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Cykl  imprez  rozpoczął  się 
w  sobotnie  popołudnie,  15  lu‐
tego  br.  w  Zespole  Szkół  im. 
Powstańców  Wielkopolskich, 
gdzie  odbyło  się  spotkanie  po‐
etyckie  pt.  „Wielkopolanie 
dziękują za wolność”. Pięknym 
słowem, śpiewem oraz muzyką 
artyści oddali hołd  tym, którzy 
poświęcili  wiele  dla  odzyska‐
nia  niepodległości  przez  Wiel‐
kopolskę.  Podczas  spotkania 
wystąpili  mieszkańcy  naszej 
małej  ojczyzny,  którzy  zapre‐
zentowali  swoje  zdolności  re‐
cytatorskie,  wokalne 
i muzyczne kształtując naszego 
ducha patriotycznego.   Spotka‐
liśmy  się w  101  rocznicę  pod‐
pisania  rozejmu  w  Trewirze, 
który  zwiastował w  1919  roku 
koniec  walki  Powstańców 
Wielkopolskich  o  wolność  na‐
szego  regionu.   To dobry  czas, 
aby wyrazić wdzięczność za to, 
że  możemy  być  Polakami.   
Następnie  16  lutego  br.  zorga‐
nizowany  został  II  Bieg  Po‐
wstańczy  w  Wijewie. 
W zawodach wzięło udział 363 
śmiałków  z  czego  52  to  repre‐
zentanci  gminy  Wijewo.  Za 
nim  jednak  zawodnicy  wyru‐
szyli  odbyła  się  krótka  roz‐
grzewka  na  boisku 
prowadzona  przez  Panią  Kata‐
rzynę  Korczak.  Pomimo  desz‐
czowej  aury  kondycja  oraz 
dobry  humor  nie  opuściły  na‐
szych zawodników. Na dystan‐
sie  5km  w  kategorii  open 
zwyciężył  Pan  Lamperski 

Marcin  z  czasem  15  minut  57 
sekund,  natomiast  na  10  km 
najlepszy  okazał  się  Pan  Wo‐
stal  Aleksander  z  czasem  33 
minuty.  Wśród  Pań  na  5  km 
najlepsza okazała  się Pani Zie‐
lińska  Martyna  z  czasem  19 
minut 32 sekundy natomiast na 
10 km miejsce na podium zaję‐
ła  Pani  Michnowicz  Ewelina 
z czasem 43 minuty 29 sekund, 
która to obroniła tytuł z zeszłe‐

go  roku.  Najlepszym  miesz‐
kańcem  gminy  Wijewo  na 
dystansie  5  km  okazał  się  Pan 
Kurpisz  Kamil  z  czasem  18 
minut 11 sekund. Natomiast na 
10  km  jako  pierwszy  z  gminy 
Wijewo  wbiegł  Pan  Wojcie‐
chowski Zbigniew z czasem 42 
minuty  53  sekundy,  który 
obronił  tytuł  z  zeszłego  roku. 
Z  kolei  wśród  mieszkanek  na‐
szej  gminy  najlepsza  na  5  km 

była  Pani  Ciesielska  Natalia, 
a  na  10  km  jako  pierwsza 
z gminy przybiegła Pani Rękoś 
Martyna.
Następnego  dnia  tj.  17  lutego 
odbył  się  kolejny  etap  obcho‐
dów  rocznicy  zakończenia  Po‐
wstania Wielkopolskiego. Było 
to  przede  wszystkim  świę‐
toszkolnej  społeczności  z 
Brenna  – Dzień  Patrona  –  Po‐
wstańców  Wielkopolskich. 
Przy  pomniku  św.  Józefa 
w  Wijewie  przybyłe  delegacje 
składając  kwiaty  i  wieńce  od‐
dały  hołd  poległym w  obronie 
Ojczyzny.

Upamiętnienie 101 rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego w Gminie Wijewo
Gmina Wijewo, Zespół Szkół w Brennie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie przygotował 
trzydniowy program upamiętniający wydarzenia z lutego 1919r.  Jest to czas szczególny, ze 
względu na aktywny udział naszych przodków w proces odzyskania niepodległości na naszym 
terenie.
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Za nami rok 2019!
Ubiegły rok to czas intensywne‐
go rozwoju naszej gminy, był to 
bardzo  pracowity  okres, w  któ‐
rym wszyscy musieliśmy wyka‐
zać  się  ogromnym 
zaangażowaniem,  aby  zaplano‐
wane  zadania  były możliwe  do 
wykonania. Działania jakie mia‐
ły miejsce w ubiegłym roku to   
kontynuacja  już zaplanowanych 
założeń  i  przedsięwzięć,  jak 
i również realizacja nowych za‐
dań.
Mimo wielu trudności przez ten 
czas  udało  się  rozwiązać  wiele 
problemów,  odnieść  wiele  suk‐
cesów,  pozamykać  inwestycje, 
ale  również  rozpocząć  nowe 
przedsięwzięcia.
Ukończyliśmy  remonty  Wiej‐
skich Domów Kultury w Wije‐
wie  i  Zaborówcu.  Wyremonto 
waliśmy  przedszkole,  przepro‐
wadziliśmy  generalną  moderni‐
zację  kuchni,  dzięki  temu 
możliwe było otwarcie kolejne‐
go oddziału. Zakończyliśmy bu‐
dowę  i  oddaliśmy  do  użytku 
kanalizację  w  miejscowości 
Brenno. Powstały Otwarte Strefy
 Aktywności  w  ramach  rozwoju 
małej  infrastruktury  sportowo   
rekreacyjnej  o  charakterze  wie‐

lopokoleniowym.  Przebudowa‐
no  ulicę  Ogrodową  i  Zbożową 
w  Brennie  oraz  jedną  z  ulic 
w Miastku. W ramach Funduszy 
sołeckich  zostało  zrealizowa‐
nych  wiele  przedsięwzięć,  aby 
mieszkańcy  w  poszczególnych 
sołectwach mogli aktywnie spę‐
dzać czas.

W 2019 roku przy współpra‐
cy z Gminnym Ośrodkiem Kul‐
tury  w  Wijewie,  jednostkami 
organizacyjnymi  i  stowarzysze‐
niami udało się nam zorganizo‐
wać wiele  ciekawych wydarzeń 
na  których  nie  zabrakło  miesz‐
kańców naszej gminy. 

Zrealizowanie  wszystkich 
potrzeb mieszkańców jest bardzo
 trudne, ponieważ budżet Gminy 
mamy  stosunkowo  niewielki.   
Jednakże cały czas wsłuchuję się
 w Państwa głosy i wielką staran‐
nością  reaguje,  a  podejmowane 
działania  oceniam  na  wysokim 
poziomie. 

Pragnę  bardzo  podziękować 
wszystkim  tym, którzy swą cięż‐
ką    pracą,  pomocą  i  poświęce‐
niem  uczestniczyli  w  realizacji 
zamierzonych  celów.  Dziękuje 
wszystkim  instytucjom,    dzięki 
którymi współpraca  pozwala na 
realizację wielu zadań i inwesty‐

cji w minionym roku.
Szanowni Państwo!

Okres  świąteczno    nowo‐
roczny , który   obfitował w wie‐
le  imprez,  uroczystości 
i koncertów  już za nami. Był to 
czas, w którym  mieliśmy okazję
 uczestniczyć  w  Koncercie  No‐
worocznym,  który  odbył  się  5 
stycznia br. w nowo wyremonto‐
wanym Domu Kultury w Zabo‐
rówcu.  Już  tradycją  stało  się 
organizowanie  w  pierwszą    so‐
botę lutego Balu Wójta, podczas 
którego  dopisała  świetna  zaba‐
wa.  

Jak  co  roku  ulicami  naszej 
gminy  przeszedł Orszak Trzech 
Króli.  Zorganizowana  została 
Wielka  Orkiestra  Świątecznej 
Pomocy, w ramach której uzbie‐
rano kwotę 20.836,73 zł. 8 grud‐
nia  minionego  roku  na  terenie 
naszej gminy miał miejsce finał 
Szlachetnej  Paczki,  której  war‐
tość  wyniosła  ponad  13.000,00 
zł.

Mając na celu ustalenie zdol‐
ności do czynnej służby wojsko‐
wej  i wstępne przeznaczenie do 
poszczególnych  form  po‐
wszechnego  obowiązku  obrony 
Rzeczypospolitej  Polskiej 
w dniach od 3 lutego do 30 kwiet‐
nia  2020r,  zostanie  przeprowa‐
dzona kwalifikacja wojskowa.

Znamy  już  datę  Wyborów   
Prezydenckich    Rzeczypospoli‐
tej  Polskiej,  które  odbędą  się 
w niedzielę, 10 maja 2020r.

Informuję, że decyzją wyko‐
nawczą Komisji (UE) 2020/220 
z dnia 17 lutego 2020 r. w spra‐
wie środków kontroli w zakresie 
zdrowia  zwierząt w odniesieniu 
do  afrykańskiego  pomoru  świń 
w  niektórych  państwach  człon‐
kowskich  cały  obszar  Gminy 

Wijewo został objęty strefą czer‐
woną (objętą ograniczeniami).

W  związku  z  nowelizacją 
ustawy  o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  przypo‐
minamy o zmianie w przepisach 
 dotyczących   gospodarowania   
odpadami komunalnymi.

Mówiąc  o  statystykach  nie‐
zmiernie miło jest mi poinformo‐
wać, że z roku na rok wzrasta nam
 liczba urodzeń. W roku 2019 na 
terenie naszej gminy  zanotowa‐
no 60 urodzeń, w tym 30 chło‐
pców i 30 dziewczynek.

Tradycja  jest  nieodłącznym 
elementem naszej  kultury. Nasi 
przodkowie z ogromną pieczoło‐
witością dbali, o to aby  historia, 
obyczaje,  wiedza  i  inne  cenne 
wartości  przekazywane  były 
z pokolenia na pokolenie. Dokła‐
dano  wszelkich  starań,  aby 
uchronić  je  przed  zapomnie‐
niem. W związku z 101 rocznicą 
zakończenia Powstania Wielko‐
polskiego oraz obchodami świę‐
ta  patrona  Zespołu  Szkół 
w  Brennie  im.  Powstańców 
Wielkopolskich   mieliśmy oka‐
zję uczestniczyć w trzydniowych
 uroczystościach  upamiętniają‐
cych  wydarzenia  z lutego 1919 
roku. 

W  związku  z  zachowaniem 
i  utrwaleniem  pamięci,  Stowa‐
rzyszenie  Działajmy  Razem 
wraz  z  Gminną  Biblioteką  Pu‐
bliczna w Wijewie 27 stycznia br.
 upamiętniło 75 rocznicę wyzwo‐
lenia niemieckich nazistowskich 
obozów  koncentracyjnych  Au‐
schwitz    Birkeanu    w  ramach 
zorganizowanego  spotkania 
"Ocalić od zapomnienia".
Życzę miłej lektury!

