają.  Po  prostu  brakuje  towarzystwa. 
Minusem  jest  również  to,  że  uczymy  się 
w domach, gdzie trudniej jest nam skupić się,
 rozprasza  nas wiele  rzeczy  i  brakuje wyja‐
śnień  nauczycieli.  To,  że  ktoś  wytłumaczy 
nam  dany  temat  bardzo  pomaga,  jednak 
obecnie możliwości tej brakuje.
Jak każda sytuacja, ta również ma dobrą stro‐
nę, na przykład dla mnie dużym plusem jest 
więcej czasu na wykonanie zadań, nie spie‐
szę się, a co za tym idzie, mogę staranniej po‐
dejść do swojej pracy, a praca nie jest taka zła,
 jak potrafi się ją zorganizować.
Moim  zdaniem  dzięki  takim  lekcjom, 

uczniowie nauczą się lepiej zagospodarować
 swój  czas,  robić  notatki,  czy  samodzielnie 
opracowywać tematy, a nauczyciele poznają 
nowe sposoby nauczania.“

Zuzia klasa VIIa

„Sytuacja  w  kraju  jest  dla  mnie  trudna. 
Wielu spraw nie rozumiem. Mam wewnętrz‐
ny lęk, jak to jeszcze długo potrwa. Tęsknię 
za spotkaniem z kolegami, szkołą, treninga‐
mi karate i jazdą na rowerze czy spacerem. 
Z drugiej strony myślę, że tak mam lepiej niż
 koledzy w miastach, którzy mieszkają w blo‐
kach. Ja mogę wyjść na podwórko, pobawić 
się z moim psem i bratem, pomóc rodzicom 
w ogródku. Bardzo chciałabym już wrócić do
 szkoły. Zadania i lekcje przez Internet przy‐
tłaczają mnie. Nie wszystko  rozumiem  i  to 
zabiera mi dużo czasu. Gdy pani w szkole tłu‐
maczy na lekcjach, łatwiej jest się uczyć i zro‐
zumieć zadanie. Lekcje zdalne są za krótkie 
i ciężko zrozumieć i  zmieścić się z zadania‐
mi w tym czasie.  Tęsknię za szkołą, kolega‐
mi i normalnym życiem.”

Ola klasa Va

„Sądzę,  że  ograniczenia w wychodzeniu 
z domu zwiększą szanse na szybszy powrót 
do szkoły. Nie podoba mi się nauka zdalna, 
ponieważ na początku miałam problem z wy‐
syłaniem. Tęsknię  za  powrotem  do  szkoły, 
ponieważ nie lubię lekcji online.”

Julia klasa Va

„Chciałabym, żeby koronawirusa już nie 
było. Chcę wrócić do szkoły, ponieważ chcia‐
łabym zobaczyć swoje koleżanki, nauczycie‐

li i żeby było łatwiej z nauką. Chcę zobaczyć
 moją rodzinę i spędzać z nimi czas. Chciała‐
bym wychodzić do kina, galerii i innych skle‐
pów. Nie podoba mi się ta sytuacja, bo wielu
 ludzi na tego wirusa umiera lub ma bardzo 
bolesne  objawy.  Bardzo  tęsknię  za  szkołą, 
przyjaciółmi, nauczycielami i rodziną!”

Nicole klasa Va

„Ta niezwykła sytuacja mnie zaskoczyła. 
Nie myślałem, że wirus spowoduje takie za‐
mieszanie w naszym życiu i w całym kraju. 
Największym zaskoczeniem było zamknię‐
cie szkół z dnia na dzień. Najpierw się ucie‐
szyłem,  ale  gdy  wprowadzono  zakaz 
spotykania się już nie było mi tak wesoło. Za‐
smuciło mnie to, że nie można korzystać z bo‐
iska, parku, placu zabaw ani sklepów. Wiem,
 żeby zmniejszyć ilość zarażeń trzeba dosto‐
sować się do przepisów. Nowe dla mnie jest 
zdalne nauczanie. Niezbyt mi się podoba, po‐
nieważ lepiej jest, gdy nauczyciel osobiście 
wytłumaczy i można go o wszystko zapytać.
 Tęsknię  za  koleżankami  i  kolegami. Teraz 
utrzymuję  z  nimi  kontakt  poprzez  telefon. 
Mam mieszane uczucia co do tej sytuacji, ale
 uważam, że to jest ciekawe doświadczenie. 
Ten okres będę pamiętał zawsze.”

