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Piękna pogoda przywitała biegaczy, którzy
stanęli na starcie III Biegu Powstańczego
w Wijewie, wydarzenia które upamiętniło
103. rocznicę zakończenia Powstania
Wielkopolskiego oraz uczciło święto pa‐
trona Zespołu Szkół im. Powstańców
Wielkopolskich w Brennie. W tegorocz‐
nych zawodach udział wzięło ponad 300
zawodników, którzy zmierzyli się na dy‐
stansie 10 lub 5 kilometrów. Dzięki zaan‐
gażowaniu lokalnej społeczności na trasie
wyścigu można było dostrzec udekorowa‐
ne powstańczymi symbolami domy i ulice
oraz sporą grupę mieszkańców aktywnie
dopingujących zawodników.
 startuję już tutaj trzeci raz, okazało się że
to super miejsce do aktywnego spędzenia
wolnego czasu. Najlepiej wspominam kibi‐
ców stojących przy trasie wyścigu, tak
świetnego dopingu już dawno nie widzia‐
łem  powiedział jeden z biegaczy.
Tradycyjnie już po krótkim przywitaniu za‐
wodników sygnał do startu dał Wójt gminy

Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński.
Bieg dostarczył niesamowitych emocji, za‐
równo tym, którzy swoją przygodę z biega‐
mi dopiero co zaczynali jak i zawodowcom.
Na mecie każda osoba, która ukończyła
wyścig otrzymała pamiątkowy medal z rąk
wójta, sektretarza gminy oraz dyrekcji
szkoły w Brennie i przedszkola w Wijewie.
Poniżej klasyfikacja zawodów:
5 km mężczyźni
1. Hartleb Dawid  00:16:01
2. Tomowiak Rafał  00:16:31
3. Musiał Tomasz  00:16:46
10 km mężczyźni
1. Wostal Aleksander  00:32:23
2. Tarasiuk Paweł  00:32:49
3. Garliński Łukasz  00:33:09
5 km kobiety
1. Zielińska Martyna  00:19:11
2. Kajdas Małgorzata  00:21:24
3. Kasperska Natalia  00:23:04
10 km kobiety
1. Michnowicz Ewelina  00:42:31

Podsumowanie roku
Referatu Budownictwa,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska

strona 9

Informacja w sprawie
świadczenia ratowniczego
dla strażaka OSP
strona 11

2. Jurkowska Dominika  00:44:19
3. Warzych Magdalena  00:45:00
Najlepszym mieszkańcem gminy Wijewo
na dystansie 5 km był Pan Zbigniew Woj‐
ciechowski, natomiast na 10 km jako
pierwszy z gminy Wijewo wbiegł Pan
Kamil Kurpisz. Z kolei wśród mieszka‐
nek naszej gminy najlepsza na 5 km była
Pani Natalia Ciesielska, a na 10 km jako
pierwsza przybiegła Pani Martyna Rękoś.
Impreza okazała się sukcesem organiza‐
cyjnym, dało się słyszeć głosy chwalące
warunki, jakie zostały stworzone dla bie‐
gaczy i chęć powrotu do rywalizacji
w kolejnych latach.
dończenie na następnej stronie
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Szanowni Państwo,
dzień 24 lutego przejdzie do historii jako
dzień w którym w Europie jedno państwo
bezpodstawnie zaatakowało inny suweren‐
ny kraj. W XXI wieku w wolnym świecie
nie ma usprawiedliwienia dla takich dzia‐
łań, tym bardziej że poprzednie wojny za‐
prowadziły nas wszystkich na skraj
przepaści. W obecnej sytuacji cały współ‐
czesny świat musi dążyć do tego by za‐
trzymać ten bezsensowny rozlew krwi. My
jako sąsiedzi Ukrainy w tym szczególnym
czasie jednoczymy się i pomagamy przyj‐
mując uchodźców oraz organizując zbiórki
najpotrzebniejszych rzeczy. Gmina Wije‐
wo przyłączyła się do pomocy organizując
punkt zbiórki darów, które następnie zo‐
stały przekazane samorządom, w którym
powstały punkty recepcyjne dla uchodź‐
ców z Ukrainy. Proszę by mieszkańcy na‐
szej gminy śledzili stronę internetową

Wizja Lokalna

www.wijewo.pl na której będą publikowa‐
ne informacje o wszystkich inicjatywach
mających na celu pomoc naszym sąsia‐
dom.
Przechodząc do spraw związanych w na‐
szą gminą cieszę się bardzo że po raz ko‐
lejny organizowany corocznie Bieg
Powstańczy zakończył się sukcesem.
Może cieszyć niesłabnące zainteresowanie
imprezą, które przełożyło się na grupę po‐
nad 300 osób zarejestrowanych do startu.
Napawa optymizmem aktywizacja lokalnej
społeczności przy tak ważnych dla nas ob‐
chodach
Powstania Wielkopolskiego.
Chciałbym podziękować wszystkim jed‐
nostkom,
organizacjom,
instytucjom
i sponsorom za pomoc w organizacji
III Biegu Powstańczego, z Wami zawsze
łatwiej dokonać czegoś wielkiego.
Niezmiennie, cały czas pracujemy nad tym
by pozyskać kolejne środki zewnętrzne
potrzebne do rozwoju. Podpisaliśmy kilka
umów, które zapewnią nam możliwość re‐
alizacji strategii, która zagwarantuje syste‐
matyczny i skoordynowany progres naszej
gminy.
Otrzymywane
finansowanie
i wsparcie przybliża nas do standardów
Europy Zachodniej.
Po raz pierwszy przy okazji Balu Wójta
zorganizowaliśmy Galę Sportu, na której

uhonorowaliśmy młodych mieszkańców
naszej gminy za wybitne osiągnięcia spor‐
towe. Podziękowaliśmy również rodzicom
i trenerom za wkład włożony w rozwój ta‐
lentów sportowych swoich podopiecznych.
Przyznanie nagród miało na celu podkreśle‐
nie znaczenia i roli sportu w gminie Wijewo
oraz podziękowanie za jej godne reprezen‐
towanie na sportowych arenach.
W lutym uruchomiono we Włoszakowicach
filię Wydziału Komunikacji Starostwa Po‐
wiatowego w Lesznie, w której istnieje
możliwość załatwienia spraw związanych
z rejestracją pojazdów. Po wcześniejszym
umówieniu wizyty drogą telefoniczną lub
online, mieszkańcy gminy Wijewo mogą
w szybki i łatwy sposób załatwić wyżej
wymienione sprawy urzędowe.
Proszę by w gazecie zwrócili Państwo
uwagę na informacje Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej dotyczące między in‐
nymi składania wniosków o świadczenia
wychowawcze 500+ czy też zmian w do‐
datkach osłonowych. O tym wszystkim
oraz innych ważnych sprawach mogą Pań‐
stwo przeczytać w nowym wydaniu Wizji
Lokalnej, zapraszam do lektury.

Dziękujemy wszystkim osobom i stowa‐
rzyszeniom pomagającym w organizacji
biegu, w szczególności Ochotniczym Stra‐
żom Pożarnym, Kołom Gospodyń Wiej‐
skich,
społeczności
Zespołu
Szkół
w Brennie, sołectwom w Wijewie i Brennie
oraz gmienie Włoszakowice za bezpłatne
udostępnienie tymczasowych barierek.

Dodatkowe podziękowania dla sponsorów:
Hotel Ostoja Chobienice, Hotel Toscania,
Hotel Sułkowski, Hotel Trzy Jeziora, Her‐
mes Sp. z o.o., Balcerzak Sp. z o.o., Weiss
Gym Włoszakowice, Studio Urody Wenus.
Do zobaczenia w przyszłym roku na
kolejnych zawodach!

Wójt Gminy Wijewo
Mieczysław Drożdżyński

dokończenie z pierwszej strony

 cieszymy się z dużego zainteresowania
biegiem, niesłabnącą liczbą zadowolonych
uczestników oraz aktywizacją lokalnej
społeczności przy tak ważnym wydarzeniu
jakim jest uczczenie zakończenia Powsta‐
nia Wielkopolskiego  ocenił Wójt gminy
Wijewo Pan Mieczysław Drożdżyński.

