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1 LUTEGO 2019R OFICJALNIE OTWARTO
DZIENNY DOM SENIORA W DOMASŁOWIE

Dzienny Dom Seniora w Domasłowie 
funkcjonuje już cały miesiąc. W tym czasie 
ze względu na ograniczone warunki lokalowe 
Wójt Gminy Perzów Danuta Froń kolejno 
zapraszała na spotkanie z pensjonariuszami 
między innymi sołtysów z terenu gminy 
Perzów,  przewodniczące KGW, prezesów 
stowarzyszeń i organizacji, dyrektorów 
jednostek organizacyjnych.  1 lutego 
w Dziennym Domu Seniora spotkali się 
z pensjonariuszami zaproszeni goście, między 
innymi: Minister Andżelika Możdżanowska, 

poseł Tomasz Ławniczak, starosta powiatu kępińskiego Robert Kieruzal oraz Radni Rady Gminy 
Perzów. Zaproszeni goście wraz z Wójtem Gminy Danutą Froń oraz kierownikiem inwestycji 
Piotrem Prędkim dokonali symbolicznego otwarcia budynku. Obiekt został także poświęcony 
przez ks. Arkadiusza Wieczorka, proboszcza parafii Domasłów. W swoim wystąpieniu Wójt 
Gminy Perzów nawiązała do historii: „Szkoła w Domasłowie została oddana do użytku 1938r. 
wzniesiona dzięki pracy i ofiarności ludu śląskiego, który niejednokrotnie w tamtych czasach 
deklarował swoją patriotyczna postawę. W 20 rocznicę odzyskania niepodległości gmina 
Perzów obchodziła piękną uroczystość poświęcenia i oddania do użytku 2 szkół, w tym właśnie 
szkoły w Domasłowie. Po likwidacji szkoły w związku z reformą szkolnictwa budynek stał pusty. 
W setną rocznicę odzyskania niepodległości oddajemy mieszkańcom odnowiony budynek. 
Udało nam się go wyremontować i oddać do użytku seniorom. Ma to bardzo symboliczny 
wymiar”. 
Uroczystość uświetnił swoimi występami kwartet męski z zespołu Perzowianie.
Dzienny Dom Seniora w Domasłowie mieści się na parterze budynku po byłej szkole 
podstawowej w Domasłowie. Budynek dysponuje salką do ćwiczeń, jest pokój dzienny 
z aneksem kuchennym, pokój pielęgniarki, szatnia, toalety, pomieszczenie gospodarcze.
 Sala ćwiczeń jest wyposażona w akcesoria do ćwiczeń rehabilitacyjnych i sprzęt gimnastyczny. 
W pokoju dziennym jest telewizor, komputer z dostępem do internetu, sprzęt kuchenny, 
między innymi: lodówka, kuchenka, zmywarka, Gmina Perzów pozyskała, na utworzenie 
Dziennego Domu Seniora w Domasłowie dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior” 
Obecnie Dom jest miejscem spotkań seniorów z gminy Perzów, nieaktywnych zawodowo, 

którzy ukończyli 60 rok życia. W Dziennym Domu 
Seniora mają zapewnioną opiekę, zajęcia artystyczne, 
komputerowe i gimnastyczne. Zatrudniony jest 
fizjoterapeuta, pielęgniarka. Seniorzy korzystają 
również z ciepłego posiłku. 

JR
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Drodzy Mieszkańcy 
Wraz z nowym rokiem otwarliśmy następny rozdział w historii 
naszej gminy. Przed nami kolejne wyzwania. Z początkiem roku 
przystąpiliśmy do realizacji budżetu na 2019 rok, który radni 
przyjęli w grudniu ubiegłego roku. Nasze siły będą 
skoncentrowane na rozwoju infrastruktury, niezbędna jest 
rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej i wodociągowej oraz 
budowa nowych dróg, ale przede wszystkim remonty i już 
istniejących. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować 
inwestycje drogowe, które planujemy z Powiatem Kępińskim 
jako zarządcą dróg powiatowych na terenie gminy Perzów. 
Ważnym działaniem będzie budowa przedszkola przy Szkole 
Podstawowej w Trębaczowie. Szkołę Podstawową w Perzowie 
czeka termomodernizacja – ocieplenie budynku oraz wymiana 
okien i drzwi.
Na przełomie grudnia i stycznia życie sołeckie nabrało 
rumieńców. W tym czasie w  każdym sołectwie w gminie odbyły 
się wybory sołeckie. Dziś wiemy, że mieszkańcy wybrali 
4 nowych sołtysów, pozostałych pięciu będzie kontynuowało 
swoją działalność społeczną przez kolejne 5 lat. Obowiązków 
sołeckich jest sporo i trzymam mocno kciuki, aby każdy sołtys 
szybko wdrożył się w sprawy swojej wsi. Jednocześnie dziękuję 
sołtysom, którzy nie zostali wybrani na kolejną kadencję, 
za współpracę oraz pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej 

