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PERZOWSKIE

WIEŚCIGminne
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Twórcze i sympatyczne spotkanie miało miejsce w sobotnie popołudnie 6 kwietnia 2019 roku w sali wiejskiej 
w Trębaczowie. Na zaproszenie Koła Gospodyń licznie stawiły się małe i duże dzieci z trębaczowskiego przedszkola 
i szkoły, aby wspólnie tworzyć dekoracje na świąteczny stół. Wykonane pisanki i ozdoby upiększyły stoły w czasie 
gminnego śniadania wielkanocnego. Dzieci z zaangażowaniem i radością malowały, oklejały, barwiły i zdobiły jajka 
i figurki. W tworzenie dekoracji włączyła się także Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, która w towarzystwie 
najmłodszych ozdobiła pisanki. Wszystkie niezbędne materiały zapewniło Koło Gospodyń Wiejskich.
Nie zabrakło domowego ciasta, ciepłych i zimnych napojów, a po słodką niespodziankę, jaką były gofry, ustawiła 
się kolejka.
Równocześnie członkinie trębaczowskiego KGW przygotowały stroiki i wystrój sali.
Czas zdobienia jajek upłynął niepostrzeżenie, dając obecnym dużo satysfakcji, a efekty można było podziwiać 
na wspomnianym przedświątecznym spotkaniu gminnym.

MS

CO? GDZIE? KIEDY? w naszej gminie

termin płatności II raty podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fizycznych 15

MAJA

18
MAJA

 termin płatności za odpady komunalne 
– dot. 05.- 06.2019r.17

CZERWCA

2
MAJA

 II Uliczny Bieg Rodzinny ,, Z Biało-Czerwoną” tereny 
przy GOK w Perzowie

KGW W TRĘBACZOWIE ZAPROSIŁO DZIECI 
DO WSPÓLNEGO OZDABIANIA

9
CZERWCA

18
MAJA

 festyn rodzinny

10:00-13:00 zbiórka krwi w ZS w Perzowie

PACZKI Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY
Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy po raz pierwszy zorganizowało
 i przekazało paczki żywnościowe mieszkańcom Gminy Perzów. Otrzymało je 19 osób. To osoby  samotne i znajdujące 
się w trudnej sytuacji materialnej. Pomagamy tym, którzy potrzebują pomocy, choć nie wyciągają po nią ręki. Taka 
praca przynosi radość i siłę. Sprawia, że zaczyna istnieć najpiękniejsza relacja, jaka może łączyć człowieka 
z człowiekiem – mówiła prezes Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów Longina Biały.

DD
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SPOTKANIE WIELKANOCNE W GMINIE PERZÓW

14 kwietna 2019r. w Gminie Perzów 
odbyło się tradycyjne Spotkanie 
W i e l k a n o c n e .  U r o c z y s t o ś ć  
przygotowana została przez sołectwo 
i KGW Trębaczów. Gospodarzami 
spotkania byli: Wójt Gminy Perzów 
Danuta Froń, Przewodniczący Rady 
Gminy Perzów Przemysław Łytka, Sołtys 
Trębaczowa - Cyryla Pietrus oraz 
Proboszcz Parafii Trębaczów ks. Józef 
Lipiński. Przy świątecznym stole spotkali 
się mieszkańcy gminy oraz zaproszeni 

goście. Życzenia mieszkańcom składali: Starosta Powiatu Kępińskiego - Robert Kieruzal, 
Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego - Jolanta Jędrecka, Radny Powiatu Kępińskiego 
- Zdzisław Burzała, Marika Możdżanowska i Aleksandra Kaleniuk w imieniu  Minister 
Andżeliki Możdżanowskiej, Ewa Biegańska reprezentująca Posła Tomasza Ławniczaka  
oraz  Dawid Korzeniewski dyrektor biura Senatora Łukasza Mikołajczyka. Życzenia 
do mieszkańców skierowali również włodarze gminy Perzów: „Życzę Wam drodzy 
Państwo zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech przyniosą nam radość 
i wzajemną życzliwość, napełnią nas pokojem, wiarą i pozwolą nam z ufnością patrzeć 
w przyszłość”- mówiła Wójt Danuta Froń, dziękując jednocześnie Sołectwu oraz paniom 
z KGW za przygotowanie wielkanocnego stołu.  Na stołach gościł żurek, nie brakowało 
wielkanocne jajka, chleba i białej kiełbasy. Świąteczne potrawy poświęcił ks. Józef Lipiński. 
Spotkanie uświetnił występ dzieci z przedszkola w Trębaczowie oraz koncert zespołu 
Perzowianie. Podczas uroczystości rozstrzygnięty został również konkurs na najładniejszy 
stroik wielkanocny przygotowany przez poszczególne sołectwa. Towarzystwo Rozwoju 
Gminy Perzów nagrodziło laureatów konkursu na ozdobę wielkanocną.  
Wyniki konkursu sołectw na stroik wielkanocny.
Komisja w składzie Edyta Kiruzal, Piotr Prędki, Justyna Rojkiewicz, Kinga Slotta,  
postanowiła przyznać nagrody :
I miejsce – Sołectwo Trębaczów
II miejsce – Sołectwo Słupia pod Bralinem
III miejsce – Sołectwa Perzów, Brzezie, Domasłów, Turkowy
Wyróżnienie – Sołectwa Miechów, Koza Wielka, Zbyczyna