Organizatorzy III Biegu Powstańczego w Wijewie

Wizja Lokalna
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Obchody 103. rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego
Powstanie Wielkopolskie było i jest fun‐
damentem odrodzonej Polski. Nie byłoby
II Rzeczypospolitej, w jej ostatecznym
kształcie, gdyby nie determinacja, odwa‐
ga, bohaterstwo oraz dziesięciolecia pra‐
cy Wielkopolan.
14 lutego władze Gminy Wijewo, miesz‐
kańcy, delegacje, poczty sztandarowe
oraz społeczność Zespołu Szkół im. Po‐
wstańców Wielkopolskich uroczyście
upamiętniła 103. rocznicę zakończenia
Powstania Wielkopolskiego.
Przed pomnikiem Świętego Józefa w Wi‐
jewie oddana została cześć i chwała
uczestnikom Powstania Wielkopolskiego.
Odśpiewany został hymn państwowy,
złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.
Z tej okazji w Kościele pod wezwaniem
Świętej Jadwigi Śląskiej w Brennie od‐
prawiona została Msza Święta w intencji
społeczności Zespołu Szkół im. Powstań‐
ców Wielkopolskich oraz poległych
i zmarłych Powstańców Wielkopolskich.
Z powodu epidemii koronawirusa tego‐
roczne obchody 103. rocznicy zakończe‐
nia
Powstania Wielkopolskiego były
odmienne od tych z lat ubiegłych. Nieste‐
ty zaistniała sytuacja pandemiczna nie
pozwoliła na zorganizowanie uroczystej
akademii.
Aneta Bajon

Dofinansowanie Przebudowy Wiejskiego Domu Kultury w Brennie
25.01.2022 r. w Urzędzie Gminy Wijewo
gościliśmy Wicemarszałka Województwa
Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Gra‐
bowskiego oraz Radną Sejmiku Woje‐
wództwa Wielkopolskiego Panią Zofię
Szalczyk.
Tego dnia Wójt Gminy Wijewo wraz Wi‐
cemarszałkiem Województwa Wielkopol‐
skiego podpisali umowę o dofinansowanie
dot. „Przebudowy Wiejskiego Domu Kul‐
tury w miejscowości Brenno” w ramach
wspierania obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
20142020. Wartość dofinasowania to
64 729,00 zł.
Razem z przedstawicielami gminy Pan
Krzysztof Grabowski  Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego oraz Pani
Zofia Szalczyk  Radna Sejmiku Wojewó

dztwa Wielkopolskiego odwiedzili inwe‐
stycje zrealizowane dzięki wsparciu Sa‐
morządu Województwa Wielkopolskiego.
Wśród głównych punktów wizyty znalazły

się: altanka wraz z kompleksem rekreacyj‐
nym w miejscowości Potrzebowo oraz
drogi dojazdowe do gruntów rolnych.
Patrycja Babuszkiewicz
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Gala sportu na Balu Wójta w Zaborówcu
Dnia 5 lutego 2022 roku Pan Mieczy‐
sław Drożdżyński Wójt Gminy Wijewo
wraz z Panią Marią Rąk Przewodniczącą
Rady Gminy Wijewo podczas corocznego

za wybitne osiągnięcia sportowe została
przyznana po raz pierwszy w tym roku.
Jest dowodem uznania dla ciężkiej pracy
sportowców i wysiłku jaki włożyli

– Bartłomiej Piwowoński za wybitne
osiągnięcia sportowe w karate,
– Lena Nędza za wybitne osiągnięcia
sportowe w karate,

Balu Wójta dokonał uroczystego wręcze‐
nia nagród za wybitne osiągnięcia w spo‐
rcie w 2021 r. Każdy z wyróżnionych
sportowców otrzymał statuetkę, bukiet
kwiatów oraz dyplom za swoje osiągnię‐
cia, natomiast rodzice nagrodzonych
otrzymali oficjalne podziękowania za
trud i wysiłek włożony w rozwój sporto‐
wy swoich pociech.
Nagroda uznania Wójta Gminy Wijewo

w swoją pasję. Przyznanie nagród ma na
celu podkreślenie znaczenia i roli sportu
w gminie Wijewo oraz podziękowanie za‐
wodnikom za godne jej reprezentowanie
na sportowych arenach.
Wśród osób, które otrzymały Nagrodę
uznania Wójta Gminy Wijewo znaleźli
się:
– Martyna Skorupińska za wybitne
osiągnięcia sportowe w Judo,

– Piotr Dekiert za wybitne osiągnięcia
sportowe w tenisie stołowym,
– Robert Skrzypczak za wybitne osią‐
gnięcia sportowe w tenisie stołowym,
– Wiktoria Wieland za wybitne osią‐
gnięcia sportowe w karate,
– Sandra Kowalaszek za wybitne osią‐
gnięcia sportowe w tenisie stołowym.

Wizja Lokalna
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Dodatkowe wyróżnienie za osiągnięcia
sportowe w trójboju siłowym przyznano
Kamili Woźnej, która została złotą meda‐
listką Światowych Letnich Igrzysk Olim‐
piad Specjalnych w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich w trójboju siłowym
w 2019 r.
Wszystkim sportowcom gratulujemy i ży‐
czymy dalszych sukcesów oraz wytrwało‐
ści w rozwijaniu swojej pasji do sportu.
Gratulujemy trenerom którzy wynieśli na‐
grodzonych do obecnego poziomu sporto‐
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wego. Bądźmy wdzięczni rodzicom bez
wsparcia których nie byłby możliwy roz‐

wój sportowców z naszej gminy.
Aneta Bajon

Skrócone zestawienie zakończonych i nadal realizowanych
12.Zakończenie "Budowy sieci kanalizacji
inwestycji w 2021 roku.
sanitarnej w miejscowości Potrzebowo".
1."Wykonanie bieżni lekkoatletycznej
w ramach zadania pn. „Zagospodaro‐
wanie przestrzeni publicznej w Bren‐
nie na centrum sportowo  rekreacyjne
– etap II".
2."Zagospodarowanie przestrzeni publicz‐
nej w sołectwie Zaborówiec w ramach
realizacji zadania pn. „Budowa budyn‐
ku do obsługi imprez sportowych
w miejscowości Zaborówiec II etap".
3."Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultu‐
ry w Brennie poprzez zakup stołów
bankietowych".
4. Kompleksowa modernizacja oświetle‐
nia ulicznego wraz z infrastrukturą
techniczną drogową na terenie Gminy
Wijewo  dofinansowanie w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych.
5. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultu‐
ry w miejscowości Brenno  dofinan‐
sowanie w ramach Rządowego

Funduszu Polski Ład  Program Inwe‐
stycji Strategicznych.
6. Zakup autobusu szkolnego z napędem ni‐
skoemisyjnym z wielofunkcyjnym prze‐
znaczeniem, w tym zapobieganie,
profilaktyka i zwalczanie skutków z ob‐
szaru COVID19  dofinansowanie w ra‐
mach Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych.
7."Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury
w miejscowości Brenno".
8."Remont sali w Wiejskim Domu Kultu‐
ry w miejscowości Brenno".
9."Zakup inwestycyjny polegający na wy‐
posażeniu świetlicy opiekuńczowy‐
chowawczej w Gminie Wijewo".
10.Wsparcie w ramach programu „Labora‐
toria Przyszłości”  Szkoła Podstawo‐
wa w Wijewie: 70 000 zł, Szkoła
Podstawowa w Brennie: 60 000 zł.
11.Budowa chodnika na ul. Zachodniej
w Wijewie.

13.Wspieramy lokalną społeczność – Klub
Seniora w Gminie Wijewo!  otwarcie
Klubu Seniora w Gminie Wijewo.
14.Przebudowa dróg gminnych na terenie
Gminy Wijewo:
– "Przebudowa części drogi gminnej na
ul. Gen. Chłapowskiego w miejscowo‐
ści Wijewo",
– "Przebudowa części drogi gminnej
oznaczonej nr geodezyjnym 275 i 292
w miejscowości Radomyśl",
– "Przebudowa części drogi gminnej
oznaczonej nr geodezyjnym 350
w miejscowości Potrzebowo",
– "Przebudowa części drogi gminnej na
ul. Wiosennej w miejscowości Brenno".
15. "Zakup sadzonek drzew miododaj‐
nych".
16."Przebudowa części drogi gminnej na
ul. Okrężnej w miejscowości Brenno".
Patrycja Babuszkiewicz

D o f i n a n s ow a n i e n a w y p o s a ż e n i e ś w i e t l i c y o p i e k u ń c z o w y c h o w a w c z e j w g m i n i e W i j ew o
Gmina Wijewo otrzymała z budżetu Woje‐
wództwa Wielkopolskiego pomoc finansową
w formie dotacji celowej w wysokości 35
000,00 zł z przeznaczeniem na dofinanso‐
wanie własnych zadań inwestycyjnych i za‐
kupów
inwestycyjnych,
z
zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień pn.: „Zakup inwestycyjny pole‐
gający na wyposażeniu świetlicy opiekuńczo
wychowawczej w Gminie Wijewo”.
Zadanie realizowane jest w ramach Woje‐
wódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwią‐
zywania Problemów Alkoholowych dla