społeczności. Bez Waszej pomocy nie udałoby się tak wiele zrobić. 
W tym numerze można przeczytać również o zimowych feriach, które w tym roku przypadły w styczniu. GOK 
w Perzowie i Biblioteka Publiczna zaplanowały wiele ciekawych zajęć dla dzieci, które spędzały ferie w domu, 
o tym można przeczytać na stronie 
Od 31 grudnia 2018r. funkcjonuje Dom Seniora w Domasłowie, a 1 lutego 2019r. miało miejsce jego uroczyste 
otwarcie. Seniorzy w naszej gminie mają w sobie mnóstwo energii i pogody ducha, cieszę się, że powstało takie 
miejsce. Na stronie  zamieściliśmy relację z życia Domu Seniora. Przed nami Gminny Dzień Kobiet połączony 
z obchodami Dnia Sołtysa i Dnia Mężczyzn. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich na wieczór włoski, 
które odbędzie się z tej okazji 10 marca 2019 roku w GOK w Perzowie.

Przyjemnej lektury!

Danuta Froń

          Wójt Gminy Perzów

10. 

8

CO? GDZIE? KIEDY? w naszej gminie

Prezentacje teatralne dzieci i młodzieży 28
MARCA

Gminne Śniadanie Wielkanocne w Trębaczowie 14
KWIETNIA

termin płatności za odpady komunalne 
– dot. 03.- 04.2019r.15

KWIETNIA

10
MARCA

Koncert z okazji Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn 
i Dnia Sołtysa
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W dniu 21 stycznia 2019r. w GOK w Perzowie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Wójt Gminy Perzów, 
Sekretarz Gminy, Dyrektor GOK oraz pracowników UG z wybranymi na nową kadencję Sołtysami Sołectw z terenu 
gminy. 
Zebranie rozpoczęło się od omówienia kalendarza imprez planowanych w 2019 roku. Ustalono, że śniadanie 
wielkanocne odbędzie się 14 kwietnia w Trębaczowie, dożynki gminne w tym roku odbędą się w Turkowach 
14 września, a wigilię gminną zorganizuje sołectwo Miechów 15 grudnia. Ponadto od 15 do 19 maja gmina będzie 
gościła delegację z zaprzyjaźnionej Gminy Drebber, a Dni Gminy Perzów zostaną zorganizowane 22-23 czerwca. 
W kolejnym punkcie Sekretarz Gminy zapoznała gospodarzy sołectw z projektami uchwał w sprawie nadania 
statutów sołectwom:  Brzezie, Domasłów, Koza Wielka, Miechów, Perzów, Słupia pod Bralinem, Trębaczów, 
Turkowy, Zbyczyna, które poddane były konsultacjom trwającym od 18 do 25 stycznia br. Następnie Sołtysi 
wybrani na nową kadencję zostali zapoznani z przepisami RODO. 
Ponadto dyskutowano o czystości powietrza, programie ,,czyste powietrze”, i o zmianie gospodarowania 
odpadami.

WN

PIERWSZE ZEBRANIE Z SOŁTYSAMI

IV SESJA RADY GMINY PERZÓW 
W dniu 31 stycznia 2019 roku odbyła się IV sesja Rady Gminy Perzów. Porządek obrad 
obejmował 24 punkty. Przed przystąpieniem do obrad radni uczcili minutą ciszy 
pamięć zmarłego prezesa OSP Perzów Jana Szpunara. Następnie wysłuchano 
sprawozdania Wójt i Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie 
międzysesyjnym, po czym przystąpiono do realizacji porządku obrad.  Radni podjęli 
uchwały związane z programem ,,Posiłek w szkole i w domu”, który ma na celu 
ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Następnie przyjęto 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Perzów w 2019 roku. Na ten rok na realizację zadań 
polegających w szczególności na: zadaniach realizowanych przez schronisko 

dla zwierząt w ramach Programu, opiekę nad wolnożyjącymi kotami, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 
w przypadku zdarzeń drogowych poprzez zawarcie umowy z zakładem leczniczym, przeznaczono 12000 zł. 
Po konsultacjach projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Perzów, przeprowadzonych 
w terminie od 18 do 25 stycznia br. radni nadali statuty sołectwom: Brzezie, Domasłów, Koza Wielka, Miechów, 
Perzów, Słupia pod Bralinem, Trębaczów, Turkowy, Zbyczyna. Zgodnie z przepisami ustaw: o podatku rolnym,
 o podatku  leśnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zarządzono uchwałą pobór podatku
 w drodze inkasa. Na inkasentów poszczególnych sołectw wyznaczono sołtysów, określając jednocześnie 
obszar poboru  oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso, które wynosi 5% od sumy zainkasowanych kwot.
Rajcy przyjęli również plan pracy Rady Gminy Perzów, plany pracy komisji stałych oraz zatwierdzili plan pracy 
Komisji Rewizyjnej.
Ostatnią z podjętych  uchwał było wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej gminy na 2019 rok, które 
polegały głównie na przyjęciu zmian do funduszu sołeckiego wynikających  ze złożonych przez sołectwa wniosków o zmianę przedsięwzięć w funduszu 
sołeckim oraz zapewnienie środków w budżecie na wkład własny do wniosków aplikacyjnych do programu ,,Wielkopolskiej Odnowy Wsi”. W wolnych 
głosach i wnioskach poruszono temat trudności z dostępem do lekarza rodzinnego oraz możliwości organizacji zajęć na pływalni, na które gmina 
pozyskała środki zewnętrzne.