Ignacy klasa Va

Nauczanie zdalne oczami uczniów SP w Wijewie
W związku ze zmianą w funkcjonowaniu szkół prezentujemy zdania i spostrzeżenia 
uczniów dotyczące zdalnego nauczania.

W związku z zaistniałą obecnie sytuacją wy‐
wołaną przez wirusa Covid 19  rozpoczęło 
się zdalne nauczanie w szkołach. Jak wszy‐
scy  zapewne  wiedzą  aktywność  fizyczna 
jest równie bardzo ważna. Nastał trudny dla
 nas czas, pozamykane szkoły, boiska, sale, 
siłownie, baseny. Głównym sposobem ko‐
munikowania się jest dziennik elektronicz‐
ny.  Jak większość znaleźliśmy sposób, aby 
przekazywać sobie wiedzę o sporcie, spraw‐
ności fizycznej, zdrowym odżywianiu i wie‐
lu  innych  ciekawostkach,  które  na  długo 
zapadną  w Waszej pamięci drodzy ucznio‐
wie,  rodzice,  nauczyciele,  pracownicy 
szkoły  i  cała  społeczność Gminy Wijewo. 

Korzystając z osiągnięć technologii , zosta‐
ła utworzona grupa na FB pod nazwą WF SP
 Wijewo, aby dzielić  się wiedzą, przekazy‐
wać ciekawe treści podopiecznym i wszyst‐
kim chętnym, którzy  w miarę możliwości 
mogli i chcieli dołączyć do grupy. Ćwiczy‐
my w domu i na podwórku z różnymi niety‐
powymi  przyborami  i  przyrządami.  Na 
stronie  tej zachęcam wszystkich, nie  tylko 
uczniów, ale także całe rodziny, do wspól‐
nych  ćwiczeń  i  zabaw  i  gier  ruchowych. 
Wstawiane posty są zróżnicowane;  przykła‐
dowe  treningi do wykonania w domu, zaba‐
wy  i  gry  sportowe  z  całą  rodziną, 
ciekawostki nt. zdrowych nawyków żywie‐
niowych, cytatów motywacyjnych oraz wy‐
zwania  sportowe.  Na  bieżąco  można 

obserwować  zainteresowanie  i  zaangażo‐
wanie  oraz  aktywność  uczniów,  oraz 
uczniów z rodzicami. Na podstawie komen‐
tarzy, lajków oraz uczestnictwie w relacjach
 na żywo i liczbie odsłoń mogę stwierdzić, że
 przekazane informacje mają duży zasięg.

WF z klasą

AJO
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W tym roku przyjęło ono następujące formy:
– uczniowie  najmłodsi  wzięli  udział 
w  konkursie  plastycznym  o Rotmistrzu 
Witoldzie Pileckim  – postaci szczegól‐
nie zasłużonej o niezwykłej biografii,

– uczniowie z klas IV – VIII tworzyli pre‐
zentacje  multimedialne  poświęcone 
Żołnierzom Wyklętym,

– przygotowano  także  wystawę  poświę‐
coną Rotmistrzowi Witoldowi  Pileckie‐
mu  i  biogramy  innych  znanych  postaci 

bohaterów podziemia antykomunistycz‐
nego.

