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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
      Nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. Oficjalnie zakończył się kolejny 
rok szkolny 2018/2019 w placówkach na terenie Gminy Perzów. Dla niektórych był on trudny, 
dla innych pełen wyzwań i sukcesów, nowych doświadczeń. 

Czas spędzony w szkole to nie tylko czas poświęcany nauce i poszerzaniu swojej 
wiedzy, to również miejsce, gdzie uczniowie spędzają swój czas na rozwijaniu pasji 
sportowych, czy artystycznych, miejsce codziennych spotkań z przyjaciółmi, miejsce 
w którym możemy dostrzec i wykształcić w sobie wiele zachowań społecznych. Zakończenie roku 
szkolnego to chwila na którą z niecierpliwością oczekiwali zarówno uczniowie, rodzice jak 
i nauczyciele. To również czas refleksji i pożegnań.
We wtorek, 18 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 
w Publicznym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie. W wyniku nowej ustawy 
oświatowej, po dwudziestoletniej działalności, miejscowe gimnazjum przestało działać. 
W uroczystościach udział wzięły władze samorządowe, oświatowe i zaproszeni goście, oraz grono 
pedagogiczne, zaś część artystyczną przygotowali uczniowie z w/w placówki.
W środę, 19 czerwca uroczyście rok szkolny zakończyły szkoły podstawowe.
Uroczystości rozpoczęto w Zespole Szkół w Perzowie o godz. 8.00, natomiast w Zespole Szkół 
w Trębaczowie o godz 10.00 . W szkołach zostały wręczone świadectwa. Łącznie rok szkolny 
zakończyło 119 przedszkolaków, 298 uczniów szkół podstawowych i 32 gimnazjalistów. 
W uroczystościach udział wzięli Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz inspektor ds. Oświaty 
Dominika Drapiewska, które wręczyły dyplomy, zdolnym uczniom, laureatom bądź finalistom 
konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim w roku szkolnym 2018/2019. 
Jednocześnie rozpoczynające się wakacje to dla jednych czas na zasłużony odpoczynek i zabawę, 
dla innych zaś czas na pracę, czy rozwijanie swoich pasji.
Wszystkim uczniom życzymy udanych, szczęśliwych, bezpiecznych, przepięknych wakacji, pełnych 
wrażeń i słonecznej pogody. Oby te dni pozwoliły na zasłużony odpoczynek, nabranie sił i zapału 
do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami w  nadchodzącym roku szkolnym. Następny dzwonek 
dopiero we wrześniu.

DD
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W dniach 21-23 czerwca 2019 roku odbyły się imprezy dedykowane gminie. Doskonała pogoda oraz wiele atrakcji sprawiło, że tegoroczne Dni Gminy 

Perzów 2019 zdecydowanie należały do udanych. 21 czerwca wieczorem w Domu Seniora w Domasłowie spotkały się przedstawicielki KGW 

działających na terenie Gminy Perzów na wieczorku  świętojańskim. Każde koło przygotowało na tę okazję tradycyjny wieniec świętojański, których 

zdjęcia można podziwiać w GOK w Perzowie. Panie miło spędziły czas przy kolacji świętojańskiej. 22 czerwca stał pod znakiem przebojów i dobrej 

zabawy. Oficjalnego otwarcia imprezy odbywającej się na boisku przy GOK w Perzowie dokonała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Na scenie jako 

pierwsze zaprezentowały się dziewczęta z sekcji wokalnej prowadzonej przez Jakuba Zapolnego: Aleksandra Capenko, Weronika Pietrus oraz Ania 

Morańska oraz Konrad Piórkowski z Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie czy też Milena Dyla, laureatka m.in. Międzynarodowego Konkursu Piosenki 

i Tańca w Koninie na co dzień ćwicząca swój wokal w Centrum Kultury w Sycowie. Jedną z muzycznych atrakcji był koncert zespołu disco polo Power Play. 

Zespół przyciągnął mieszkańców, nie tylko z gminy Perzów. Na scenie było energicznie i żywiołowo. Wokalista wraz z zespołem  swoimi przebojami 

porwał widzów do tańca oraz do wspólnego wykonywania hitów tj. ''Pendolino” czy też, ,,Co ma być to będzie”. O zmierzchu pojawił się C-BOOL,

 DJ robiący zawrotna karierę w Polsce i za granicą. Tłumy oszalały słuchając wykonywanych przez niego hitów i wpatrując się w magiczne wizualizacje 

pojawiające się na scenie. Bisom nie było końca. Uczestnicy imprezy jeszcze przez długi czas będą wspominać te porywające koncerty. Na zakończenie 

wszyscy mogli bawić się na dyskotece, gdzie atmosferę skutecznie podkręcał DJ Robson. Tak jak w minionych latach, tak też w tym roku nie zabrakło 

stoisk gastronomicznych, dmuchańców oraz animacji przeznaczonych dla najmłodszych. Ostatni dzień stał pod znakiem sportu. Odbyły się zawody 

wędkarskie na akwenie w Miechowie, Turniej Tenisa Ziemnego oraz zawody rzutów karnych dla ojców i synów dedykowanych szczególnie wszystkim 

ojcom z okazji ich święta.

Organizatorami wydarzenia byli Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie oraz Urząd Gminy w przy pomocy jednostek OSP z terenu całej gminy.

GOK

CO? GDZIE? KIEDY? w naszej gminie

Happy Bus
4-6
sierpnia

Czytanie Narodowe
6

WRZEŚNIA

Dożynki Gminne
14

WRZEŚNIA

1-31
SIERPNIA

przyjmowanie wniosków dotyczących zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
używanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Turniej Paintballa Laserowego
27
sierpnia

15
SIERPNIA

termin płatności za odpady komunalne
 – dot. 07- 08.2019r.

1
WRZEŚNIA

rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

termin płatności II raty podatku od środków 
transportowych 15

WRZEŚNIA

- termin płatności III raty podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fizycznych16

WRZEŚNIA

termin płatności za odpady komunalne 
– dot. 09.- 10.2019r. 15

PAŹDZIERNIKA

DNI GMINY PERZÓW 2019
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21 czerwca w Domasłowie odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Perzów. 
Spotkanie zorganizowane zostało w ramach obchodów Dni Gminy Perzów i związane było
 z organizowanym przez ARIMR konkursem na Najpiękniejszy Wianek Świętojański. Podczas spotkania 
wójt gminy Perzów Danuta Froń podziękowała Paniom z KGW za aktywną pracę na rzecz gminy:
 „Dziękuje Paniom za udział w imprezach organizowanych dla naszych mieszkańców. Potrawy przez 
Was przygotowane są zawsze bardzo smaczne i wyglądają wyjątkowo apetycznie. Wszystkie Koła 
zaangażowały się w działania związane z wydaniem publikacji gminnej z przepisami kulinarnymi
 i konkursem na najlepsze lokalne danie. Dziękuję, że z takim samym zaangażowaniem przystąpiłyście 
również do konkursu na najpiękniejszy wianek”. Wójt  Danuta Froń podkreślając aktywna działalność 
KGW na terenie gminy i dla gminy Perzów wręczyła również poszczególnym Kołom podziękowania 
i drobne upominki. 
Spotkanie miało charakter integracyjny i było okazją do dyskusji związanej z rozwojem KGW, 
z codziennym życiem gminy i zwyczajami. 