WN

ZNAMY JUŻ WSZYSTKICH SOŁTYSÓW  W GMINIE PERZÓW

W związku z nową kadencją samorządową 2018-2023, od 3 grudnia 2018r. do 10 stycznia 2019r., we wszystkich sołectwach Gminy Perzów odbywały się zebrania 

wiejskie sprawozdawczo-wyborcze. Mieszkańcy sołectw wysłuchali sprawozdań z działalności Sołtysów i Rad Sołeckich za ubiegłą kadencję oraz dokonali wyboru 

Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję 2018-2023. W wyniku przeprowadzonych wyborów w czterech  sołectwach wybrano nowych sołtysów, 

w pozostałych pięciu funkcja ta została powierzona dotychczasowym gospodarzom wsi. 

W każdym zebraniu uczestniczyła Danuta Froń - Wójt Gminy Perzów.

Poniżej zestawienie sołtysów w Gminie Perzów na lata 2018-2023:

1. Sołectwo Brzezie – Ireneusz Poślod,

2. Sołectwo Domasłów – Anna Jagiełło,

3. Sołectwo Koza Wielka – Przemysław Łytka,

4. Sołectwo Miechów – Bogdan Wieczorek,

5. Sołectwo Perzów – Longina Biały,

6. Sołectwo Słupia pod Bralinem – Małgorzata Menzel,

7. Sołectwo Trębaczów – Cyryla Pietrus,

8. Sołectwo Turkowy - Marek Ostrowski,

9. Sołectwo Zbyczyna – Grzegorz Sobieraj.

NW
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Jak co roku Wójt Gminy Perzów przeznaczyła środki z budżetu Gminy na wsparcie realizacji zadań publicznych
 dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.
W 2019 roku do otwartego konkursu ofert przystąpiły cztery organizacje. Wszystkim stowarzyszeniom, 
które złożyły oferty, została udzielona dotacja.
Ogólna kwota wsparcia na działalność w zakresie sportu w wysokości 65000,00 zł została rozdysponowana 
pomiędzy Ludowy Zespół Sportowy „POGOŃ” Trębaczów z prezesem Rajmundem Radajewskim na czele, który 
otrzymał 45300,00 zł na szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną i uczestnictwa w rozgrywkach sportowych oraz Klub 
Karate KAMINARI Perzów pod przewodnictwem prezesa Pana Łukasza Lulka, który otrzymał kwotę 19700,00 zł 
na popularyzowanie dyscypliny sportowej karate 
oraz  między innymi organizację zajęć z samoobrony 
i  p ier wsze j  p o mo cy  p rowad zo n e  p rzez  
profesjonalnych instruktorów.
Dotacje na działalność kulturalną otrzymały: 
prężnie działające na terenie Gminy Towarzystwo 
Rozwoju Gminy Perzów, pod przewodnictwem 
Pani Longiny Biały, które w tym roku planuje wyjazd 
seniorów do Opola na spektakl teatralny 

i  otrzymało na ten cel dofinansowanie w kwocie 3475,50 złotych oraz Stowarzyszenie 
Cool-Tur z nowym prezesem na czele - Panią Katarzynę Izydorską - Kubica, które w swojej 
ofercie na 2019 rok ma szereg atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz zakup namiotu 
oraz  ławek i  otrzymało wsparcie na ten cel 5504,00 złotych.

AS

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS OFERT ORAZ PODPISANO 
UMOWY  NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 
W 2019 ROKU

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W 2019 ROKU
20 lutego 2019 roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na przebudowę drogi dojazdowej do pól 
w miejscowości Perzów dz. nr 278. 
Zadanie realizowało będzie Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa. Wykonawca 
wyłoniony został  po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. 
Zadanie sfinansowane zostanie w całości z budżetu Gminy. Łączny koszt inwestycji wynosi 84836,35  złotych. 
W ramach zadania zostanie wykonana konstrukcji nawierzchni i podbudowy z kruszywa na odcinku 443 mb. Termin 
zakończenia prac przewiduje się na dzień 31 maja 2019 r. Jest to pierwsza z kilku inwestycji, przyjęta do planu 
modernizacji dróg w 2019 r. Kolejne drogi będą remontowane po przeprowadzeniu procedury przetargowej w celu 
wyłonienia Wykonawcy do ich realizacji.

