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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W placówkach oświatowych Gminy Perzów 
zainaugurowano rok szkolny 2019-2020. Po okresie 
wakacyjnym uczniowie powrócili do szkół wypoczęci 
i radośni, pełni zapału do nauki. 
Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą w parafialnych 
kościołach w Turkowach i Trębaczowie. Następnie 
uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się 
w szkołach. Tam Dyrektorzy Szkół: Barbara Maras – 
Dyrektor Zespołu Szkół w Perzowie oraz Artur Tokarz – 
Dyrektor Zespołu Szkół w Trębaczowie powitali 
wszystkich zebranych, przedstawili wychowawców klas 

oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zapoznali też rodziców i uczniów z nowym 
harmonogramem dowozów i odwozów ze szkoły, z godzinami pracy świetlicy szkolnej, podali ofertę 
zajęć dodatkowych, a także przekazali najważniejsze sprawy organizacyjne i techniczne. 
Przedstawili swoich zastępców: w Zespole Szkół w Perzowie jest nim Pan Leszek Urbański, 
a w Zespole Szkół w Trębaczowie Pani Magdalena Grzunka. 
Na uroczystych apelach szkolnych w obu szkołach przebywała z wizytą wójt Gminy Perzów Danuta 
Froń. Wójt skierowała do wszystkich uczniów Gminy Perzów życzenia sukcesów w nauce, zapału
 i energii do pracy. Nauczycielom i rodzicom życzyła cierpliwości, satysfakcji i zawodowego 
spełnienia. Podkreśliła wagę współpracy samorządu, rady pedagogicznej, rodziców i obsługi 
dla dobra dzieci.
Szkoły w gminie Perzów zostały odpowiednio przygotowane, odświeżone i pomalowane tak, 
aby uczniowie mogli czuć się w nich bezpiecznie i komfortowo. W Zespole Szkół 
w Perzowie naukę rozpoczęło 167 uczniów natomiast w Zespole szkół w Trębaczowie 115. 
Do Samorządowego Przedszkola w Perzowie uczęszczać będzie 84 przedszkolaków, 
a do  Samorządowego Przedszkola w Trębaczowie 70-cioro wychowanków. W Gminnym Żłobku 
w Perzowie jest 24 dzieci.  

Dominika Drapiewska
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WIEŚCIGminne
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Ranking dochodów JST 2018 przeprowadzony przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” - dwutygodnik w całości poświęcony samorządom, 

stawia Gminę Perzów na wysokim 54 miejscu w Polsce spośród 1548 gmin w Polsce i 2 miejscu  w powiecie kępińskim w obszarze zamożności.  

Zgodnie z przeprowadzoną przez pismo metodą w rankingu pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Uwzględnione zostały  tylko dochody własne  

i otrzymane subwencje.  Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez 

samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek 

janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, 

by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). 

Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

 JR

CO? GDZIE? KIEDY? w naszej gminie

termin płatności II raty podatku od środków 
transportowych

WRZEŚNIA

Dzień Edukacji Narodowej 14
PAŹDZIERNIKA

termin płatności za odpady komunalne
 – dot. 09.- 10.2019r15

PAŹDZIERNIKA

14
WRZEŚNIA

Dożynki Gminne

wybory do Sejmu RP i Senatu RP

PAŹDZIERNIKA

15

WRZEŚNIA

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

13

Dzień Niepodległości 11
LISTOPADA

GMINA PERZÓW JEDNĄ Z NAJBOGATSZYCH W POLSCE

Starosta Kępiński – Robert Kieruzal oraz Wójt Gminy Perzów – Danuta Froń 
dokonali we wtorek, 18 czerwca 2019 r. odbioru automatycznej stacji 
meteorologicznej zlokalizowanej we wsi Trębaczów.
Stacja wykonana została przez firmę „A-STER” s.c. z Krakowa i sfinansowana 
została przez Powiat Kępiński oraz samorządy gminne.
Stacja meteorologiczna włączona zostanie do Systemu Monitoringu Suszy 
Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Bez wątpienia przyczyni się ona 
do dokładniejszego wyznaczania obszarów dotkniętych suszą rolniczą, a tym 
samym służyć będzie wszystkim rolnikom z naszego powiatu.
Poniżej podajemy link do wyników pomiarów automatycznej stacji 
meteorologicznej w Trębaczowie, gdzie można sprawdzić m.in. temperaturę 
powietrza, wilgotność, sumę opadów i prędkość wiatru.