           Wójt Gminy Wijewo

Rozbudowa  obejmie  centrum 
Wijewa  oraz  Radomyśl. Aktu‐
alny  stan  techniczny  na 
wierzchni  jest  niezadowalają‐
cy, gdyż na jej znacznej długo‐
ści  znajdują  się  koleiny  oraz 
spękania,  które  utrudniają 
komfortowe  poruszanie  się  po 
niej.  Rozbudową  drogi  zajmie 
się  firma  COLAS  POLSKA 
SP. z Palędzia. W związku       
ze  skalą  przedsięwzięcia  oraz 

klasą drogi (G  droga główna), 
po  której  dziennie  porusza  się 
znaczna  ilość  pieszych  oraz 
różnego  rodzaju  pojazdów, 
ruch może być utrudniony.           
W  ramach  inwestycji  przebu‐
dowane  zostaną  skrzyżowania 
i  zjazdy,  powstanie  ścieżka         
rowerowa  z  dopuszczonym     
ruchem  pieszych,  zbudowane 
będą  zatoki  autobusowe,  prze‐
pusty,  kanalizacja  deszczowa. 

Mając  na  uwadze  bezpieczeń‐
stwo  mieszkańców  zwracamy 
uwagę  na  zmianę  organizacji 
ruchu,  zarówno  dla  pojazdów 
mechanicznych,  jednośladów 
oraz  pieszych.  Prace  prowa‐
dzone  będą  etapowo w  sposób 
wahadłowy,  a    termin  zakoń‐
czenia  prac  i  wprowadzenia 
nowej  stałej  organizacji  ruchu 
jest  planowany  na  31  sierpnia 
2021r.  Remont  drogi  zapewni 

mieszkańcom  gminy  Wijewo 
oraz  wszystkim  osobom  poru‐
szającym  się  tą  trasę  odpo‐
wiedni  komfort  i  zadowolenie 
z  jazdy. Wszystkim  mieszkań‐
com  życzymy  cierpliwości 
oraz  zadowolenia  z  wspaniale 
wykonanej drogi.  Pamiętajmy! 
TA  INWESTYCJA JEST DLA 
NAS!

Kolejna inwestycja w Gminie Wijewo
Już niebawem rozpocznie się rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy 
powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego.

AO
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Dokończenie ze strony 1

Po tych wydarzeniach w koście‐
le parafialnym w Brennie odby‐
ła  się  msza  święta  w  intencji 
poległych  i  zmarłych Powstań‐
ców,  w  której  udział  wzięły 
poczty sztandarowe oraz zapro‐
szeni goście. Ważnym punktem 
tegorocznej  uroczystości  było 
również  poświęcenie  i  symbo‐
liczne  odsłonięcie  tablicy  upa‐
miętniającej  Powstańców 
Wielkopolskich  tablica została
 zawieszona na elewacji Zespołu
 Szkół w Brennie i prezentuje na‐
zwiska osób z terenu Gminy Wi‐
jewo,  które  brały  udział 
w  walkach  powstańczych 
i w dużej mierze przyczyniły się
 do  odzyskania  niepodległości 
na tych terenach. Zwieńczeniem
 był apel pt. „Wielkopolsko! Ja‐
ka  jesteś  dziś?”.  Ten  montaż 
symbolicznych scen miał  skło‐
nić do refleksji na temat tego, jak
 wypełniliśmy  testament  Po‐
wstańców  i zastanowienia się 

nad słowami: „Czy ci, którzy ni‐
gdy  nie  wrócili  z  podróży  do 
zwycięstwa,  mogą  powiedzieć, 
że było warto?” Całość uświet‐
niona została przepięknym śpie‐
wem solistek i chóru pod batutą 
Pani Aliny Nowak.
Organizatorzy  tegorocznych 
obchodów  upamiętnienia  Po
wstania Wielkopolskiego: Wójt 
Gminy Wijewo Pan Mieczysław
 Drożdżyński,  Dyrektor  Szkoły 
Podstawowej  w  Brennie  Pani 
Barbara Wilińska oraz Dyrektor
 Gminnego  Ośrodka  Kultury 
w Wijewie  Pan  Leszek  Bajon, 
dziękują wszystkim za  zaanga‐
żowanie oraz pomoc w organi‐
zacji,  tak  ważniej  dla  nas 
rocznicy.

Poniżej  kilka  zdjęć  z  trzydnio‐
wych uroczystości.

Drodzy Czytelnicy!

Z  ogromną satysfakcją wi‐
tam w  pierwszym, w  tym 
roku numerze „Wijzji Lokal‐
nej”.
Początek roku to wyjątko‐
wy czas podsumowań i sta‐
wiania sobie nowych 
wyzwań. Tak jak miało to 
miejsce do tej pory, rów‐
nież  i teraz  będziemy sta‐
rali się sprostać Państwa  
kulturalnym potrzebom 
i oczekiwaniom. Już dziś za‐
praszam na kolejne  spo‐
tkania, imprezy, 
uroczystości,  koncerty 
i  wydarzenia, w  które bę‐
dzie obfitował  bieżący  rok. 
Na łamach naszego aktual‐
nego numeru przedstawia‐
my  kalendarium wydarzeń 
i  informacji z  ostatnich 
dwóch miesięcy. „Wizja Lo‐
kalna” przez ostanie mie‐
siące rozwinęła się i zyskała 
wielu wiernych czytelni‐
ków, a  jej struktura wzbo‐
gaciła się  o   nowe rubryki 

dedykowane naszym od‐
biorcom. Mnogość artyku‐
łów, informacji i  fotografii 
zawartych na łamach ni‐
niejszego wydania „Wijzji 
Lokalnej” jest najlepszym 
dowodem na to , jak pręż‐
nie działa nasza gmina, nie 
tylko na poziomie samorzą‐
dowym.
Mijający  okres uświadomił 
mi, że siłą naszej gminy są 
jej mieszkańcy, dzięki któ‐
rym i z którymi możliwa jest
 realizacja i  podejmowanie  
kolejnych inicjatyw.
Zmotywowany do dalszej 
pracy, w  imieniu całej re‐
dakcji  zachęcam do lektu‐
ry, która z  całą pewnością  
Państwa zainteresuje i  za‐
inspiruje  do dalszych dzia‐
łań.
Do zobaczenia w  następ‐
nym numerze!

              
               Redaktor Naczelny
                   Leszek Bajon

KM
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Symbolicznego  przecięcia 
wstęgi  dokonali:  Starosta 
Leszczyński  Jarosław Wawrzy‐
niak,  Wójt  Gminy  Wijewo 
Mieczysław  Drożdżyński  oraz 
Radni  Powiatu  Leszczyńskie‐
go:  Jolanta  Zamiatała  i  Stani‐
sław  Kasperski.  Towarzyszyli 
im także Przewodnicząca Rady 
Gminy  Wijewo  Maria  Rąk, 
Sołtys  Brenna  Józef  Pukacki 
oraz  Radne  Gminy  Wijewo: 

Irena  Talaga  i  Marta  Pietrzy‐
kowska.  Prace  zostały  wyko‐
nane  przez  firmę  FSK  Bruk 
Krystian Miś  z Wijewa na  zle‐
cenie  Zarządu  Dróg  Powiato‐
wych  w  Lesznie.  W  ramach 
umowy na długości ok. 560 mb 
wymienione  zostały  krawężni‐
ki.   W miejsce  usuniętych  sta‐
rych  płytek  chodnikowych,  po 
wykonaniu  nowej  podbudowy, 
ułożono  używaną  kostkę  beto‐

nową,  pochodzącą  z  rozbiórki 
chodników  przy  drogach  po‐
wiatowych w Gminie Wijewo.  
Całkowita  wartość  wykonywa‐
nych  prac  wyniosła  ok. 
90.000,00  zł.  Gmina  Wijewo 
poza  wkładem  rzeczowym 
w  postaci  kostki  betonowej 
przekazała  kwotę w wysokości 
30.000,00 zł na remont chodni‐
ka  na  ul.  Jeziornej  i  ul. Niwka 
w Brennie.

Uroczyste otwarcie chodnika  na ul. Jeziornej i ul. Niwka
W dniu 4 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie remontowanego chodnika na ul. Jeziornej
i ul. Niwka w miejscowości Brenno.

DS

Podczas  tego  wieczoru  Wójt 
Gminy  Wijewo  Mieczysław 
Drożdżyński wraz  z    przewod‐
niczącą  Rady  Gminy  panią 
Marią  Rąk  wręczyli  po  raz 
pierwszy nagrodę dla działacza 
społecznego,  którym  został 
Pan Alojzy Wolniczak – wielo‐
letni  radny  Gminy  Wijewo 
oraz  społecznik  angażujący  się 
bezinteresownie w życie naszej 
małej  ojczyzny  tworząc  mie‐
dzy  innymi  co  roku  ozdoby 
świąteczne  czy  też  występują‐
cy w lokalnym zespole. Korzy‐
stając  z  okazji  władze  gminy 
złożyły  przybyłym  gościom 
życzenia  noworoczne.  Koncert 
podzielony został na dwie czę‐
ści i tak w pierwszej mogliśmy 

usłyszeć  kolędy  w  wykonaniu 
Chóru  Cantus  z  Leszna  pod 
dyrygenturą  Tomasza  Sowiń‐
skiego,  pastorałki  w  wykona‐
niu  naszego  lokalnego  chóru 
Hejnał,  a  także  piosenki  świą‐
teczne,  które  zaśpiewał  Szy‐
mon  Gąda  wraz  z  zespołem. 
Mogliśmy  też  usłyszeć  kolędy 
oraz  świąteczne  przeboje 
w  aranżacji  przygotowanej 
przez  Młodzieżową  Orkiestrę 
Dętą  „Blue  Brass  Band” 
z  Włoszakowic,  a  także  aran‐
żacje wielkiego przeboju Czer‐
wonych Gitar  „Jest  taki  dzień” 
w  opracowaniu  Izabeli  Górnej 
  fortepian  oraz  Magdaleny 
Nowackiej  –  skrzypce.  Druga 
część wprawiła przybyłych go‐

ści w szampański nastrój, gdyż 
upłynęła  pod  znakiem  muzyki 
karnawałowej.  W  tej  części 

wystąpił  dodatkowo  młody 
mieszkaniec  naszej  gminy 
Krzysztof  Tomaszewski  oraz 
artyści  występujący  w  pierw‐
szym bloku muzycznym. Dzię‐
kujemy  KGW  Zaborówiec  za 
pomoc w przygotowaniu części 
gastronomicznej imprezy.

Koncert Noworoczny na sali WDK w Zaborówcu
5 stycznia br. w Zaborówcu odbył się pierwszy Koncert Noworoczny, który otworzył Szymon 
Gąda piosenką Hallelujah z repertuaru Leonarda Cohena.

NS
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W  sali Wiejskiego Domu Kul‐
tury w Zaborówcu dnia 1  lute‐
go  zgodnie  z  tradycją 
pierwszej  soboty  lutego  odbył 
się coroczny Bal Wójta. Impre‐
za  ze  względu  na  wręczone 
wyróżnienie  miała  trochę  inny 
charakter  niż  w  latach  po‐
przednich,  gdzie  wręczano  Fi‐
lary  Gminy  Wijewo.  W  tym 
roku Wójt Gminy Wijewo  Pan 
Mieczysław  Drożdżyński 
w  specjalnych  podziękowa‐
niach  dla  Pani  Krystyny  Pia‐
snejBiałas  wyraził  swoje 

uznanie  za  wkład  wniesiony 
w  rozwój  Gminy  Wijewo. 
Wraz  z  Przewodniczącą  Rady 
Gminy Panią Maria Rąk, Wójt 
wręczył  kwiaty  oraz  specjalną 
statuetkę  upamiętniająca  to 
wydarzenie. 
W  uroczyście  przygotowanej 
sali ponad 120 gości bawiło się 
przy muzyce z zespołem Gran‐
di  Band.  Uczestnicy  zadbali 
o  wspaniałą  atmosferę  balu, 
która przełożyła się na zabawę 
do  wczesnych  godzin  poran‐
nych. 
Dziękujemy za przybycie  i  za‐
praszamy w przyszłym roku.

