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 JUBILEUSZ „ZŁOTE, DIAMENTOWE I ŻELAZNE GODY”  

Uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odbyła się dnia 23 października 2019 r. w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Perzowie. Jubileusz „Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów” obchodziły pary, które przeżyły ze sobą 50, 60 oraz 65 lat.
Dostojnych Jubilatów powitały Sekretarz Gminy Weronika Urbańska oraz Zastępca Kierownika USC Kinga Slotta. „Minęło kilkadziesiąt lat od chwili, kiedy 
połączyliście swój los - mówiła Sekretarz Gminy - kiedy obdarzeni wzajemnym uczuciem i zaufaniem powiedzieliście słowo „tak” i włożyliście obrączki. 
Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem 
i poszanowaniem. Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską”.
Do gratulacji i życzeń przyłączyli się przedstawiciele władzy gminnej Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz Przewodniczący Rady Gminy Perzów 
Przemysław Łytka, a także zaproszony na uroczystość Proboszcz Parafii Turkowy ks. Rafał Hącia.  
Aktu dekoracji medalami dokonała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Listy gratulacyjne otrzymały następujące pary małżeńskie:

1. Sabina i Henryk Adamscy
2. Wanda i Zdzisław Chlewiccy
3. Mirosława i Józef Dębscy
4.Helena i Ryszard Domagalscy

W 2019 roku Diamentowe Gody obchodzili: Państwo Maria i Zygmunt Więckowscy oraz Państwo Genowefa i Tadeusz Wójcikowie. W sposób szczególny 
gratulacje złożono Państwu Hildegardzie i Albertowi Kucharskim, którzy w tym roku obchodzą 65-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego zwaną 
Żelaznymi Godami.
Uwiecznieniem tej wyjątkowej chwili było wspólne pamiątkowe zdjęcie. 
Jubileusz uświetniły występy przedszkolaków z Perzowa oraz Zespołu „Perzowianie”, który przygotował wyjątkowy repertuar na tę okazję.
 Czas uroczystości upłynął w miłej atmosferze, przy wspólnym poczęstunku, wspomnieniach oraz śpiewach.  

Kinga Slotta 

9.    Emilia i Jerzy Kulowie
10. Urszula i Bernard Paproccy
11. Urszula i Bernard Szlapa
12. Krystyna i Józef Wyrwasowie

5.  Jadwiga i Ferdynand Grondysowie
6. Stanisława i Józef Hofmanowie
7. Barbara i Stefan Jagiełło
8. Regina i Józef Kopaccy
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30 września 2019 r. radni obradowali na IX sesji Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy 

Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad:

- uchwałę Nr IX/60/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Zbyczyna do programu ,,Wielkopolska Odnowa 

Wsi 2013-2020”,

- uchwałę Nr IX/61/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum 

im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie,

- uchwałę Nr IX/62/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki 

przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

- uchwałę Nr IX/63/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad oraz wysokości diet przysługującym radnym Rady 

Gminy Perzów,

- uchwałę Nr IX/64/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019 

– 2039,

- uchwałę Nr IX/65/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok,

- uchwałę Nr IX/66/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR V/42/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 

2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie programu utylizacji azbestu.

- uchwałę Nr IX/67/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego 

na dofinansowanie budowy stacji meteorologicznej w Trębaczowie w Gminie Perzów,

- uchwałę  Nr IX/68/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego 

na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej,

- uchwałę Nr IX/69/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony 

do 3 lat kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy,

- uchwałę Nr IX/70/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla sołtysów wsi.