Województwa Wielkopolskiego na lata
20182022.
Zakup inwestycyjny wpisuje się w realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią‐
zywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
W ramach dotacji zostaną zakupione:
• projektor,
• wysokokontrastowy ekran elektryczny,
• laptop.
Wspierając proces edukacyjny, dzieci będą
mogły rozwijać szereg kompetencji między
innymi: możliwość rozwoju umiejętności

komputerowych oraz współpracy i współ‐
działania oraz komunikacji w grupie.
Zadanie dofinansowane ze środków Samo‐
rządu Województwa Wielkopolskiego w ra‐
mach
Wojewódzkiego
Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Województwa Wielko‐
polskiego na lata 20182022.
Patrycja Babuszkiewcz
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Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lesznie
we Włoszakowicach dla mieszkańców gminy Wijewo
W piątek 11 lutego 2022 r. uruchomiona zo‐
stała filia Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Lesznie, w której istnieje
możliwość załatwienia wyłącznie spraw
związanych z rejestracją pojazdów.
Filia Wydziału Komunikacji mieści się
w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice
przy ul. Kurpińskiego 29, wejście boczne na
parterze. Obsługa odbywa się po umówieniu
terminu wizyty na stronie internetowej po‐
wiatu leszczyńskiego, na której należy wy‐
brać jako miejsce wizyty filię we
Włoszakowicach:
https://bezkolejki.eu/powiatleszczynski
Możliwa jest także rejestracja telefoniczna 
w czwartki w godz. 7:30  9:00 pod nume‐
rem telefonu: 65 525 29 73.
Obsługa mieszkańców odbywać się będzie
w poniedziałki w godz. 8:00 – 15:30, a od
wtorku do piątku – w godz. 7:30 – 15:00.
Płatność za usługę będzie możliwa na miejscu
wyłącznie za pomocą karty płatniczej, można
także wcześniej opłacić ją przelewem.
W filii we Włoszakowicach prowadzone bę‐
dą tylko sprawy związane z rejestracją po‐
jazdów, natomiast kwestie wydawania praw
jazdy nadal będą obsługiwane w Wydziale

Komunikacji starostwa w Lesznie. Jeśli reje‐
stracja pojazdu rozpocznie się we Włoszako‐
wicach, to jej dokończenie musi nastąpić
także tam.
Uruchomienie filii we Włoszakowicach ma
usprawnić obsługę mieszkańców. Oferta ta
jest skierowana zwłaszcza do mieszkańców

gmin Włoszakowice i Wijewo, którzy
w sprawach rejestracji pojazdów nie będą już
musieli dojeżdżać do Leszna. Oczywiście
będą mogli z niej korzystać także inni miesz‐
kańcy powiatu, np. z zachodniej części gmi‐
ny Święciechowa.
Paulina Zając

Gmina Wijewo otrzymała wsparcie w ramach programu
„Laboratoria Przyszłości”
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edu‐
kacyjna realizowana przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki we współpracy z Cen‐
trum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Celem rządowego programu
jest wsparcie szkół podstawowych w bu‐
dowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (na‐
uka, technologia, inżynieria, sztuka oraz
matematyka), stworzenie nowoczesnej
szkoły, w której zajęcia będą prowadzone
w sposób ciekawy, angażujący uczniów
oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów
i rozwijaniu zainteresowań.
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na
zakup wyposażenia technicznego potrzeb‐
nego w kształtowaniu i rozwijaniu umie‐
jętności manualnych i technicznych,
umiejętności samodzielnego i krytycznego
myślenia, zdolności myślenia matema‐
tycznego oraz umiejętności w zakresie na‐
uk przyrodniczych, technologii i inży

nierii, stosowania technologii informa
cyjno  komunikacyjnych, jak również
pracy zespołowej, dobrej organizacji i dba‐
nia o porządek na stanowisku pracy oraz
radzenia sobie w życiu codziennym.
Maksymalna wysokość wsparcia dla szko‐
ły uzależniona została od liczby uczniów.
Nasze szkoły otrzymały łącznie 130 000
zł, w tym:
• Szkoła Podstawowa w Wijewie
 70 000,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Brennie
 60 000,00 zł
Uzyskane dofinansowanie stanowi 100 %
kosztów zadania. Wsparcie przekazywane
zostało w całości z góry, bez konieczności
wniesienia wkładu własnego. Jednym z wa‐
runków programu jest konieczność wydat‐
kowania co najmniej 60% wsparcia
otrzymanego przez szkołę do końca 2021 r.,
a nie więcej niż 40% – w 2022 r.
Nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia

szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje
zainteresowania nie tylko w ramach zajęć
obowiązkowych, ale i pozalekcyjnych.
Szkoły podstawowe, które otrzymały
wsparcie finansowe na zakup sprzętu tech‐
nicznego w ramach programu, zobowiąza‐
ne są do spełnienia określonych
wymogów, w tym również w zakresie
identyfikacji wizualnej.
Patrycja Babuszkiewicz
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Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenie
wychowawczego na okres
wychowawcze (500+) świadczenia
świadczeniowy
2021/2022
będzie
Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego
(tzw. 500+), niezależnie od okresu na jaki
będą składane, należy składać do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Od dnia
01.01.2022 r. ośrodki pomocy społecznej
już nie przyjmują wniosków na to
świadczenie.
Wypłata przyznanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

kontynuowana przez Ośrodek do końca
okresu na jaki zostało przyznane, czyli do
31 maja 2022 r.
Wnioski o świadczenie wychowawcze na
kolejny okres zasiłkowy (od 1 czerwca
2022 r. do 31 maja 2023 r.) można
składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.,
wyłącznie drogą elektroniczną.
Ewa Miś

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dodatek osłonowy
Od dnia 4 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Wijewie przyjmuje
wnioski w sprawie dodatku osłonowego.
Dodatek osłonowy ma na celu wsparcie fi‐
nansowe dla osób i rodzin w związku z ro‐
snącymi cenami energii, gazu i żywności.
Dodatek przysługuje gospodarstwu domo‐
wemu, którego przeciętne miesięczne do‐
chody nie przekraczają:
–w
gospodarstwie
jednoosobowym
2 100 zł
–w
gospodarstwie
wieloosobowym
1 500 zł na osobę (wszystkie osoby za‐
mieszkujące wspólnie, niezależnie od te‐
go
czy
są
spokrewnione
czy
niespokrewnione).
W przypadku wniosków złożonych do dnia
31.07.2022 r ustalenie przeciętnego mie‐
sięcznego dochodu następuje na podstawie
dochodów osiągniętych w roku 2020,

w przypadku wniosków złożonych od
01.08.2022 r. ustalenie przeciętnego mie‐
sięczne go dochodu następuje na podstawie
dochodów osiągnietych w roku 2021.
Wysokość wsparcia w ramach jednorazowe‐
go dodatku osłonowego wynosi:
– Dla jednoosobowego gospodarstwa do‐
mowego: 400 zł lub 500 zł, gdy głów‐
nym źródłem ogrzewania jest kocioł na
paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia wę‐
glowa, itp. – zasilane węglem lub paliwa‐
mi węglopochodnymi),
– Dla gospodarstwa 23 osobowego: 600 zł
lub 750 zł, gdy głównym źródłem ogrze‐
wania jest kocioł na paliwo stałe, komi‐
nek, koza, trzon kuchenny, kuchnia
węglowa itp.– zasilane węglem lub pali‐
wami węglopochodnymi),
– Dla gospodarstwa 45 osobowego: 850 zł
lub 1062,50 zł, gdy głównym źródłem

ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, kuchnia węglowa itp. –
zasilane węglem lub paliwami węglopo‐
chodnymi),
– Dla gospodarstwa 6 i więcej osobowe‐
go: 1150 zł lub 1437,50 zł, gdy głów‐
nym źródłem ogrzewania jest kocioł na
paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia
węglowa itp. – zasilane węglem lub pa‐
liwami węglopochodnymi).
Chcąc uzyskać świadczenie w podwyższonej
wysokości należy wcześniej zgłosić źródło
ogrzewania budynku do centralnej ewiden‐
cji emisyjności budynków w Urzędzie Gmi‐
ny w Wijewie (deklarcję można złożyć
elektroniecznie na stronie Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego lub papierowo
w Urzędzie Gminy Wijewo).
Wnioski można składać do 31 października
2022 r.
Ewa Miś
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X X X I I I i X I V S e s j a R a d y G m i n y W i j ew o
XXXIII Sesja - 29 grudnia 2021 r.
Podjęto uchwały w sprawie:
1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/246/2021 w sprawie
określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom
OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożar‐
niczych.
2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/247/2021 w sprawie
dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w za‐
kresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wijewo.
3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/248/2021 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieru‐
chomości gruntowej położonej w miejscowości Wijewo na
czas oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu za‐
warcia umowy.
4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/249/2021 w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności grun‐
towej.
5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/250/2021 w sprawie
przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszka‐
niowym zasobem Gminy Wijewo na lata 2022 – 2026.
6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/251/2021 w sprawie
zmiany uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Wijewo z dnia
10 grudnia 2020r. sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/252/2021 w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród
sportowych.
8. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/253/2021 w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
9. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/254/2021 w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na la‐
ta 2021-2042.
10.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/255/2021 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wijewo na lata 2022
–2042.
11.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/256/2021 w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Wijewo na 2022 rok.
12.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/257/2021 w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXII/240/2021 Rady Gminy Wijewo
z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie ustalenia zasad oblicza‐
nia oraz wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Wijewo.
13.Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIII/258/2021 w sprawie
zmiany uchwały NR XXVII/209/2021 Rady Gminy Wijewo
z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie utworzenia jednostki orga‐
nizacyjnej o nazwie „Klub Seniora w Gminie Wijewo”.