Bal Wójta 2020
Wzorem lat porzednich w pierwszą sobotę lutego odbył się Bal Wójta organizowany przez Wójta 
Gminy Wijewo Pana Mieczysława Drożdżyńskiego na który zaproszeni zostali goście 
uczestniczący w życiu gospodarczym i społecznym Gminy Wijewo.

KM

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Postanowie‐
niem z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wybo‐
rów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory 
na niedzielę dnia 10 maja 2020 r..  Ustawa z dnia 5 stycz‐
nia 2011 r. Kodeks Wyborczy, określa zasady i tryb zgłasza‐
nia kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności 
wyborów. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej są  po‐
wszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w gło‐
sowaniu tajnym.  Czynne prawo wyborcze w  wyborach 
Prezydenta RP ma obywatel polski, który najpóźniej 

w  dniu głosowania kończy 18 lat. Wyborca zmieniający 
miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wnio‐
sek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektro‐
nicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców – na 
podstawie rejestru wyborców, a  po sporządzeniu spisu 
wyborców – na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie 
o  prawie głosowania w  miejscu pobytu w  dniu wyborów. 
Od dnia 19 kwietnia 2020 r., wyborca może sprawdzić 
w Urzędzie Gminy, czy został w spisie wyborców uwzględ‐
niony.

Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
10 maja 2020r.
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Komisja  Europejska  wyzna‐
czyła  w  całej  gminie  Wijewo 
w  powiecie  leszczyńskim  tzw. 
czerwoną  strefę,  objętą  ograni‐
czeniami  w  związku  z  wystą‐
pieniem w  sąsiednich  gminach 
afrykańskiego  pomoru  świń 
ASF. W styczniu br. stwierdzo‐
no  kilka  nowych  przypadków 

afrykańskiego  pomoru  świń 
u  padłych  dzików  m.in.  w  są‐
siadującym  z  powiatem  lesz‐
czyńskim  powiecie 
wolsztyńskim.  Te  przypadki 
wirusa  ASF  oznaczają  wzrost 
poziomu  ryzyka,  który  Komi‐
sja  Europejska  uwzględniła 
wydając  17  lutego  br.  decyzję 

wykonawczą    nr  2020/220 
zmieniającą załącznik do decy‐
zji  wykonawczej  2014/709/UE 
w  sprawie  środków  kontroli 
w  zakresie  zdrowia  zwierząt 
w  odniesieniu  do  afrykańskie‐
go  pomoru  świń, w niektórych 
państwach członkowskich.
W  nowym  dokumencie  cała 
gmina Wijewo (a nie  jak dotąd 
tylko  jej  część  granicząca 

z  gminą  Sława,  położona  na 
zachód od drogi wojewódzkiej 
nr  305  Wschowa    Wolsztyn) 
uznana  została  za  strefę  czer‐
woną,  objętą  ograniczeniami. 
Nadal  czerwoną  strefą  objęty 
jest  cały  powiat  wolsztyński 
oraz  gmina  Sława.  Reszta  po‐
wiatu  leszczyńskiego  nadal 
znajduje  się  w  strefie  żółtej
 ochronnej.

Gmina Wijewo w czerwonej strefie zagrożenia ASF

do 25 kwietnia 2020r. (sobota, w  praktyce do ponie‐
działku  27 kwietnia) - zgłaszanie przez wyborców niepeł‐
nosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego 
w kraju, w  tym przy pomocy nakładek na karty do głoso‐
wania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

do 1 maja 2020r. (piątek, w praktyce  do poniedziałku  
4 maja) - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełno‐
mocnictwa do głosowania.                     
do 5 maja 2020r. (wtorek) - składanie wniosków o dopisa‐

nie do spisu wyborców w  wybranym przez siebie obwo‐
dzie głosowania.                                                 

do 7 maja 2020r. (czwartek) - zgłaszanie przez wyborców 
przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu 
wyborców w obwodach głosowania utworzonych za grani‐
cą.

10 maja 2020r. godz. 7.00 - 21.00 - głosowanie.

Informacje z kalendarza wyborczego

1. W minionym, 2019r. do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Wijewie, wpłynęły 534 wnioski  w  sprawie 
świadczenia wychowawczego (500+). Wydano 539 decyzji 
oraz informacji o przyznaniu  tego świadczenia. W 2019r. 
Świadczenia 500+ wypłacono na 877 dzieci z Gminy Wije‐
wo. Wydatki na wypłatę świadczenia 500+  wyniosły
4 389 314,50zł.

2. W  sprawie świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny 
i dodatki do tego zasiłku, jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze, świadcze‐
nie rodzicielskie) wydano łącznie 542  decyzje. Świadcze‐
nia pobierały średniomiesięcznie 339 rodziny. W  2019r. 
wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 830 991,72zł.

3. W 2019r. GOPS wypłacał  fundusz alimentacyjny na 
21 osób uprawnionych do alimentów, których egzekucja 
komornicza była bezskuteczna. Kwota wypłaconych świad‐
czeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 78 700zł.

4. W  sprawie świadczenia „Dobry Start” (300+), który 
przysługiwał uczniom rozpoczynającym rok szkolny 

2019/2020, do GOPS w  Wijewie złożono 374 wnioski. 
Świadczenie wypłacono na 600 dzieci na kwotę 180 
000zł.          Środki pieniężne na wypłatę  wszystkich wy‐
mienionych powyżej świadczeń pochodziły z budżetu pań‐
stwa. Mieszkańcy naszej gminy coraz chętniej składają 
wnioski drogą elektroniczną. W  ubiegłym roku do Gmin‐
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie wpłynęło 170 
wniosków elektronicznych o ustalenie prawa do świadcze‐
nia 500+ i niemal 100 wniosków w sprawie „Dobrego Star‐
tu”. Dużym zainteresowaniem w  2019r. cieszyła się Karta 
Dużej Rodziny. W związku ze zmianą przepisów, od stycz‐
nia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także rodzi‐
com, którzy mieli na utrzymaniu  co najmniej 3 dzieci. 
W minionym roku złożono 105 wniosków o wydanie karty 
dużej rodziny, w  tym 83 wnioski dotyczyły rodziców , któ‐
rych dzieci są już dorosłe. (Dla porównania w 2018r. złożo‐
no  tylko 11 wniosków w tej sprawie). W 2019r. rodzinom 
wydano łącznie 245 kart, z tego 178 kart otrzymali rodzice 
a 67 kart wydano na dziecko.

W  związku z  przypadającym na 14 listopada Ogólnopol‐
skim Dniem Seniora, tradycyjne spotkanie seniorów Gmi‐
ny Wijewo zostanie zorganizowane jesienią.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewe informuje

LB
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Tradycyjnie  w  Święto  Obja‐
wienia Pańskiego 6 stycznia po 
raz 9 ulicami Wijewa przeszedł 
orszak  Trzech  Króli.  Na  czele 
orszaku  szły Anioły,  a  za  nimi 
Święta  Rodzina,  Trzej  Królo‐
wie  oraz  Pastuszkowie.  Roz‐
śpiewany  orszak  zmierzał  do 
sali wiejskiej w Wijewie, gdzie 
odbyły  się  jasełka  w  wykona‐
niu mieszkańców Wijewa, kórą 

mieli  możliwość  zobaczyć  za‐
proszeni  goście    między 
innymi  Wójt  Gminy  Wijewo 
Pan  Mieczysław  Drożdzyński 
oraz  Przewodnicząca  Rady 
Gminy  Wijewo  Pani  Maria 
Rąk. Na przybyłych gości cze‐
kał  poczęstunek w  kawiarence 
przygotowanej  przez  KGW 
Wijewo.

Orszak Trzech Króli

NS

Tym razem na zakup najnowo‐
cześniejszych  urządzeń  dla  ra‐
towania  życia  i  zdrowia  dzieci 
potrzebujących  różnego  rodza‐
ju operacji. Wolontariusze kwe‐
stowali  już  4  stycznia  podczas 
Mistrzostw  Gminy  Wijewo 
w  tenisie  stołowym  o  Puchar 
Wójta  Gminy  Wijewo  organi‐
zowanych  przez  Wójta  Gminy 
Wijewo i Klub Tenisa Stołowe‐
go w Wijewie, które odbyły się 
w sali sportowej Szkoły Podsta‐
wowej w Wijewie. W niedzielę 
12 stycznia już od samego rana 

Gminny  Ośrodek  Kultury 
w  Wijewie  zorganizował  zaję‐
cia  fitness    w  sali  wiejskiej 
w  Brennie.  Orkiestrowe  ser‐
duszka  rozdawał  tam  najmłod‐
szy  wolontariusz.  Na  ulicach 
wsi  widoczni  byli  kolejni  wo‐
lontariusze WOŚP, którzy kwe‐
stowali  i  zapraszali na  imprezę 
w  naszej  szkole.  Podczas  spo‐
tkania w sali gimnastycznej Ze‐
społu  Szkół  w  Brennie 
zaproponowaliśmy  licznie 
zgromadzonej     widowni  obej‐
rzenie  inscenizacji „Skradziona 

walizka”  przygotowanej  przez 
uczniów  ze  Szkoły  Podstawo‐
wej w Brennie, występy tanecz‐
ne  uczniów  ze  Szkoły 
Podstawowej  w  Wijewie   
i Brennie  oraz przedszkolaków 
z  Samorządowego  Przedszkola 
w  Wijewie.  Układy  taneczne 
przygotowali również przedsta‐
wiciele władz gminy i organiza‐
cji  społecznych  z  Brenna 
i zespół „Alebabki   czirliderki 
40 +”. Artyści z Brenna przed‐
stawili inscenizację bajki „Cho‐
ry  kotek”.  Ponadto  korzystano 

ze stoisk przygotowanych przez
 nauczycieli  i  uczniów  naszej 
szkoły,  tj.:  malowania  twarzy, 
zaplatania  warkoczyków,  wy‐
konywania  pokręconych  balo‐
ników,  pozowania  do 
komicznych zdjęć. Można było 
również  zasięgnąć  informacji 
lub przystąpić do akcji przy sto‐
isku Drużyny Szpiku ze Szkoły 
Podstawowej  w  Wijewie.  Ro‐
dzice uczniów naszej szkoły za‐
dbali  również     o wyposażenie 
kawiarenki w ciasto. Wspólny‐
mi  siłami  uzbieraliśmy  kwotę 
20.836,73  zł.To  więcej 
o 1.353,26 zł niż w zeszłym ro‐
ku. Jednak nie rekord jest waż‐
ny, a wielkie serca.

                  Organizatorzy Sztabu 
                         WOŚP w Brennie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Brennie
12 stycznia 2020r. w ramach 28. finału WOŚP w Brennie łączyliśmy się w działaniu z całą Polską. 
W naszej szkole już po raz 18  zagraliśmy dla WOŚP.
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Gmina Wijewo - informacje za rok 2019
Na dzień 31.12.2019r. Gminę Wijewo zamieszkiwało 3810 osób zameldowanych na pobyt stały.