WN

CO? GDZIE? KIEDY? w naszej gminie

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

LISTOPADA

WIGILIA GMINNA 15
GRUDNIA

termin płatności za odpady komunalne
 – dot. 11.- 12.2019 r.16

GRUDNIA

11
LISTOPADA

Dzień Niepodległości

15

IX SESJA RADY GMINY PERZÓW 

OSP Z TERENU GMINY PERZÓW OTRZYMAŁY 

DOFINANSOWANIE 5000+

Strażacy – ochotnicy z gminy Perzów otrzymali dotacje w wysokości 5000,00 zł z budżetu państwa 
na zadania związane między innymi z krzewieniem sportu i kultury fizycznej, propagowaniem 
wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, popularyzację zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Strażacy mieli możliwość wnioskować o dodatkowe środki na zadania inne niż 
tylko te związane z gaszeniem pożarów. Taka możliwość pojawiła się w tym roku po raz pierwszy 
dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019 r. Wszystkie jednostki 
OSP, które wnioskowały o dotację i spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 
otrzymały dofinansowanie na swoje zadania. W Gminie Perzów dotację otrzymały OSP Perzów, 
Domasłów, Trębaczów, Miechów i Turkowy. 

JR
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Zakończyły się prace związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie. Zakres robót 
obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie 
stropodachu oraz ocieplenie i naprawę dachu nad wejściem głównym. Wykonane zostały także nowe 
podjazdy i wejścia do budynku. Generalnym wykonawcą zadania była firma EXDACH z Ostrowa 
Wielkopolskiego. W najbliższym czasie zagospodarowane zostanie również obejście szkoły. Powstanie 
Otwarta Strefa Aktywności, na którą gmina Perzów otrzymała 
dofinansowanie z MSiT a także  ścieżka edukacyjno – przyrodnicza 
z elementami małej architektury dofinansowana z WFOŚiGW 
w Poznaniu. 

JR

Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie w ramach IX edycji programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 na realizację dwóch projektów: 

„Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka” w kwocie 17.133,00 zł oraz na „Zagospodarowanie stawu na działce 79/4 w sołectwie 

Domasłów”, w kwocie 20 000,00 zł. W sołectwie Koza Wielka powstaje nowy plac zabaw wyposażony w atrakcyjne urządzenia zabawowe. 

W Domasłowie trwają prace rewitalizacyjne przy stawie. Zbiornik wodny został oczyszczony i odmulony, wyprofilowano skarpy i zamontowano faszyny. 

Obecnie trwają prace związane z zamontowaniem pomostu. Teren przy stawie dodatkowo zostanie wyposażony w elementy małej architektury. 

Ostateczny termin zakończenia obu zadań zaplanowano na 31 października 2019r. 

JR

„PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ”- GMINA PERZÓW REALIZUJE 
PROJEKTY DOFINANSOWANE W RAMACH IX EDYCJI PROGRAMU 
WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI 2013-2020 

Projekt współfinansowano przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „ Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI 2019
W Perzowie trwają prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) edycja 2019. Dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej wyniesie 21 000,00 zł przy 42 097,00 zł całkowitej wartości inwestycji.
Cały teren został oczyszczony. Wykonawca zamontował już urządzenia siłowni zewnętrznej, nowe 
ławki, tablice edukacyjne oraz stolik do gry w szachy. Posadzone zostały 4 klony. Uzupełniana jest 
bezpieczna nawierzchnia trawiasta i w najbliższych dniach, nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy gminy 
będą mogli się cieszyć nowym obiektem sportowo – rekreacyjnym.

MS

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

W PERZOWIE ZAKOŃCZONA
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Coroczną tradycją szkoły jest świętowanie 14 października Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczystości ślubowania i pasowania pierwszoklasistów 

na uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Perzowie.

W tym roku w uroczystej akademii udział wzięli: Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, rodzice i bliscy uczniów klasy pierwszej, absolwenci naszej szkoły, 

grono pedagogiczne i pracownicy obsługi. 

W swoim wystąpieniu dyrektor Barbara Maras zwracając się do nauczycieli, podziękowała za zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań, 

ale przede wszystkim za to, że wspólnie i zgodnie starają się dążyć do wyznaczonych celów. Życzyła wytrwałości w trudach codziennej pracy, a także 

sukcesów w życiu osobistym. Wójt Danuta Froń w szczególności zwróciła uwagę na ogromne poświęcenie pracowników obsługi. Dodała także, że bez ich 

codziennych starań nasza szkoła nie byłaby takim przyjemnym miejscem dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 Serdeczne życzenia pracownikom szkoły w imieniu braci uczniowskiej złożył Samorząd Szkolny. Obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetnił również 

występ uczestników koła teatralnego i chóru szkolnego.