Na posiedzeniu Rady Gminy nie złożono żadnej interpelacji.
27 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Stałych Rady
Gminy Wijewo, podczas którego złożono wnioski w sprawie
utwardzenia dróg w miejscowości Potrzebowo, konserwacji
studzienek (sieci kanalizacyjnej deszczowej) w miejscowości
Potrzebowo oraz zakup znaków ostrzegawczych informujących
o ostrym zakręcie znajdującym się przy drodze powiatowej
nr 4755P obręb Potrzebowo.
XXXIV Sesja - 31 stycznia 2022 r.
Podjęto uchwały w sprawie:
1. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/259/2022 w sprawie
rozpatrzenia petycji.
2. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/260/2022 w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo- Socjalnej na 2022
rok.
3. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/261/2022 w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2022 rok.
4. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/262/2022 w sprawie
przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na
2022 rok.
5. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/263/2022 w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
6. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/264/2022 w sprawie
określenia wysokości ekwiwalentu wypłacanego członkom
OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożar‐
niczych.
7. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/265/2022 w sprawie
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Wijewie.
8. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/266/2022 w sprawie
wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulami‐
nu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
9. Uchwała Rady Gminy Wijewo Nr XXXIV/267/2022 w sprawie
zwolnień z podatku od nieruchomości.
Na posiedzeniu Rady Gminy złożono interpelację w sprawie
utrzymania rowu w odpowiednim stanie technicznym
znajdującym się w miejscowości Zaborówiec.
Treść protokołów z posiedzeń Rady Gminy Wijewo oraz treść pod‐
jętych uchwał jest dostępna na stronie internetowej http://
www.bip.wijewo.pl oraz formie papierowej w biurze Rady Gminy
pok. nr 17.
Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo
Maria Rąk
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Podsumowanie roku Referatu Budownictwa, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Wójt Gminy Wijewo w szczególności
z udziałem Referatu Budownictwa, Rol‐
nictwa i Ochrony Środowiska w roku
ubiegłym przeprowadził wiele postępo‐
wań. Do najważniejszego z nich w za‐
kresie
planowania
przestrzennego
należało
przygotowanie
Uchwały
w sprawie uchylenia uchwały nr XII/6
1/2003 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 li‐
stopada 2003 r. w sprawie zmiany miej‐
scowego planu ogólnego zagospo
darowania
przestrzennego
gminy
Wijewo, którą Rada Gminy Wijewo pod‐
jęła w dniu 23 marca 2021 r. Podjęcie
uchwały, która została utrzymana w mo‐
cy na podstawie Wyroku Wojewódzkie‐
go Sądu Administracyjnego w Poznaniu
skutkuje tym, że znaczna części Gminy
Wijewo nie jest objęta planem zagospo‐
darowania przestrzennego. Procedura ta
miała na celu uchylenie zapisów które
stopowały oraz zamykały możliwości
budownictwa w Naszej Gminie. Obecnie
dla terenów gdzie nie obowiązują zapisy
planów zagospodarowania przestrzenne‐
go wydawane są decyzje o warunkach za‐
budowy oraz decyzje lokalizacji celu
publicznego. Od maja do grudnia 2021 r.
wpłynęło 36 wniosków o wydanie decy‐
zji o warunki zabudowy oraz 11 wnio‐
sków o ustalenie warunków lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym. W zakresie planowania prze‐
strzennego wydano 155 zaświadczeń
o przeznaczeniu działki w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego,
39 wypisów i wyrysów z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzenne‐
go oraz 80 zaświadczeń o położeniu
działki w obszarze zdegradowanym i ob‐
szarze rewitalizacji oraz w obszarze spe‐
cjalnej strefy rewitalizacji.
Rada Gminy Wijewo podjęła w dniu 29
kwietnia 2021 Uchwałę nr XXVI/
195/2021 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w rejonie Zaborówiec. Plan za‐
gospodarowania przestrzennego znacz‐
nie ułatwi mieszkańcom i inwestorom
proces budowlany.
W roku 2021 Gmina Wijewo przystąpiła
do sporządzenia dwóch planów zagospo‐
darowania przestrzennego tj. „przystą‐
pienie do sporządzenia Miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „BrennoOstrów” oraz przy‐
stąpienie do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla części południowo – zachodniej wsi
Wijewo, gmina Wijewo. Sporządzenie
i uchwalenie przedmiotowych planów
zagospodarowania przestrzennego ma na
celu ułatwienie procesów inwestycyj‐
nych, budowlanych.
W roku 2021 zostały podjęte uchwały
w sprawie nadania ulic tj. w Wijewie ul.
Południowa, ul. Cicha i ul. Zacisze,
w miejscowości Miastko nazwy ulic
otrzymały Leszczynowa, Brzozowa, Bu‐
kowa, Olchowa, Jaworowa, Klonowa,
Harcerska. Nadanych zostało 49 nume‐
rów porządkowych dla budynków zloka‐
lizowanych na terenie całej gminy.
Wójt Gminy Wijewo za pośrednictwem
Referatu
Budownictwa,
Rolnictwa
i Ochrony Środowiska w roku 2021 roz‐
patrzył 21 wniosków w zakresie zajęcia
pasa drogowego, 22 wnioski dotyczące
wyrażenia zgody na umieszczenie urzą‐
dzenia w drodze gminnej oraz 31 wnio‐
sków w sprawie uzgodnienia lokalizacji
inwestycji w pasie drogowym. Dodatko‐
wo współdziałał i pośredniczył pomię‐
dzy
mieszkańcami
a
wykonawcą
w wymianie informacji dot. inwestycji
w drodze wojewódzkiej. W ramach prac
referatu przygotowano 30 decyzji za‐
twierdzających podział nieruchomości
oraz wydano 32 postanowienia stwier‐
dzające zgodność wstępnego projektu
podziału z przepisami.
Do Wójta Gminy Wijewo wpłynęło 111
zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, które
rosną na nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych i są usuwane
na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, 7 wniosków
o wydanie zezwolenia na usunięcie drze‐
wa lub krzewu oraz 1 wniosek o wyda‐
nie
decyzji
o
środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
W wyniku zawartego porozumienia
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Po‐
znaniu w ramach współpracy przy reali‐
zacji programu priorytetowego „Czyste

powietrze”, którego celem jest poprawa
jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych poprzez
wymianę źródeł ciepła i poprawę efek‐
tywności
energetycznej
budynków
mieszkalnych jednorodzinnych – uru‐
chomiony został Punkt Informacyjno
Konsultacyjny.
Poprzez bezpośrednią obsługę benefi‐
cjentów w w/w Punkcie w roku 2021
przygotowano i przekazano do dofinan‐
sowania 20 wniosków w zakresie nastę‐
pujących działań:
– wymiana kotła grzewczego,
– modernizacji instalacji CO oraz CWU,
– termomodernizacja ścian i dachu,
– wymiana stolarki okiennej i drzwio‐
wej,
– montaż fotowoltaiki
na łączną wartość dotacji: do 387 096 zł.
Przygotowano również 14 wniosków
o płatność za realizację w/w działań.
Referat
Budownictwa,
Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przygotował
3 wnioski o wydanie pozwolenia wodno‐
prawnego na szczególne korzystanie
z wód tj. na wycinkę trzciny i bagrowa‐
nie dna jeziora na jeziorze Breńskim
(2 wnioski) oraz na jeziorze Lincjusz
(1 wniosek). W ramach przygotowania
dokumentacji dla każdego wniosku opra‐
cowano operat wodno  prawny oraz kar‐
tę informacyjną przedsięwzięcia.
Referat
Budownictwa,
Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przygotował
wniosek o wydanie pozwolenia wodno
prawnego na wykonanie urządzenia
wodnego (slipu) na jeziorze Breńskim
w Brennie. W ramach przygotowania do‐
kumentacji opracowano operat wodno
prawny. Planowana inwestycja polegają‐
ca na wykonaniu slipu pozwoli na
zapewnienie
możliwości
szybkiego
i sprawnego zwodowania łodzi i ponto‐
nów przez służby ratownicze i funkcjo‐
nariuszy policji w ramach prowadzonych
działań ratunkowych i patrolowych oraz
sprawi, że tereny przyjeziorne zyskają na
atrakcyjności, z uwagi na możliwość
skorzystania z tego urządzenia przez
osoby trzecie.
Anna Włoczewska  Grys
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Gmina Wijewo - informacje za rok 2021
Na dzień 31.12.2021 r. Gminę Wijewo zamieszkiwało 3787 osób zameldowanych na pobyt stały.
Liczba mieszkańców w poszczehgólnych miejscowościach:
Wijewo