JR
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17 marca br. w Łowiczu odbył się zorganizowany przez Kancelarię Premiera Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Gminę 
Perzów reprezentowała sołtys wsi Domasłów - Anna Jagiełło. „Jestem sołtysem Domasłowa niespełna
 4 miesiące, tym bardziej miło mi było przyjąć zaproszenie i reprezentować gminę Perzów w Łowiczu. Najbardziej 
zasłużeni sołtysi otrzymali z rąk premiera złote medale, przemawiali ważni politycy i ministrowie. Byłam pod 
wrażeniem dań, jakie przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich, sposobu 
ich przygotowania i podania. Na scenie zaprezentowała się grupa 
Łowiczanki w regionalnych strojach. Niespodzianką był koncert zespołu 
Golec uOrkiestra” – powiedziała Sołtys Anna Jagiełło. Celem spotkania 
było integrowanie środowisk wiejskich i małomiasteczkowych.
 W Łowiczu spotkali się sołtysi z całej Polski.

JR

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SOŁTYSA W ŁOWICZU

V SESJA RADY GMINY PERZÓW
28 marca br. odbyła się V Sesja Rady Gminy Perzów. Zgodnie z porządkiem obrad radni przyjęli 
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie za 2018 rok 
oraz z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także sprawozdanie 
z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi 
w roku 2018. Następnie ustalono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Perzów, który będzie obowiązywał od 1 lipca br. Rada Gminy zatwierdziła również nowe stawki 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 maja 2019 roku podwyższona zostanie 
zarówno opłata za odbiór odpadów segregowanych (13 zł. miesięcznie za osobę), jak również 
za odbiór odpadów niesegregowanych (26 zł. miesięcznie za osobę). Stawki zostały 

ujednolicone dla wszystkich mieszkańców. Podkreślić należy, że jak do tej pory nie ma limitu w ilości odbieranych odpadów. 
W dalszej części rajcy ustalili przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego 
Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie oraz czynności likwidacyjnych podejmowanych 
w związku z likwidacją tej jednostki budżetowej, której byt prawny z mocy prawa ustaje z dniem
 31 sierpnia 2019r. Zdecydowano również o przekazaniu 10 tys. zł. dla Powiatu Kępińskiego 
na dofinansowanie programu utylizacji azbestu na terenie powiatu kępińskiego, w tym w Gminie 
Perzów oraz dokonano zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

WN

III Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu

09 marca br. odbyła się III Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.  Gminę Perzów 
reprezentowali: Anna Jagiełło - sołtys Domasłowa, Małgorzata Menzel - sołtys Słupi pod Bralinem oraz 
sołtys wsi Koza Wielka - Przemysław Łytka. Uroczystą Mszę Świętą w intencji sołtysów z całej 
Wielkopolski odprawił J.E. Ks. Biskup Edward Janiak. Po Mszy Św. poczty i delegacje przeszły na plac Św. 
Józefa, by złożyć kwiaty i wieńce pod pomnikiem papieża Jana Pawła II. Druga część uroczystości 
odbyła się w hali widowiskowo-sportowej w Stawiszynie. Sołtysów oraz wszystkich zaproszonych gości 
przywitali organizatorzy pielgrzymki: Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Jarosław Maciejewski – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego, Justyna Urbaniak - Burmistrz Stawiszyna, Piotr Walkowski - Prezes Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej. W kierunku Sołtysów płynęły życzenia i podziękowania. Przygotowana została również 
krótka część artystyczna. Uroczystość zakończyły dyskusje i wspólne rozmowy przy stołach. Nie 

zabrakło swojskiego chleba ze smalcem, swojskich wędlin i ciasta.  
JR
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MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH W 2019 ROKU
11 kwietnia 2019 roku Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała umowę na remont  kolejnych odcinków dróg 
w ramach modernizacji dróg, przyjętych do planu na 2019 rok.
Zadanie realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa, 
które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wyłoniony został  po przeprowadzeniu procedury udzielenia 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie sfinansowane zostanie w całości z budżetu Gminy. Łączny 
koszt inwestycji wynosi 177.624,83  złotych. W ramach zadania  wykonany zostanie remont dróg w trzech 
miejscowościach ( Perzów, Trębaczów i Koza Wielka) na łącznym odcinku 718 mb . Droga w miejscowości Koza Wielka 
i Perzów  wykonana będzie z kruszywa naturalnego, natomiast nawierzchnia drogi w Trębaczowie wykonana zostanie
 z kostki betonowej. Termin zakończenia prac przewiduje się na dzień 31 października 2019 r.