Liczba mieszkańców w poszczehgólnych miejscowościach:

Wijewo Brenno Zaborówiec Potrzebowo Radomyśl Miastko Przylesie

 1439   1263       334        386      196    132      60

Statystyka osób zameldowanych na pobyt stały:

     Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

   Razem 3678 3691 3726 3696 3725 3725 3747 3769 3786 3810

Dla porównania w roku 1990 gmine zamieszkiwało 3221 osób, a w roku 2000 juz 3398 - przybyło łącznie 177 osób.

Urodzenia
W 2019r. zanotowano 60 urodzeń, w tym 30 chłopców i 30 dziewczynek.

Dla porównania:
w roku 2018 - 56 urodzeń, w tym 22 chłopców i 34 dziewczynek
w roku 2017 - 48 urodzeń, w tym 33 chłopców i 15 dziewczynek
w roku 2016 - 40 urodzeń, w tym 19 chłopców i 21 dziewczynek
w roku 2015 - 54 urodzeń, w tym 27 chłopców i 27 dziewczynek

Małżeństwa
W związku z wprowadzonym w dniu 1 marca 2015r. SRP (System rejestrów Państwowych) nie ma możliwości wygenerowania 
informacji zawartych o związkach małżeńskich w 2015r.

Rok 2015 2016 2017 2018 2019

Razem         brak danych   36   27   33   22
Statystyki małżeństw z lat poprzednich.

Zgony
W 2019r. zmarło 37 mieszkańców naszej gminy, 17 mężczyzn i 20 kobiet.
Dla porównania
w roku 2018 - 33 osoby, w tym 10 mężczyzn i 23 kobiety
w roku 2017 - 25 osoby, w tym 13 mężczyzn i 12 kobiet
w roku 2016 - 22 osoby, w tym 13 mężczyzn i 9 kobiet
w roku 2015 - 22 osoby, w tym 9 mężczyzn i 13 kobiet

Dowody osobiste
W 2019r. przyjęto 311 wniosków o wydanie dowodów osobistych.

Rok 2015 2016 2017 2018 2019

Razem  535  533  592  321  311
Statystyki wydanych wniosków z lat poprzednich.

Informacje przygotowała JZ
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XIII Sesja - 30 grudnia 2019r.

1.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/86/2019 
w  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciw‐
działania Narkomanii na rok 2020.

2.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/87/2019 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/266/2018 Rady Gminy 
Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do ścieków 
przyjmowanych na stacji zlewczej oczyszczalni ścieków 
w Wijewie.

3.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/88/2019 
w  sprawie dopłat do wszystkich taryfowych grup odbior‐
ców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy    Wijewo.

4.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/89/2019 
w  sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XII/
80/2019 Rady Gminy Wijewo z  dnia 14 listopada 2019 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi‐
ny Wijewo na lata 2019-2031.

5.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIII/90/2019  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpela‐
cji. Radny Powiatu Leszczyńskiego zwrócił się z  prośbą 
o utworzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na te‐
renie gminy Wijewo.
Komisja stała rady odbyła 1 posiedzenie w  dniu 27 grud‐
nia 2019r.
Na posiedzeniu złożono wniosek odnośnie wyrównania 
dróg gminnych.

XIV Sesja - 24 stycznia 2020r.

1.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/91/2020  
w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Wijewo na lata 2020 – 2042.

2.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/92/2020 
w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na 2020 rok.

3.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/93/2020 
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pa‐
sa drogowego.

4.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/94/2020 
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez 
Gminę Wijewo nieruchomości od osoby prywatnej.

5.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XIV/95/2020 
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wijewo.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpela‐
cji. Radni zwrócili się z  zapytaniem czy gmina zamierza 
przystąpić do projektu, który umożliwia pozyskanie środ‐
ków finansowych na usuwanie materiałów zawierających 
azbest oraz usuwanie folii rolniczych i  innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej.

Komisja stała rady odbyła 1 posiedzenie w dniu 21 stycz‐
nia 2020r.
Na posiedzeniu Radni zwrócili się z  zapytaniem odnośnie 
zakupu pieca do Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie, ter‐
minu rozpoczęcia budowy drogi nr  305 oraz wysokości 
opłat za odpady.

XV Sesja - 21 lutego 2020r.

1.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/96/2020 w spra‐
wie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wijewo na 2020r.

2.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/97/2020 w spra‐
wie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020r.

Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/98/2020 w  spra‐
wie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2020r.

3.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/99/2020 w spra‐
wie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo – Socjalnej 
na 2020r.

4.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/100/2020 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji na 2020r.

5.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/101/2020 
w  sprawie uchwały Rady Gminy Wijewo zmieniającej 
uchwałę w  sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjali‐
styczne usługi opiekuńcze, z  wyłączeniem specjalistycz‐
nych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami  
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich 
pobierania.

6.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/102/2020 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia od‐
płatności za pobyt w  ośrodku wsparcia – schronisku dla 
bezdomnych lub w  schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami  opiekuńczymi.

7.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/103/2020 
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Wijewo.
Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XV/104/2020 w  sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2020r.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpela‐
cji. Na posiedzeniu złożono kilka wniosków w sprawie wy‐
równania dróg, remontu dróg i  chodników, utworzenia 
dodatkowego przejścia dla pieszych.
Komisja stała rady odbyła 1 posiedzenie w dniu 20 lutego 
2020 r.

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.

XIII, XIV i XV Sesja Rady Gminy Wijewo

Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo

Maria Rąk
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Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz‐
nych i  Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia 
kwalifikacji wojskowej w  2020 r. (Dz. U. z  2019 r. poz. 
1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospoli‐
tej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 03 lute‐
go do 30 kwietnia 2020 r. Niezależnie od obwieszczenia, 
każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji 
wojskowej w 2020 r. otrzyma od wójta, burmistrza (prezy‐
denta miasta) imienne wezwanie,  w którym określone bę‐
dą: dokładny termin (data) i  miejsce stawienia, jakie 
dokumenty ze sobą zabrać, a  także może być wskazana 
godzina stawienia się. Mieszkańcy gminy Wijewo winni 
stawić się na wezwanie Wójta Gminy Wijewo do kwalifika‐
cji wojskowej w Lesznie przy ul. Jana Dekana 3b, w dniu 09 
marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 7.30.  Osoby, które po 
raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej 
powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny doku‐
ment potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumenta‐
cję medyczną, aktualną fotografię o  wymiarach 35  mm x 
40 mm (bez nakrycia głowy), a  także dokumenty potwier‐
dzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodo‐
we albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu. nauki. 
Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz ko‐
lejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny doku‐
ment potwierdzający tożsamość; dokumentację 
medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyni‐
ki badań specjalistycznych przeprowadzonych w  okresie 
ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową. 
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do 
czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obo‐
wiązkowi oraz osób zgłaszających się w  trybie ochotni‐
czym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 
rok życia. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji woj‐
skowej w 2020 r. podlegają:
1. Mężczyźni urodzeni w 2001r.
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996 - 2000, którzy nie po‐
siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej.
3. Osoby urodzone w latach 1999- 2000, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze wzglę‐
du na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa 
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze wzglę‐
du na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej i  złożyły, w  trybie 
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po‐
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
wniosek o  zmianę kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. Kobiety urodzone w  latach 1996 – 2001, posiadające 
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz 
kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifika‐
cji, które w  roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i we‐
terynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo 
będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kie‐
runków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Mini‐
strów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup 
kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwali‐
fikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),
5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotni‐
czo  do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojsko‐
wej.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji 
wojskowej w  określonym w  wezwaniu terminie i  miejscu, 
jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wój‐
ta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w  dniu, 
w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifika‐
cji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej 
na stawienie się  w wyznaczonym terminie. Wójt lub bur‐
mistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miej‐
sce stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 
Powiatowa komisja lekarska, po przeprowadzeniu badań 
lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej 
przedstawianej przez osobę poddawaną badaniu wyda pi‐
semne orzeczenie o  zdolności do czynnej służby wojsko‐
wej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności: 
  • kategoria A – zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, 
 • kategoria B – czasowo niezdolny(a) do czynnej służby 
wojskowej, 
 • kategoria D – niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej 
w czasie pokoju,
 • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej 
służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podle‐
gała już obowiązkowi wojskowemu. 
Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojsko‐
wej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym ter‐
minie i  miejscu, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie 
po ustaniu przeszkody, do końca roku kalendarzowego, 
w którym kończą 24 lata życia. Natomiast, po jego upływie 
osoby takie zobowiązane są do zgłoszenia się do wojsko‐
wej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miej‐
sce pobytu stałego (zameldowania) lub pobytu czasowego 
trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania sto‐
sunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek 
ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu (55) lat 
życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do 
ukończenia sześćdziesięciu (60) lat życia.

Kwalifikacja wojskowa

JZ
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W myśl końcowej prośby, arty‐
kuł  przedrukowała  cała  prasa 
poznańska.  Wywołał  on  wszę‐
dzie powszechne zainteresowa‐
nie  i  silne  wrażenie.  Przeniósł 
sprawę  Wijewa  na  szersze  fo‐
rum opinii publicznej. Poruszył 
też i samych mieszkańców wio‐
ski,  wzmacniając  ich  nadzieję 
na  lepszą  i  jaśniejszą  przy‐
szłość.  Człowiekiem,  który 
w artykule pozwolił sobie prze‐
mówić w  imieniu  innych wije‐
wian  był  Mikołaj  Stępczak. 
Było to jedno z podjętych dzia‐
łań  przez  mieszkańców  Wije‐
wa,  które  przyniosło 
zamierzony  skutek  –  Wijewo 
zostało przywrócone Polsce.
Oto jego nagłówek i treść:
“Krzyk rozpaczy z Wijewa"
Z Wijewa w pow. Wschowskim 
dochodzi  nas  następujące  pi‐
smo,  które  podajemy  w  do‐
słownym  brzmieniu.  Przeszło 
rok nasza czysto polska wioska 
osadzona  była  przez  wojsko 
polskie, a  teraz naraz 17 stycz‐
nia wojsko to nas  opuściło, i to 
tak  niespodziewanie,  w  nocy, 
nie informując nas o tym wcale.
 Z przerażeniem tedy, mieszkań‐
cy  gdy wstali  rano,  patrzyli  na 
wkraczający  Grenzschutz, 
a  każdemu  stanęła wobec  tego 
łza w oku.  Jakby z nożem głę‐
boko w sercu utkwionym, każ‐
dy chodził błędnie, nie wiedząc 
co  mówić.  I  tak  chodzimy 
z dnia na dzień, aby nam kto ze 
zmiłowania  Bożego  ten  nóż 
z  serca  wyjąć  raczył.  Spotkała 
nas  przecież    rzecz  najbole‐
śniejsza, na którą nie zasłużyli‐
śmy.  Już  przed  rokiem  9 
stycznia  1919  zajęliśmy  naszą 
wioskę i obstawiliśmy naszymi 
żołnierzami  z Wijewa,  których 
zaraz zebrała się  liczba wielka, 
około 200 chłopa. A potem, kil‐
ka dni później z grona tego za‐
raz bardzo wielu młodzieńców, 
a  nawet  i  starszych przystąpiło 