AS

PIERWSZY MIESZKANIEC GMINY PERZÓW URODZONY W 2019 ROKU

Dnia 18 lutego 2019 roku w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Perzowie odbyło się spotkanie 
Wójta Gminy Perzów Danuty Froń z Panią Joanną Oziembłowską – mamą malutkiego Igora Marka 
Bryla, który jest pierwszym dzieckiem urodzonym w Gminie Perzów w 2019 r. oraz z Panią Iwoną 
Oziembłowską – babcią Igora. Wójt Gminy Perzów złożyła gratulacje, życząc jednocześnie dużo 
zdrowia i wytrwałości. Chłopiec przyszedł na świat 14 stycznia 2019 r. w Szpitalu w Ostrowie 
Wielkopolskim. Szczęśliwym rodzicom oraz dziadkom serdecznie gratulujemy.

KS

W piątek 25 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Zgodnie z założeniami 

umowy przedwstępnej Gmina Perzów przekaże w ramach wkładu na rzecz Spółki 40 000 zł. Fundusze te mają być przeznaczone na opracowanie 

dokumentacji projektowej nowych odcinków sieci na terenie gminy Perzów, wymianę starych opraw oświetleniowych oraz dołożenie nowych opraw 

oświetleniowych.

MS

ŚRODKI NA OŚWIETLENIE ULICZNE 
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Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na realizacje zadań w ramach Programu powszechnej nauki 

pływania „Umiem pływać”. Z tej formy zajęć pozalekcyjnych skorzystają najmłodsi uczniowie szkół 

podstawowych gminy Perzów:  15 uczniów ZS w Trębaczowie i 30 uczniów z ZS w Perzowie. Zajęcia odbywały 

się będą na basenie Qarium w Kępnie i realizowane będą od lutego do kwietnia w wymiarze 20 godzin 

szkoleniowych dla 15 osobowej grupy dzieci.  Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć 

Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki organizowany przez Wielkopolskie 

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. 

Gmina Perzów otrzymała również dofinansowanie z 

Programu Lokalny Animator Sportu realizowanego przez 

Fundację Orły Sportu, finansowanego ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej pod patronatem Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Od 1 marca do 30 listopada w godzinach 

popołudniowych, na kompleksie sportowym Orlik w Perzowie 

odbywały się będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży a także dla innych grup wiekowych. Zajęcia 

prowadzone będą przez 2 animatorów w łącznym wymiarze 120 godzin zajęć sportowych w miesiącu. 

Od stycznia br. prowadzone są także dodatkowe zajęcia SKS dla uczniów szkół podstawowych z Perzowa 

i Trębaczowa oraz  Gimnazjum w Perzowie. Gmina pozyskała środki zewnętrzne dla 6 grup zajęciowych. 

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu dla każdej grupy. Program finansowany jest przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki 

samorządu terytorialnego.

JR

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
W GMINIE PERZÓW

Podczas pierwszych szkoleń, które odbyły się od 15 do 17 stycznia 2019 r. uczestnicy poznali między 
innymi sposób funkcjonowania i zasady wykorzystywania portali internetowych dla rolników 
oraz bankowych kont elektronicznych. 
Omówione zostały również tematy dotyczące założenia profilu zaufanego czy elektronicznych 
skrzynek podawczych. Uczestnicy szkolenia otrzymali sposobność poznania wielu ciekawostek
 i narzędzi informatycznych. 
W drugim tygodniu ferii w ramach internetowego kursu przedstawione zostały zagadnienia związane 
z finansami i transakcjami w sieci. 
W harmonogramie przewidziano także szkolenia dla osób, które chcą nauczyć się skutecznie korzystać 
z portali społecznościowych, zakładać i prowadzić własną stronę internetową, bloga, a także otworzyć 

własna firmę. 
Specjalnie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli przeprowadzony zostanie kurs związany z zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem internetu przez 
dzieci i młodzież szkolną. Specjalne szkolenie zaplanowano również dla osób rozpoczynających dopiero swoją przygodę z internetem. 
Organizatorzy bezpłatnego szkolenia zapewniają laptop dla każdego uczestnika oraz materiały szkoleniowe. - Nabór na szkolenia jest otwarty – 
informuje wójt gminy Perzów Danuta Froń. - Zapisy wszystkich chętnych, którzy chcą nabyć i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, pozwalające na 
świadome korzystanie z nowoczesnych technologii cyfrowych, przyjmowane są pod numerem telefonu 663 485 195 lub w Urzędzie Gminy w Perzowie, 
pokój numer 10. Szczegółowe informacje znaleźć też można na stronie internetowej urzędu – dodaje.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