Podczas podsumowania społeczności szkol‐
nej  zaprezentowano  tragiczne  losy  bohate‐
rów podziemia antykomunistycznego, w tym
 Rotmistrza Witolda Pileckiego. Prelegenta‐
mi  były  uczennice  klasy  ósmej:  Roksana, 
Stella i Oliwia.  Ponadto można było wysłu‐
chać piosenek współczesnych artystów po‐
święconych  Żołnierzom  Wyklętym 
i obejrzeć wystawę prac konkursowych naj‐
młodszych uczniów. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - #SzkołaPamięta
2 marca 2020r. w Zespole Szkół w Brennie odbyło się podsumowanie projektu
pt. „Cześć i Chwała Bohaterom - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

SK

Dnia 5 marca 2020 r. w Zespole Szkół w Ką‐
kolewie  odbył  się XXIV Konkurs Wiedzy 
o Wielkopolsce  etap powiatowy. Wśród 49
 reprezentantów  szkół  podstawowych  po‐
wiatu  leszczyńskiego  znaleźli  się  również 
uczniowie Zespołu Szkół w Brennie: Maciej

 Skrzypczak i Filip John z kl. Va oraz Anna 
Brychcy z kl. VII. Do etapu rejonowego za‐
kwalifikowali się Maciej Skrzypczak i Filip
 John. Gratulujemy!

XXIV Konkurs wiedzy o Wielkopolsce - etap powiatowy

SK

Wszyscy zaczęli z pewnością stawiać sobie 
pytania  skąd maseczki? Gdzie można jesz‐
cze je kupić? A może uszyć? Szkolne Koło 
Wolontariatu  „Niezapominajka” i Samorząd
 Uczniowski Szkoły Podstawowej w Wijewie 
 w tym czasie,  tak  jak większość odpowie‐
dzialnych osób pozostaje w domu, ale  chcie‐
libyśmy  też  pomagać.  Stąd  akcja  ,,Nie 
zapominamy maseczki  szyjemy  i  rozdaje‐
my". 
Zależy  nam  na  zdrowiu  i  bezpieczeństwie 

wszystkich mieszkańców, dlatego zachęcili‐
śmy naszych  rodziców  do przyłączenia się 
do akcji. Długo nie trzeba było czekać: rodzi‐
ce, babcie, znajomi, mieszkańcy gminy Wi‐
jewo, po prostu ludzie o „wielkich sercach” 
pojawili się natychmiast. Znalazły się kraw‐
cowe chętne do szycia, inni ofiarowali  mate‐
riał  potrzebny na zrobienie maseczek. Z tego
 miejsca dziękujemy Paniom: Monice Rękoś,
 Agnieszce  Firlej,  Magdalenie  Kalemba, 
Wiolecie Górnej, Mariannie Janowicz, Kata‐

rzynie  Burzyńskiej,  Wiesławie  Maciejew‐
skiej,  Joannie  Apolinarskiej,  Joannie 
Ossowskiej, Kamili Ostrowskiej.  
Wszystko  to    bezinteresowne  działanie  na 
rzecz innych. Dzięki uprzejmości właścicieli
 sklepów w naszej gminie, maseczki bezpłat‐
nie będą u nich dostępne.  W tej akcji to do‐
rośli  uczą  nasze  dzieci,  jak  pomagać.  To 
niesamowite, jak w trudnej sytuacjach ludzie
 potrafią  się  wspierać.  Jesteśmy  pewni,  że 
przez  wspólne  czynienie  dobra,  zadbamy 
o bezpieczeństwo swoje i innych.  Pamiętaj‐
my: „Zasłoń  twarz  noś maseczkę. Zadbaj 
o bezpieczeństwo swoje i innych.”

Akcja ,,Nie zapominamy - maseczki szyjemy i rozdajemy"
Od czwartku 16 kwietnia wszystkich  obowiązuje  nakaz zakrywania nosa i  ust 
w  przestrzeniach  publicznych.  Z   obowiązku noszenia maseczek będą zwolnione 
dzieci do lat 2 oraz osoby mające choroby związane z układem oddechowym.