W tym dniu pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. W programie artystycznym dzieci zaprezentowały zdobyte wcześniej 

wiadomości i umiejętności. Uczniowie klasy pierwszej pięknie recytowali wiersze i wykonali piosenki. Na koniec uroczyście odśpiewali hymn szkoły.

W obchody Święta Edukacji Narodowej z dużym zaangażowaniem włączyli się rodzice uczniów klasy pierwszej.

ZS w Perzowie

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZS W TRĘBACZOWIE

14 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Trębaczowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przybyłych  gości, nauczycieli
 i uczniów powitał dyrektor szkoły – pan Artur Tokarz, który złożył życzenia wszystkim pracownikom oraz podziękował nauczycielom za trud, serce 
i ogromny  wysiłek włożony w wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży. 
Niezwykle uroczystym i podniosłym momentem było ślubowanie pierwszoklasistów w obecności Sztandaru Szkoły oraz  pasowanie ich 
na pełnoprawnych członków społeczności uczniowskiej. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, a tym samym wykazały, 
że zasługują na miano stuprocentowych uczniów. Było to duże przeżycie dla wszystkich obecnych, które zakończyło się wręczeniem pamiątkowych 
dyplomów, słodkich upominków i wspólnym zdjęciem.

ZS w Trębaczowie

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZS W PERZOWIE

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP WYPOSAŻENIA 
SAL LEKCYJNYCH DLA ZS W TRĘBACZOWIE 

Zespół Szkół w Trębaczowie otrzymał dofinansowanie w wysokości 70 626,00 zł. na zakup wyposażenia 
w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 
w publicznych szkołach podstawowych. W ramach dofinansowania w szkole doposażone zostaną sale lekcyjne: 
biologiczna, geograficzna, chemiczna i fizyczna. O dofinansowanie wnioskowała Gmina Perzów. Wniosek 
został złożony do MEN zgodnie z kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 
2019. 
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BIESIADA KGW W PERZOWIE

27 września 2019 r. w Perzowie odbyła się I Biesiada KGW gminy Perzów. Biesiada połączona została z promocją 
publikacji „ Smakowite dania i potrawy mieszkanek gminy Perzów”.
 Uroczystość była podsumowaniem wcześniej podejmowanych przedsięwzięć współorganizowanych przez lokalne 
koła gospodyń.  Jednym z nich był konkurs kulinarny, którego pokłosiem jest wydana właśnie publikacja z przepisami 
na tradycyjne potrawy i smaki dzieciństwa zawierająca także wiele ciekawych informacji związanych z historią 
i aktualną działalnością KGW z gminy Perzów. 
Gospodarzem spotkania była Wójt Gminy Perzów Danuta Froń.  Na uroczystości obecni byli również zaproszeni goście 
Marlena Maląg prezes PEFRON, poseł Tomasz Ławniczak, senator Łukasz Mikołajczyk oraz reprezentująca europoseł 
Andżelikę Możdżanowską  Anna Lis.
Swoją obecność szczególnie zaakcentowały seniorki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. 
Panie wraz z opiekunkami przygotowały z tej okazji degustację swojskich wypieków i domowych przetworów oraz 
własnoręcznie wykonanych prac plastycznych.  
Muzyczna oprawa biesiady należała do Zespołu Doruchowianie zintegrowanego z zespołem Perzowianie.  
Wspólne muzykowanie, śpiew i tańce trwały do późnych godzin wieczornych. 