JR

W TRĘBACZOWIE POWSTAŁA STACJA METEOROLOGICZNA

http://meteor.iung.pulawy.pl/view.php?s=110

16

- termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego od osób fizycznych15

LISTOPADA

Projekt Cyfrowa Wielkopolska skierowany jest do osób w wieku 65 lat i powyżej, zamieszkałych na terenie 
województwa wielkopolskiego, posiadających niskie kompetencje cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak 
doświadczeń w zakresie kompetencji online i obsługi urządzeń teleinformatycznych. W projekcie realizowanym 
we współpracy z Fundacją Partycypacji Społecznej udział wezmą seniorki z Dziennego Domu Seniora 
w Domasłowie. Kurs obejmuje 90 godzin szkoleń praktycznych: obsługi komputera, telefonu, internetu i 24 
godziny tzw. animacji - praktycznych zajęć, podczas których Seniorzy uczą się wykorzystywać wiedzę zdobytą 
na kursie w praktyce na tabletach. 

JR

SENIORZY Z DZIENNEGO DOMU SENIORA W DOMASŁOWIE ZDOBĘDĄ 
KOMPETENCJE CYFROWE

http://meteor.iung.pulawy.pl/view.php?s=110
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PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH 
PROGRAMU WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI 2013-2020 
KONKURSU „PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ” 

POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPARCIA DZIAŁAŃ W REALIZACJI 

PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” NA OBSZARZE GMINY PERZÓW

11 lipca 2019 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała porozumienie 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
w sprawie wsparcia działań w realizacji Programu „Czyste Powietrze” na obszarze Gminy 
Perzów. 
Pomoc gmin w realizacji programu jest dobrowolna i gmina nie otrzymuje żadnych 
środków finansowych na te działania. Natomiast z uwagi, że program ma istotny wpływ 
na środowisko i zdrowie mieszkańców, Wójt podjęła decyzję o wsparciu działań w tym 
zakresie.   
Celem Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” jest poprawa efektywności 
energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery 
z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji 
zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych.
Pomoc Gminy polegać ma przede wszystkim na wsparciu mieszkańca w wypełnieniu 
wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, jak również ich 
ocena. Po stronie WFOŚiGW będzie rozpatrywanie wniosków i udzielanie 
dofinansowania. W piątek 12 lipca br. odbyło się szkolenie dla pracowników gmin 

zaangażowanych w proces obsługi beneficjentów Programu „Czyste powietrze”. Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do Urzędu Gminy 
w Perzowie.

MS

17 lipca 2019 r.  w Urzędzie Gminy w Kępnie, miało miejsce uroczyste podpisanie umów  na dofinansowanie projektów samorządów gminnych powiatu 
kępińskiego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Umowy z Wójtem Gminy Perzów Danutą Froń, w imieniu Województwa Wielkopolskiego, podpisywał wicemarszałek województwa Krzysztof 
Grabowski. 
- Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. W ramach jego 9. edycji wpłynęło ponad 280 wniosków,
 a 125 otrzymuje dofinansowanie. Mówię o tym, abyście mieli Państwo świadomość, że nie jest tak łatwo w tym konkursie te środki pozyskać,
 ale cieszę się, że 8 wniosów jest z terenu powiatu kępińskiego i bardzo serdecznie państwu gratuluję – powiedział wicemarszałek K. Grabowski. 
- W porównaniu do innych gmin, w których podpisywaliśmy umowy, to są to może mniejsze środki, ale wiem, że mają one wielkie znaczenie 
w małych miejscowościach, gdzie chcecie Państwo, jako samorządowcy, dokonać zmian. Myślę, że to bardzo cenne inicjatywy, więc bardzo 
serdecznie gratuluję. 
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane sołeckie strategie 
odnowy wsi. Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie na realizację dwóch projektów: „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka” - 
17.133,00 zł oraz „Zagospodarowanie stawu na działce 79/4 w sołectwie Domasłów”- 20 000,00 zł.