MB
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KROK 2.
STOSUJ ŚRODKI
OCHRONY ROŚLIN
ZGODNIE Z ETYKIETĄ

DAWKA OKREŚLONA W ETYKIECIE,
OPRYSKIWANIE TYLKO TYCH UPRAW, 

PRZESTRZEGANIE OKRESU KARENCJI I
OKRESU  PREWENCJI,
ZACHOWYWANIE STREF BUFOROWYCH;

NA KTÓRE DOPUSZCZONY JEST PREPARAT,

 
 

KROK 3: 
STOSUJ ZASADY
INTEGROWANEJ
OCHRONY ROŚLIN

MONITORING UPRAWY,
EKONOMICZNE PROGI SZKODLIWOŚCI,
ZABIEGI CHEMICZNE ZASTĘPOWANE
ZABIEGAMI BIOLOGICZNYMI LUB
ALTERNATYWNYMI,
RACJONALNE WYKONYWANIE ZABIEGÓW
CHEMICZNYCH

KROK 1. 
KUPUJ TYLKO
LEGALNE ŚRODKI
OCHRONY ROŚLIN

NIE KUPUJ PREPARATÓW Z NIEZNANEGO
ŹRÓDŁA LUB POCHODZĄCYCH Z HANDLU
OBWOŹNEGO,
NIE KUPUJ PREPARATÓW Z ETYKIETĄ W
JĘZYKU OBCYM,
NIE KUPUJ PREPARATÓW PRZELEWANYCH I
Z ETYKIETĄ ZASTĘPCZĄ

 
NIELEGALNE PREPARATY = RYZYKO STRAT

PLONÓW I NARAŻANIE KONSUMENTÓW

KROK4: 
CHROŃ PSZCZOŁY

ZABIEGI WYKONYWANE PO OBLOCIE
PSZCZÓŁ
STOSOWANIE ŚRODKÓW
NIETOKSYCZNYCH DLA PSZCZÓŁ
WSPÓŁPRACA I PRZEKAZYWANIE
INFORMACJI O ZABIEGACH PSZCZELARZOM

 
ZABIEGI WYKONYWANE Z TROSKĄ

O PSZCZOŁY ZAPEWNIĄ IM
PRZEŻYCIE!! 

ZABIEGI ŚRODKAMI OCHRONY
ROŚLIN?

TAK, ALE ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA I
ZASADAMI DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ!!

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA 

W POZNANIU
ul. Grunwaldzka 250B, 60-166 Poznań

wi-poznan@piorin.gov.pl

ZABIEG ZGODNY Z ETYKIETĄ = BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ

,,Trzy małe świnki pokonały wilka, bo schowały się w domu… ’’
Razem!