Brenno

1432

1258

Zaborówiec

Potrzebowo

Radomyśl

Miastko

Przylesie

386

192

131

57

331

Statystyka osób zameldowanych na pobyt stały:
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Razem

3726

3696

3725

3725

3747

3769

3786

3810

3813

3787

Dla porównania w roku 1990 gminę zamieszkiwało 3221 osób, a w roku 2000 już 3398 , przybyło 177 osób. W porównaniu
z rokiem 2010 gmina powiększyła się o 135 mieszkańców. W roku 2021 zanotowaliśmy spadek liczby mieszkańców o 26 osób.
Urodzenia
W 2021 r. zanotowano 48 urodzeń, w tym 26 chłopców i 22 dziewczynki.
Dla porównania:
w roku 2020 - 49 urodzeń, w tym 23 chłopców i 26 dziewczynek
w roku 2019 - 60 urodzeń, w tym 30 chłopców i 30 dziewczynek
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
Statystyki małżeństw
Rok

2017

Razem

27

2018

2019

2020

2021

33

22

18

26

Zgony
W 2021 r. zmarło 47 mieszkańców naszej gminy, 24 mężczyzn i 23 kobiety.
Dla porównania:
w roku 2020 - 43 osoby, w tym 32 mężczyzn i 11 kobiet
w roku 2019 - 37 osoby, w tym 17 mężczyzn i 20 kobiet
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 2021 r. przyjęto 213 wniosków o wydanie dowodów osobistych.
Rok

2017

2018

2019

2020

2021

Razem

592

321

311

187

213
Joanna Zając
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Najważniejsze wydarzenia Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Wijewo w okresie grudzień - luty 2021/2022
1. 30.12.2021 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Potrzebowo i OSP
Wijewo do kolizji drogowej w Potrzebowie.
2. 06.01.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Potrzebowo do plamy

10. 17.02.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do powalonego
drzewa na linię energetyczną we Włoszakowicach.
11. 17.02.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do zerwanej

oleju na drodze w Potrzebowie.
3. 17.01.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do powalonego
drzewa na drodze DW 305 w Wijewie.
4. 20.01.2022 r. OSP Wijewo transportowało osobę na szczepienie.
5. 30.01.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z
OSP Wijewo do
zabezpieczenia zerwanej linii energetycznej w Zaborówcu.
6. 30.01.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do powalonego
drzewa na drodze w Brennie.
7. 14.02.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do plamy oleju
na drodze DW 305 w Wijewie.
8. 17.02.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp OSP Wijewo do powalonego
drzewa na drodze w Miastku.
9. 17.02.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do powalonego
drzewa na domku letniskowym w Brenno - Ostrów .

instalacji fotowoltaicznej we Włoszakowicach.
12. 17.02.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do powalonego
drzewa na drodze we Włoszakowicach.
13. 19.02.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Wijewo do powalonego
drzewa na drodze DW 305 w Wijewie.
14. 19.02.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do powalonego
drzewa na drodze w Brenno – Ostrów.
15. 20.02.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do powalonego
drzewa na drodze w Brennie.
16. 21.02.2022 r. Stanowisko Kierowania Komendy Miejskiej PSP
w Lesznie zadysponowało zastęp z OSP Brenno do pochylonego
drzewa nad domem jednorodzinnym w Brennie.
Komendant Gminny
Leszek Wolniczak

Informacja w sprawie świadczenia ratowniczego dla strażaka
OSP (tzw. dodatek do emerytury)
niczych przed 1 stycznia 2022 r.
Art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r.
o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2490) przyznaje strażakowi
ratownikowi OSP świadczenie ratownicze
z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży
pożarnej.
Prawo do świadczenia ratowniczego
przysługuje strażakowi ratownikowi
OSP, który:
1.Czynnie uczestniczył w działaniach ra‐
towniczych lub akcjach ratowniczych:
• przypadku mężczyzn – przez co naj‐
mniej 25 lat,
• w przypadku kobiet – przez co najmniej
20 lat,
2.Oraz osiągnął:
• w przypadku mężczyzn – 65 rok życia,
• w przypadku kobiet – 60 rok życia.
Przez czynne uczestnictwo należy rozu‐
mieć bezpośredni udział co najmniej raz
w roku w działaniach ratowniczych lub
akcjach ratowniczych.
Ewidencję udziału strażaków ratowników
OSP w działaniach ratowniczych lub ak‐

cjach ratowniczych, obejmującą datę, nu‐
mer i miejsce podjętych działań
ratowniczych lub akcji ratowniczych oraz
imienny wykaz ich uczestników, prowadzi
właściwy komendant powiatowy (miejski)
PSP.
Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnic‐
twa w działaniach ratowniczych nie jest
wymagane zachowanie ciągłości wysługi
lat w OSP.
Świadczenie ratownicze, w formie decyzji
przyznaje komendant powiatowy (miejski)
PSP właściwy dla siedziby OSP strażaka
ratownika OSP na wniosek tego strażaka
ratownika OSP lub jego przedstawiciela
ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna
prawnego.
W dacie wejścia w życie ustawy wysokość
świadczenia ratowniczego została ustalona
na 200 zł. Kwota świadczenia ratowniczego
podlega corocznej waloryzacji.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE dotyczące
osób które były członkami OSP i brały
bezpośredni udział w działaniach ratow‐

Świadczenie ratownicze przysługuje rów‐
nież członkom ochotniczych straży pożar‐
nych, o których mowa w art. 19 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze‐
ciwpożarowej w brzmieniu obowiązującym
przed dniem wejścia w życie ustawy
o ochotniczych strażach pożarnych (art. 50
ustawy o ochotniczych strażach pożarnych)
– a więc osobom, które były członkami
OSP przed 1 stycznia 2022 r.
Prawo do świadczenia ratowniczego
przysługuje członkowi ochotniczej straży
pożarnej, który:
1.Brał bezpośredni udział w działaniach ra‐
towniczych:
• w przypadku mężczyzn – przez co naj‐
mniej 25 lat,
• w przypadku kobiet – przez co najmniej
20 lat,
2.Oraz ukończył:
• w przypadku mężczyzn – 65 lat,
• w przypadku kobiet – 60 lat.
Powyższe warunki należało spełnić do 31
stycznia 2021 r.
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Jeżeli osoba, która była członkiem OSP
nie spełniła powyższych przesłanek do 31
grudnia 2021 r. to okres, w którym brała
bezpośredni udział w działaniach ratowni‐
czych jako członek OSP może doliczyć do
okresu, w którym brała bezpośredni udział
w działaniach ratowniczych jako strażak
ratownik OSP, a więc po 1 stycznia 2022 r.
Osoba ubiegająca się o świadczenie ra‐
townicze musi wykazać stosowny okres
bezpośredniego udziału w działaniach ra‐
towniczych.
Potwierdzeniem bezpośredniego udziału
w działaniach ratowniczych jest:
• od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja
prowadzona przez PSP.
• od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia
2021 r. – dokumentacja prowadzona
przez PSP lub
pisemne oświadcze‐
nie 3 świadków.
• do 31 grudnia 2011 r. – pisemne
oświadczenie 3 świadków.
Zasady odnoszące się do osób powoły‐
wanych na świadków:
Co najmniej jednym ze świadków musi
być osoba, która pełniła funkcje publiczne
lub była zatrudniona w urzędzie obsługu‐
jącym organ administracji samorządowej
w okresie, który ma potwierdzić bezpo‐
średni udział wnioskodawcy w działaniach
ratowniczych.
Zgodnie z art. 115 § 19 k.k. osobą pełniącą
funkcję publiczną jest funkcjonariusz pu‐

bliczny, członek organu samorządowego,
osoba zatrudniona w jednostce organiza‐
cyjnej dysponującej środkami publiczny‐
mi, chyba że wykonuje wyłącznie
czynności usługowe, a także inna osoba,
której uprawnienia i obowiązki w zakresie
działalności publicznej są określone lub
uznane przez ustawę lub wiążącą Rzecz‐
pospolitą Polską umowę międzynarodową.
Z kolei na łamach ustawy z dnia 6 wrze‐
śnia 2002 r. o dostępie do informacji pu‐
blicznej pojęcie osoby pełniącej funkcję
publiczną winno być ujmowane szeroko
i nie ogranicza się tylko do funkcjonariu‐
szy publicznych, lecz obejmuje każdą oso‐
bę mającą związek z realizacją zadań
publicznych, a nawet dopiero ubiegającą
się o ich wypełnianie.
Za osobę pełniącą funkcję publiczną nale‐
ży uznać każdego, kto pełni funkcję w or‐
ganach władzy publicznej lub też
w strukturach osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobo‐
wości prawnej, jeżeli tylko funkcja ta ma
związek z dysponowaniem majątkiem
państwowym lub samorządowym albo za‐
rządzaniem sprawami związanymi z wy‐
konywaniem swych zadań przez władze
publiczne, a także inne podmioty, które tę
władzę realizują lub gospodarują mieniem
komunalnym lub majątkiem Skarbu Pań‐
stwa. Nie ma przy tym znaczenia, na jakiej
podstawie prawnej osoba wykonuje funk‐
cję publiczną (patrz: wyrok NSA z dnia 21
czerwca 2018 r., sygn. akt I OSK 169/18).