JR 

W GMINIE PERZÓW ROZPOCZĘŁY SIĘ BEZPŁATNE SZKOLENIA
INFORMATYCZNE, PROWADZONE W RAMACH PROGRAMU
„JA W INTERNECIE”

DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE LOKALNY ANIMATOR SPORTU
Gmina Perzów otrzymała  dofinansowanie w Programie Lokalny Animator Sportu 
realizowanego przez Fundację Orły Sportu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z całej Polski na konkurs 
wpłynęło 1882 wniosków aplikacyjnych. Po dokonaniu ich formalnej oraz merytorycznej oceny, 
do Programu zakwalifikowanych zostało 1800 orlików (w tym orlik Gminy Perzów). Podmioty 
zatrudniające animatorów na zakwalifikowanych do Programu orlikach otrzymają 
dofinansowanie ze środków Programu ,,Sport Wszystkich Dzieci" w wysokości 1200 zł 
miesięcznie przez cały okres funkcjonowania Programu, tj. od 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r. 
Animatorami na Kompleksie Boisk ORLIK w Perzowie są Grzegorz Kapica i Radosław Boguś. 
Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z obiektu. 

DD
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REGIONALNE KONSULTACJE W SPRAWIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
W piątek 1 lutego 2019 r. w Kępnie z inicjatywy poseł Andżeliki Możdżanowskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik 
Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyły się regionalne konsultacje w sprawie Kół Gospodyń Wiejskich. Z zaproszenia licznie 
skorzystały panie oraz kilku panów z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całego powiatu kępińskiego, w tym z gminy Perzów. Obecni byli przedstawiciele 
Urzędu Skarbowego w Kępnie, Powiatowego Biura ARiMR w Kępnie, Burmistrz Kępna Piotr Psikus, Starosta Powiatu Robert Kieruzal, a także wójtowie 
gmin.
Minister Andżelika Możdżanowska pogratulowała zaangażowania i mobilizacji, jaką wykazały członkinie KGW oraz podziękowała za szeroki odzew. 
Pani Minister przybliżyła zasady dysponowania pozyskanymi funduszami, nakreśliła plany jakie wiąże z rozwojem KGW oraz możliwościami, jakie stoją 
przed paniami zrzeszonymi w KGW. Poinformowała także, o uruchomieniu witryny internetowej www.kobietygospodarnewyjątkowe.pl, na której 
pojawiać się będą wszystkie informacje i wskazówki.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie szczegółowo omówił sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów oraz sposobie 
wydatkowania funduszy.
Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Kępnie Marek Potarzycki oraz Pełnomocnik ds. Kół Gospodyń Wiejskich w Biurze Powiatowym ARiMR w Kępnie 
Katarzyna Dawid zapewnili, że żadna wątpliwość czy pytanie, z jakimi zgłoszą się przedstawiciele Zarządu KGW, nie pozostaną bez odpowiedzi
 z ich strony.
Przybyłe panie skorzystały z możliwości bezpośredniego uzyskania wyjaśnień, dzieliły się swoimi wątpliwościami i zadawały liczne pytania.
Niespodzianką było rozlosowanie kilkudziesięciu banerów z logo Kół Gospodyń Wiejskich, które trafiły m.in. do KGW w Trębaczowie, KGW 
w Domasłowie oraz KGW w Kozie Wielkiej.
Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze przy kawie i pysznym poczęstunku.

MS

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 marca 2019 r. po raz czwarty w naszej szkole obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Nauczycielka historii - pani Jolanta Walery - wraz z uczennicami klasy VII przybliżyła 
uczniom klas IV-VIII historię bohaterów zbrojnego podziemia niepodległościowego walczącego 
z reżimem komunistycznym o powojenny kształt Ojczyzny.  Uroczysty apel z tej okazji rozpoczął 
komunikat o wybuchu II wojny światowej. Dowiedzieliśmy się, jakie były przyczyny oraz sposoby 
walki z wrogiem. Podczas spotkania usłyszeliśmy także utwory i pieśni patriotyczne, 
które towarzyszyły żołnierzom i partyzantom podczas obrony naszego kraju. Następnie poznaliśmy 
historię żołnierzy organizacji "Wolność i Niepodległość", którzy po skończonej wojnie nie złożyli 
broni, uznając, że walka o niepodległość jeszcze się nie skończyła.
Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia walki i ofiary, 
ale także bólu i cierpienia, którego doznali „żołnierze wyklęci". Jak podsumowała Dyrektor  Szkoły – 
Barbara Maras, od chwili ustanowienia w 2011 roku 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, wiedza o tragicznym losie "niezłomnych" zobowiązuje do czci i pamięci. 
     W uroczystej i niecodziennej lekcji historii wzięła udział Wójt Gminy Perzów – Danuta Froń.