Zostajemy w domu. Na Święta. Zgodnie z zaleceniami. 
Jak prawie wszyscy  z nas. Niby razem, ale osobno. Każdy 
w  swoim świecie. Jak większość z  nas. Rozmawiamy też, 
ale jakoś krótko, przez chwilę. Mija dzień… Nastaje 
wieczór. Czytam z  moim synkiem. Na dobranoc. 
Dzisiaj ,,Trzy małe świnki”. Bajka się kończy, a  ja słyszę 
pytanie swojego dziecka, jakby przez mgłę. - ,,Mamusiu, 
trzy małe świnki pokonały wilka, bo schowały się w domu. 
Razem. Mamusiu, czy my naprawdę też pokonamy tego 
koronawirusa, jak zostaniemy w  domu? Razem? Ale 
mamuś, to musi być taki mocny dom, prawdziwy, czy nasz 
taki jest? Czy wiatr go nie zwieje?”. Gardło mi ściska, myśli 
wirują. Dzieci zaskakują i  otwierają oczy na wiele spraw, 
ważnych spraw! Odpowiadam: -,,ale my mamy mocny 
dom, kochający, ale jak chcesz możemy go jeszcze 
wzmocnić. Będziemy więcej rozmawiać, przytulać się, 
przyglądać się sobie, poznawać, podziwiać, śmiać się, 
będziemy wszyscy razem nadrabiać stracony czas… 
Jeszcze możemy, jeszcze zdążymy!” Błogosławiony czas 
dla rodzin. Dla nas! Dla was!
Słyszę miarowy oddech mojego dziecka. Śpi i  śni… 
Jesteśmy Razem! Bardziej Razem! 
A  nasi Bohaterowie nie śpią… Lekarze, pielęgniarki, 
ratownicy medyczni… nie przytulają swoich dzieci. Walczą 
z  wilkiem na pierwszej linii frontu. I  uda się tę batalię 
wygrać. Pokonają wilka! Będzie dobre zakończenie. 
Wierzymy w to. Ale to nie bajka… 
Dlatego zostańmy w domu dla siebie, dla innych, ale też 
dla naszych bohaterów, którzy walczą dla nas. Codziennie 
narażają swoje życie, ratując nasze, żeby było bezpieczne. 
Mają swoje rodziny i  chcą do nich wrócić, przytulić, 
przeczytać dzieciom bajkę na dobranoc, może o  ...trzech 
świnkach, co pokonały wilka, bo schowały się w domu, bo 
były Razem! Bo się bardziej poznały i pokochały. Nie tylko 
na czas zagrożenia , ale na całe dalsze życie. Bo zostały 
w  domu – dla siebie, ale też dla WAS  – naszych 
Bohaterów - Wszystkich Pracowników Służby Zdrowia, 
Służb Mundurowych, Wolontariuszy. Nie sposób Wam 
podziękować…, dlatego „Zostańmy w  Domu!”.  I  stańmy 
się domowymi bohaterami, choć tyle i aż tyle!

Magdalena Klamka

Felieton na przebudzenie
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W związku z tym, że "Wizja Lokalna" uka‐
że się w sprzedaży już po Świętach Wielkiej
 Nocy, zważywszy, że życzenia dla naszych 
Mieszkańców  i  nie  tylko,  już  złożyłem, 
można byłoby założyć, że życzenia nie bę‐
dą już aktualne. 
A jednak, w obliczu tak trudnych okoliczno‐
ści i pozostając w duchu nadziei jakie niosą
 ze sobą Te Święta, wyrwę się z życzeniami 
jeszcze raz.
Bo czas faktycznie trudny i dziwny dla nas,
 takiego  my,  jeszcze  nie  przeżywaliśmy. 
Trudny też dla mnie osobiście, bo co to za 
sołtys, jak się nie może spotkać ze swoimi 
Mieszkańcami, sąsiadami, przyjaciółmi? 

Ostatnie nasze wspólne spotkanie w licznym
 gronie, miało miejsce  na  początku marca, 
kiedy to hucznie i burzliwie obchodziliśmy 
z naszymi Paniami Święto Kobiet. Było tam
 wszystko, były emocje, spory, ale też śpiew
 i  kabaret.  Podczas  tego wieczoru wystąpił 
nasz nowy zespół, który po raz kolejny za‐
skoczył tak skrycie do tej pory ukrywanymi
 talentami. Był też występ Kabaretu Bez Na‐
zwy, który mam nadzieję, jeszcze niejedno‐
krotnie nas odwiedzi podczas imprez, które 
ciągle przed nami.
A później cisza, odwołana Śmiercicha, No‐
we Lotko, nabożeństwa bez wiernych w Ko‐
ściele,  Święconka  inaczej,  nauka  on  line 
i my wszyscy w kwarantannie, której, jak do
 tej  pory,  dość  skrupulatnie  przestrzegamy 

i dzięki temu ciągle trwamy, a złe wieści nas
 omijają.
A życie nadal trwa, słońce świeci coraz czę‐
ściej, bocian wrócił do swojego gniazda, na‐
byliśmy  nowych  umiejętności,  niektórzy 
zostali  prawie  fryzjerami,  prawie  budow‐
lańcami, prawie nauczycielami…i czekamy
 na sygnał do działania. 
Jeszcze chwilę, minie ten trudny czas i spo‐
tkamy  się  ponownie.  Będzie  okazja,  żeby 
spotkać się z człowiekiem bez wyznaczania
 bezpiecznych odległości. Jeszcze wspólnie 
zaśpiewamy,  zatańczymy  i  za  ZDROWIE 
szczerze wypijemy. 
Tego nam wszystkim serdecznie życzę.