na ochotnika do przysięgi – tak,
 że ich dziś razem około 100 żoł‐
nierza  stoi  w  armii  polskiej, 
broniąc  Ojczyzny  naszej  po 
wszystkich  frontach.  Więc 
niech sobie publiczność wysta‐
wi, jak tym żołnierzom boleśnie
 jest,  gdy  się  dowiedzieli,  że 
wioska  ich  rodzinna,  którą  na‐
przód  zajęli,  przeszła  w  ręce 
niemieckie.  Biadają,  na  co  ta 
ich  cała  praca  i  zapytują  się, 
dlaczego  ich  brano  w  inne 
stront.  Mogli  byli  pozostać 
w swojej wiosce, to by tu niko‐
go nie wpuścili, bo Niemcy też 
wszystkich miejscowości, które 
były  przyznane  Polsce  (jak 
Trzeciel)  nie  opuścił.  A  dalej 
wioska nasza blisko sto tysięcy 
marek  na  pożyczkę  polską 
udzieliła,  każdy  złoto  i  srebro 
co miał to dawał, czy to podatki
 narodowe,  albo  jakie  inne 
składki  –  chętnie  każdy  wiele 
dawał. A  gdy  ogłoszenie  było, 
że jaki naczelnik i generał przy‐
jedzie,  to  nawet  po  kilka  razy 
cała  wioska  prześliczne  bramy 

udekorowana  została. Nie  było 
prawie  rodziny,  co  by  do  tego 
się  nie  przyczyniła,  a  potem 
spotkał  nas  zawód,  bo  się  nikt 
nie zjawił. Na co się nam zdały 
te  wszystkie  trudy  całoroczne, 
które  ponosić  musieliśmy,  czy 
to  z  furmankami  albo  z  prze‐
pustkami w pole – co dzień nas 
żołnierze  dręczyli.  Na  co  nas 
zawezwano aż do Śmigla, około
 30  km  drogi  w  takiej  słocie 
i mrozie, wszystkich mężczyzn 
od 18 do 50 lat do przysięgi. To 
żandarmi wszelkie  napisy  i  re‐
klamy na gwałt  usuwać kazali, 
ale  te wszystkie  trudy się chęt‐
nie  znosiło  i wypełniało,  bo  to 
wszystko  dla  naszej  Ojczyzny 
kochanej. Nikt jednak sobie nie 
pomyślał,  że  nasza  wioska,  co 
tak wiele  do  budowy  ojczyzny 
pomagała,  teraz  odłączona  od 
Polski by zostać miała. A  teraz 
weszła  druga  policja  i  dalej 
znów  wszelkie  polskie  napisy 
usuwać. Polska nauka w szkole 
cały  rok  była  zaprowadzona, 
wszystkie  dziatki  się  chętnie 
uczyły  –  śpiewy  polskie  cały 
rok swobodnie się rozlegały, że 
aż się serce śmiało, aż tu naraz 
jakby grom z pogodnego nieba. 
I  wychodzą  obce  rozporządze‐
nia, do szkoły naukę niemiecką 
zaprowadzają, tylko wyjątki ja‐

kieś  tam dla polskiej nauki  ro‐
bią.  Skąd  to?  Albo  co  to  za 
niesprawiedliwość, że Niemiec 
pobity, a jeszcze się na polskiej 
wiosce szerzy –  i co  to za nie‐
sprawiedliwość,  że  demarka‐
cyjna  linia  odcina nam wioskę 
od kościoła parafialnego ledwo 
półtora  km  odległego? A  więc 
prosimy wszyscy razem miesz‐
kańcy  Wijewa,  których  liczba 
wynosi  około  tysiąca  dwustu, 
aby się wszystkie narody razem 
z  Komisją  graniczną  za  nami 
ujęły. Niepodobna przecież, aby
 taka  granica  pozostać  miała. 
Wszelkie protesty i podpisy już 
kilka razy do Poznania, Warsza‐
wy i nawet Paryża wysłane zo‐
stały,  ale  do  tego  czasu  nic  na 
lepsze nie słyszymy, a tym cza‐
sem Niemcy się coraz bardziej 
panoszą. Prosimy wszystkie ga‐
zety, by skargę tę naszą powtó‐
rzyły.  Wijewo,  3  lutego1920r. 
Jeden za wszystkich".
Fragment  pochodzi  z  Rocznika 
Lubuskiego  1959,  Józef  Stępczak 
lata  1918/19/20  w  północno   
zachodnim  rejonie  pow.  wscho
wskiego.

Procesja dziękczynna po przyłącze‐
niu Wijewa do Polski, 1920r. 
Fotografia  pochodzi  ze  zbiorów 
Pana Grzegorza Klamki.

"Krzyk rozpaczy z Wijewa"
Dużymi krokami zbliżamy się do obchodów 100-lecia 
przyłączenia  Wijewa, Radomyśla i Potrzebowa do Polski. 
19  lutego 1920 roku  w Kurierze Poznańskim Nr 40 
ukazał  się artykuł „wzburzonych umysłów wijewian”.

GA
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Stowarzyszenie  Działajmy  Ra‐
zem  wspólnie  z  Gminną  Bi‐
blioteką  Publiczną w Wijewie   
w  ramach  spotkań  „Ocalić  od 
zapomnienia”,  również  upa‐
miętniło  ten  dzień.  Biblioteka 
w  tym  dniu  gościła  tych,  któ‐
rym  nie  jest  obojętna  historia 
naszej  małej  ojczyzny,  ale  ho‐
norowymi  gośćmi  byli  człon‐
kowie  rodzin  więźniów  obozu 
koncentracyjnego  Auschwitz.   
Trudno  było  powstrzymać  łzy 
podczas  ich  wystąpień,  gdy 
mówili  o  losach  swoich  bli‐
skich  podczas  aresztowania 
i  osadzenia  w  więzieniu 
w  Lesznie  i  VII  Forcie  w  Po‐
znaniu  w  1940  roku,  a  potem 
w  roku  1941  o  przewiezieniu 
do  obozu  koncentracyjnego 
w  Auschwitz.    Jak  wynika 
z przekazów ustnych powodem 
aresztowania  15  mieszkańców 
gminy mogło być podarowanie 
przez nich pieniędzy na paczki 
dla  wysiedlonych  mieszkań‐
ców w  1939  roku  do  General‐
nej  Guberni.  Ową  listę  osób 
posiadał  Stanisław  Zielnica, 
którą ukrył w zegarze z kukuł‐
ką  nad  drzwiami.  W  dniu 
aresztowania  pokazał  żonie 
dyskretnie  palcem  na  zegar, 
kiedy  wyszli    żona  znalazła 
tam  listę  i  ją  spaliła.  Niemcy 
nigdy  jej  nie  ujrzeli,  więc 
prawdopodobnie  nie  ona  była 
przyczyną  aresztowań.  Doku‐
menty  natomiast  wskazują,  że 
powodem  aresztowań  mogła 
być  przynależność    tych  osób 
do  partii  politycznej  Stronnic‐
twa  Narodowego  lub  też  To‐
warzystwa  Powstańców 
i  Wojaków.  Wiemy  natomiast 
z  dokumentów  na  pewno,  że 
byli  uznani  jako  więźniowie 
polityczni.  Na  wyciągu  jedne‐
go  z  dokumentu  można  prze‐
czytać:  ”W  obozie  oznaczony 
jako więzień  polityczny  nume‐
rem  23419…”,    „Kategoria 
i  powód  aresztowania:  areszt 
prewencyjny”.
Relacja  Pawła  Wojciecha 
więźnia  obozu  Auschwitz   

w  dniu  10.02.1974  r.  spisana 
przez  syna  Józefa  Wojciecha 
dotycząca  aresztowania  miesz‐
kańców  Wijewa  i  osadzeniu 
ich w  niemieckim  obozie  kon‐
centracyjnym Auschwitz:
W  maju  1940  roku  pierwszy 
transport do więzienia w Lesz‐
nie, osadzeni zostali: 
1.Józef Napieralski 
2.Józef Gierlich
3.Wojciech Skrzypczak
4.Antoni Rybak
5.Józef Pawliczak
6.Stanisław Mirecki
7.Jan Mirecki
8.Stanisław Zielnica
W  dniu  16.11.1940  roku 
w  drugim  transporcie  do  wię‐
zienia w Lesznie trafili:

1.Alojzy Michalewicz
2.Teofil Rygusik
3.Józef Flieger 
4.Stanisław Gierlich
5.Władysław Stępczak
6.Paweł Wojciech
7.Władysław Wojciech
Z więzienia w Lesznie do For‐
tu VII w  Poznaniu   wywiezio‐
no  i  osadzono  następujące 
osoby,  w  pierwszym  transpor‐
cie:
1.Józef Napieralski
2.Józef Gierlich
3.Antoni Rybak
4.Józef Pawliczak
5.Stanisław Mirecki
6.Stanisław Gierlich
W drugim transporcie w stycz‐
niu  1941  roku  z  więzienia 
w Lesznie  do Fortu VII w Po‐

znaniu trafili:
1.Wojciech Skrzypczak
2.Jan Mirecki
3.Stanisław Zielnica
4.Alojzy Michalewicz
5.Teofil Rygusik
6.Józef Flieger
7.Władysław Stępczak
8.Paweł Wojciech
9.Władysław Wojciech
W Poznaniu zmarli:
1.Alojzy Michalewicz
2.Władysław Stępczak
Zwolnieni zostali:
1.Józef Flieger
2.Jan Mirecki
Dnia  27.11.1941  roku  do  obo‐
zu  Auschwitz  transportem 
zbiorowym  przewieziono  124 
więźniów z Fortu VII z Pozna‐

nia,  byli  tam  mieszkańcy  na‐
szej gminy:
1.Wojciech Skrzypczak
2.Stanisław Zielnica
3.Paweł Wojciech
4.Teofil Rygusik
5.Stanisław Gierlich
Przewiezieni wcześniej:
1.Antonii Rybak
2.Stanisław Mirecki
3.Władysław Wojciech
4.Józef Napieralski
5.Józef Pawliczak
6.Józef Gierlich
Z  wymienionych  więźniów 
z  głodu,  wycieńczenia  i  cięż‐
kich  warunków  życiowych 
w  niemieckim  obozie  koncen‐
tracyjnym Auschwitz  zmarło  8 
mężczyzn: 
1.Wojciech Skrzypczak