JR

WIECZÓR ŚWIĘTOJAŃSKI
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Szanowni Państwo,
           W dniu 9 czerwca 2019r. w godz. od 10:00-13:00  odbyła się kolejna zbiórka krwi w naszej Gminie. Od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem 
i tak też było tym razem.
Serdecznie dziękuję wszystkim, który przyczynili się do wspaniałej akcji. Zebrana krew posłuży jako lekarstwo, a może komuś uratuje życie. Dawcom 
dziękuję za zaangażowanie i wiem, że na Was zawsze można liczyć.
Słowa podziękowania kieruję do sponsorów Państwa Małgorzaty i Tadeusza Balińskich z Perzowa oraz do Pani Joanny Romanowskiej za pomoc 
w przygotowaniu obiektu i obsłudze zespołu z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza.

Weronika Urbańska

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI KRWI

W Gminie Perzów, w dniach od 15 do 18 maja 2019r. gościła delegacja niemiecka z zaprzyjaźnionej 
gminy Drebber. W czasie wizyty goście wraz z Wójtem Gminy Perzów Danutą Froń mieli okazje 
zapoznać się z pracą Centrum Logistycznego Grupy G-3 w Turkowach. Delegacja odwiedziła 
przedszkole i żłobek w Perzowie oraz salę sportową w Trębaczowie. Niemieccy przyjaciele zostali 
zaproszeni do Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. Pensjonariusze specjalnie dla gości 
z Niemiec przygotowali ciasto własnego wypieku 
oraz własnoręcznie wykonane prace plastyczne. 
Delegacja udała s ię również do Liceum 
Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Kępnie, gdzie została przyjęta przez 
dyrektora szkoły Danutę Stefańską. Goście mieli 
także okazję spotkać się z Wicestarostą Powiatu 
Kępińskiego Alicją Śniegocką i zwiedzić Starostwo 
Powiatowe w Kępnie. Jedną z atrakcji była również 

wycieczka do pobliskiego Wrocławia. Znalazł się też czas na zabawę podczas Festynu Majowego
z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca zorganizowanego na terenach rekreacyjno–sportowych 
w Perzowie. 

JR

STATUETKI DLA KOBIET GOSPODARNYCH I WYJĄTKOWYCH

22 maja w Łaszkowie koło Kalisza odbył się I Wielkopolski Kongres Kobiet Gospodarnych 
i Wyjątkowych. Patronat nad uroczystością objęła między innymi Minister Andżelika Możdżanowska 
oraz dyrektor Wielkopolskiego Oddziału ARiMR Michał Zieliński. Podczas uroczystości wręczone 
zostały statuetki Kobiety Gospodarnej i Wyjątkowej.  Z terenu gminy Perzów statuetki za długoletnia 
działalność otrzymały KGW Trębaczów oraz KGW Domasłów. Statuetki wręczała Minister Andżelika 
Możdżanowska.

JR

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. Starosta - Robert Kieruzal, Wicestarosta – Alicja Śniegocka oraz Wójt Gminy 

Perzów – Danuta Froń podpisali porozumienie pomiędzy Gminą Perzów, a Powiatem Kępińskim.

Umowa dotyczy pięciu odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Perzów i obejmuje wykonanie dokumentacji 

technicznej na modernizację trzech odcinków: drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką do końca miejscowości 

Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w kierunku miejscowości Turkowy, części drogi gruntowej 

w miejscowości Turkowy od OSP do młyna (o dł. ok 150 mb.) poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz

 z podbudową oraz na budowę chodnika w miejscowości Domasłów (na odcinku od szkoły do stawu). Umowa 

obejmuje także modernizację drogi w miejscowości Miechów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku 

od skrzyżowania z drogą gminną do przedszkola (o długości ok. 0,4 km) oraz drogi Ludwiczyn – Perzów poprzez 

wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 1,8 km.

Gmina Perzów przeznaczyła na realizację zadań 450 000 złotych. Pozostałą część kosztów pokryje w ramach 

swojego budżetu Powiat Kępiński.

MS

POROZUMIENIE W SPRAWIE MODERNIZACJI DRÓG 
ZE STAROSTWEM KĘPIŃSKIM

GMINA PERZÓW GOŚCIŁA DELEGACJE NIEMIECKĄ 
Z ZAPRZYJAŹNIONEJ GMINY DREBBER
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Po dawnej sali ślubów nie ma już śladu. Teraz jest nowa, piękna i czeka na młode pary. Pomieszczenie 

zostało odmalowane, dzięki czemu przestrzeń stała się bardziej przestronna i jasna. Wymieniono 

żyrandol, oświetlenie, drzwi wejściowe oraz drzwi przejściowe do sąsiedniego pomieszczenia. 

Zniknęły również stare krzesła i biurko, przy którym nowożeńcy oraz świadkowie składali swoje 

podpisy. Zastąpiły je nowe meble, które idealnie 

wpisują się w stonowaną elegancję wnętrza. 

Aranżacja sali ślubnej przewiduje 24 miejsca 

siedzące dla gości, dwa miejsca siedzące dla pary 

młodej, dwa miejsca dla świadków i jedno miejsce 

siedzące oraz biurko dla prowadzącego ceremonię. 

Dodatkowo znajduje się jedno miejsce siedzące przy 

biurku na czas podpisywania dokumentów. Nowoczesne wnętrze sprawi, że jedno z najważniejszych 

wydarzeń w życiu każdej nowej rodziny nabierze jeszcze bardziej uroczystego charakteru.

Kinga Slotta

SALA ŚLUBÓW W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO 
W PERZOWIE PO REMONCIE

W środę,  12 czerwca 2019 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy, podczas której Wójt Gminy Perzów otrzymała wotum 
zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Po wysłuchaniu sprawozdania wójta i przewodniczącego rady gminy z działalności w okresie międzysesyjnym radni 
rozpatrzyli po raz pierwszy raport o stanie Gminy, który w sposób szczegółowy opisuje bieżącą sytuację gospodarczą
 i społeczną Gminy Perzów. Konsekwencją przyjęcia dokumentu było głosowanie, w którym większością głosów 14 
za i 1 wstrzymujący się, podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi Gminy Perzów. Raport o stanie gminy 
i wotum zaufania to nowe instytucje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzone
 od nowej kadencji.
Następnie Skarbnik Gminy – Edyta Kieruzal przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 
oraz sprawozdanie finansowe.  Planowane dochody na 2018 r. w kwocie 19 465 427,00 zł zostały wykonane w  wysokości 
22 216 462,90 zł, tj. w 102,96%. Natomiast planowane wydatki na 2018 rok stanowiły ogólną kwotę 22 754 436,01 zł, 
a wykonano je w kwocie 21 508 715,17 zł, co stanowi 94,53%. Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 537 973,11, 
jednak ostatecznie wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 364 943,91 zł. 
Wykonanie budżetu za 2018 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję 
Rewizyjną. W trakcie zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania, stosunkiem głosów 14 ,,za” 
i 1 ,,wstrzymujący się” Rada Gminy Perzów udzieliła Wójt Gminy – Danucie Froń absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok. 