AS
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Po unieważnionym w 2018 roku , ze względu na zbyt wysokie ceny ofert, przetargu na termomodernizację 
Zespołu Szkół w Perzowie, Gmina Perzów w 2019 r rozpisała po raz kolejny przetarg nieograniczony na realizacje 
tej inwestycji. Zainteresowanie przetargiem było bardzo duże, przystąpiło do niego aż pięciu oferentów.
02 kwietnia 2019 r. Wójt Danuta Froń podpisała umowę z Wykonawcą.
Zadanie realizowało będzie Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH Małgorzata Kmieć z siedzibą
 w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonawca wyłoniony został  po przeprowadzeniu procedury udzielenia 
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zadanie 
sfinansowane zostanie w całości z budżetu Gminy. Łączny koszt inwestycji wynosi 716.118,02  złote. W ramach 
zadania wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa z zastosowaniem nowej technologii oraz  wykonane 
zostaną roboty elewacyjne poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, roboty dekarskie, w tym docieplenie dachu i 
stropodachu oraz zmodernizowana zostanie instalacja c.o.
 Termin zakończenia wszystkich  prac przewiduje się na dzień 30 września 2019 r., a zatem naukę w roku 
szkolnym 2019/2020 dzieci będą realizować już w pięknej, wyremontowanej i ciepłej szkole.

AS

PODPISANIE UMOWY NA TERMOMODERNIZACJĘ   
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Informacja Komendy Powiatowej Policji w Kępnie

Asp. Szt. Adrian Szlag dzielnicowy rejonu nr III gmina Perzów w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku prowadzi działania 
planu priorytetowego dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym
 i małoletnim w sklepach spożywczych. Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
zabrania się spożywanie alkoholu w sklepie oraz jego obrębie, jak również zabroniona jest jego sprzedaż osobom poniżej 18 roku 
życia. Mając na uwadze oczekiwania lokalnej społeczności i utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa oraz porządku 
publicznego zasadnym i celowym jest zorganizowanie długoterminowych działań w postaci planu priorytetowego mającego 
na celu zwrócenie uwagi na powyższą problematykę oraz zwiększenie świadomości zagrożenia karą nie stosowania się do ww 
ustawy.
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HITY NIBY ELITY

Kabaretowe show w wykonaniu burmistrzów, wójtów, dyrektorów placówek oświaty i kultury, kierowników instytucji powiatu oleśnickiego pod 

nazwą: ,,Hity niby Elity” na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie.

Owacjami na stojąco publiczność perzowska nagrodziła artystów występujących w widowisku muzycznym „Hity niby elity” przygotowanym przez 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu. Spektakl w zabawny sposób przedstawiał aktualne problemy związane z polską służbą zdrowia. 

W rolę lekarzy, pielęgniarek wcielili się samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oleśnickiego, którzy oprócz zagrania 

roli prezentowali także muzyczne hity ze zmienionym tekstem stosownym do tematu przedstawienia. Na scenie pojawili się między innymi: Dariusz 

Maniak - Burmistrz MiG Syców, Jarosław Głowacki - Burmistrz MiG Międzybórz, Krzysztof Kraska - Wiceburmistrz Międzyborza, Robert Fryt - Wójt 

Gminy Dziadowa Kłoda. Swoistym urozmaiceniem widowiska była tzw. loża szyderców zorganizowana na wzór słynnego telewizyjnego Muppet Show.  

Artyści przyjechali do Perzowa na zaproszenie Wójt Gminy Perzów Danuty Froń: „Osoby piastujące ważne funkcje w lokalnym społeczeństwie 

wystąpiły nie w roli polityka czy urzędnika, ale artystów kabaretowych. Najistotniejsze było to, że potrafili oni wyjść na scenę i pokazać się 

publiczności właśnie z tej drugiej strony prezentując swoje umiejętności wokalne i aktorskie. Odnaleźli się bardzo dobrze w tych rolach i zafundowali 

nam naprawdę mnóstwo dobrej zabawy. Publiczność perzowska również nie zawiodła. Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi”- powiedziała 

Danuta Froń.