JR

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu  
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
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W dniu 25 lipca 2019 r. w godzinach od 12:00 do 13.00 została prowadzona akcja promocyjno-informacyjna 
programu „Rodzina 500 +”. 
Urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu udzielali informacji o szczegółach rozszerzonego programu. 
Każdy mieszkaniec gminy mógł zasięgnąć informacji w jaki sposób złożyć wniosek, w jakim terminie i w jaki sposób 
będzie otrzymywał pieniądze. Rozdawano materiały promocyjne, tj. ulotki czy opaski odblaskowe.
Od 1 lipca rządowy program Rodzina 500 + obowiązuje w rozszerzonej formule. Świadczenie wychowawcze 
przysługuje na wszystkie dzieci bez względu na dochody rodziny. W ramach zmian zostały znacznie uproszczone 
procedury przyznawania świadczeń. Od 1 lipca wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez bankowość 
elektroniczną, portal Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Natomiast od 1 sierpnia wnioski będzie 
można składać w formie papierowej.

WN

VIII SESJA RADY GMINY PERZÓW

25 lipca 2019 r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Perzów, w trakcie której radni zadecydowali 
o utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej Gminy – Centrum Usług Wspólnych w Perzowie
 oraz nadali jej statut. 
Utworzenie CUW w Perzowie związane jest z zamiarem powierzenia nowo tworzonej instytucji 
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy 
Perzów zaliczanych do sektora finansów publicznych. CUW obsługiwać będzie Zespół Szkół 
w Perzowie, Zespół Szkół w Trębaczowie, Żłobek Gminny w Perzowie, Dzienny Dom Seniora 
w Domasłowie.
,,Celem wprowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Perzów jest poprawa 
warunków pracy pracowników i jakości oraz stabilności obsługi przez zapewnienie jednolitych 
procedur i standardów działania. Powierzenie zadań umożliwi bardziej sprawną i skoordynowaną 
obsługę jednostek obsługiwanych dotąd przez poszczególnych zatrudnionych w nich 
pracowników” – tłumaczy Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. 
W trakcie sesji radni wprowadzili również zmiany w budżecie gminy na 2019 r. ustalając łączną 

kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości 22600423,29 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 23650312,61 zł.  
W ramach wprowadzanych zmian przyjęto dotację z Województwa Wielkopolskiego przyznaną w konkursie ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś”, 
na realizację inwestycji w Domasłowie i Kozie Wielkiej, a także środki za zrealizowane przez gminę zadanie o nazwie ,,Budowa infrastruktury 
rekreacyjnej w Gminie Perzów”.  W wydatkach zabezpieczono środki na funkcjonowanie CUW oraz zabezpieczono środki na dotację celową dla Powiatu 
Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej. 
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego 
na uchwałę Nr II/6/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze 
Gminy Perzów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 9825).

WN

                       Gmina Perzów realizuje kolejne inwestycje w ramach budowy i modernizacji dróg gminnych 

zaplanowanych w 2019 roku. Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzów dz. nr ew. 34, 433/4, 

432, 433/6, 434,1, 164, 165/1. Zakres prac obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wraz 

z podbudową, rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z betonowych płyt chodnikowych oraz 

z betonowej kostki brukowej, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni 

bitumicznej, wykonanie obustronnego ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej szer. 

30 cm., wykonanie nawierzchni  chodnika i zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, wymianę 

istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowych wpustów kanalizacji deszczowej 

oraz przykanalików z rur PEHD o średnicy O200mm i podłączenie ich do istniejących studni. Przewidywany 

termin zakończenia prac to 30.09.2019 r. a koszt tej inwestycji to 496.658,44 zł.

      W sierpniu podpisana również została umowa z Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu 

nieograniczonego na przebudowę dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Perzów, Trębaczów 

i Koza Wielka. W ramach tej umowy łącznie zostanie wykonanych 957 mb dróg na kwotę 164.888,88 zł.

Zakończone zostały również prace związane z remontami dróg z nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych na terenie całej gminy Perzów poprzez 

wyregulowanie studni kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, uzupełnienie dziur i nierówności mieszanką granitową, wykonanie poboczy z kruszyw 

oraz krawężnika oraz wykonanie utwardzenia mieszanką granitową, 

wykonanie nakładek itp. Koszt remontów i napraw dróg wyniósł  

383.349,65 zł.