Wójt odbierając gratulacje  podziękowała radnym, sołtysom i swoim pracownikom za życzliwość i duży wkład pracy. Swoje podziękowania skierowała 
również do radnych i sołtysów poprzedniej kadencji, która zakończyła się w 2018 roku.
Ponadto podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Gminnego 
programu opieki nad zabytkami Gminy Perzów na lata 2017 – 2020” oraz ustalili 
wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Rajcy przyjęli uchwałę 
w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Perzów w roku 2019, uchwałę 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039
 i w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.

WN

 VII SESJA RADY GMINY

ZAKOŃCZYŁY SIĘ SZKOLENIA INFORMATYCZNE

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

W Gminie Perzów zakończyły się bezpłatne szkolenia informatyczne w ramach programu „Ja w internecie”. Ze szkoleń skorzystało ponad 190 
mieszkańców powyżej 25 roku życia z gminy Perzów i nie tylko. Podczas szkoleń uczestnicy zdobyli umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie 
w coraz bardziej złożonej cyfrowej rzeczywistości: potrafią zakładać i prowadzić własna stronę internetową, korzystać z portali społecznościowych, 
załatwiać sprawy finansowe i urzędowe za pośrednictwem internetu, składać deklaracje podatkowe, bezpiecznie szukać filmów, muzyki, gier. 
Na potrzeby projektu zakupiono 16 laptopów dla uczestników szkoleń. Po zakończonym szkoleniu laptopy przekazane zostaną do Zespołu Szkół 
w Perzowie i służyły będą społeczności szkolnej. Na realizacje szkoleń gmina Perzów pozyskała dotację 106 400,00 zł z programu grantowego 
„Ja w internecie”
Program finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje 
społeczeństwa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt grantowy pn.: Ja w internecie. Program 
szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji .

JR



6 Aktualności

Perzowskie Wieści Gminne Nr 3 (47) czerwiec 2019 r.www.perzow.pl

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI POWSTANIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ 
W PERZOWIE

Gmina Perzów znalazła się na liście wniosków, które zostaną dofinansowane w ramach tegorocznego naboru Programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA – edycja 2019. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje budowę Otwartej Strefy 
Aktywności zaplanowaną przy Zespole Szkół w Perzowie. W ramach zadania powstanie ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna: siłownia 
zewnętrzna oraz tzw. strefa relaksu wyposażona w urządzenia do gier edukacyjnych i małą architekturę. „Celem Programu OSA jest budowa 
wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych. Myślę, że lokalizacja urządzeń siłowni właśnie przy szkole 
stworzy doskonała przestrzeń aktywności sportowej w połączeniu z terenami rekreacyjno – sportowymi na Orliku”. – powiedziała Wójt Gminy Perzów 
Danuta Froń. Na realizacje zadania gmina otrzyma dofinansowani w wysokości 22 000,00zł.

JR
Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach 
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE POWSTANIE ŚCIEŻKA EDUKACYJNA 
DOFINANSOWANA Z WFOŚIGW W POZNANIU.

Gmina Perzów otrzyma dofinansowanie z WFOŚIGW w Poznaniu na utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Zespole Szkół w Perzowie. Zarząd 
Funduszu zaplanował dotacje w wysokości 50% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. W ramach zadania zakupiona zostanie infrastruktura edukacyjna: 
tablice, ławeczki i ławostoły, kosz do segregacji odpadów oraz rośliny wieloletnie, miododajne. „Ścieżka została tak zaplanowana, aby jej walory 
poznawcze służyły z jednej strony celom edukacyjnym z drugiej walorom estetycznym  – powiedziała wójt gminy Danuta Froń - ,,Myślę, że po 
zakończonej termomodernizacji szkoły utworzenie takiej ścieżki dydaktycznej będzie dopełnieniem naszych działań inwestycyjnych. Przy okazji 
tworzenia ścieżki uczniowie będą mieli okazje zdobyć praktyczna wiedzę o sposobach nasadzeń roślin, ich rozwoju i pielęgnacji” – dodała wójt. Zadanie 
dofinansowano ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

JR

 ZESPÓŁ SZKÓŁ W PERZOWIE MA NOWĄ BIBLIOTEKĘ SZKOLNĄ

13 maja w Zespole Szkół w Perzowie otwarto bibliotekę szkolną. Na uroczystość przybyli rodzice, włodarze gminy 
i zaproszeni goście z Kuratorium Oświaty w Kaliszu. Uczniowie tego dnia przyszli do szkoły w strojach galowych.  
Zebranych przywitała dyrektor ZS w Perzowie Barbara Maras. „Nasza nowa biblioteka jest miejscem bardzo 
przyjaznym. Przyciąga nie tylko zbiorem książek, ale także oryginalnym wyposażeniem. Bajkowe postacie 
na ścianach biblioteki narysowali sami rodzice, którym chciałam bardzo podziękować za tak duże zaangażowanie 
w tworzeniu biblioteki” – mówiła między innymi dyrektor Barbara Maras.  Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali obecni na uroczystości goście: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu Violetta Słupianek, 
wizytator Delegatury KO w Kaliszu Małgorzata Wanzek, Karolina Winiecka asystentka senatora Łukasza 
Mikołajczyka, Wójt gminy Perzów Danuta Froń, dyrektor ZS w Perzowie 
Barbara Maras oraz przedstawiciele obecnych na uroczystości rodziców 
i uczniów.  
Otwarcie biblioteki uświetniła część artystyczna przygotowana przez 
uczniów i nauczycieli klas I-III. Miała ona charakter otwartej lekcji 
patriotycznej nawiązujące do 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli również w projekcie edukacyjnym, 

którego głównym zadaniem było przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu nawiązującego do tematu 
„Tu wszędzie jest moja ojczyzna”. Zaproszeni goście odwiedzili tego dnia również przedszkole w Perzowie z 
oddziałami żłobkowymi oraz nowootwartą salę gimnastyczna w Zespole Szkół w Trębaczowie. 

JR

Dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poynaniu

CAŁA POLSKA CZYTAM DZIECIOM W PERZOWIE
W dniach 1 - 9 czerwca trwał XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom”. Jak co roku, 
Biblioteka Publiczna w Perzowie włączyła się do akcji organizując 
spotkanie czytelnicze. W tym roku odbyło się ono 5 czerwca 
w Przedszkolu w Perzowie. W czasie spotkania dzieciom czytali Łukasz 
Lulek – trener karate oraz Danuta Froń – Wójt Gminy Perzów. Dzieci 
wysłuchały bajki oraz zadawały pytania odnośnie dyscypliny jaką jest 
karate. Kolejnymi atrakcjami dla dzieci, które stały się tradycją naszego 
czytania był tort oraz dmuchana zjeżdżalnia.