JR

WŁOSKI WIECZÓR –DZIEŃ KOBIET, MĘŻCZYZN I SOŁTYSA 
Wójt Gminy Perzów Danuta Froń zaprosiła mieszkańców
 na Wieczór Włoski do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Perzowie. Była to okazja do świętowania i składania życzeń 
Paniom z okazji Dnia Kobiet, Panom z okazji Dnia Mężczyzny 
oraz Sołtysom z okazji Dnia Sołtysa obchodzonego corocznie 
w Polsce 11 marca. Mieszkańcy gminy Perzów licznie zebrali 
się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.  Wśród 
zaproszonych gości obecni byli między innymi: Minister 
Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska, Senator RP 
Łukasz Mikołajczyk, Starosta Powiatu Kępińskiego Robert 
Kieruzal, oraz Wicestarosta Powiatu Alicja Śniegocka. 
Specjalnie dla Pań przygotowana została część artystyczna. 

Na scenie zaprezentowała się sekcja wokalna działająca przy GOK w Perzowie.  Męska część zespołu 
Perzowianie wykonała specjalnie skomponowany na ten wieczór utwór dla pań i sołtysów z Gminy Perzów. 
Za trud i zaangażowanie w budowaniu polskiej wsi Sołtysi z terenu gminy Perzów zostali specjalne 
uhonorowani przez Minister Andrzelikę Możdżaniowską. Wójt Gminy Perzów wręczyła Sołtysom pamiątkowe 
notatniki. „Doceniam Waszą pracę i zaangażowanie. Wszystkim sołtysom życzę zdrowia, pogody ducha, 
pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej funkcji. Dziękuję za zaangażowanie i aktyną 
postawę w pracy na rzecz waszych sołectw a jednocześnie całej gminy” – mówiła Wójt Danuta Froń. Podczas 
uroczystości wręczono również nagrody laureatom konkursu poetyckiego „ Miłość niejedno ma imię” Gwiazdą 
wieczoru był Marco Bocchino, włoski wokalista obecnie mieszkający w Polsce który znanymi przebojami 
wprowadził publiczność w znakomity nastrój zapraszając do wspólnego śpiewania. 

JR
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SPEKTAKL „BIURO MATRYMONIALNE”

12 kwietnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie odbyło się 
przedstawienie teatralne, tylko dla dorosłych, pod intrygującym tytułem: „Biuro 
matrymonialne”. Przedstawienie było kolejną i ostatnią już odsłoną cyklu spotkań 
zorganizowanych w gminie Perzów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. 
W komedii na podstawie scenariusza Andrzeja Dembończyka wyreżyserowanej przez 
nauczycielkę Joannę Kułak wystąpili nauczyciele i rodzice uczniów ze szkoły podstawowej nr 1 
w Sycowie: Aleksandra Rubik, Piotr Prędki, Dorota Balcer, Dagmara Kowalska, Justyna 
Kurzyńska, Izabela Noczyńska-Drozd, Gabriela Gigiel, Bartosz Zajdler, Tomasz Romanowski, 
Witold Gręda, Barbara Kraska, Bożena Malinowska, Monika Bugała, Beata Noculak, Anna Hoja, 
Adrianna Nowak i Agnieszka Kuźmicz. Aktorzy w niezwykle zabawny i barwny sposób 
przedstawili perypetie samotnych osób poszukujących swojej drugiej połowy. Licznie 
zgromadzona publiczność perzowska zachwycona była profesjonalną grą aktorską, 
scenografią, kostiumami, choreografią. 
Podczas przedstawienia przeprowadzono została zbiórkę pieniędzy dla Łukasza – ojca 
uczennicy sycowskiej podstawówki, chorego na zespół Guillaina-Barrego  
Na przedstawienie zaprosiła mieszkańców Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz występujący 

w jednej z głównych ról kierownik ROŚGPK w Urzędzie Gminy w Perzowie - Piotr Prędki.  Wójt Danuta Froń podziękowała mieszkańcom i gościom za 
liczne przybycie i finansowe wsparcie w chorobie Łukasza. „Dziękuje Państwu za hojność, za dobre serce i za dzisiejszą obecność. Tak duże wsparcie 
finansowe  dla pana Łukasza to akt Waszego dobrego serca i wielkiej empatii – powiedziała Wójt Danuta Froń. 