2.Teofil Rygusik
3.Stanisław Gierlich
4.Antonii Rybak
5.Władysław Wojciech – numer 
obozowy  23421  zmarł 
5.03.1942  w  bloku  nr  20  – 
szpital dla więźniów
6.Józef Napieralski
7.Józef Pawliczak
8.Józef Gierlich
Z obozu wrócili:
1.Stanisław  Mirecki  nr  obozo‐
wy 9550   22.05.1945 r.
2.Paweł  Wojciech  nr  obozowy 
23419   22.05.1945 r.
3.Stanisław Zielnica nr obozo‐
wy 23418 – w czerwcu 1945 r.
Od  Józefa Wojciecha,  usłysze‐
liśmy  także  przejmujące  świa‐
dectwo  prawdy  o  ogromie 
zbrodni  w  obozie  koncentra‐
cyjnym Auschwitz  na  podsta‐
wie  spisanej  relacji  ojca,  który 
przeżył  to  piekło.    Stanisław 
Zielnica,  natomiast  jak  wspo‐
mina  jego  syn  Bogumił,  nie 
chciał mówić o tamtych wyda‐
rzeniach, pozostała  tylko  jedna 
pamiątka  z  obozu,  malutki 
więzienny  słownik  niemiecko
polski.  Przemysław  Zielnica, 
jego  wnuk  wyszukuje  jednak 
w  archiwach  informacje 
o  swoim  dziadku  i  pokazał 
wiele  ciekawych  dokumentów, 
które udało mu się pozyskać na 
temat  okoliczności  aresztowa‐
nia i osadzenia w obozie w Au‐
schwitz,  a  potem  wywózki  do 
obozu  w  Sachsenhausen  skąd 
został  oddelegowany  do  przy‐
musowej  pracy  jako  więzień 
w brygadzie kolejowej w Stutt‐
gardzie.  Stamtąd    w  czerwcu 
1945  roku  wrócił  do  domu. 
Stanisław  Kasperski  opowie‐
dział  o  losach  podczas  pobytu 
w więzieniu  w  Poznaniu Wła‐
dysława  Wojciecha,  który  był 
dziadkiem jego żony. Wspomi‐
na, że dziadek zaszył w bieliź‐
nie,  którą  na  wymianę  mogli 
oddawać  do  domu  informację, 
że  wie  o  narodzinach  swojej 
córki Zosi,  którą  zresztą nigdy 
nie zobaczył. W bieliźnie znaj‐
dował się także jego portret ry‐
sowany  ołówkiem,  jak  siedzi 
i  wyplata  koszyk,  była  to  bar‐
dzo  cenna  pamiątka  dla  rodzi‐
ny.

Ku pamięci i w hołdzie tym, którzy przebywali w niemieckich 
nazistowskich obozach koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau
27 stycznia 2020 r. na Auschwitz-Birkenau skierowane były oczy całego świata. Obchody 75 
rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau 
odbywały się w wielu miejscach w Polsce i na świecie.

Dokończenie na nastepnej stronie
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Jerzy Stępczak  też pamięta  rok 
1940  miał  wtedy  pięć  lat 
i wspomina wujka Władysława 
Wojciecha,  spał  u  nich  wtedy, 
dzień  przed  aresztowaniem. 
Kazimierz  Wolniczak  opowie‐
dział  o  okolicznościach  aresz‐
towania  Stanisława  Gierlicha, 
które widział      jego ojciec An‐
toni Wolniczak. W  czasie  oku‐

pacji  niemieckiej  wraz 
z  innymi  chłopami  pracował 
jako  robotnik  leśny  w  Leśnic‐
twie  Wilanów  w  Radomyślu 
(Waldheim),  gdzie  leśniczym 
był Niemiec Klinke.  Pracowali 
jako  drwale  w  dwuosobowych 
grupach na zrębie w  lesie – po 

lewej  stronie przy szosie z Ra‐
domyśla  do  Lginia,  naprzeciw 
drogi  na  Holandry.    Niespo‐
dziewanie  nadjechał  samochód 
osobowy  z  gestapo,  który  za‐
trzymał  się  na  szosie.  Na 
wszystkich  padł  strach.  Ojciec 
bał się bardzo, bo był powstań‐
cem wielkopolskim. Dwoje ge‐
stapowców  kolejno 
podchodzili  do  pracujących 

pytając  –  „Hast  tu  Gier‐
lich”  (jest  tu Gierlich)  –  odpo‐
wiadali  „Nein”(nie).  A  kiedy 
zbliżyli  się  do  robotników, 
gdzie  był  Gierlich  –  jeden 
z  nich  wystrzelił  w  powietrze. 
Wtedy  nadjechał  samochód 
z  szosy  i  zabrali  Stanisława 
Gierlicha.  Córka  Stanisława 

Gierlicha,  Felicja  Napieralska 
potwierdza  te  informacje  i  do‐
daje,  że SSmani  nie  powiado‐
mili  rodziny    w  domu  na 
Filipolu.  Zrobił  to  dopiero  po 
„fajrancie”  pomocnik  leśnicze‐
go, nadzorujący  leśne  roboty – 
Polak Antoni Zalisz  z  Filipola. 
Stanisław  Gierlich  nigdy  już 
nie  wrócił.  Zginął  w  Au‐
schwitz.    Antoni  Wolniczak 
opowiedział  także Kazimierzo‐
wi,    że powodem aresztowania 
Stanisław Gierlicha mogło  być 
to, że w niemieckiej restauracji 
w  Lginiu  śpiewał  po  polsku 
„Jeszcze Polska nie zginęła…”
Naocznym  świadkiem    wyda‐
rzeń  roku  1940,  który  dosko‐
nale  pamięta  te  czasy,  a  miał 
wtedy  tylko  6  lat  jest  Edmund 
Wojciech,  widział  on  moment 
aresztowania  Pawła  Wojciech, 
kiedy to pakowali go do samo‐
chodu  z  czarną  budą.  Pamięta 
też  jego  powrót  i  wielką  rado‐
ści całej rodziny, był przed do‐
mem  z  innymi  dziećmi,  kiedy 
przybiegł  Zygmunt  Stępczak 
i  powiedział,  że  od  strony  Po‐
trzebowa idzie pan Paweł. 
Ci  którzy  przeżyli  obóz, mogą 
to  zawdzięczać  swojemu  wy‐
uczonemu  zawodowi.  Paweł 
Wojciech  był  stolarzem,  Stani‐
sław  Zielnica  zdunem,  Stani‐
sław  Mirecki  kołodziejem. 
Byli  potrzebni  Niemcom  do 
wykonywania  różnych  prac 

poza  obozem,  ale  dzięki  temu 
przeżyli otrzymując dodatkową 
porcje posiłku.
Wydarzenia  z  okresu  II Wojny 
Światowej,  wywózki  do  wię‐
zień  i  obozów  śmierci  miesz‐
kańców  naszej  gminy,  te 
o których wiemy i te o których 
nie  wiemy,  muszą  na  zawsze 
pozostać  w  pamięci  i  w  hoł‐
dzie.   Niewiele  jest  tych  infor‐
macji, ale każda  jest cenna, bo 
to nasza  lokalna historia, która 
czasami  przeraża,  ale  nie wol‐
no nam  od niej odwracać oczu 
i  nie  wolno  nam  o  niej  zapo‐
mnieć.  Jak  słusznie  podkreślił 
Przemysław  Zielnica  pasjonat 
historii  lokalnej i nie tylko, in‐
formacje  historyczne  jeszcze 
zawsze  zdążymy  z  archiwum 
uzyskać  one  tam  są  i  czekają, 
ale przekazy ustne od żyjących 
świadków  historii  nie  będą 
czekały,  spieszmy  się  je  pozy‐
skiwać i utrwalać.
Po więźniach obozu koncentra‐
cyjnego Auschwitz  zostały  pa‐
miątki,  które  można  było 
obejrzeć na wystawie w biblio‐
tece:  pasiak  Pawła  Wojciecha 
jego  listy  pisane  do  rodziny, 
fotografia i dokumenty z poby‐
tu w obozie Stanisława Mirec‐
kiego,  listy  pisane  do  rodziny 
przez Józefa Pawliczaka, który 
niestety nie przeżył obozu.

Dokończenie z poprzedniej strony

GA

1. 08.12.2019 r. odbył się finał "Szlachetnej Paczki" , któ‐
rej współorganizatorem było OSP Wijewo oraz OSP Potrze‐
bowo.

2. 10.12.2019 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miej‐
skiej PSP w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo 
do wypadku samochodowego w Wijewie.

3. 13.12.2019  r. odbyło się gminne spotkanie opłatkowe 
wszystkich organizacji społecznych.

4. 18.12.2019 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miej‐
skiej PSP w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo 
do pożaru piwnicy w domu jednorodzinnym w Przylesiu.

5. 30.12.2019  r. spotkanie „Strażackich Dzieci" OSP Wije‐
wo z Mikołajem oraz zabawa z firmą AniMiś-Strefa Dziecka 
Sylwia Miś.

6. 18.01.2020  r. rozpoczęło się szkolenie podstawowe 
strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych bio‐
rących bezpośredni udział w  działaniach ratowniczych 
w Komendzie Miejskiej PSP w Lesznie w którym uczestni‐
czy pięciu strażaków z naszej Gminy.

7. 18.01.2020  r. Stanowisko Kierowania Komendy Miej‐

skiej PSP w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Potrze‐
bowo do plamy oleju na drodze w Potrzebowie.

8. 10.01.2020  r. walne zebranie sprawozdawcze w OSP 
Potrzebowo.

9. 20.01.2020  r. prace porządkowe OSP Wijewo przy wi‐
gwamie w Wijewie.

10. 24.01.2020  r. szkolenie z zakresu łączności dla stra‐
żaków z  naszej Gminy w  Krzycku Wielkim organizowane 
przez PSP Leszno.

11. 27.01.2020  r. spotkanie strażaków OSP Wijewo 
z dziećmi w ramach „Ferii z GOK Wijewo”.

12. 27.01.2020 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miej‐
skiej PSP w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo 
do pożaru kurnika w Łupicach.

13. 01.02.2020  r. prace porządkowe OSP Wijewo przy 
wigwamie w Wijewie.

14. 03.02.2020  r. Stanowisko Kierowania Komendy Miej‐
skiej PSP w  Lesznie zadysponowało zastęp z  OSP Wijewo 
do zabezpieczenia w  Wijewie lądowiska Lotniczego Pogo‐
towia Ratunkowego.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE WIJEWO

Komendant Gminny - Leszek Wolniczak
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W  poniedziałek,  jako  pierwsi 
swoich  bliskich  gościli  starsza‐
cy,  dzieci  z  grup:  ”Motylki” 
i “Wiewiórki”, w środę malusz‐
ki  dzieci  z  grup:  ”Pszczółki”, 
”Kotki”  i  “Rybki”,  a  w  czwar‐
tek  średniacy    dzieci  z  grup: 
”Biedronki”  i  “Jeżyki”.  Przed‐
szkolacy od samego rana z nie‐
cierpliwością  wyczekiwali 
zaproszonych  gości.  Starszaki 
zaprezentowały  przedstawienie 

Jasełkowe oraz wiersze, piosen‐
ki, które ćwiczyły na tą uroczy‐
stość.  Przedszkolacy           
z  pozostałych  grup  przygoto‐
wały  również  bogaty  program 
artystyczny.  Nie  zabrakło  pięk‐
nych  piosenek,  wzruszających 
wierszy,  układów  tanecznych. 
Zagrała także specjalna  przed‐
szkolna  orkiestra  dla  naszych 
babć  i  dziadków.  W  tym  waż‐
nym  dniu  nie mogło  zabraknąć 

uroczystego: ”Sto  lat” w wyko‐
naniu  wszystkich  przedszkola‐
ków  i  wręczenia  naszym 
gościom  małych  prezentów. 
W  przepięknej  scenografii  oraz 
wyjątkowej  atmosferze,  wnu‐
częta wspaniale wystąpiły przed 
bliskimi,  następnie  przedszko‐
laki zaprosiły babcie i dziadków 
na  słodki  poczęstunek  przygo‐
towany  przez  rodziców.  Aż 
wreszcie  przyszedł  długo  wy‐

czekiwany przez dzieci czas za‐
bawy  z  babcią  i  dziadkiem. 
Były  zabawy,  tańce,  konkurs 
muzyczny:  ”Jaka  to  melodia”, 
z  którym  nasi  goście  poradzili 
sobie  znakomicie!  Sprawdzili‐
śmy  również,  jak  dziadkowie 
radzą sobie w kuchnii i musimy 
przyznać,  że  wychodzi  im  to 
bardzo  dobrze,  bowiem  z  du‐
żym skupieniem  i zaangażowa‐
niem obierali  jabłko,  zwracając 
uwagę na to, by jego ostrużyna, 
była  jak  najdłuższa.  To  były 
wyjątkowe dni pełen uśmiechu, 
radości i dumy!