NK
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W PERZOWIE UCZESTNICZYŁ W AKCJI BICIA 
REKORDU W LICZBIE OSÓB CZYTAJĄCYCH NA PRZERWIE

„Przerwa na czytanie”- pod takim hasłem w Zespole Szkół w Perzowie zorganizowana została  
ogólnopolska akcja bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie. Wydarzenie odbywało się 
w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Do wspólnej akcji uczniowie szkoły zaprosili rodziców, 
włodarzy gminy, pracowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Perzów. Honorowy 
patronat nad akcją objął senator RP Łukasz Mikołajczyk. Młodsi i starsi czytelnicy zebrali się na wspólnym 
czytaniu przy muralu okolicznościowym, powstałym z okazji Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Akcja bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie była również okazją 
do popisów artystycznych. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wychowawców zaprezentowali część 
artystyczną związaną z obchodami Święta Książki, Dnia Bibliotekarza i Biblioteki.  Wręczone zostały 
wyróżnienia za szczególne zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. Tytuł „Przyjaciela szkoły” otrzymali: 
pani Beata Sawicz-Gugała - wieloletnia przewodnicząca Rady Rodziców oraz Senator RP Łukasz 
Mikołajczyk. Nominacje w imieniu społeczności szkolnej wręczyła honorowym gościom Dyrektor Zespołu 
Szkół w Perzowie Barbara Maras, dziękując 
jednocześnie za współpracę i bezinteresowność. 

Goście zostali zaproszeni do nowootwartej w ZS w Perzowie biblioteki szkolnej, gdzie Senator Mikołajczyk 
w ramach prowadzonej akcji czytał najmłodszym i odpowiadał na liczne pytania uczniów. Senator spotkał 
się także z nauczycielami i dyrekcją szkoły perzowskiej na debacie związanej z aktualnymi problemami 
oświatowymi. W ramach Akcji,  Senator udał się również do Zespołu Szkół w Trębaczowie. Zachęcał 
do czytania najmłodszych, uczestniczył w krótkiej części artystycznej. Zapoznał się z organizacją pracy, 
warunkami technicznymi i pracą animatora nowej sali sportowej. 
 „Przerwa na czytanie" to bardzo dobra forma zachęcania uczniów do obcowania z książką, do sięgania 
po nią w każdej sytuacji i w każdym miejscu.  Bardzo dziękuję całej społeczności szkolnej za udział
 w akcji i za organizację. Dziękuję również naszym gościom i rodzicom za przybycie, a nauczycielom 
i dzieciom za piękną część artystyczną” – mówiła w krótkim podsumowaniu Wójt Gminy Perzów 
Danuta Froń. 

JR

SENATOR ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK PODCZAS WIZYTY W ZESPOLE 
SZKÓŁ W PERZOWIE SPOTKAŁ SIĘ  Z OŚMIOLATKAMI

Senator brał udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywało się 
w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Senator w ramach akcji spotkał się z dziećmi by udzielić im 
krótkiego wywiadu. Najmłodsi przygotowali wiele frapujących pytań. Senator chętnie odpowiadał na każde 
pytanie zadane przez małych dziennikarzy.  Poniżej wywiad ośmiolatków z senatorem:
Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole?
Mój ulubiony przedmiot?  W szkole podstawowej to był język polski. Bardzo lubiłem, od zawsze czytać 
i recytować wiersze. Później, kiedy już byłem starszy, w szkole średniej moim ulubionym przedmiotem stała się 
matematyka 
Jaka jest Pana ulubiona książka?
Ulubionych książek mam bardzo wiele. Bardzo lubię opowiadania Salezjanina Bruno Ferrero. To krótkie, bardzo 
ciekawe opowiadania, które maja też pewne przesłanie dla każdego. Czytam dużo, począwszy od książek 
historycznych poprzez książki, które można czytać szybko i na co dzień. Ostatnio przeczytałem książkę

„ My robimy to inaczej”, która jest związana z zarządzaniem przedsiębiorstwem, to taka specjalistyczna książka.
Do jakiej Pan chodził szkoły?
Chodziłem do szkoły podstawowa nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim
Jaka jest Pana ulubiona potrawa?
Uwielbiam kuchnię włoską. Bardzo lubię pizzę i spaghetti.
A co Pan lubi jeść na śniadanie?
Śniadania są bardzo ważne i powinniśmy je jeść każdego dnia. Natomiast niestety niekiedy jest tak, że mam mnóstwo obowiązków i jem śniadania (nie 
powinienem się przyznawać ale chcę być z wami bardzo szczery) w aucie po drodze, czasami o 15.00 albo 16.00 Natomiast jak już jem to bardzo lubię 
bułkę lub ciemny chleb z białym serem i kakao.
Jakie oceny miał Pan w szkole?
Oceny miałem raczej dobre. Szóstek nie było. Tylko piątki. Zdarzały się też 1, bo nie odrobiłem np. zadania albo się nie nauczyłem. Oceny miałem lepsze 
z języka polskiego niż z matematyki a później poszedłem na studia i studiowałem matematykę.
Czy fajnie jest być senatorem?
To jest taka trudna praca dlatego, że rzadko jestem w domu a bardzo często jestem w Warszawie. Jeżeli już jestem w domu to bardzo chętnie odwiedzam 
tych, którzy mnie zapraszają.  Zawsze chętnie przyjeżdżam do dzieci. Praca senatora to na pewno inna praca niż praca nauczyciela, którym kiedyś byłem. 
Bardzo lubię pracę z dziećmi, dlatego czasem też mi jej brakuje.
Jakie miał Pan sukcesy sportowe? 
Jeśli chodzi o sukcesy sportowe to aż tak wiele ich nie było. Grałem kiedyś w kosza w szkole podstawowej.  Jest to gra zespołowa. Zespołowo 
rozgrywaliśmy turnieje miedzy szkołami, ale karate nigdy nie trenowałem. 
Dzieci w międzyczasie opowiadały, że ćwiczą karate.
Padło również pytanie o wiek, ale z tego Senator zgrabnie wybrnął mówiąc, że: ,,jest pewnie w podobnym wieku jak Wasi rodzice”.

Na zakończenie Senator rozdał dzieciom prezenty zarówno tym najmłodszym jak i starszym Była to między innymi gra legislacyjna, książeczki: „Jak 

pracuje mój senator” i „Trudne słowa prosta sprawa”. Najmłodsi wysłuchali tez krótkiego opowiadania „ Zuzia i jej kotek”, jakie senator przeczytał 

najmłodszym w nowo otwartej bibliotece szkolnej oraz w Zespole Szkół w Trębaczowie. Książeczkę pożyczyła Senatorowi jego młodsza córka, która 

chciała podzielić się z dziećmi swoją ulubioną serią książkową.
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PRZEDSZKOLAKI W ODWIEDZINACH U STRAŻAKÓW
W czwartkowy ranek, 16 maja 2019 r. dzieci z Samorządowego Przedszkola w Perzowie spotkały się
 ze strażakami z jednostki OSP Perzów. Na początku dzieci miały możliwość zapoznania się w remizie 
OSP Perzów ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym jaki znajduje się na wozach bojowych będących 
na wyposażeniu jednostki. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami 
związanymi z pracą strażaków, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: 
pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż 
pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do różnych wypadków nie tylko  
samochodowych. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły wozy strażackie. Dzieci mogły je
 z bliska oglądać oraz podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej 
i odpowiedzialnej pracy strażacy. Wysłuchały prelekcji na temat niebezpieczeństw i zagrożeń 
pożarowych, oraz jak zachować się w czasie pożaru. Przy okazji utrwaliły sobie numer telefonu 
do Straży Pożarnej- 998 i numer alarmowy – 112. Następnie strażacy zapewnili dzieciom atrakcje 
przejażdżki wozami. Przez chwilę wszyscy uczestnicy spotkania mogli poczuć się jak strażacy. Ta wizyta 
z pewnością na długo zostanie w pamięci przedszkolaków.