Wizja Lokalna

Ponadto świadkiem nie może być:
• małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstęp‐
ny lub powinowaty do drugiego stopnia
wnioskodawcy,
• osoba związana z wnioskodawcą tytu‐
łem przysposobienia, opieki lub kurate‐
li,
• osoba pozostająca wobec wnioskodaw‐
cy w stosunku podrzędności służbowej,
• osoba skazana prawomocnym wyro‐
kiem sądu za popełnione umyślnie
przestępstwo ścigane z oskarżenia pu‐
blicznego lub przestępstwo skarbowe.
Pisemne oświadczenie świadków, podle‐
ga weryfikacji przez właściwego wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) pod
względem jego wiarygodności, a następ‐
nie jest przekazywane do właściwego
komendanta powiatowego (miejskiego)
PSP w celu jego zatwierdzenia.
Oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
W celu weryfikacji oświadczenia organ
może wezwać wnioskodawcę do przeka‐
zania dodatkowych dokumentów.
Organ może odmówić potwierdzenia,
w przypadku gdy uzna, że oświadczenia
świadków lub przekazane dodatkowe do‐
kumenty nie są obiektywne lub w nienale‐
żyty
sposób
potwierdzają
fakt
bezpośredniego udziału wnioskodawcy
w działaniach ratowniczych.
Joanna Zając

Wystawa pn. "Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie"

29 grudnia 2021 r.odbyła się wystawa pn.
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wijewie na fotografiach.
Była to ostatnia część projektu, pod tym
samym tytułem, realizowanego w tym

roku przez OSP Wijewo. W ramach
projektu wydano też okolicznościową
publikację zawierającą rys historyczny
oraz fotografie. Projekt sfinansowany
został ze środków własnych OSP Wijewo

oraz Gminy Wijewo w ramach realizacji
zadania
publicznego
pn.
Historia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie na
fotografiach.
Informacje z profilu OSP Wijewo na Facebook.com
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Rocznica Zakończenia Powstania Wielkopolskiego

14 lutego delegacja z Samorządowego Przed‐
szkola w Wijewie uczciła 103. rocznicę zakoń‐

czenia Powstania Wielkopolskiego. Dzieci
z grupy "Jeżyków" wraz z Panią Dyrektor Do‐

Walentynki w Przedszkolu

we wspólnych zabawach z motywem ser‐
ca. Dużą atrakcją była poczta walentynko‐
wa. To był prawdziwy dzień miłości,
przyjaźni i życzliwości.

W Samorządowym Przedszkolu w Wije‐
wie obchodziliśmy Walentynki. Dzieci
przyszły ubrane na czerwono, kolorowały
walentynkowe obrazki oraz uczestniczyły

Natalia GnieżeńskaNadolna

Program Rozwoju Czytelnictwa
Samorządowe Przedszkole w Wijewie ma‐
jąc na uwadze rozwój przedszkola oraz
wychowanków przystąpiło do Narodowe‐
go Programu Rozwoju Czytelnictwa. Po
złożeniu wniosku, który został pozytywnie
rozpatrzony, otrzymało dotację celową na
zakup książek. Łączna kwota zakupu wy‐
niosła 3845,84 zł, w tym 3000 zł stanowi
dofinansowanie, a 845,94 zł środki wła‐
sne. Zakupiono 151 atrakcyjnych nowości
wydawniczych, które wzbogacą punkt bi‐
blioteczny w naszym przedszkolu oraz ką‐
ciki książki w salach. "Bo książki to
prawdziwi przyjaciele nawet jeśli nie ma

się lat wiele. Dzięki książkom od najmłod‐
szych lat można poznać cały piękny świat"
Anna CichowskaLewandowska

rotą Wolniczak oddały hołd oraz złożyły kwiaty
i znicze pod pomnikiem św. Józefa w Wijewie.
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Uroczystość wigilijna w przedszkolu
W Samorządowym Przedszkolu w Wijewie
w dniu 22.12.2021 r. odbyła się uroczysta
wigilia. W każdej sali pięknie ustrojono
stoły, dzieci były odświętnie ubrane i z nie‐
cierpliwością nasłuchiwały zbliżającego się
Gwiazdora. Każdy otrzymał świąteczną
paczkę, a dodatkowo Gwiazdor przygoto‐
wał niespodzianki  nowe wspólne zabawki
do każdej sali! Przy wtórze kolęd, w tej

świątecznej atmosferze wszyscy złożyli so‐
bie najlepsze życzenia. Najstarsze przed‐
szkolaki
postanowiły
zrobić
miłą
niespodziankę świąteczną i wszystkich
wprowadzić w atmosferę świąt Bożego Na‐
rodzenia. Przygotowały pod okiem swoich
pań Jasełka, które zostały nagrane i umiesz‐
czone na Facebooku naszego Przedszkola.
Pozostałe grupy nagrały świąteczne filmiki.

Bal przebierańców w przedszkolu

nie zadbały o wystrój sal i oprawę muzycz‐
ną. Do zabawy dzieci nie trzeba było
zachęcać! Wszyscy świetnie prezentowali się
w swoich przebraniach i tańczyli, tańczyli…
Przedszkolacy mieli zapewnioną też niespo‐
dziankę – PINIATĘ dla każdej z grup! Nie

18.02.2022 r. w Samorządowym Przedszko‐
lu w Wijewie jak co roku odbył się Bal Prze‐
bierańców, ale tym razem każda grupa
bawiła się tylko w swoim towarzystwie. Pa‐

Wizja Lokalna

Wszystkim przedszkolakom należą się
ogromne pochwały za zaangażowanie, na‐
uczone kolędy, układy taneczne, które
stworzyły świąteczną atmosferę.
Natalia GnieżeńskaNadolna

łatwo było ją rozbić, ale w końcu wszystkim
się to udało i zrobiło się słodko. To nie był
koniec atrakcji, były konkurencje, fotobudki,
zagadki a nawet pokaz mody! Głośno, kolo‐
rowo, uroczyście, karnawałowo!
Magdalena Piwowońska

Wizja Lokalna
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Święto patrony Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie
Społeczność Zespołu Szkół w Brennie we
współpracy z Wójtem Gminy Wijewo,
Radą Gminy Wijewo oraz Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Wijewie co roku
obchodzi swoje Święto Patrona Szkoły za‐
wsze w rocznicę podpisania Rozejmu
w Trewirze 16 lutego, który zakończył Po‐
wstanie Wielkopolskie w 1919 r.
W bieżącym roku uczniowie i nauczyciele
naszej szkoły uczcili tę rocznicę w nieco
inny sposób. 13 lutego włączyli się w or‐
ganizację III Biegu Powstańczego w Wije‐
wie, a 14 lutego delegacje pocztu
sztandarowego, Samorządu Uczniowskie‐
go, nauczycieli i rodziców wraz z innymi
przedstawicielami licznie przybyłych
pocztów i reprezentacji organizacji spo‐
łecznych złożyli hołd poległym Powstań‐
com Wielkopolskim przy pomniku Św.
Józefa w Wijewie. Następnie wraz
z mieszkańcami gminy i pocztami sztan‐
darami uczestniczyli we Mszy Świętej
sprawowanej w intencji poległych i zmar‐
łych Powstańców Wielkopolskich oraz
w intencji społeczności szkolnej. Dalsza
część obchodów odbyła się w salach lek‐
cyjnych i przed monitorami komputerów.
Każda klasa zapoznała się z najważniej‐
szymi informacjami na temat Powstania
Wielkopolskiego i symbolami szkoły. Nie‐
którzy tę wiedzę zgłębiali wcześniej, po‐
nieważ przed zajęciami odbył się szkolny
konkurs wiedzy o powstaniu, w którym
uczestniczyli w różnych kategoriach
uczniowie od klas najmłodszych do naj‐
starszych. Reprezentacja uczniów pod
opieką nauczycieli pamiętała również
o grobach Powstańców Wielkopolskich,
które znajdują się na breńskim cmentarzu.
Mogiły zostały uporządkowane i zapalono
na nich znicze. Za sprawą młodszych
uczniów zapłonęły znicze przy tablicy pa‐
miątkowej w holu szkoły oraz pod tablicą
upamiętniającą 150 miejscowych po‐