MP

ZEBRANIE KGW W PERZOWIE
W Perzowie odbyło się zebranie Kół Gospodyń Wiejskich działających w poszczególnych wioskach gminy. 
Spotkanie zainicjowała Wójt gminy Danuta Froń. Jednym z tematów przewodnich spotkania było 
omówienie spraw związanych z wydaniem publikacji promującej funkcjonowanie poszczególnych Kół 
działających na terenie gminy. Wydanie publikacji zaplanowano na sierpień 2019r. a jej ostateczny kształt 
będzie wynikiem wspólnej pracy gospodyń wiejskich oraz pracowników gminy. Publikacja zawierała będzie 
aktualne informacje związane z bieżącą działalnością KGW jak również wzmianki związane z historia Kół.  
Dodatkowo uzupełniona zostanie o przepisy na lokalne dania i potrawy.  Konkursowa degustacja potraw 
odbędzie się podczas perzowskiego festynu Rodzinnego 18 maja. Jednym z członków jury konkursu będzie 
znany z telewizji Piotr Kucharski. Podczas wspólnej dyskusji omówiono organizacje imprez organizowanych 
przez poszczególne Koła oraz sytuację KGW wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.  

JR
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XV KARNAWAŁOWY BAL DOBROCZYNNY
Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów zorganizowało 16 lutego 2019 r. po raz XV Karnawałowy Bal 
Dobroczynny. Bal jak co roku odbył się na sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. 
O godz. 19. prezes stowarzyszenia, Longina Biały powitała wszystkich uczestników balu, życząc im 
wspaniałej zabawy. O tą nie było trudno, biorąc pod uwagę cały szereg atrakcji przygotowanych przez 
organizatorów. O oprawę muzyczną zadbał po raz kolejny zespół PASJA-BAND. Jak co roku nie zabrakło 
bogatego menu oraz słodkości. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom,  ludziom dobrej 
woli za wsparcie finansowo-rzeczowe przekazane na organizacje wieczorku karnawałowego. Jesteśmy 
wdzięczni za okazane serce, życzliwość i zaangażowanie. Dzięki Państwa pomocy, ofiarności ludzi dobrej 
woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.
Dochód przeznaczony jest wzorem lat ubiegłych na stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum, a także na działania statutowe Towarzystwa m. in.: wsparcie dla organizacji 
działających na terenie gminy Perzów, organizację spotkań dla seniorów, podejmowanie inicjatyw na rzecz 
dzieci. 

DD

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W GMINIE PERZÓW
Dzień Babci i Dziadka w gminie Perzów obchodzono szczególnie uroczyście. 
Dzieci z Przedszkola w Perzowie przygotowały dla swoich dziadków piękną część artystyczną. Specjalnie dla nich zaprezentowały swoje wokalne i 
recytatorskie zdolności na dużej scenie w Gminnym Ośrodku Kultury. Dodatkową atrakcją była specjalnie przygotowana na ta okazje wystawa zdjęć 
pt. „Zdjęcie z babcią i dziadkiem” prezentująca przedszkolaków oraz ich dziadków. Dziadkowie byli zachwyceni. Po części artystycznej dziadkowie mieli 
możliwość miło spędzić czas przy kawie i domowym cieście przygotowanym przez rodziców.
W Zespole Szkół w Trębaczowie uczniowie klas I-III oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego przygotowali spektakl słowno-muzyczny.  Dziadkowie 
rozmawiali z wnukami opowiadając o swoich czasach młodości. Uczniowie dedykowali dziadkom piosenki „Kochamy Was”, „Babcia i Dziadek”.  
Była gorąca zumba, rozbawiające towarzystwo skecze w wykonaniu najmłodszych oraz najpiękniejsze od serca płynące życzenia. Na zakończenie dzieci 
uroczyście zaśpiewały swoim babciom i dziadkom „Sto lat!” 
Spotkanie noworoczne połączone z Dniem Babci i Dziadka zorganizowali również seniorzy ZERiI Koła Perzów. Wzięło w nim udział 79 osób: emeryci, 
osoby niezrzeszone oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez ks. Pawła Świątka, proboszcza parafii Słupia pod 
Bralinem. Życzenia emerytom składały: Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, sekretarz Weronika Urbańska oraz przewodniczącą perzowskiego Koła 
Emerytów Krystyna Zapolna. W części artystycznej zaprezentował się zespół Perzowianie. O muzykę do tańca zadbał DJ, który bawił wszystkich również 
wesołymi żartami i dowcipami. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych w radosnej i miłej atmosferze. 