Koszty ww. inwestycji pokryte zostaną z budżetu Gminy Perzów. 

Na przebudowę drogi gminnej w Perzowie Gmina złożyła wniosek 

o dofinansowanie w ramach środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych i oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu. 

AS

PRZEBUDOWY I MODERNIZACJE DRÓG GMINNYCH W 2019 ROKU  

RODZINA 500+ W PERZOWIE
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DOŻYNKI WIEJSKIE W DOMASŁOWIE
17 sierpnia 2019 w Domasłowie odbyły się Dożynki wiejskie. Podczas uroczystej Mszy Św., 
którą celebrował proboszcz parafii Arkadiusz Wieczorek, rolnicy Domasłowa dziękowali Bogu 
za tegoroczne zbiory. Druga część uroczystości odbyła się na boisku sportowym gdzie organizatorzy – 
Rada Sołecka i Sołtys wsi zorganizowali poczęstunek dla wszystkich. O swojski chleb ze smalcem i ciasto 
zadbały mieszkanki Domasłowa. Była kiełbaska z grilla i pieczone ziemniaki. Mieszkańcy Domasłowa 
bawili się na świeżym powietrzu do późnych godzin. 

JR

RAZEM ZROBILI WIĘCEJ !!!

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębaczowie przez kilka dni pomagali naprawiać zniszczone 
dachy.
Nawałnica, która po kilku bardzo upalnych dniach przeszła 1 lipca 2019 roku przez Ligotę, Zbyczynę 
i Trębaczów w znacznym stopniu zdewastowała ten obszar. Uszkodzone zostały głównie dachy wielu 
budynków oraz uprawy rolne. Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Perzów wzywani 
byli do pomocy przy zabezpieczaniu zerwanych linii elektrycznych, powalonych drzew, nieprzejezdnych 
dróg oraz zniszczonych pokryć dachowych.
Członkowie OSP w Trębaczowie po uporządkowaniu okolic z własnej inicjatywy podjęli decyzję o wsparciu 
mieszkającej w Ligocie rodziny, która najmocniej ucierpiała podczas nawałnicy. Uznali bowiem, że ich 
pomoc w usuwaniu szkód jest niezbędna, gdyż w tym gospodarstwie zniszczone lub uszkodzone zostały 
pokrycia dachowe na czterech budynkach. Strażacy zaoferowali swoją pracę. Poszkodowani  okazaną 
pomoc przyjęli i sprawnie zorganizowali potrzebne materiały. Widząc interwencję grupy strażaków 
do pomocy włączyli się także sąsiedzi i inni mieszkańcy Trębaczowa i Ligoty. Prace, choć trwały niespełna 
tydzień, to przebiegały od wczesnych godzin popołudniowych do późnych godzin wieczornych. W pierwszej 
kolejności zabezpieczono przed zalaniem budynek mieszkalny, bo na nim były największe straty, a następnie 
gospodarcze i inwentarzowy. 
Solidarność mieszkańców sołectwa znana jest w okolicznych miejscowościach od wielu lat a ten szlachetny 
czyn strażaków potwierdza znaną prawdę, że RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ! Gratulujemy druhom ochotnikom 
energii i zapału w niesieniu pomocy innym. Oby więcej było takich inicjatyw!

BG

W tym roku nieco później, bo w połowie wakacji odbył się VI Trębaczowski 
Rajd Rowerowy zorganizowany przez Towarzystwo Sympatyków 
Trębaczowa. W niedzielę 28 lipca 2019 roku blisko 70 rowerzystów 
dwukrotnie pokonało 20-kilometrową trasę Trębaczów - Michalice przez 
Ligotę, Brzezinkę, Głuszynę, Baldwinowice i Bukową Śląską. 
Celem rajdu rowerowego była wspólna, rodzinna i grupowa podróż 
jednośladami połączona ze zwiedzaniem terenów położonych na południe 
od Trębaczowa. Geodezyjny obszar Trębaczowa jest jednocześnie granicą 
województwa wielkopolskiego, które w tych okolicach graniczy 
z województwami: dolnośląskim i opolskim. Miejscem docelowym wyprawy 
rowerowej była kameralna plaża nad Zalewem Michalickim we wsi 
Michalice położonej w województwie opolskim, w gminie Namysłów. 
Właśnie tam podczas długiego postoju uczestnicy rajdu mogli swobodnie 
odpocząć nabierając sił na podróż powrotną i posilić się daniem z grilla. 
Osoby zmęczone upalnym słońcem mogły schłodzić się w cieniu 
lub zamoczyć nogi w wodach zalewu. Dla amatorów sportów wodnych 
organizatorzy przygotowali kajaki i rowery wodne. Każda z tych aktywności 
przyniosła wiele radości a przez to cieszyła się dużym zainteresowaniem 