JR
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ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS NA OZDOBĘ WIELKANOCNEGO STOŁU
W dniu 10 kwietnia 2019 r. członkowie Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów ocenili prace zgłoszone do gminnego konkursu plastycznego pt. „OZDOBA 
WIELKANOCNEGO STOŁU” zorganizowanego przez Towarzystwo. Prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych.  Do konkursu zgłoszono 64  
prace. W I kategorii dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – 51 prac, w II kategorii uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej
 i Gimnazjum – 9 prac i w III kategorii osoby dorosłe – 4 prace. Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, 
różnorodnością technik i pomysłowością. Uczestnicy włożyli dużo wysiłku i serca w swoje dzieła.
Poniżej przedstawiamy laureatów konkursu:
-  I kategoria - dzieci przedszkolne oraz klasy I – III szkoły podstawowej:
I MIEJSCE 
1. Tymoteusz Kapral (Przedszkole Samorządowe w Perzowie),
2. Nikodem Kosztyła  (Zespół Szkół w Trębaczowie),
3.Antoni Zapolny  (Zespół Szkół w Trębaczowie).
II MIEJSCE 
1. Hanna Osdoba  (Przedszkole Samorządowe w Perzowie),
2. Antonina Grzegorek  (Przedszkole Samorządowe w Perzowie),
3. Filip Gruda  (Przedszkole Samorządowe w Perzowie).
III MIEJSCE  
1. Piotr Kokot  (Zespół Szkół w Trębaczowie),
2. Sebastian Dosiuk (Przedszkole Samorządowe w Perzowie),
3. Malwina Supergan  (Przedszkole Samorządowe w Perzowie).
WYRÓŻNIENIE:
 Julia Kruszelnicka  (Przedszkole Samorządowe w Perzowie).
-  II kategoria - klasy IV – VIII szkoły podstawowej oraz Gimnazjum:
I MIEJSCE – Oliwia Sobieraj (Zespół Szkół w Perzowie).
-  III kategoria - dorośl:
I MIEJSCE – Anna Sztuka, Trębaczów. 
Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów dziękuję wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział 
w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkurach. Laureaci 
otrzymali nagrody rzeczowe. Wszystkie prace zostały zaprezentowane podczas Gminnego Śniadania 
Wielkanocnego w Trębaczowie.

DD



8 Aktualności

Perzowskie Wieści Gminne www.perzow.pl

PROGRAM SATYRYCZNO-MUZYCZNY PT. „KOBIETKI”
W dniu 5 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie o godz. 19.00 
Koło Gospodyń Wiejskich w Perzowie zorganizowało spotkanie integracyjne dla mieszkańców 
sołectwa Perzów. Wszystkich przybyłych gości przywitała Dominika Drapiewska – zastępca 
przewodniczącej KGW w Perzowie. Na perzowskiej scenie aktorzy z Agencji Artystycznej GALANA 
z Krakowa zaprezentowali program satyryczno-muzyczny pt. „KOBIETKI”. Spektakl opowiadał 
o artystce o imieniu Róża i o nazwisku bardzo trudnym do wymówienia, która przyjeżdża 
do publiczności ze swoim technicznym, który ma na imię Aleksander.  Aktorka przygotowała wesoły, 
ale też wzruszający spektakl w związku z Dniem Kobiet. Pokazała charaktery różnych kobiet, począwszy 
od tych najmłodszych, skończywszy na dostojnych seniorkach. Nie oszczędziła nawet Baby Jagi.  
Przy wykorzystaniu wierszy znanych poetów, ale też 
twórczości własnej wciągnęła widzów do wspólnej 
zabawy na scenie. Aleksander miał tylko 
zainstalować nagłośnienie i  przygotować 

scenografię, ale jako początkujący techniczny nie radził sobie z pewnymi sprawami co sprawiło, 
że dochodziło do komicznych sytuacji między nimi. Spektakl oprawiony był dużą ilością muzyki 
instrumentalnej i piosenkami, które były widzom znane i chętnie zaśpiewane z Panią Różą.
 Po występie aktorzy otrzymali gromkie brawa od uczestników oraz zaproszenie na kolejne występy. 
Mieszkańcy po tak mile rozpoczętym wieczorze wspólnie biesiadowali przy kawie, herbacie
 i poczęstunku. Pani przewodnicząca KGW w Perzowie Longina Biały na zakończenie spotkania 
zapewniła o kolejnych organizacjach podobnych przedsięwzięć, aby jeszcze bardziej zintegrować 
mieszkańców sołectwa Perzów. 

DD

Nr 2 (46) kwiecień 2019 r.