Wieści z Potrzebowa

EN
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„Motyl i skrzypce”  Kristy Cambron
Kiedy najbliższa osoba skazuje cię na 
śmierć w Auschwitz.
Dramatyczna historia o sile kobiet i miłości.
Adele von Bron, utalentowana skrzypaczka,
 poświęciła  wszystko,  żeby  ratować  ostat‐
nich wiedeńskich Żydów. Kiedy na polece‐
nie  własnego  ojca,  wysokiego  rangą 
generała Trzeciej Rzeszy,  trafiła  do  obozu 
w Auschwitz,  jej piękny świat  legł w gru‐
zach.  Przerażającą  codziennością  stały  się 
głód, strach i cierpienie.
Kilkadziesiąt lat późnej Sera James, właści‐
cielka galerii sztuki na Manhattanie, anga‐
żuje  się  w  poszukiwania  portretu  młodej 
skrzypaczki, który pierwszy raz ujrzała, bę‐
dąc jeszcze dzieckiem. Podczas próby odna‐
lezienia  zaginionego  arcydzieła  los  stawia 
na  jej  drodze 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  Au‐
schwitz i zakamarkach poranionych serc. To
 również historia o tym, jak nie stracić wiary
 w Boga nawet w samym środku piekła.

„Dylemat” B.A. Paris
Jak daleko się posuniesz, by zapewnić oso‐
bie, którą kochasz, kilka dodatkowych go‐
dzin szczęścia?
Czterdzieste urodziny Livii zapowiadają się
 wyjątkowo hucznie, o wiele bardziej spek‐
takularnie, niż mogłoby wyglądać jej wese‐
le, którego zresztą nigdy nie miała…

Na przyjęciu zjawią się wszyscy, na których
 jej zależy, za wyjątkiem córki, Marnie, któ‐
ra studiuje zagranicą. I chociaż Livia kocha 
Marnie, skrycie cieszy się, że jej nie będzie.
 Gdy tylko przyjęcie się skończy, Livia za‐
mierza wyjawić swojemu mężowi, Adamo‐
wi,  sekret  dotyczący  Marnie.  Na  razie 
jednak chce cieszyć się szczęśliwymi chwi‐
lami z rodziną.
Adam chce, żeby przyjęcie Livii było ideal‐
ne, dlatego w tajemnicy planuje sprowadzić
 Marnie do domu. To ma być jego wielka uro‐
dzinowa niespodzianka. I wtedy dowiaduje 
się o czymś strasznym… Musi powiedzieć 
Livii. Ale jak mógłby zepsuć jej ten dzień –
 jest taka szczęśliwa, a goście już zaczęli się
 schodzić…
Nowa, zaskakująca powieść autorki bestsel‐
lerów „Za zamkniętymi drzwiami” oraz „Na
 skraju załamania”

„Siostra Słońca. Siedem sióstr” Riley Lucinda
Wyjątkowa opowieść – po części  saga  ro‐
dzinna, po części baśń – która zręcznie wcią‐
ga  nas  w  zawikłaną  historię  pochodzenia 
siedmiu sióstr.
Mogłoby się wydawać, że Elektra D'Aplièse
 ma wszystko, o czym można zamarzyć. Jest
 olśniewająco piękną top modelką. Jest sław‐
na na całym świecie. I bajecznie bogata…
Wszystko to jednak tylko pozory, w rzeczy‐
wistości  Elektra  stoi  na  skraju  załamania. 
Niespodziewana  śmierć  adopcyjnego ojca, 
Pa Salta, jeszcze pogarsza jej stan. By pora‐
dzić sobie ze stratą, Elektra sięga po alkohol
 i narkotyki. I właśnie wtedy dostaje list od 