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co 
dobre. Dlatego obchody Dnia Babci i Dziadka w naszym przedszkolu trwały przez kilka dni.

AZ

W  tym  roku  ze  względu  na 
liczbę  grup  przedszkolnych 
oraz  organizację  całego  przed‐
sięwzięcia  odbyły  się  dwa 
przedstawienia  jasełkowe. Jako 
pierwsze  swój  program  świą‐
teczny  przedstawiły  dzieci 

młodsze,  czyli  przedszkolaki 
z  grup:  ”Pszczółki”,  „Kot‐
ki”       i „Rybki”. Nie zabrakło 
pięknych  układów  tanecznych, 
świątecznych  utworów.  Na  za‐
kończenie wszystkie  dzieci  za‐
śpiewały  wspólnie  piosenkę: 

”Święta, Święta”. Z kolei dzie‐
ci  starsze,  czyli  z  grup:  ”Bie‐
dronki”, ”Jeżyki”, ”Wiewiórki” 
i  „Motyle”  swoją          uroczy‐
stość  choinkową  rozpoczęły 
o  godzinie  11.00,po  zakończe‐
niu  występów  swoich  młod‐
szych  kolegów  i  koleżanek. 
„Jest  taki  dzień,  bardzo  ciepły, 
choć  grudniowy..”  tymi  sło‐
wami  starsze  przedszkolaki 
rozpoczęły  swoje  przedstawie‐
nie.  W  specjalnie  przygotowa‐
nych  kostiumach  oraz 
w pięknej scenografii przedsta‐
wili  sceny  narodzin  Jezusa. 
Wszyscy  ulegli  magii  wystę‐
pów  przedszkolaków.  Mali  ar‐
tyści  z  dużym  przejęciem 
i  zaangażowaniem  wiernie  od‐
twarzali  swoje  role,  prezento‐
wali  umiejętności 

recytatorskie  ,wokalne  i  ta‐
neczne.  Przedszkolaki  przed‐
stawiły  również  świąteczną 
piosenkę w  języku angielskim. 
Po  występach  przyszedł  upra‐
gniony  przez  dzieci  czas  – 
mianowicie  wręczanie  prezen‐
tów  przez  gwiazdora.  Wszyst‐
kim przedszkolakom należą się 
ogromne  brawa  za  zaangażo‐
wanie,  nauczone  wierszyki, 
kolędy  i pastorałki, dzięki któ‐
rym  stworzyły  wspaniałą, 
świąteczną atmosferę i podbiły 
serca całej widowni. Dziękuje‐
my  również  wszystkim  zapro‐
szonym gościom za przybycie, 
miłe  słowa,  piękne  życzenia 
oraz  słodkości  dla  naszych 
przedszkolaków.  Kolejny  raz 
okazało  się,  że  takie  wspólne 
spotkania,  emocje  i  przeżycia 
zbliżają  ludzi,  a  dzieciom  po‐
kazują  jak  ważna  jest  tradycja 
świąt Bożego Narodzenia  i  jak 
bardzo rodzinne jest to święto.

Uroczystość choinkowa w przedszkolu
Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, piękna, magii i czarów. Czas okazywania 
sobie wzajemnie miłości. Tradycyjnie jak co roku w naszym przedszkolu odbyły się jasełka.

AZ
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W  programie  wspólnie  zapre‐
zentowano:  chemiczne  dmu‐
chanie  balonów,  kapuściana 
tęcza, strzelające mydlane bań‐
ki,  ciecz  a  nie  ciecz,  soczewka 
w  kropli  wody,  słyszenie, 
wdech  –  wydech,  tlen  z  ziem‐

niaka,  resuscytację  krążeniowo 
 oddechową, użycie defibryla‐
tora  AED,  pierwszą  pomoc 
w nagłych wypadach, grę onli‐
ne Czy umiem uratować życie. 
Udzielanie  pierwszej  pomocy 
obyło  się  pod  bacznym  okiem 

i  cennymi  wskazówkami  Pana 
Tomasza  Kralla.  W  zajęciach 
uczestniczyli  uczniowie  z  na‐
szej  szkoły  począwszy  od  kla‐
sy  pierwszej  do  najstarszej 
oraz  uczniowie    z  Wijewa 
i Włoszakowic.

Z  propozycji  zabawy  w  na‐
ukowca  skorzystał  nawet 
przedszkolak.  Najmłodsi  ucze
stnicy  byli  w  towarzystwie 
opiekunów.  W  sumie  odwie‐
dziło nas 34 uczniów i od każ‐
dego  otrzymaliśmy 
uśmiechniętą buźkę jako wyraz 
zadowolenia z zajęć. Działo się 
bardzo dużo.

Breński wieczór naukowy, część biologiczno – chemiczna
17 stycznia 2020 r. uczennice szkolnego koła przyrodniczego Szkoły Podstawowej w Brennie  
wraz z uczennicą klasy VIII oraz przy pomocy absolwentki Szkoły Podstawowej w Wijewie i 
absolwenta gimnazjum zorganizowali mini „Wieczór Naukowców”.

DW
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz  Nowego Roku, 

życzę naszym mieszkańcom 
oraz mieszkańcom naszej gminy, 

wszystkiego co najlepsze.
Zdrowia przede wszystkim, z każdym rokiem 

doceniam coraz bardziej.
Życzliwych ludzi wokół, Tych nigdy za dużo.

Pogody ducha i uśmiechu na twarzy,
naszej i naszych bliskich.

Sołtys Edward Nyczko
wraz z Radą Sołecką

Ten wspaniały  turniej  o  Puchar 
Wójta  Gminy  Wijewo,  który 
zgromadził  prawie  170  uczest‐
ników  kolejny  raz  rozegrany 
został  w  naszej  gminie.  Zespół 
Szkół  im. Powstańców Wielko‐
polskich w Brennie gościł kara‐
teków  z  wielu  części  naszego 
kraju.  Świetna  atmosfera,  na‐
prawdę  udane  i  zdrowe  współ‐
zawodnictwo  oraz  wspólne 

wychowanie w duchu szacunku 
i  pohamowania  od  gwałtowno‐
ści.  Zawody  otworzył  uroczy‐
ście  Wójt  Mieczysław 
Drożdżyński  a  na  sali  pośród 
sędziujących  pojawiły  się  le‐
gendy  tej dyscypliny oraz aktu‐
alni  Mistrzowie  Europy, 
trenerzy i działacze.

Konkurencje  sportowe  przygo‐
towały  i  poprowadziły  Pani   
Agnieszka  Janowicz  –  Orzał‐
kiewicz  i  p. Magdalena  Klam‐
ka.    O  godz.  9.00  nastąpiło 
otwarcie  imprezy,  pani  dyrek‐
tor powitała gości: Pana Wójta 
Mieczysława  Drożdżyńskiego, 
Panią  dyrektor  Zespołu  Szkół 
w  Brennie  Barbarę  Wilińską, 

przedstawicielkę  Rady  Rodzi‐
ców Panią Dorotę Lis oraz Pa‐
nie  nauczycielki  z  Brenna 
i Wijewa wraz  z wychowanka‐
mi.  Następnie  głos  zabrał  Pan 
Wójt,  który  swoją  postawą 
godną  naśladowania  zachęcił 
uczniów  do  zdrowej  rywaliza‐
cji i życzył uczniom wspaniałej 
zabawy.  Pierwsze  wystąpienie 

miały  uczennice  z  klasy VI  B, 
które  przygotowały  do  swoich 
młodszych  koleżanek  i  kole‐
gów    piękny  pokaz  gimna‐
styczny.  Po  krótkiej 
rozgrzewce  przystąpiliśmy  do 
rywalizacji  zabawowej  klas  I. 
Pierwsza  konkurencja  to  kolo‐
rowa  sztafeta,  druga  –  bieg 
z pochodnią,  trzecia – mini  tor 
przeszkód,  kolejna  –  skoki  za‐
jęcze, kolejna – rzuć na pacho‐
łek.  W  kategorii  klas 
I  zwyciężyła  Szkoła  z  Brenna, 
klasy  drugie  i  trzecie miały  do 
pokonania  dokładnie  takie  sa‐
me  konkurencje.  W  klasach 
drugich  i  trzecich  zwyciężyli 
uczniowie  reprezentujący 
szkołę w Wijewie.   Celem  im‐
prezy  było  zaszczepienie 
wśród  dzieci  i  młodzieży  wła‐
ściwego  podejścia  do  sportu, 
który  daje  dużo  energii  i  rado‐
ści,  uczy  zdrowego  trybu  ży‐
cia,  a  także  dyscypliny 
i  samozaparcia  oraz  konse‐
kwencji  w  realizacji  stawia‐
nych  sobie  zadań.  Hasło 
przewodnie  brzmiało  ,,ZDRO‐
WO,  BO  SPORTOWO’’. 
Wszystkim  zawodnikom  ser‐

decznie dziękujemy za odwagę 
i  trud walki  sportowej. Życzy‐
my  uczniom,  aby  w  dorosłym 
życiu  nie  zatraciły  swej  spon‐
taniczności,  by  tak  jak  dziś 
podczas  zabaw  sportowych, 
zawsze dążyły wytrwale do ce‐
lu,  by  ich  rodzice,  opiekuno‐
wie,  nauczyciele  zapewnili  im 
piękne,  niezakłócone  dzieciń‐
stwo.  Na  zakończenie  Pani 
Małgorzata Zielnica serdecznie 
podziękowała  w  imieniu  Ze‐
społu  Szkół  w  Brennie  za  za‐
proszenie  i  miło  spędzony 
czas. Mamy nadzieję, że za rok 
znowu się spotkamy.

I Spartakiada Gminy Wijewo
Dnia 14 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Wijewie 
odbyła się I Spartakiada Gminy Wijewo klas I – III. 
Pomysłodawcą była P. Barbara Czaińska.

AOJ

Kyoku sh in  Ka ra te  w Gmin ie  Wijewo!