SPEKTAKLE DLA DZIECI
Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów w dniu 6 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie 
zorganizowało spotkanie z aktorami z Agencji Artystycznej GALANA z Krakowa dla dzieci z przedszkoli 
oraz klas I-IV ze szkół podstawowych działających na terenie Gminy Perzów. Wszystkich przybyłych 
uczniów przywitała Dominika Drapiewska – Wiceprezes TRGP. Przedstawiła aktorów życząc 
jednocześnie mile spędzonych chwil podczas występów. Na perzowskiej scenie aktorzy 
zaprezentowali dwa spektakle. O godz. 9.00 dla uczniów szkół podstawowych pt. „ECO-CIOCIA”.  
Był to spektakl edukacyjny. Został oparty na piosenkach i krótkich scenkach przybliżających dzieciom 
tematy związane z ekologią. Rodzaje i segregacja odpadów, recykling, opieka nad zwierzętami, 
obowiązki właścicieli zwierząt, to podstawowe sprawy, o których śpiewała i opowiadała Ciotka 
Petronelka oraz jej przyjaciel Hipolit. Widzowie uczestniczyli aktywnie w działaniach bohaterów 
spektaklu segregując odpady i wykazując się wiedzą na temat ekologii. O godz. 11.00 odbyło się 
przedstawienie dla najmłodszych czyli dzieci 
uczęszcza jących  do  przedszko l i .  Ar tyśc i  
zaprezentowali repertuar „Za górami, za lasami,

 za dolinami…” pt. „LEGENDY TATR”. Był to spektakl o codziennym życiu górali, w które zostały 
wplecione legendy z Podhala i Tatr. Widzowie dowiedzieli się skąd  wziął się Giewont i jakie skarby są w 
nim ukryte. Główni bohaterowie Jędrek i Maryna zabrali dzieci w przeszłość, w czas gdy powstawało 
Podhale i Zakopane.  Dzieci usłyszały gwarę góralską i poznały zwyczaje z tamtych stron. Aktorzy 
przekazali wiele ciekawostek na temat życia ludzi gór, a dzieci razem z nimi tworzyły to przedstawienie 
zapraszane na scenę, poznały historię podhalańskiego stroju góralskiego i zatańczyły razem z Maryną
 i Jędrkiem przebrane w elementy kostiumów góralskich.  Opowieść  była przeplatana  dowcipami, 
przyśpiewkami, piosenkami góralskimi, które aktorzy  zaśpiewali wraz z publicznością. Towarzystwo 
Rozwoju Gminy Perzów dziękuję Pani Wójt Danucie Froń za zorganizowanie przywozu i odwozu dzieci 
na spektakle, a Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury za użyczenie Sali widowiskowej. 

DD

SPOTKANIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W PERZOWIE

12 marca 2019 roku  odbyło się spotkanie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Perzowa w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Perzowie z okazji Dnia Kobiet. Imprezę rozpoczęła przewodnicząca Longina Biały, 
która witając wszystkie panie, życzyła im zdrowia, miłości, szacunku oraz spełnienia się w swoich rolach 
— żon, mam, teściowych...
Swą obecnością zaszczyciły także, Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, oraz asystentki  Minister 
Inwestycji i Rozwoju poseł Andżeliki Możdżanowskiej.  Wzniesiono szampański toast, a na stołach 
znalazły się rozmaite smakołyki. Życzenia z okazji Dnia Kobiet przekazała także obecna na uroczystości 
Wójt, dziękując za zaproszenie oraz wspólnie spędzone popołudnie w miłej atmosferze. . Odczytano 
list, który przekazała Minister Inwestycji i Rozwoju poseł Andżelika Możdżanowska dla każdej 
z obecnych Pań. Życzenia z okazji obchodzonego święta przekazał także pisemnie poseł do Parlamentu 
Europejskiego Andrzej Grzyb.  Podczas spotkania obecne Panie otrzymały upominki tj. fartuch wraz
 z rękawicą oraz łapką kuchenną ze wzorzystym wzorem oraz symboliczny kwiat róży. Przy suto 
zastawionych stołach Panie biesiadowały w miłej atmosferze do późnych godzin. 
Ustawa , która weszła w życie w październiku 2018 roku dała możliwość rejestracji Kołom Gospodyń 
Wiejskich w specjalnie przeznaczonym dla nich rejestrze. Wpis do rejestru nadał Kołom osobowość 

prawną , która daje im szereg możliwości działania i rozwoju, a także szansę otrzymania dotacji na działalność. Koło Gospodyń Wiejskich w Perzowie 
zarejestrowało się w w/w rejestrze i otrzymało dofinansowanie. 

DD
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CZYTANIE NA DYWANIE
20 lutego br. Dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Perzowie odwiedziła dzieci z Przedszkola 
w Trębaczowie. Do czytania zaproszono panią wójt 
Danutę Froń. Dzieci z wielkim zainteresowaniem 
słuchały jakie to przygody miał mały królik... Było 
czytanie, było malowanie, był wspólnie spędzony 
czas. Dzięki tym spotkaniom dzieci poprzez bajki 
rozwijają swoją wyobraźnię oraz poznają wartość 
słowa pisanego.