JR

Dzień Babci i Dziadka 
- Dzieci z Przedszkola w Perzowie 

Dzień Babci i Dziadka 
- Dzieci z Przedszkola w Perzowie 

Dzień Babci w ZS Trębaczów Spotkanie seniorów z okazji Dnia Babci Dziadka 
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Dzień Babci i Dziadka w Domu Seniora Goście na otwarciu Domu Seniora

Z ŻYCIA DOMU SENIORA W DOMASŁOWIE

Prezentacja o najpiękniejszych zakątkach 
Sycowa pani Krystyny Myler

Efekty zajęć decoupage

Obchody jubileuszu urodzin jednej z pensjonariuszekWystęp kwartetu męskiego z zespołu Perzowianie

GMINA POZYSKUJE ŚRODKI NA FUNKCJONOWANIE
Senior+ Edycja 2019
W dniu 12 lutego 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 
na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu w Domasłowie. Gmina Perzów znalazła się na liście rankingowej wśród 421 dotowanych ofert. 
Dofinansowanie w wysokości 50 400,00 zł stanowi 39,82% całkowitego kosztu zadania.
Maluch+ Edycja 2019
Dnia 27 lutego 2019 r. rozstrzygnięto  konkurs ofert w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH+” 2019. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wysokości 
43 200,00 zł dla Żłobka Gminnego w Perzowie.
W najbliższych dniach zostaną podpisane stosowne porozumienia na przekazanie środków finansowych.

MS

Ćwiczenia Wspólne gotowanie Wspólne robótki
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EKOŁAJKI W TRĘBACZOWIE
Ekołajki to akcja mająca na celu ochronę zdrowia dzieci i młodzieży poprzez wdrażanie zdrowego sposobu 
odżywiania. Projekt miał na celu również propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz odciągnięcie 
dzieci i młodzieży od słodyczy, po które zbyt często sięgają. W związku z tym akcja odbyła się 6 grudnia 2018r.           
i objęła swoim zasięgiem wszystkie oddziały przedszkolne i szkołę, czyli około 140 młodych mieszkańców z terenu 
gminy Perzów. 
Projekt zorganizowano w Zespole Szkół w Trębaczowie, do którego należą dzieci i młodzież z Trębaczowa, 
Domasłowa, Miechowa, Ludwiczyna, Ligoty, Zbyczyny i Szczęścia. Uczniowie i przedszkolaki spożyli zdrowy 
posiłek i zostali pouczeni o wartościach odżywczych świeżynek oraz mieli okazję zamiast słodyczami nasycić się 
odżywczymi owocami różnego rodzaju. Udział w akcji Ekołajki ze względu na nieszablonowe propagowanie 
zdrowego odżywiania przyczynił się do poprawy zdrowia uczestników – dzieci i  młodzieży. Zadanie zaowocowało 
dobrą zabawą i niewątpliwie przyczyniło się do promowania postaw  prozdrowotnych oraz poszerzenia wiedzy 
na temat zdrowego odżywiania.
Ekołajki to inicjatywa przeprowadzona przez Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa w ramach projektu
„W sympatycznym towarzystwie” dofinansowanego 
w ramach  współpracy Gminy Perzów z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2018. Kwota dofinansowania projektu 
to 300,00 zł. 

Zarząd i członkowie Towarzystwa Sympatyków Trębaczowa składają podziękowanie za wsparcie 
osobowe i finansowe wszystkim, którzy na rzecz społeczności lokalnej przyczynili się do 
przeprowadzenia Ekołajek.  W tym miejscu należy pamiętać także o Samorządzie Uczniowskim, 
który  bardzo ochoczo współpracował z TST. Mamy nadzieję, że zwyczaj spożywania posiłków
 i przekąsek w formie świeżych owoców na zawsze zostanie obecny w życiu dzieci i młodzieży 
objętych akcją a także poszerzy świadomość osób dorosłych odpowiedzialnych za kształtowanie 
u młodego pokolenia dobrych wzorców żywieniowych.

BG

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów (TRGP) TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PERZÓW
to organizacja pozarządowa o charakterze pożytku 

Adres  siedziby:  Perzów 78B, 63-642 Perzówpublicznego funkcjonująca na terenie Gminy Perzów 
Woj. Wielkopolskie, Regon: 251584995; NIP: 619-19-18-774od 2004 r . 

Nr KRS: 0000158120
Celem działania Towarzystwa jest m.in.: inicjowanie działań i działanie na 

rzecz rozwoju Gminy Perzów, Numer rachunku bankowego:
lepszego zaspakajania różnych potrzeb jej mieszkańców, 75 8413 0000 0200 0129 2000 0001

a w szczególności w dziedzinie: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, 
Co roku TRGP przekazuje 1 % podatku, który wpływa oświaty w tym szkolnej oraz innych jej form, kultury, tradycji i ochrony 

od Urzędu skarbowego dla OSP  z terenu Gminy Perzów, zabytków, sportu, turystyki i rekreacji, organizowanie pomocy 
organizacje pozarządowe działające w Gminie Perzów oraz charytatywnej, pomocy osobom niepełnosprawnym, upowszechnianie historii 

placówki oświatowe.oraz dorobku Gminy, obudzanie i aktywizowanie wszystkich środowisk 
społeczno zawodowych itp. 