i pozwoliła spojrzeć na okoliczne krajobrazy z innej perspektywy. Ponieważ zalew nie jest głęboki, na wodę ruszyli dorośli, biorąc pod opiekę dzieci. 
Nad wszystkim czuwał gospodarz miejsca, niezastąpiony pan Irek, który przekonał nas, że Zalew Michalicki to miejsce przyjazne i warte odwiedzenia. 
Podczas spacerów w wodzie nie obeszło się bez kilku drobnych ran ciętych stóp, jednak dzięki dobremu przygotowaniu opiekunów natychmiast zostały 
opatrzone i nie stanowiły przeszkody do dalszej udanej zabawy oraz powrotnej przejażdżki rowerami. Tradycyjnie, nie mogło także zabraknąć lodowego 
poczęstunku dla wszystkich uczestników wyprawy.
VI Trębaczowski Rajd Rowerowy należy zaliczyć do udanych. Sprzyjała temu piękna, słoneczna pogoda, miła atmosfera i rekreacyjna trasa wyjazdu 
oraz miejsce postoju nad wodą. Zarząd Towarzystwa Sympatyków Trębaczowa bardzo dziękuje za udział każdemu rowerzyście, który podróżował 
jednośladem i zechciał skorzystać z innych przygotowanych atrakcji. Szczególne wyrazy uznania kieruje do panów, którzy czuwali nad bezpieczeństwem 
grupy podczas podróży. 
Już planujemy rajd rowerowy na przyszły rok!

BG

PO DROGACH I WODACH - VI TRĘBACZOWSKI RAJD ROWEROWY
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POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY 

W dniach 20.07 -  27.07.2019 r. młodzież z terenu Gminy Perzów oraz zaprzyjaźnionej Gminy Drebber 
przebywała w szkolnym Schronisku Młodzieżowym Liczyrzepa w Karpaczu. Program wymiany był bardzo 
bogaty. Nie brakowało wspólnych zabaw, gier i zabaw językowych oraz rywalizacji sportowej. 
Przygotowano olimpiadę sportową dla uczestników. Zorganizowano wycieczki do Karpacza oraz do Pragi, 
stolicy sąsiadującej z Polską Czech. Młodzież zwiedziła Świątynie Wang, dziki wodospad, zaporę na 
Łomnicy oraz deptak w mieście. Odwiedziła także Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach, Park Miniatur 
Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach i starówkę miasta w Jeleniej Górze.  Nie zabrakło także kąpieli 
w pobliskim Aquaparku w Sandra Spa. Na zakończenie wymieniono pamiątki ze wspólnego spotkania. 
Na realizację polsko-niemieckiej wymiany młodzieży Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie 
w wysokości do 21 816,00 zł w ramach Programu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)
dla zadania pn. „RAZEM W EUROPIE. RÓWNOŚĆ PONAD 
PODZIAŁAMI”. W wymianie  uczestniczyło 49 osób.

Dominika Drapiewska

DZIECI Z GMINY PERZÓW NA KOLONIACH LETNICH W JAROSŁAWCU

W okresie od 31 lipca do 9 sierpnia 2019 roku 22 dzieci wypoczywało na kolonii letniej w Jarosławcu. Uczestnicy brali udział w zajęciach z instruktorem 

sportowym oraz profilaktykiem, a wieczorami z instruktorem tańca. Wychowawcy organizowali i prowadzili liczne gry zespołowe i zabawy integracyjne. 