Natalia Kowalczyk
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CZYTELNIK ROKU 2018
15 marca br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród czytelnikom, którzy w 2018 roku systematycznie 
przychodzili do biblioteki i wypożyczali dużą ilość książek. Plebiscyt jest organizowany przez Bibliotekę 
Publiczna w Perzowie od kilku lat. Jego głównym zadaniem jest promocja czytelnictwa, utrwalanie 
nawyku czytania już od najmłodszych lat. Konkurs trwa od przez cały rok kalendarzowy i jest 
adresowany do wszystkich mieszkańców gminy Perzów, którzy są zarejestrowani w bibliotece. 
W tym roku głównym kryterium było przekroczenie 100 egzemplarzy, w związku z czym jury wyłoniło 5 
osób, są to: Adrianna Sobczyk, Maria Kapral, Celina Luźniak, Adriana Konieczna, Maria Kurzeja. 
Wszystkim nagrodzonym gorąco gratulujemy i zachęcamy do czytania i w kolejnym roku.

Natalia Kowalczyk

SPOTKANIE AUTORSKIE
W piątek 22 marca br.  Biblioteka Publiczna w Perzowie zorganizowała spotkanie autorskie z podróżnikiem
 i pisarzem – Romanem Pankiewiczem, w którym uczestniczyli uczniowie klas „0 – III” Szkoły Podstawowej 
w Trębaczowie. Autor znany ze swoich publikacji podróżniczych, w ostatnim czasie napisał również cykl książek
 dla najmłodszych pt. „5 ważnych zawodów”. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali jak ważną funkcję 
w społeczeństwie pełnią osoby, które stały się bohaterami jego książek: „Ratownik medyczny”, „Listonosz”, 
„Żołnierz”, „Policjant” oraz „Strażak”. Dzieci miały możliwość aktywnego uczestniczenia w zabawie poprzez 
zgadywanie ostatnich fraz rymowanek do książkowych tekstów.

Iwona Rokosz

DZIEŃ WIOSNY W ZESPOLE SZKÓŁ W TRĘBACZOWIE
W czwartek 21 marca uczniowie naszej szkoły obchodzili DZIEŃ WIOSNY. Był to miły i radosny dzień. Pierwszym punktem wspólnej zabawy była 
prezentacja uczniów poszczególnych klas. Zadaniem każdego zespołu było przygotowanie marzanny wykonanej z produktów spożywczych 
oraz przedstawienie zabawnej scenki czy też skeczu.  
Najwięcej emocji dostarczył wszystkim uczestnikom program „The Voice of Szkoła”, który okazał się hitem dnia.  W jury zasiedli Justeo, Antek Kfiatkofski 
oraz Piotron i Barton.  Uczestnicy programu musieli wykazać się nie tylko talentem muzycznym, ale również  poczuciem humoru. Zaprezentowali 
utwory z różnych gatunków muzycznych, zarówno dla dzieci jak  i dla młodzieży. Wszystkim wokalistom dopingowali gorąco koledzy z klas, 
którzy specjalnie przygotowali dla nich transparenty i włączali się do śpiewu.
Następnie uczniowie ruszyli na wiosenny pochód ostatecznie rozprawić się z Panią Zimą. Podczas spaceru śpiewali i grali na tradycyjnych instrumentach 
muzycznych oraz tych własnoręcznie wykonanych. Na koniec tradycyjna marzanna wykonana w stylu eko została spalona na boisku szkolnym, 
a te „jadalne” uczniowie kosztowali podczas projekcji wybranych filmów. 
W dobrych humorach i z ładunkiem pozytywnej energii, pełni nadziei, że wiosna zawita na dobre, uczniowie rozeszli się do domów. Ten dzień zaliczamy 
do udanych. Zadbał o to Samorząd Uczniowski, który miał pieczę nad całością imprezy.

ZS w Trębaczowie
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DZIEŃ WIOSNY W ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE
W czwartek 21 marca 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół w Perzowie świętowali Pierwszy Dzień Wiosny. 
W tym dniu odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziców uczniów klas I- III, którzy mogli podziwiać swoje dzieci w przedstawieniu teatralnym 
o tematyce ekologicznej pt. „Wiosna w lesie”. Rodzice wzięli także udział w warsztatach plastycznych, podczas których mogli obserwować pracę, 
umiejętności, pomysłowość i kreatywność swoich dzieci.
Podczas świętowania nie zabrakło pochodu z Marzanną, kolorowych strojów i corocznego pokazu talentów uczniów szkoły podstawowej, 
którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne, gimnastyczne, sportowe i wiele, wiele innych.