DD

PREZENTACJE TEATRALNE DZIECI I MŁODZIEŻY – PERZÓW 2019
Dnia 6 czerwca 2019 roku sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie wypełniła się młodymi aktorami. Już po raz trzeci Gminny Ośrodek 
Kultury w Perzowie wraz z Biblioteka Publiczną zorganizował Prezentacje Teatralne Dzieci i Młodzieży. Na scenie zaprezentowały się grupy teatralne, 
działające w ZS w Perzowie oraz ZS w Trębaczowie. Młodzi aktorzy mieli okazję wystąpić przed dużą publicznością dzieci oraz gości na czele z Wójtem 
Gminy Perzów Danutą Froń. W tym roku grupa teatralna z Perzowa przedstawiła II część ,,Dziadów” Adama Mickiewicza, natomiast młodzież z ZS 
w Trębaczowie wystawiła ,,Balladynę” Juliusza Słowackiego. 

Obydwie grupy stanęły na wysokości zadania. Ciekawe scenariusze, scenografia i warsztat aktorski młodych adeptów sztuki teatralnej 
zdecydowały o bardzo wysokim poziomie przedstawień. Po skończonych występach jury zasiadające wśród publiczności wybrało dwójkę najlepszych 
aktorów, którymi okazały się Justyna Wyrwas i Zosia Brząkała.
Obie grupy teatralne zostały nagrodzone pamiątkowymi statuetkami oraz słodyczami. Dzień ten nie byłby tak udany, gdyby nie ogromne zaangażowanie 
nauczycieli p. Doroty Więckowskiej i p. Marceliny Smyczyńskiej z ZS w Trębaczowie oraz Małgorzaty Poślod i Grzegorza Góreckiego z  ZS w Perzowie, 
którzy poświęcili swój czas i trud na przygotowanie przedstawień. Dziękujemy i z niecierpliwością czekamy na kolejne tak udane prezentacje!

GOK

KIERMASZ KSIĄŻEK

Biblioteka Publiczna w Perzowie była jednym ze współorganizatorów Festynu Rodzinnego, który odbył 
się 18 maja 2019 r. w Perzowie. Była to okazja, aby w kreatywny sposób popularyzować czytelnictwo 
wśród biorących udział w festynie mieszkańców gminy. W tym celu pracownice biblioteki 
zorganizowały kiermasz książek, a jego wyjątkowość 
polegała na tym, że każdy mógł zabrać książkę za 
darmo. W ten sposób stare książki mogły otrzymać 
nowe życie oraz nie stać się zapomniane. Na stoisku 
można było znaleźć literaturę z każdego gatunku od 
bajek przez lektury, powieści, książki naukowe aż po 
klasykę. Jak co roku pomysłowość biblioteki 
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, a 
książki rozchodziły się jak „świeże bułeczki”. 

Dodatkową atrakcją dla najmłodszych było malowanie twarzy przez panią Marzenę Jerczyńską – 
lokalną artystkę, która jak zawsze przy takich okazjach swoim talentem wspiera bibliotekę.

NK

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego sp. z o. o.
Informuje Pacjentów, 

że wszystkie świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu NFZ
przebiegać będą na dotychczasowych zasadach.
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STYPENDIA NAUKOWE WÓJTA

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń w dniu 24 czerwca 2019 r. na spotkaniu 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie wręczyła stypendia naukowe 
zdolnym uczniom z terenu Gminy,  którzy w roku szkolnym 2018/2019 
uzyskali najwyższe wyniki w nauce. 
W tym roku uzdolniona młodzież z terenu Gminy Perzów otrzymała także 
nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce także od Wójt Danuty Froń. 
Z każdej szkoły wyłoniono najzdolniejszych tzw. prymusów. 
W tym roku kwota zaplanowana w budżecie wynosiła 10 tys. zł. Wójt Gminy 
Perzów Danuta Froń witając przybyłych rodziców wraz z uczniami 

oraz  zaproszonych gości podkreśliła, że to już kilkuletnia tradycja,  która  wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń na terenie Gminy. Wójt przekazała 
uczniom oraz rodzicom listy gratulacyjne. 
Wójt rozdysponowała zaplanowaną kwotę na poszczególne placówki zgodnie z propozycjami dyrektorów szkół, którzy złożyli stosowne wnioski 
do Urzędu Gminy tj. Zespołu Szkół w Trębaczowie i Perzowie oraz Publicznego Gimnazjum w Perzowie. Uczniowie za wyniki w nauce oraz wysokie 
osiągnięcia sportowe otrzymali nagrody finansowe. W Zespole Szkół w Perzowie otrzymało je 29 uczniów, a w Zespole Szkół w Trębaczowie 15 uczniów, 
natomiast w gimnazjum – 9 osób.  Łącznie stypendia otrzymało 53 uczniów. 
Po oficjalnej części wszyscy wspólnie spędzili miło popołudnie przy stole szwedzkim, na którym nie zabrakło słodkości.  

DD

TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PERZÓW ROZDAŁO NAGRODY
DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW
Członkowie Zarządu Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów na posiedzeniu 
w dniu 17 czerwca 2019 r. przyznali roczne nagrody dla najzdolniejszych uczniów szkół 
podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Perzów. Nagrody finansowe 
dla uczniów szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów przydzielono w oparciu o Regulamin 
nagród Towarzystwa Rozwoju Gminy. Wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek 24 czerwca 
2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. W tym roku nagrodzono 15 uczniów. 
Z Zespołu Szkół w Perzowie nagrodzonych zostało dziewięcioro uczniów: Zofia Brząkała, Julia 
Raczyńska, Aleksandra Snopek, Jagoda Hoja, Aleksandra Janasek, Roksana Kubik, Bartosz 
Młot, Julia Zgarda, Franciszek Sobczyk. W Zespole Szkół w Trębaczowie wyróżniono dwie 
uczennice: Łucję Grzegorek i Magdalenę Znaj. Nagrody otrzymało też czworo gimnazjalistów: 
Patryk Moś, Miłosz Kubik, Hanna Ostrowska i Weronika Pietrus.
Przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów gratulowali uczniom oraz 
rodzicom i wręczyli nagrody wraz z listami gratulacyjnymi za wybitne osiągnięcia w nauce, 
wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły oraz za zasługi w rozwoju
 i  promocji Gminy Perzów w roku szkolnym 2018/2019.