PZ
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Głównym  elementami  paczki 
były:  budowa  łazienki,  zakup 
pralki, zakup węgla, zakup środ‐
ków czystości, ubrań, butów, za‐
kup  materiałów  spożywczych. 
W czasie kompletowania paczki 
liczba  osób  chcących  się  włą‐
czyć  w  jej  realizację  lawinowo 
rosła  od  kilkunastu  do  ponad 
100.  Niestety,  w  miarę  pozna‐
wania rodziny, okazało się, że jej
 potrzeby  są  dużo  większe,  niż 

zadeklarowane na początku. Ro‐
dzina  nie miała  łazienki  ale  też 
ciepłej wody  czy  gazu.  Szybko 
więc  zapadła  decyzja  o  próbie 
zgromadzenia  środków  na  bu‐
dowę łazienki. Zbiórka oraz au‐
kcja  internetowa,  utworzone 
właśnie  na  ten  cel,  okazały  się 
sukcesem i można było zakupić 
materiały potrzebne do  jego  re‐
alizacji. To jednak nie wszystko. 
Wszystkie prace związane z bu‐

dową postanowili wziąć na  sie‐
bie mieszkańcy  gminy Wijewo. 
Wkrótce  okazało  się,  że  dzięki 
ich  zaangażowaniu,  do  kuchni 
i łazienki została doprowadzona 
ciepła  woda  i  powrócił  gaz. 
Mieszkanie  natomiast  zostało 
wyposażone  w  czujnik  czadu. 
Ekipa  remontowa,  która  praco‐
wała w czasie wolnym od swo‐
ich  codziennych  obowiązków, 
już  po  tygodniu  ukończyła  bu‐
dowę. Oczywiście nie obyło się 
bez prezentów typowo "gwiazd‐
kowych",  adresowanych  indy‐
widualnie do członków rodziny, 
nie zabrakło zabawek i słodyczy,
 kosmetyków czy kartek z życze‐
niami.  Motorem  napędowym 
całego  przedsięwzięcia  byli  in‐
dywidualni  mieszkańcy  gminy 
Wijewo,  magazyn  i  "centrum 
dowodzenia"  znajdowały  się 
w OSP Wijewo, ale w "Szlachet‐
ną  Paczkę"  oprócz  indywidual‐
nych  mieszkańców  naszej 

gminy i strażaków z OSP Wije‐
wo  włączyli  się  także  strażacy 
z OSP Potrzebowo oraz Zarządu 
Gminnego OSP w Wijewie, Ra‐
da Sołecka z Wijewa i Potrzebo‐
wa,  Koło  Gospodyń  Wiejskich 
z Wijewa i Potrzebowa, piłkarze 

Brenewii,  samorządowcy  a  na‐
wet Rada Parafialna z Potrzebo‐
wa.  Mamy  nadzieję,  że  taka 
paczka  będzie  dobrym  impul‐
sem do rozpoczęcia nowego ży‐
cia  przez  obdarowanych, 
a  Święta  Bożego  Narodzenia 
były  dla  nich  w  tym  roku  na‐
prawdę spokojne.

Szlachetna Paczka w Gminie Wijewo
8 grudnia miał miejsce finał Szlachetnej Paczki, zorganizowanej w naszej Gminie przez jej 
mieszkańców i ich przyjaciół. Wartość paczki w tym roku wyniosła ponad 13 tys. zł.

BG

30 grudnia na sali GOK w Wije‐
wie  "strażackie"  dzieci  z  OSP 
Wijewo  spotkały  się  z Mikoła‐

jem.  Zanim  jednak  pojawił  się 
główny bohater wieczoru i roz‐
dał dzieciom prezenty, zakupio‐

ne  przez  OSP  Wijewo,  dzieci 
spotkały  się  z  panią  Sylwią, 
z firmy AniMiś  Strefa Dziecka,
 która sprawiła dzieciom prezent

 prowadząc zabawę podczas ca‐
łego wydarzenia.

S tra ża ckie  M ikoła jki  w OS P  Wijewo!

PZ

BG

W  niedzielę  23  lutego,  w  sali 
sportowej  naszej  szkoły  odbył 
się Halowy Turniej Piłki Nożnej
 o Puchar Wójta Gminy Wijewo.
 Do rywalizacji stanęło 6 drużyn:
 Błyskawica  Jaromierz,  Sokół 
Kaszczor,  Korona  Wschowa 
oraz  3  zespoły  UKS  Wilga 
Brenno. Klasyfikacja końcowa:

I miejsce – Korona Wschowa
II  miejsce  –  Błyskawica  Ja‐
romierz
III miejsce  Wilga Brenno 1
IV  miejsce  –  Sokół  Kaszczor 
i Wilga Brenno 2
V miejsce – Wilga Brenno 3
Gratulujemy wszystkim  druży‐
nom, które stanęły do rywaliza‐

cji w myśl zasady fair play.Halowy turniej piłki nożnej w Brennie
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Gminny  Ośrodek  Kultury 
w Wijewie zorganizował wiele 
atrakcyjnych  zajęć  dla  dzieci 
podczas  pierwszego  tygodnia 
ferii.  Miały  do  wyboru  m.in. 
dzień  ze  strażą,  dzień  z  plast‐
ką,  teatrzyk  kukiełkowy,  balik 
karnawałowy  czy  też  popołu‐
dnie filmowe. Dzieci ciekawie 
i  aktywnie  spędziły  z  nami 
czas.  Najpierw  odbyło  się 
spotkanie ze strażakami z OSP 
Wijewo,  dzieci  mogły  m.in. 
wejść  do  samochodu  strażac‐
kiego,  przymierzyć  hełmy, 
rozwijać i łączyć ze sobą węże 
strażackie,  zobaczyły  również 
jak wygląda w  pełni  umundu‐
rowany  strażak  oraz  sprzęt  do 
udzielania  pierwszej  pomocy. 
Następnie  odbyła  się  plasty‐
ka  ,  na  której  było  bardzo 
słodko.  Dzieci  samodzielnie 
kręciły  watę  i  robiły  piniaty, 
które  w  domu  wypełniły  cu‐
kierkami. Nie zabrakło  też za‐
baw  z  kolorową  chustą  oraz 
twistera. Ponadto odbył się te‐
atrzyk kukiełkowy pt. „Śpiący 
Królewicz”  w  wykonaniu 
Szkolnego  Koła  Wolontariatu 

„Niezapominajka”.  Po  zakoń‐
czeniu dzieci mogły zatańczyć 
oraz  pobawić  się  pacynkami. 
W  następnej  kolejności  odbył 
się  balik  z  udziałem  animato‐
rów  AnimaKids  .  Rodzice 
przygotowali  dla  swoich  po‐
ciech  ciekawe  stroje  karnawa‐
łowe.  Było  dużo  ruchu,  nie 
zabrakło  przeróżnych  zabaw 
oraz  spotkania z gościem spe‐
cjalnym czyli Myszką Minnie, 
a dla odważnych – pokaz pło‐
nącej dłoni. Nie zabrakło   po‐
południa  filmowego,  gdzie 
dzieci  obejrzały  bajkę  pt. 
„Wilk w owczej skórze”.
Dziękujemy  za  pomoc  przy   
organizacji  zajęć  dla  dzieci 
podczas  ferii:  strażakom 
z  OSP  Wijewo  oraz  Pani 
Magdalenie  Klamka  koordy‐
natorowi Szkolnego Koła Wo‐
lontariatu  „Niezapominajka”. 
Dziękujemy  również  wszyst‐
kim  dzieciom  oraz  rodzicom 
za  tak  liczne  zainteresowanie 
naszymi  zajęciami  i  do  zoba‐
czenia w przyszłym roku.

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

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

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

Podsumowanie  wszelkich wy‐
darzeń minionego roku odbyło 
się  w  świątecznej  atmosferze 
podczas  kolejnego  już, wspól‐
nego  kolędowania    naszej 
Szansy  na  sukces.  W  tym 
miejscu  jeszcze  raz  bardzo 
dziękuję  wszystkim  miesz‐
kańcom  oraz  gościom:  Panu 
Wójtowi  Mieczysławowi 
Drożdżyńskiemu  z  rodziną, 
Pani  Przewodniczącej  Rady 
Gminy  Marii  Rąk,  naszemu 
Proboszczowi  ks.  Januszowi 
Szczepkowiczowi  za  przyby‐
cie;    organizatorom  –  Radzie 
Kościelnej  oraz Radzie  Sołec‐
kiej,  KGW  Potrzebowo,  OSP 
Potrzebowo za wspólną pracę, 
za  strojenie  salki,  choinki,  za 
ciasto  oraz  naszym  dzieciom 
starszym  i  młodszym,  za  pró‐
by,  wspólną  zabawę  i  chęć 
śpiewu  .  Rok  2020  to  rok 
szczególny,  w  którym  świętu‐
jemy  100  lecie  Odzyskania 

Niepodległości  przez  Potrze‐
bowo,  Wijewo  i  Radomyśl. 
Pamiętajmy  o  tych  wydarze‐
niach  i  dbajmy  o  naszą  małą 
ojczyznę,  by  chociaż    w  ten 
sposób  docenić  trud  naszych 
przodków,  by  nie  poszedł  on 
na marne.

Kolędowanie w Potrzebowie
Nowy  rok  rozpoczęliśmy 
zmianą  warty  na  stanowisku 
Prezesa  OSP  Potrzebowo.  Ze 
względów  zdrowotnych,  swoją 
rezygnację  złożył  dotychcza‐
sowy Prezes druh Piotr Wąsiak 
–  dziękujemy  za  wieloletnią 
pracę na rzecz naszej jednostki. 
Jego  obowiązki  przejął  druh 
Artur  Szwarc,  któremu  życzy‐
my sukcesów  i wytrwałości na 
nowym  stanowisku.  Przed  na‐
mi rok nowych wyzwań, celów 

i  planów.  Potrzebowo  się  roz‐
wija  i  zmienia.  Przed  nami 
jeszcze prace związane z kana‐
lizacją,  wymianą  dachu  w  na‐
szym  kościele,  początek  prac 
związanych  z  budową  salki 
przy remizie czy  też    rozbudo‐
wa  placu  zabaw    na  boisku.   
Wierzę,  że  wspólnie  jesteśmy 
w  stanie  je  zrealizować,  czego 
sobie i Wam szczerze życzę.

Informacje z Potrzebowa

EN

EN

Ferie zimowe w Gminie Wijewo

KM
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PRACA WŁOSZAKOWICE

Zatrudnimy palacza c.o.,
mile widziane uprawnienia.

kontakt 65 5370 015 w godz. 8:00 - 14:00
e-mail: biuro@tartakstefan.pl

Tartak "Stefan" Spółka Jawn
Piotr Cieślak, Jarosław Cieślak

ul. Jana Otto 13
64-140 Włoszakowice

Już  po  raz  trzeci  odwiedziło 
nas  objazdowe  kino Provident 
i AXA  "Plan  na  kino".  Mieli‐
śmy  okazję  zobaczyć  najnow‐
sze kinowe hity tj. „Mayday”,  
„365  dni”  oraz  „Gang  zwie‐
rzaków”. 
Do  naszego  kina  wybrali  się 
przedszkolacy a także  ucznio‐
wie  szkoły  podstawowej 
z Brenna oraz Wijewa dla któ‐
rych odbył się specjalny pokaz 

bajki  pt.  „Szybcy  i  śnieżni”, 
oraz  dla  starszych  dzieci  film 
przygodowy  „Jumanji:  Na‐
stępny poziom”. Sala w Bren‐
nie  kolejny  raz  zamieniła  się 
w specjalnie przygotowan salę 
kinową do której łącznie przy‐
było  liczne  grono  kinomania‐
ków.  Dziękujemy  za  udział 
w  seansach  filmowych  i  za‐
praszamy  w  niedługim  czasie 
na kolejne.

Kino objazdowe w Gminie Wijewo

KM
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II BIEG POWSTAŃCZY W WIJEWIE