ZS w Perzowie
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SUKCES UCZENNIC ZESPOŁU SZKÓŁ W PERZOWIE 
W OTWARTYM TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

7 marca 2019 r. odbył się gminny finał Otwartego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
w którym  bezkonkurencyjnie zaprezentowały się uczennice z naszej szkoły. W wyniku 
przeprowadzonych eliminacji w finale kolejne miejsca zajęły:
Grupa 1 – kl. IV-VI:
I miejsce - Zofia Brząkała (kl. V b)
II miejsce - Milena Kubica (kl. V b)
III miejsce - Agata Kraczek (kl. V b)

 Grupa 2 - kl. VII - VIII +gimnazjum
I miejsce - Jagoda Hoja (kl. VIII)
II miejsce - Aleksandra Janasek (kl. VIII)
III miejsce - Julia Raczyńska (kl. VIII)  

16 marca 2019 r. dziewczęta reprezentowały naszą gminę w powiatowym finale 
Otwartego Turniej Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w Piotrówce (gmina Trzcinica), gdzie 
III miejsce zdobyła Aleksandra Janasek z klasy VIII.

ZS w Perzowie

KAMINARI NA XXV TURNIEJU KARATE 
RADA REGENTÓW W ZAWADZKIEM

Pierwsze w tym roku efekty treningów zebraliśmy na XXV Turnieju Karate Rada Regentów 
w Zawadzkiem gdzie wystartowało około 300 zawodników z 24 klubów reprezentujących Polskę, 
Czechy i Słowację. Nasza 13 osobowa kadra zdobyła 12 krążków-3 złote, 3 srebrne i 6 brązowych. 
Na podium stanęli:
- złoto: Kacper Gnitecki, Pascal Kasprzak, Hubert Kozica
- srebro: Julia Przybyłek, Maciej Poślod, Cyprian Jarczak
- brąz: Natalia Chidziak, Natalia Chlewicka, 
Anna Kula, Justyna Wyrwas, Dawid Olejnik, 
Cyprian Jarczak
Trochę szczęścia zabrakło tym razem Zuzannie 
Kulawik i Zofii Moś, które pomimo dużego 
zaangażowania i starań odpadły w drugiej 
rundzie. 

Z pozdrowieniami-Trener

PROJEKT DOFINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY PERZÓW.



W słoneczne sobotnie popołudnie 30 marca 2019 roku, został zorganizowany kolejny konkurs rzutów 
karnych, który został przeprowadzony przez animatora orlika – Grzegorza Kapicę, jako cykliczna 
impreza sportowa dla najmłodszych bywalców perzowskiego orlika. W zabawie wzięło udział
 20 młodych pasjonatów piłki nożnej, którzy sprawdzili swoją celność strzelając do bramki, 
której bronił niezawodny Waldemar Mierzchała. Jego zadanie wymagało znów wielkiego wysiłku, 
gdyż do obrony miał dokładnie 208 trudnych do obrony strzałów. Waldek za swój trud jaki musiał 
włożyć w  obronę bramki otrzymał pamiątkową statuetkę. Najlepsi uczestnicy otrzymali 
okolicznościowe medale, a najskuteczniejszy w całym turnieju – Marcel Brząkała – odebrał puchar.
 W wyniku przeprowadzonych 10 kolejek karnych, ewentualnych dogrywek, w końcu udało się wyłonić 
następujących zwycięzców w czterech kategoriach wiekowych:

· Kategoria klas 1-3 SP:
I miejsce – Krystian Menzel – 6 goli
II miejsce – Kajetan Brząkała – 5 goli
III miejsce – Damian Nolbert – 4 gole
· Kategoria klas 4-5 SP:
I miejsce – Dawid Skoczylas – 5 goli
II miejsce – Hubert Kopacki – 2 + 1 gol
III miejsce – Jakub Kopacki – 2 gole
· Kategoria klas 6-7 SP:
I miejsce – Marcel Brząkała – 8+1+1 goli   -  Najlepszy strzelec turnieju
II miejsce – Szymon Mirek – 8+1 goli
III miejsce – Mateusz Bednarek -7+1 goli
· Kategoria klas 8 SP i 3 Gimnazjum:
I miejsce – Tobiasz Staszak – 6+1 goli
II miejsce – Bartek Slotta – 6 goli
III miejsce – Jakub Horoszkiewicz – 4 gole

GK
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POWITANIE ORLIKA 2019 – KONKURS RZUTÓW KARNYCH
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