DD

TLENKOWO – BIBLIOTECZNA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
W maju i czerwcu Biblioteka Publiczna w Perzowie prowadziła projekt edukacyjny, którego  głównym zadaniem było edukowanie i wykształcenie 
postawy proekologicznej wśród dzieci przedszkolnych. Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy: spotkanie z Kierownikiem Referatu 
Gospodarczego w Urzędzie Gminy w Perzowie Piotrem Prędkim, który wyjaśnił dzieciom, czym jest SMOG - jakie szkody wywołuje w organizmie 
człowieka i w środowisku; omówił dzieciom jak właściwie segregować śmieci, opowiedział, czym jest czujka czadu oraz czym można ogrzewać nasze 
mieszkania, by jak najmniej szkodzić naszemu środowisku. Drugi etap zrealizowano 17 czerwca 2019 r. Polegał na zbudowaniu na terenach należących 
do przedszkola ścieżki edukacyjnej, która składa się z tablic edukacyjnych oraz skrzyń drewnianych, które zostały obsadzone kolorowymi kwiatami  
przez bibliotekarzy i dzieci przedszkolne. 
Zadaniem „ścieżki” jest uświadomienie młodemu pokoleniu, jak ważnym elementem naszego ekosystemu są drzewa i rośliny, które filtrują nasze 
zanieczyszczone powietrze. Cała ścieżka jest wykonana z drewna i własnoręcznie pomalowana przez bibliotekarzy.

NK
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18 maja 2019 r. na terenach rekreacyjno –sportowych w Perzowie został zorganizowany Majowy Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca. 
Gospodarzem festynu była Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Honorowy patronat nad imprezą objęła Minister Andżelika Możdżanowska. Udział 
Minister związany był w szczególności z prezentacją lokalnych potraw przygotowanych przez KGW z terenu gminy Perzów. Jedną z atrakcji 
dla uczestników festynu był pokaz kulinarny z udziałem Piotra Kucharskiego, który zaprosił wszystkich na degustację chłodnika oraz parowanych 
klusek. Na scenie talenty wokalne i taneczne zaprezentowały dzieci z przedszkoli z terenu gminy Perzów oraz uczniowie klas I- VIII  z ZS w Perzowie i ZS 
w Trębaczowie. Muzyczną niespodzianką dla wszystkich był koncert zespołu Graphite ze Słupi pod Bralinem. Podczas festynu zostały rozdane nagrody 
uczestnikom oraz laureatom konkursu plastycznego „Moja rodzina”. Nagrody i wyróżnienia wręczono także Paniom z KGW za udział w konkursie 
kulinarnym. Jedną z atrakcji przygotowanych przez organizatorów - Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie były dmuchane zamki dla dzieci, zabawy 
ze szczudlarzem, warsztaty malowania na wodzie, fotobudka, malowanie twarzy oraz kiermasz książek. Współorganizatorami imprezy byli: GOPS 
Perzów, UG Perzów, TRGP oraz Biblioteka Publiczna w Perzowie. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń zagwarantowała wszystkim pogodę i uśmiech 
na twarzy. „Rodzina to największy nasz skarb” – powiedziała wójt Danuta Froń – „Dziękuję za piękne występy uczniom a nauczycielom 
za przygotowanie dzieci do występów”. Wójt doceniła również pracę KGW. „Jestem dumna, że z takim zaangażowaniem przystąpiły Panie do konkursu 
kulinarnego i przygotowały degustacje dań i potraw nie zapominając jednocześnie o pięknej dekoracji stołu. Dziękuję Paniom, że tak aktywnie działacie 
na rzecz gminy Perzów i naszej lokalnej kultury” – dodała wójt.

JR

FESTYN RODZINNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA, MATKI I OJCA

18 maja 2019 roku podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca odbyła się prezentacja oraz degustacja potraw przygotowanych 
przez KGW w ramach konkursu kulinarnego zorganizowanego przez Gminę Perzów. Konkurs pod patronatem Minister Andżeliki Możdżanowskiej 
skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Perzów i miał na celu m.in. promowanie i popularyzację regionalnych tradycji kulinarnych, budowę 
więzi wśród lokalnej społeczności, a także rozwój Kół Gospodyń Wiejskich. 
Panie z KGW przygotowały różnorodne potrawy nawiązujące do tradycji kulinarnych regionu wielkopolskiego jak: krokiety ziemniaczane, pyrki z gzikiem 
czy pasztet z piersi kurczaka, nie zabrakło także kolorowych sałatek, nalewek i słodkości. Gospodynie zadbały zarówno o piękny wygląd stołów, 
jak i samych potraw. 
Pięcioosobowa komisja pod przewodnictwem Piotra Kucharskiego nagrodziła i wyróżniła następujące Koła:
 1 miejsce KGW w Trębaczowie za zdecydowanie regionalną gęś po staropolsku oraz mini ptysie Reginy. 
2 miejsce równorzędnie zajęły KGW w Domasłowie za chleb i nóżki z kury oraz KGW w Słupi pod Bralinem za zupę cebulową oraz pasztet z piersi kurczaka. 
 3 miejsca nie przyznano, pozostałe Koła otrzymały wyróżnienia. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. 
Zapachy, które roznosiły się wokół przeciągnęły obecnych na festynie, a Gospodynie częstowały chętnych, którzy mieli ochotę spróbować smakołyków.
Podczas prezentacji Panie wymieniały doświadczenia kulinarne, przekazywały przepisy, rozmawiały o planach i pomysłach związanych z działalnością 
Kół. Jeszcze w tym roku wydana zostanie publikacja z przepisami na potrawy zaprezentowanych podczas majowego festynu. 

MS

Pokaz kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Perzów 
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DZIEŃ MATKI W DZIENNYM DOMU SENIORA W DOMASŁOWIE

Seniorki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie świętowały Dzień Matki w sposób szczególnie 
wyjątkowy. Dom Seniora odwiedziła Agnieszka Staszak prezes Fundacji „O mały włos”, a jednocześnie 
właścicielka Atelier Staszak. Pensjonariuszki poddane zostały metamorfozie. Profesjonalny makijaż, 
stylizacja włosów, odpowiednio dopasowana kreacja przyniosły spektakularne efekty.  „Dzięki 
metamorfozie chciałam pokazać jak można zmienić swoje życie na lepsze, radośniejsze, barwniejsze. 
Często wystarczy odrobina dobrej woli i życzliwe osoby, które nas w tych zmianach będą wspierać. Mój 
zawód oraz działalność w Fundacji pozwala mi podejmować wyzwania, dzięki którym choć na chwile 
mogę sprawić komuś radość. Jest to tez dla mnie bardzo motywujące” – powiedziała prezes Fundacji 
Agnieszka Staszak. Seniorki spędziły Dzień Matki z Firmą Atelier Staszak. Panie odwiedziła również 
wójt gminy Perzów Danuta Froń, która tego dnia składała wszystkim matkom- seniorkom życzenia. 
Metamorfozy zakończyła wspólna sesja zdjęciowa. „Nie zawsze też jest czas żeby udać się 
do kosmetyczki czy fryzjera a kobieta w każdym wieku chce wyglądać ładnie.  Po dzisiejszych 

metamorfozach czujemy się wyjątkowo pięknie”– powiedziała jedna z pensjonariuszek.
JR

SENIORZY DZIENNEGO DOMU SENIORA W DOMASŁOWIE 

Dzienny Dom Seniora w Domasłowie funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Jego 
uczestnikami są osoby z terenu gminy Perzów, 60+, nieaktywne zawodowo. Na obecną chwile w zajęciach 
prowadzonych w DDS udział bierze 14 osób. Seniorzy zapewniony maja jeden ciepły posiłek oraz dwa razy 
w tygodniu dowóz zbiorowy. Opiekę nad seniorami sprawują opiekunki. Z seniorami pracuje również  
fizjoterapeuta i pielęgniarka. Seniorzy biorą udział również w zajęciach artystycznych i zajęciach ruchowych. 