Spacery pozwoliły poznać miejscowość, a podczas plażowania dzieci korzystały z kąpieli wodnych i słonecznych. W pamięci z pewnością pozostaną 

wyjątkowe miejsca Jarosławca jak latarnia morska, pomnik rybaka, przystań rybacka, klify czy gigantyczna plaża. Podopieczni zwiedzili motylarnię, 

papugarnię oraz uczestniczyli w festiwalu kolorów. Dzieci wzięły udział w całodniowej wycieczce do Narodowego Parku Słowińskiego, zwiedziły port 

i latarnię w Ustce a podczas rejsu po Bałtyku mogły sterować statkiem. Nie zabrakło typowo kolonijnych atrakcji (dyskoteki, konkurs talentów) a zumba 

przy zachodzie słońca będzie długo pamiętana. Jak opowiada Pani Agata, która opiekowała się grupą z Perzowa, dziewczynki z naszej gminy mogły 

zaprezentować swoje umiejętności taneczne, a swoim pokazem pt. „Shuffle Dance” zaskoczyły wszystkich.

We wspomnieniach zapisze się pożegnalne ognisko.

Dzieci wróciły wypoczęte, zadowolone, z nowymi znajomościami i ogromem przeżyć.

Wyjazd zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perzowie, a sfinansowany został z budżetu gminy.

GOPS w Perzowie
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WSCHODZĄCA GWIAZDA W PIŁCE NOŻNEJ KOBIET Z LIGOTY

Pochodząca z Ligoty (Gmina Perzów) Wiktoria Owoc gra 
w kobiecym klubie piłkarskim UKS Górnicza Konin, odnoszącym 
sukcesy w rozgrywkach Ekstraligi. Aktualnie zespół Wiktorii 
awansował do II ligi kobiet. W całym sezonie drużyna nie 
przegrała ani jednego meczu, wygrywając swoją grupę trzeciej 
ligi, następnie przeszła baraże o awans do drugiej ligi,
 które okazały się bardzo wymagające. W pierwszym meczu 
rozegranym na własnym boisku piłkarki wygrały 4:3 z KA4 
ResPect. Jak relacjonuje nam sama Wiktoria oznaczało to, 
że podczas rewanżu zespół nie mógł sobie pozwolić 
na jakikolwiek błąd. W drugim meczu o awans zawodniczki 
przegrywały do 70 minuty, ale dzięki walce i determinacji 
doprowadziły do remisu. W obu meczach nasza mieszkanka zagrała od 1 minuty, co napawa nas dumą. 
Poproszona o komentarz Wiktoria mówi: ,, Jestem dumna z siebie i całej drużyny, że dałyśmy z siebie wszystko
 i pokazałyśmy, że stać nas na bardzo dużo, co postaramy się udowodnić również w drugiej lidze”.   
Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZS W TRĘBACZOWIE
02.09.2019r. w Zespole Szkół w Trębaczowie odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem NMP Wniebowziętej w Trębaczowie.
Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w hali sportowej. Tam Dyrektor Artur Tokarz powitał 
wszystkich zebranych, przedstawił wychowawców klas oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Zapoznał też 
rodziców i uczniów z nowym harmonogramem dowozów i odwozów ze szkoły, a także z godzinami pracy świetlicy 
szkolnej.
Na zakończenie głos zabrała Pani Wójt 
Gminy Perzów, która życzyła wszystkim 
uczniom, nauczycielom i rodzicom 
wytrwałości w dążeniu do celów oraz 
wielu sukcesów w nowym roku 
szkolnym.
Po części oficjalnej uczniowie udali się 
do klas na spotkanie z wychowawcami.