TRGP współpracuje z firmą Reba w zakresie zbiórki zużytych baterii. 
Członek Zarządu bierze czynny udział 

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego 
podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: ds. przemocy rodzinie. 
0000158120.Członkowie zarządu współredagują "Wieści Gminne".
Jeżeli swój 1% chcesz przekazać na konkretny cel, tzn. na wybrane 
OSP, organizację pozarządową lub jednostkę oświatową, w polu Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów  serdecznie dziękuje 
„cel szczegółowy” należy podać dane OSP, organizacji wszystkim sponsorom,  ludziom dobrej woli za wsparcie 
pozarządowej lub jednostki oświatowej, tzn. nazwę i adresfinansowe i rzeczowe przekazane dla Naszej organizacji. 

Jesteśmy wdzięczni za okazane serce, życzliwość 
i zaangażowanie mieszkańców Gminy Perzów. 

Dzięki Państwa pomocy, ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja 
naszych ,,Zostaw 1% podatku w gminie”

zamierzeń i celów.

Prezes Towarzystwa 
Rozwoju Gminy Perzów

/-/ Longina Biały

Przekaż 1% podatku
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FERIE W PERZOWIE 2019

Za nami ferie zimowe w gminie Perzów. O tym, że czas spędzony w domu może być atrakcyjny przekonali się najmłodsi mieszkańcy.
Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Biblioteką Publiczną w Perzowie po raz kolejny  
przygotowali dla dzieci ciekawe zajęcia. W pierwszym tygodniu zimowego wypoczynku mali mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach plastycznych, 
gdzie pod okiem instruktora powstawały wspaniałe prace. Dzieci mogły także sprawdzić się na polu bitwy uczestnicząc w grze integracyjnej Laser Tag. 
Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia malowania koszulek. Każdy z przybyłych mógł własnoręcznie stworzyć koszulkę i zabrać do domu. Chwilę 
odpoczynku zapewnił seans filmowy z bajką, a coś dla siebie znaleźli także miłośnicy gier planszowych. Drugi tydzień ferii to oprócz zajęć plastycznych
 i decupage wyjazd do kina czy „dmuchańce” na sali sportowej, gdzie każde dziecko mogło rozładować swój nadmiar energii.
 Dziękujemy wszystkim przybyłym i życzymy przyjemnego powrotu do szkolnych obowiązków.

GOK



Za nami 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku Orkiestra zbierała dla najmłodszych na zakup specjalistycznego sprzętu dla szpitali 
dziecięcych w Polsce, który umożliwi prowadzenie najbardziej skomplikowanych badań ratujących zdrowie i życie małych pacjentów. Po raz kolejny 
do orkiestrowego grania włączyła się Gmina Perzów. Zbiórkę pieniędzy prowadziło 12 wolontariuszy a w Sali Widowiskowej  GOK w Perzowie odbyła 
się impreza połączona z licytacją orkiestrowych gadżetów.

Podczas imprezy na scenie pojawiło się wielu wykonawców. Wystąpili młodzi muzycy z sekcji gitarowej i wokalnej działającej przy GOK 
w Perzowie przygotowani przez instruktora Jakuba Zapolnego. Zebrani goście mogli również wysłuchać koncertu  zespołu Perzowianie i chóru 
dziewcząt z ZS w Perzowie i ZS w Trębaczowie prowadzonych przez instruktora Grzegorza Góreckiego. Punktem kulminacyjnym była oczywiście 
licytacja orkiestrowych gadżetów, której atmosferę skutecznie podgrzewała publiczność. 

W sumie na terenie gminy udało się w tym roku zebrać 12 244,32 zł. 8 569, 32 zł. zebrali wolontariusze, a zysk z licytacji wyniósł 3 675,00 zł. 
Licytowano m.in. tort, kalendarze z autografem Jerzego Owsiaka, okolicznościowe monety, ręcznie malowane koszulki z logo WOŚP, szafy, komodę, 
zegary, gadżety gminne, vouchery, kosmetyki, i wiele innych gadżetów. Na zakończenie imprezy, tak jak i w całej Polsce niebo nad Perzowem 
rozświetliło światełko do nieba.

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie składa serdeczne podziękowania darczyńcom, 
wolontariuszom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do organizacji 
tegorocznego Finału WOŚP. Z roku na rok zbieramy coraz więcej pieniędzy na ten szczytny cel
 i mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie większą sumę, która znów pomoże potrzebującym.

Wolontariusze:
 

Angelika Pilawska                             
 Martyna Misiak
Maciej Bednarek
Miłosz Klimek
Roksana Kubik
Karolina Kopacka
Oliwia Froń
Justyna Wyrwas
Maciej Leśniarek
Jagoda Hoja
Weronika Szymczak
Oliwia Nędza

   GOK                                                                                                                                                            
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