JR

PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ
Gmina Perzów znalazła się na liście wniosków, które uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego otrzymają pomoc finansową w ramach IX edycji 

konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu jest wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi. 

Do IX konkursu złożono 283 projekty spośród, których pozytywnie oceniono 2 projekty na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kozie Wielkiej 

i w Domasłowie. W Kozie Wielkiej powstanie nowy plac zabaw, w Domasłowie zagospodarowany zostanie staw, zamontowane zostaną dodatkowe 

elementy rekreacyjne. Łączna wartość pomocy finansowej jaką przekaże Województwo Wielkopolskie gminie Perzów na realizacje obu zadań wynosi  

37 133,00 zł

ROSGPK.6840.1.2019/6                                                Perzów, 17.06.2019. nieruchomość jest własnością Gminy Perzów; jest wolna od obciążeń; 

brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest ta nieruchomość.

TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU
Wójt Gminy Perzów ogłasza

Poniedziałek 22 lipca 2019r., godz. 9:00, sala nr 5 GOK Perzów, Perzów 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

77a.
nieruchomości gruntowej 

Cena wywoławcza: 27.000,00 zł Wadium: 2.700,00 zł 

INFORMACJE DODATKOWE
Położenie nieruchomości            Turkowy 1. Wa r u n k i  w z i ę c i a  u d z i a ł u  w  p r ze t a r g u  o ra z  t e r m i n
Numer działki                              164/1  i  miejsce wnoszenia  wadium podano w ogłoszeniu 
Powierzchnia działki                    0,1100  ha o przetargu.
Numer KW                                   KZ1E/00039798/4 OPIS 2. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia o przetargu:
NIERUCHOMOŚCI a) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Perzowie 

b) strona internetowa Gminy Perzów, BIPPrzedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż prawa 

c) tablica ogłoszeń sołtysów wsi Turkowy.własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr 164/1 o 

3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Perzowie, powierzchni 0,1100 ha w miejscowości Turkowy o oznaczeniu użytków R 

Perzów 78, pok. nr 6, nr tel. 62 78 61 850 w godz. pn. 8:00 - 16:00, wt.- IV b – 0,1100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę 

pt. 7:00-15:00. wieczystą KZ1E/00039798/4. Nieruchomość położona jest przy gminnej 

drodze asfaltowej numer G866608 prowadzącej do miejscowości Wójt Gminy Perzów

Chałupki. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowania /-/ Danuta Froń

gospodarstwa rolnego. Obecnie grunt jest odłogowany. Przedmiotowa 



30 kwietnia 2019 roku na ORLIKU w Perzowie odbył się Nocny Turniej Piłki Nożnej 
o Animatorów Orlika w Perzowie  -Grzegorza Kapicy i Radosława Bogusia  Drużyny grały
 dla Michała, mieszkańca gminy Perzów. Do rozgrywek zgłosiło się aż 10 zespołów:

Dynamit Miechów
Orły z Woskowic
FC Abstynent
FC Niepanimaju
AC Materace
Kolano Węża
Chillwagon
Gruby i wściekli
Powyłamywane dziki
OSPmPerzów

Organizatorami turnieju byli Gmina Perzów i Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie, a głównym koordynatorem animator perzowskiego ORLIKA – 
Grzegorz Kapica. Uczestników Turnieju przywitała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, Przewodniczący Rady Gminy Perzów Przemysław Łytka i  Zastępca 
Wójta Weronika Urbańska życząc wszystkim udanej gry. Po zaciętej walce i dogrywce w rzutach karnych wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Gruby i wściekli 
II miejsce – FC Abstynent 
III miejsce – FC Niepanimaju 
IV miejsce – OSP Perzów 

Przyznano również wyróżnienia dla Króla Strzelców, którym został Filip Składnikiewicz i najlepszego bramkarza, którym okazał się Mateusz Śniegocki. 
Wszyscy zawodnicy mogli rozgrzewać się kawą czy herbatą oraz częstować kiełbaską z grilla. W imieniu organizatorów i osób zaangażowanych 
w organizację imprezy serdecznie dziękujemy za udział i wsparcie. 
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NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

II ULICZNY BIEG RODZINNY „Z  BIAŁO-CZERWONĄ” 

W związku z obchodami   Święta Konstytucji 3 Maja i Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  2 maja 2019 
w Perzowie  zorganizowany został II Uliczny Bieg Rodzinny „ Z Biało-Czerwoną”. Na starcie zameldowało się
 63 zawodników, a dopingowała ich Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.
Starty odbywały się w 5 kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I-III, IV-VI szkół podstawowych, klasy VII, 
VIII, gimnazja, kategoria OPEN kobiet i mężczyzn. 
Po emocjonujących biegach Wójt Gminy Perzów podziękowała za przybycie i wręczyła nagrody. 
Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal, a najmłodsi również specjalne nagrody. Organizatorem
 II Ulicznego Biegu Rodzinnego był Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie przy wsparciu Animatorów 
perzowskiego Orlika, a nad bezpieczeństwem czuwała OSP Perzów.

Wyniki II Ulicznego Biegu Rodzinnego „Z Biało-Czerwoną” : Kategoria klasy IV-VI chłopcy
I – Marcel Wika

Kategoria Przedszkola: II – Dawid Skoczylas
I – Szymon Gnitecki III – Rafael Góra
II – Yaroslaw Babadżanov Kategoria klasy VII,VIII, Gim dziewczęta
III – Hubert Kaczmarek I – Victoria Menzel
Kategoria klasy I-III dziewczęta II – Jessica Horoszko
I – Aurelia Wąsik III – Weronika Pietrus
II – Zuzanna Zapolna Kategoria klasy VII,VIII, Gim chłopcy

I – Mateusz DziewięckiIII – Róża Woźniak
II – Nikodem OrdyniakKategoria klasy I-III chłopcy
Kategoria OPEN  kobietyI – Michał Troska
I – Kamila WąsikII – Kacper Gnitecki
II – Aleksandra Karnasiewicz

III – Mykyza Babadżanov 
III – Monika Domagała

Kategoria klasy IV-VI dziewczęta Kategoria OPEN mężczyźni
I – Martyna Mądra I – Wojciech Kozłowski
II – Michalina Sokalska II – Przemysław Ostrowski
III – Natalia Chlewicka III – Jakub Gaicki