wstańców, a umieszczoną przy wejściu
głównym do szkoły. Zajęcia w tym dniu
odbywały się zgodnie z zaplanowanymi
działaniami w ramach projektu, tak więc
klasa 1. w grupach z wielkim zaangażowa‐
niem wykonywała prace plastyczne przy
wykorzystaniu różnych materiałów, two‐
rząc flagę powstańczą; klasa 2. wykonała
reprezentacyjne rozety powstańcze, nato‐
miast klasa 3. zgłębiała wiedzę, wykonując
z zapałem zadania z „Kreatywnej Ksią‐
żeczki o Powstaniu Wielkopolskim”, kla‐
sie 4. wielu emocji dostarczyła praktyczna
lekcja, podczas której uczniowie poznali
trudy wojskowe i powstańcze zaprezento‐
wane przez zaproszonego żołnierza Walde‐
mara Łukaszkiewicza.
Klasy starsze ze względu na charakter
obecnej nauki zdalnej swoje aktywności
wykonywały w warunkach domowych.
Klasa piąta oraz klasy siódme i klasy
szkoły branżowej tworzyły „Księgę Po‐
dziękowań dla Powstańców Wielkopol‐
skich”, która ukończona zostanie po
powrocie uczniów do nauczania stacjonar‐
nego. Uczniowie wyrażali swoją wdzięcz‐

ność tym, którzy wywalczyli dla nas
wolność. Za co dziękowali? W tym przy‐
padku ograniczała ich tylko wyobraźnia…
Klasy najstarsze przygotowywały krzy‐
żówki tematyczne w formie online. Każdy
z uczniów mógł też sprawdzić swoją wie‐
dzę w quizie o Powstaniu Wielkopolskim
oraz po wykonaniu krótkiego testu „Każdy
z nas jest powstańcem” mógł wygenero‐
wać swój certyfikat powstańca.
Świętowanie uczniom i nauczycielom
umilił słodki akcent – muffiny upieczone
przez radę rodziców oraz nauczycieli na‐
szej szkoły. Bardzo dziękuję wszystkim
pracownikom szkoły za przygotowane de‐
koracje,
prezentacje,
zaangażowanie
i opiekę podczas spotkań klasowych oraz
gościom, którzy uświetnili swoją obecno‐
ścią oficjalne obchody Święta Powstańców
Wielkopolskich, których zryw w 1918 r.
przyczynił się do zmiany przebiegu za‐
chodniej granicy. Gdyby nie oni, status
większości terenów Wielkopolski byłby
zupełnie inny.
Dorota Pytlik
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Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej
Uczniowie klas pierwszych szkół pod‐
stawowych w Gminie Wijewo wzięli
udział w uroczystości pasowania na czy‐
telnika biblioteki szkolnej. Aby zdobyć
bilet do biblioteki każdy przyszły raso‐
wy czytelnik musiał zmierzyć się z za‐
gadką dotyczącą bohatera bajki lub
baśni. Zadanie okazało się niezwykle ła‐
twe dla podróżujących po bibliotece
pierwszaków. Następnie poznawali nowe
słowa i rozwiązywali krzyżówkę, której
hasłem okazało się słowo – książka. Był
również czas na czytanie książek: „Fran‐
klin i książka z biblioteki”, "Basia w bi‐
bliotece".
Na
koniec
uczniowie
uroczyście złożyli przysięgę, że będą
korzystać z biblioteki i szanować książ‐
ki. Każdy czytelnik otrzymał na pamiąt‐
kę dyplom oraz Wyprawkę Czytelniczą

w ramach kampanii „Mała Książka –
wielki człowiek” Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przekazaną
przez Instytut Książki. Wyprawka skła‐
dała się z: książki „Pierwsze abecadło”
z tekstami najlepszych polskich autorów
dziecięcych, broszury „Książką połącze‐

ni, czyli uczymy się czytać razem”, która
jest poradnikiem dla rodziców jak
wspierać dziecko w nauce czytania, pla‐
kat z literami do wycinania „Kreatywny
alfabet”.
Aldona Defitowska

Pomoc Zespołu Szkół w Brennie w organizacji III Biegu Powstańczego w Wijewie
W 103. rocznicę zakończenia Powstania
Wielkopolskiego, 13 lutego odbył się III
Bieg Powstańczy w Wijewie zorganizo‐
wany przez Wójta Gminy Wijewo,
Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie
i Społeczność Zespołu Szkół im. Po‐
wstańców Wielkopolskich w Brennie.
W tym dniu wolontariusze Szkolnego
Koła Wolontariatu "Młodzi Pomagacze"
szkoły w Brennie, której powstańcy
wielkopolscy patronują, wspomagali
pracę biura zawodów wydając odpo‐
wiednie numery zawodnikom, udzielając
pomocy i wskazówek przy zapisach. By‐
li również obecni przy wręczaniu pa‐
miątkowych medali przybywającym na
metę zawodnikom. Nie mniej zaangażo‐
wania wykazali wolontariusze przy ude‐
korowanych w biało  czerwone barwy
stanowiskach z wodą
dla biegaczy
wzdłuż trasy biegu, które były także
punktami kibica.
Wszystkim wolontariuszom serdecznie
dziękuję za poświęcony czas i zaangażo‐
wanie, a sportowców i fanów biegania
zapraszamy za rok.
Aldona Defitowska
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Sukces Janka w konkursie

Korona dla Króla Stasia
14 stycznia do szkoły w Wijewie zawitał
karnawał. Na klasowych balach przebie‐
rańców brylowały wróżki, piloci, strażacy,
rolnicy, królewny i mnóstwo rozmaitych
postaci bajkowych. Ostatni dzień przed fe‐
riami był też okazją do wręczenia nagród
laureatom konkursu plastycznego „Korona

dla Króla Stasia”. Na konkurs wpłynęły 22
korony. Wszystkie były śliczne i pomysło‐
wo ozdobione. Najpiękniejszą koronę wy‐
konała Dorota Knop z klasy IIa.
Barbara Czaińska

Jan Masłowski z klasy 1b uzyskał wyróż‐
nienie w Ogólnopolskim Konkursie Pla‐
stycznym tygodnika "Angorka". Zadaniem
konkursowym było wykonanie wydzieran‐
ki "Moja wymarzona, kolorowa zima".
Gratulacje dla Janka za sukces! Podzięko‐
wania dla rodziców za wspieranie syna
w realizowaniu jednej z wielu pasji.
Barbara Czaińska

Wręczenie nagród w konkursie
Z końcem grudnia 2021 r., w bibliotece pu‐
blicznej w Wijewie, odbyło się z uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.
„Jesienne Cuda”. Organizatorem konkursu
byli Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wije‐
wie.
Celem konkursu było rozwijanie kreatyw‐
ności, uzdolnień plastycznych oraz wrażli‐
wości artystycznej dzieci a także
propagowanie wśród dzieci różnych tech‐
nik plastycznych jako środka wypowiedzi

plastycznej. Z przyjemnością oglądaliśmy
kreatywne pomysły młodych uczestników
przelane na papier. Mamy nadzieję, że dzie‐
ci dalej będą rozwijać plastyczną twór‐
czość. Takiej kreatywności możemy im
tylko pozazdrościć!
W konkursie plastycznym wzięło udział po‐
nad 40 dzieci. Jury konkursowe po długich
naradach wyłoniło następujących zwycięz‐
ców:
I miejsce – Bartosz Dorosz
II miejsce – Amelia Drożdżyńska
III miejsce – Maria Piasna
Ponadto wyróżnienia otrzymali:

 Oliwia Napieralska
 Oliwia Kaźmierczak
 Julia Pawlicka
 Blanka John
 Gabriela Foksowicz
 Rozalia Zając
Wszystkim uczestnikom gratulujemy po‐
mysłowości, wytrwałości i talentu pla‐
stycznego.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, któ‐
rzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w kon‐
kursie. Zwycięzcom gratulujemy i za
chęcamy do wzięcia udziału w naszych
przyszłych konkursach.
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Nowości w bibliotece
„Porzuciłam islam muszę umrzeć”
Margielewski Marcin
Straciła wiarę w Boga, teraz może rów‐
nież stracić za to życie. Wstrząsająca
opowieść Saudyjki, która za odrzucenie
islamu została skazana na śmierć.
Farita od dziecka była ciekawa świata
i zadawała wiele pytań dotyczących reli‐
gii, w której ją wychowywano. W przeci‐
wieństwie do większości grzecznych
i cichych muzułmańskich dziewczynek,
ku irytacji jej pobożnych bliskich i na‐
uczycieli, wiecznie dociekała prawdy.
Nie zadowalały jej cytowane w odpowie‐
dzi fragmenty Koranu. Wręcz przeciwnie,
rodziły jeszcze więcej pytań. Kwestiono‐
wanie słów proroka nie jest w jednak
Arabii Saudyjskiej bezpiecznym zaję‐
ciem. Wątpliwości spowodowały, że nie
była w stanie utrzymać wiary w przedsta‐
wiany przez islam porządek świata. Mu‐
siała uciekać ze swojego kraju.
Odrzucając wiarę, automatycznie spro‐
wadziła na siebie wyrok śmierci, ale za‐
nim orzeczono go oficjalnie, nakaz
uśmiercenia Farity wydał jej własny oj‐
ciec. Jej brat podjął się jego wykonania.
Przez wiele lat Farita ukrywała się w Eu‐
ropie. Kiedy dowiedziała się o śmierci oj‐
ca,
odetchnęła
z
ulgą,
ale
przedwcześnie… Teraz nikt już wyroku
na nią nie odwoła.
Poruszająca, trzymająca w napięciu i nieste‐
ty prawdziwa historia jednej z wielu kobiet,
które za swoje prawo do wolności zapłaciły
wysoką, a czasami najwyższą cenę.