nieznajomej,  która  twierdzi,  że  jest  jej… 
babką.
W  1939  roku  Cecily HuntleyWashington 
przybyła z Nowego Jorku do Kenii, by le‐
czyć złamane serce. Przebywając w  towa‐
rzystwie  swojej  babci  –  członkini 
osławionej kompanii z Wesołej Doliny – nad
 brzegami jeziora Naivasha, Cecily poznała 
Billa  Forsytha,  zatwardziałego  kawalera 
i hodowcę bydła, utrzymującego bliskie re‐
lacje  z  dumnym  plemieniem  Masajów. 
W  obliczu  nadchodzącej  katastrofy,  gdy 
wiadomo,  że wojna  jest  już  nieunikniona, 
Cecily  decyduje  się  przyjąć  oświadczyny 
Billa. Przenosi się do doliny Wanjohi, a gdy
 Bill  wyjeżdża,  zostaje  całkiem  sama.  Do 
czasu, gdy w lesie nieopodal farmy znajdu‐
je… porzucone niemowlę.

„Do trzech razy miłość” Magdalena Trubowicz
Czy  szczęśliwe  zakończenia  są  możliwe? 
Marta jest właścicielką pensjonatu, ale nie 
lubi zarządzać biznesem. Woli za to spędzać
 czas na wypiekaniu słodkości. Aby unowo‐
cześnić  pensjonat,  jej  mąż  zatrudnia  wło‐
skiego kucharza. Jednak zamiast pracować, 
Enzo czaruje swoimi wdziękami wszystkie 
kobiety.  Kiedy  w  wyniku  pomyłki  dwa 
przyjęcia weselne zostaną zaplanowane na 
ten sam termin, Marta będzie musiała posta‐
wić wszystko  na  jedną  kartę,  aby  na  czas 
przygotować obie uroczystości. Zwłaszcza 
że w pensjonacie jest tylko jedna sala wesel‐
na. Zaplanowanie idealnego przyjęcia to nie
 lada wyzwanie.  Szczególnie  kiedy wyma‐
rzona sala jest już zajęta, a w pobliżu kręci 
się przystojny kucharz. Czy śluby dojdą do 
skutku? I jak bardzo w pensjonacie namie‐
sza obecność Włocha?

Nowości w bibliotece
Proponowane lektury na czas ograniczeń w poruszaniu się i kwarantanny.

„Motyl i skrzypce”  Kristy Cambron „Dylemat” B.A. Paris „Siostra Słońca. Siedem sióstr” Riley 

Lucinda

„Do trzech razy miłość” Magdalena 

Trubowicz
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Zawody zostały otwarte przez Prezesa Ko‐
ła Tenisa  Stołowego  w Wijewie  Pana To‐
masza  Skrzypczaka. Wójt  Gminy Wijewo 
Pan  Mieczysław  Drożdżyński  wraz 
z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Ma‐
rią  Rąk  oraz  Radnym  Powiatu  Leszczyń‐

skiego  Panem  Stanisławem  Kasperskim 
uroczyście powitał uczestników, życząc im 
dobrych  wyników  i  zdrowej  rywalizacji. 
W  zawodach  udział  wzięło  5  drużyn:  KS 
Wamet  Dąbcze,  KS  Wamet  Dąbcze  II, 
Spółdzielca  Kobylin,  LKS  Błękitni  Nie‐

chłód  oraz  gospodarze  KTS  Wijewo. 
W zawodach zwycięstwo przypadło naszej 
druzynie  KTS Wijewo. Warto  tez  zauwa‐
żyć,  że  po  trzech  rundach  nasza  druzyna 
znajduje sie na I miejscu klasyfikacj ogól‐
neji. Życzymy dalszych sukcesów oraz za‐
praszamy  na  kolejne  zawody  organi
zowane przez KTS Wijewo.

III runda Okręgowej Ligi Młodzieżowej w tenisie stołowym
29 lutego w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Wijewie odbyła się III runda 
Okręgowej Ligii Młodzieżowej.