GOK



Niezwykłym wydarzeniem sportowym w Gminie Perzów była możliwość 
zorganizowania po raz drugi w dniu 28.05.2019 r. Finału Rejonu Kalisz w X Edycji 
Wielkopolskiego Turnieju Orlika w piłce nożnej w kategorii chłopców rocznik 2006
 i młodsi, dla szkół podstawowych oraz w piłce koszykowej streetball „3x3” 
w kategoriach dziewcząt i chłopców roczniki 2003-2005. Zwycięzca turnieju 
piłkarskiego oraz finaliści turniejów koszykarskich zapewniony miał awans 
do ostatniej rundy wojewódzkich finałów.
O godzinie 9.00 na obiekcie w Perzowie oficjalnego otwarcia dokonali organizator, 
Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Trębaczowie Artur 
Tokarz. Skierowane ciepłe słowa do młodych piłkarzy były na pewno wspaniałą lekcją 
o idei promowania alternatywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania aktywności 
sportowej, promocji zdrowego stylu życia poprzez sport, a także kreowania 

właściwych postaw uczestnika w imprezach masowych  oraz o zasadach gry „fair play”.  
Przygotowano dla 3 najlepszych drużyn piękne puchary i dyplomy, a dla wszystkich uczestników dodatkowo zapewniono nagrody rzeczowe – sportowe 
koszulki oraz poczęstunek w postaci bułek, wafelków, owoców oraz wody mineralnej.
Na Orliku pojawiły się drużyny reprezentujące powiaty: kaliski, namysłowski, ostrowski, pleszewski, ostrzeszowski, krotoszyński, ostrzeszowski oraz 
nasz kępiński. 7 zespołów podzielono na 2 grupy (gr. A - SP 8 Krotoszyn, SP 3 Pleszew, SP Kraszewice. oraz gr. B - SP Rychnów, SP Sióstr Salezjanek Ostrów 
Wlkp., SP 18 Kalisz, SP 3 Kępno). Rozegrano 13 meczy w systemie „każdy z każdym” po 2x10 min. Tylko po dwa najlepsze zespoły z grup A i B przechodziły 
do kolejnej rundy półfinałowej, przegrane zagrały o 3 miejsce, a finaliści walczyli o awans do ostatniej rundy i o 1 miejsce o Puchar Wójta Gminy Perzów 
(zwycięzca turnieju w Perzowie zagwarantowany miał udział we Wągrowcu 07.06.19). Na drugim obiekcie rozegrano turnieje
 w systemie „każdy z każdym” toczące się równolegle na 2 utworzonych boiskach koszykarskich. W kategorii chłopców i dziewcząt z 5 zgłoszonych 
zespołów umiejscowiono drużyny tj: CHŁ (Sp 3 Kępno 1, SP Mroczeń 1, SP Kraszewice), DZ (SP Kraszewice, SP Mroczeń 1, SP Iwanowice)
Sędzią głównym na orliku piłkarskim był Dariusz Bęś, zaś na boiskach koszykarskich sprawowali sędziowie p. Anna Młynarz, p. Dawid Misiak, obsługę 
medyczną sprawowała p. Krystyna Stodolska, a dodatkowo staranną obsługę techniczną i wolontarialną zapewniły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
w Trębaczowie oraz chłopcy z Gimnazjum w Perzowie.
Ostatecznie zwycięzcą całego turnieju piłkarskiego została szkoła Sióstr Salezjanek Ostrów Wlkp, która po bardzo zaciętym i wyrównanym pojedynku 
w czasie meczu finałowego, zdobyła złotą bramkę w dogrywce. Finalistami awansującymi do dalszych rozgrywek koszykarskich w kategorii dziewcząt 
zostali SP Kraszewice, SP Mroczeń 1, zaś u chłopców SP 3 Kępno 1, SP Kraszewice.
Wręczenie nagród i pucharów zaszczycił swoją obecnością Prezes Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” p. Zdzisław Urbańczyk.
 Po zakończeniu ceremonii zwieńczonej pamiątkowymi zdjęciami z udziałem wszystkich uczestników tej imprezy zawody dobiegły końca. 
Organizatorom i współorganizatorom „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2018” pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 i Oficjalnego Partnera Lecha Poznań między innymi SZS „Wielkopolska” w Poznaniu, Gminie Perzów, GOPS w Perzowie, Zespołowi Szkół w  Trębaczowie, 
Zespołowi Szkół w  Perzowie, Publicznemu Gimnazjum w Perzowie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Perzowie, Gminnej Publicznej Bibliotece, 
Koordynatorowi Sportu p. Przemysławowi Tomaś składamy podziękowania za wkład i zaangażowanie, a także za wsparcie 
w postaci nagród, poczęstunku i użyczenia sprzętu muzycznego, sportowego i technicznego w postaci parasoli, stołów, ławek.

 PT
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FINAŁ REJONU KALISZ W X EDYCJI TURNIEJU ORLIKA

KAMINARI NA ZAWODACH W LESZNIE

23 marca 2019 r. kadra zawodnicza naszego klubu wzięła udział w BUDOKAN ASTROMAL CUP KUMITE 
CHALLENGE w Lesznie. Zawody, w których wzięło udział 260 zawodników z 26 klubów rozegrane 
zostały w formule Round Robin/każdy z każdym. Z turnieju wróciliśmy z dwoma brązowymi krążkami 
powtarzając wynik z zeszłego roku. Tym razem medale zdobyli: Natalia Chlewicka-kumite U12 +35kg 
i Cyprian Jarczak U16 +65kg. Barwy klubu reprezentowali również: Justyna Wyrwas, Anna Kula, 
Maciej Poślod, Kulawik Zuzanna, Zofia Moś, Dawid Olejnik oraz Hubert Kozica. Duże podziękowania 
dla zawodników za stoczone walki  i zaangażowanie oraz rodzicom za wsparcie. 
PROJEKT DOFINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY PERZÓW.

ŁL

DOFINANSOWANIE DLA LZS TRĘBACZÓW Z RZĄDOWEGO 
PROGRAMU ,,KLUB” EDYCJA 2019

Ludowy Zespół Sportowy „POGOŃ” Trębaczów otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Programu 
„KLUB” – edycja 2019 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Jak powiedział prezes Pogoni Trębaczów Rajmund Radajewski:
„W ramach realizacji zadania organizowane będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży do lat 18.W Pogoni 
Trębaczów wsparciem objętych zostanie ponad 24 młodych piłkarzy. Zakupione zostaną również stroje 
sportowe oraz piłki do gry”. Na realizacje zadania Pogoń Trębaczów otrzyma z MSIT dofinansowanie w kwocie 
10 000,00 zł. 

JR 
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         W związku z zakończoną procedurą przetargową, Gmina Perzów w dniu 14.06.2019 roku zawarła umowę, na podstawie której, 

Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe „WENCEL” Józef Wencel, ul. Poznańska 9, 63-600 Kępno będzie realizować usługę w zakresie odbioru 

i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów w okresie od 01.07.2019 roku do dnia 30.06.2021 roku.

     Dotychczasowo użytkowane pojemniki służące do segregacji odpadów komunalnych będą w dalszym ciągu służyć mieszkańcom, natomiast 

worki na papier i odpady BIO będą sukcesywnie dostarczane do zamieszkałych budynków jednorodzinnych przez firmę transportową. 
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