„Kamień w wodę. Makowa spódnica”
Mąkosa Zofia
W czasach, gdy kobiety nie powinny rzucać
się w oczy, ona nosiła makową spódnicę
Jest rok 1647. Za kilka lat Rzeczpospolitą
zaleje szwedzki potop. Na razie mieszkańcy
polskiej wsi leżącej na pograniczu z Bran‐
denburgią i Śląskiem cieszą się pokojem.
Pewnego dnia znika Dorota, córka miejsco‐
wej zielarki, Wigi, pozostawia dwuletnią có‐
reczkę. Prócz Wigi nikogo to nie martwi.
Wszak taki powinien być los dziewczyny,
która prowokowała otoczenie spódnicą
w kolorze polnych maków i pragnęła czegoś
więcej, niż należy się wiejskim kobietom.
Tymczasem trzech wysłanników królowej
Ludwiki Marii Gonzagi, przemierzając
Brandenburgię spustoszoną przez wojnę
trzydziestoletnią, znajduje małego chłopca.
Nikt nie wie, kim jest i jak się znalazł na
ponurym bezludziu.
Losy bohaterów splatają się w jednym
miejscu, w Karge. Odtąd ono będzie sceną
ich zmagań z wojną, zarazą, ludzką zawi‐
ścią i ponurymi tajemnicami. Nie udźwi‐
gnęliby tego wszystkiego, gdyby nie
przyjaźń, lojalność, miłość i marzenia po‐
zwalające wierzyć w lepszą przyszłość.
„Małe zbrodnie” Majcher Magdalena
W 2000 roku w niewielkiej wsi na Mazowszu
zostały znalezione zwłoki noworodków. Spra‐
wa spotkała się z ogromnym zainteresowa‐
niem mediów. Do Wrotnowa przyjechali
dziennikarze z lokalnych i krajowych stacji
telewizyjnych. O makabrycznym znalezisku
pisały również raczkujące dopiero w Polsce
portale internetowe. Szybko zatrzymano mat‐
kę dzieci, sprawa ucichła, a akta pokrył kurz.

„Porzuciłam islam muszę umrzeć”

„Kamień w wodę. Makowa spódnica”

Margielewski Marcin

Mąkosa Zofia
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Magdalena Majcher sięgnęła do akt sądo‐
wych, aby odtworzyć historię kobiety, którą
Media i społeczeństwo okrzyknęły dziecio‐
bójczynią. To powieść o codziennym drama‐
cie, który doprowadził do tragedii. Dramacie,
któremu można było zapobiec, gdyby inni nie
odwracali wzroku i nie zatykali uszu.
Małe zbrodnie to inspirowana prawdziwymi
wydarzeniami powieść, która jest jak życie –
nigdy nie czarno  białe.
„Jedno życzenie” Sparks Nicholas
Historia pierwszej miłości, której ślad po‐
zostaje w nas na zawsze, i o decyzjach, któ‐
rych skutki odczuwamy przez całe życie.
Maggie Dawes nie opowiadała tej historii
od lat. Dawno temu po raz pierwszy na‐
prawdę się zakochała. Miała wtedy szesna‐
ście lat i była daleko od domu. Wysłano ją
do małej miejscowości na jednej z wysp
w Karolinie Północnej, by tam oczekiwała
narodzin swojego dziecka. Planowała oddać
je do adopcji. Przystojny i inteligentny Bry‐
ce Trickett nie oceniał tej decyzji. Pokazał
za to Maggie, jak robić dobre zdjęcia, za‐
szczepił w niej miłość do fotografii i do at‐
mosfery sennych miasteczek. Ich pierwszy
pocałunek był idealny. A uczucie − jedyne
w swoim rodzaju.
Teraz Maggie jest słynną fotografką po‐
dróżniczą. Dzieli czas między swoją nowo‐
jorską
galerię
a
wyprawy
do
najodleglejszych zakątków świata. Ale
pewna rozmowa ze spotkaną na plaży ko‐
bietą wywróci jej życie do góry nogami.
Maggie będzie musiała zmierzyć się z tym,
co nieuniknione, lecz uświadomi sobie tak‐
że, że ma jedno życzenie, które bardzo chce
spełnić.

„Małe zbrodnie” Majcher Magdalena

„Jedno życzenie” Sparks Nicholas
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Opowieści z czerwonych szkół - Fundacja Nasze Podwórko
"Zaborówiec powiat Leszczyński, gmina Wijewo"
Budowę szkoły z czerwonej cegły z Zabo‐
rówcu zakończono w lipcu 1904 roku. Od po‐
czątku swego istnienia szkoła była placówką
dla dzieci wyznania katolickiego (w państwie
pruskim edukacja na szczeblu elementarnym
miała charakter wyznaniowy). W jednej poło‐
wie budynku mieściła się klasa szkolna,
w drugiej części znajdowało się mieszkanie
dla nauczyciela. 18 września 1905 roku posa‐
dę w Zaborówcu objął Stanisław Witkowski,
który pracował w miejscowej szkole do 1 paź‐
dziernika 1940 roku. Corocznie naukę podej‐
mowało od 4 do 10 dzieci. W latach
19101913 w Zaborówcu uczył Erich Müller.
Po nim posadę nauczycielską objął Robert
Scholle, który pracował do momentu powoła‐
nia do wojska w 1915 roku. Pan Scholle nie
przeżył wojny, zmarł w szpitalu polowym
w Rosji wskutek odniesionych na froncie ran.
W 1916 pracę rozpoczął Jan Jakubowicz, któ‐
ry uczył w Zaborówcu do roku 1919. Pierw‐
szym nauczycielem w wolnej Polsce był Jan
Tyczewicz. Natomiast 1 lutego 1921 roku
pracę w Zaborówcu podjął Józef Chmielew‐
ski. W okresie działalności kierownika
Chmielewskiego szkoła szczególnie uroczy‐
ście obchodziła wszelkie uroczystości pań‐
stwowe. Nauczyciel ten doprowadził także do
gruntownego remontu budynku szkolnego –

odnowiono klasę, mieszkanie nauczycielskie,
naprawiono płoty i dach. Józef Chmielewski
pracował w Zaborówcu do 1 listopada 1925
roku. Jego następcą został Piotr Kochański,
który założył we wsi Kółko Śpiewacze „Lut‐
nia”, a konstytuując pracę poprzedników, wy‐
stawił z młodzieżą kilkanaście sztuk
teatralnych. W 1926 roku szkoła wzięła udział
w ogólnopolskiej akcji składania podpisów
pod gratulacjami dla narodu amerykańskiego
z okazji 150. rocznicy ogłoszenia amerykań‐
skiej Deklaracji Niepodległości. Kolejnymi
nauczycielami byli Józef Noskowiak, a po
nim Ludwik Stępczak. Obaj pracowali krótko.
W październiku 1929 roku zatrudniony w Za‐
borówcu został Józef Stępczak (brat Ludwi‐
ka), który w pierwszym okresie swojej pracy
założył dwie organizacje uczniowskie: Szkol‐
ne Koło Ligi Powietrznej i Przeciwgazowej
oraz Koło Miłośników Przyrody i Opieki Nad
Zwierzętami. Na początku lat 30.XX wieku
do szkoły uczęszczało około 40 dzieci.
W październiku 1930 pojawił się w Zaborów‐
cu pierwszy aparat radiowy, który został zain‐
stalowany w mieszkaniu nauczycielskim.
W 1932 roku założono w szkole Związek
Strzelecki oraz kółko Czerwonego Krzyża.
W kolejnych latach liczba uczniów wynosiła
około 50. Szkoła służyła nie tylko nauce. 16

Budynek dawnej szkoły w Zaborówcu, rok 2004,
fot. B.Czaińska.

września 1930 odbyło się w niej, jako lokalu
wyborczym, głosowanie do Sejmu Rzeczpo‐
spolitej, a 23 listopada 1930 roku głosowanie
do Senatu. Józef Stępczak pracował w szkole
w Zaborówcu do wybuchu II wojny świato‐
wej.
Obecnie budynek nie pełni funkcji edukacyj‐
nych.
Opracowano na podstawie:
Barbara Czaińska, Dzieje szkoły w Brennie, roz‐
dział: Funkcjonowanie Szkoły Katolickiej w Zabo‐
rówcu (praca magisterska)
Rzepecki Ludwik, Obraz katolickich szkół elemen‐
tarnych objętych Archidiecezjami Gnieźnieńską i
Poznańską oraz Diecezjami Chełmińską i Warmiń‐
ska, Poznań 1867
www.polska1926.pl
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