Dorota Więckowska

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZS W PERZOWIE

2 września 2019 r. w Zespole Szkół w Perzowie już od rana można było zobaczyć uśmiechnięte i opalone twarze uczniów, którzy po wakacjach licznie 
przybyli wraz z rodzicami i opiekunami powitać rok szkolny 2019/2020. Po inaugurującej nowy rok szkolny Mszy Świętej w kościele parafialnym 
w Turkowach, wszyscy zgromadzili się w holu szkoły, gdzie zostali powitani przez Panią Barbarę Maras - Dyrektora Zespołu Szkół w Perzowie. 
Po odśpiewaniu hymnu państwowego Pani dyrektor nawiązała do obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a następnie powitała 
zaproszonych gości: Wójta Gminy Perzów - Panią Danutę Froń, inspektora do spraw oświaty – Panią Dominikę Drapiewską, a także nowo powołanego 
Wicedyrektora Zespołu Szkół w Perzowie – Pana Leszka Urbańskiego. Szczególnie serdecznie zostały przyjęte dzieci z klasy I, które dopiero zaczynają 
swoją przygodę z nauką. Niespodzianką dla najmłodszych uczniów jest nowa świetlica szkolna, w której będą mogli odpocząć po lekcjach albo miło 
spędzić poranek w oczekiwaniu na zajęcia lekcyjne.
Dyrektor szkoły przedstawiła wychowawców poszczególnych klas, podała ofertę zajęć dodatkowych, a także przekazała najważniejsze sprawy 
organizacyjne i techniczne. Następnie zaprosiła na spotkanie z wychowawcami do klas, gdzie uczniowie otrzymali plany lekcji i pakiety podręczników.
Pani wójt Danuta Froń życzyła dyrektorom udanej współpracy, a wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom miłej i owocnej pracy w nowym roku 
szkolnym. 

Małgorzata Poślod
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POSUMOWANIE WAKACJI Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY 
W PERZOWIE I BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ

Tegoroczne wakacje dobiegły końca. Dzieci z Gminy Perzów mogły uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 
oraz Bibliotekę Publiczną w Perzowie. Najmłodsi brali udział  w zajęciach plastycznych, oglądali bajki, grali na xboxie i w gry planszowe, a także ćwiczyli 
swoją kondycję umysłową poprzez zagadki.  Kolejną z atrakcji był dmuchaniec, z którego każde dziecko mogło korzystać do woli i rozładować energię. 
Na początku sierpnia na zaproszenie GOK w Perzowie przybył kolorowy autobus Fundacji Happy Kids. Dzieci przez 3 dni mogły korzystać z akcji Happy 
Bus pozostając pod opieką wolontariuszy z różnych stron świata. W ostatnim wakacyjnym tygodniu spotkać się mogli wszyscy miłośnicy „strzelania” 
i uczestniczyć w laserowym paintballu. Punktem, który zakończył tegoroczne lato było kino plenerowe, które przyciągnęło mieszkańców gminy i gości. 
Po chmurką, w miłym towarzystwie na przygotowanych leżakach uczestnicy obejrzeli film „Jutro będziemy szczęśliwi”. 31 sierpnia 2019 r.  dla tych 
bardziej aktywnych przeprowadzono również Turniej Tenisa Ziemnego  Perzów OPEN 2019. Na perzowskim Orliku pięciu zawodników stoczyło bój 
o zwycięstwo.
Wyniki: I – Grzegorz Kapica, II – Marek Piórek, III – Aneta Piórek.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za wspólne spędzanie letnich dni i do zobaczenia za rok.

GOK

Gry i zabawy z Happy Kids

 Happy Bus

Atrakcje Happy Kids Efekty zajęć plastycznych

Kino plenerowe
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Uczestnicy Turnieju Tenisa Ziemnego Perzów OPEN

Wolontariusze z Fundacji Happy Kids Zabawy i gry planszowe

Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Animatorów Orlika

Paintball laserowy
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UWAGA ROLNICY

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne 
przyjął Program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji 
środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Ma on doprowadzić 
do regeneracji gleb zakwaszonych w wyniku działań człowieka, w tym 
działalności rolniczej. 
Program regeneracji gleb poprzez wapnowanie będzie prowadzony od 2019 
do 2023 roku i na jego cel zostanie przeznaczonych 300 mln zł. 
Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację 
przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie 
potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji  
Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).
Kto może ubiegać się o pomoc?
Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
Jakie warunki należy spełnić?
1. Dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało 
(pH, fosfor, potas, magnez)
lub
posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać 
zalecenia dotyczące wapnowania.
2. Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie 
niższe lub równe 5,5.
3. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej 
będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.
Planowany okres przyjmowania dokumentów o refundacje kosztów - 
od 1 sierpnia 2019r.
Miejsce składania dokumentów - Wojewódzkie Stacje Rolniczo-Chemiczne.
Limit Pomocy - Dofinansowanie jest realizowane w ramach pomocy 
de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lata. 
Więcej informacji, w tym dokumenty do pobrania znajdują się m. in. 
pod poniższym linkiem:

https: / /schr.gov.pl /p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-
srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie
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