JR
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NARODOWE CZYTANIE W PERZOWIE

„Katarynka” Bolesława Prusa i „Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej to dwie nowele, które zaprezentowane zostały podczas Narodowego Czytania  
w Perzowie. Utwory wybrano z pośród ośmiu, które w tym roku zaproponowała para prezydencka na 8 edycję wydarzenia.  
,,Staram się aby kolejne edycje Narodowego Czytania w pewien sposób odstępowały od przyjętego schematu tej imprezy. Myślę, że włączenie 
do współpracy młodzieży zdecydowanie wzbogaca i ubarwia rangę całego wydarzenia, które ma stać się okazją do spotkania przy czytaniu dzieł 
literatury polskiej” – powiedziała Natalia Kowalczyk – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Perzowie.
Gmina Perzów włączyła się po raz czwarty do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Z tej okazji 6 września w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury można było zobaczyć występ kataryniarza Kamila Hesa, występ teatralny młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 
gminy Perzów, którzy wystawili „Katarynkę”. Gościem specjalnym była Dominika Ostałowska, która przeczytała fragment „Dobrej Pani” E. Orzeszkowej 
oraz udzieliła krótkiego wywiadu, podczas którego opowiedziała o pracy i tym co dla niej w życiu ważne.

Natalia Kowalczyk
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DOŻYNKI  GMINNE – TURKOWY 2019
Sołectwo Turkowy było w tym roku gospodarzem Dożynek Gminy Perzów. 14 września 2019 r. uroczystości 
dożynkowe rozpoczęła msza święta w kościele p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach, 
którą odprawił proboszcz ks. Rafał Hącia przy oprawie muzycznej Zespołu Perzowianie. Po mszy świętej 
pieszy korowód dożynkowy udał się na miejsce uroczystości – boisko w Turkowach.
Piękny obrzęd dożynkowy wykonał Zespół Pieśni i Tańca „Przygodzice” pod kierownictwem Zygmunta 
Paszkowskigo. Krótką część artystyczną przedstawiły także przedszkolaki z Turkowy, które przygotowała 
Anna Świątek. Role starostów dożynkowych pełnili Katarzyna i Paweł Domagalscy, którzy w asyście Zespołu 
złożyli chleb jako dar tegorocznych plonów na ręce gospodarzy, którymi byli: Wójt Gminy Perzów 
Danuta Froń, Sołtys wsi Turkowy Marek Ostrowski, ks. Rafał Hącia i Przewodniczący Rady Gminy Perzów 
Przemysław Łytka. Gospodarze tradycyjnie podzielili się chlebem z wszystkimi uczestnikami dożynek. Poza 
delegacjami z poszczególnych sołectw, rolnikami i mieszkańcami gminy nie zabrakło gości, którzy skierowali 
ciepłe słowa do gospodarzy dziękując im za trud i ciężką pracę na roli. Kolejnym elementem było 
rozstrzygnięcie konkursu na ,,Najpiękniejsza posesję dożynkową”. Komisja konkursowa od godz. 12.00 
wizytowała posesje dokonując oceny i przyznała miejsca: I – Halina Grzeżółka, II – Przedszkole Turkowy, III  - 
Krystyna Gruchot. Wszyscy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Swoim występem Święto Plonów 
uświetnił kabaret EWG, a do późnych godzin wieczornych mieszkańcy mogli uczestniczyć w zabawie 
tanecznej. Wszyscy uczestnicy mogli także korzystać z poczęstunku przygotowanego przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Turkowach.

GOK
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SENIORZY Z DZIENNEGO DOMU SENIORA W DOMASŁOWIE
ZDOBYWAJĄ KOMPETENCJE CYFROWE

Seniorzy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie uczestniczą w darmowych zajęciach 
komputerowych dla seniorów 65+. W ramach realizacji projektu seniorzy posiądą praktyczne 
umiejętności obsługi komputera, telefonu, internetu.  Szkolenie obejmuje 90 godzin szkoleń 
praktycznych  i 24 godziny tzw. animacji praktycznych zajęć, podczas których seniorzy zastosują 
wiedzę na kursie w praktyce na tabletach. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji. 

JR

AQUA AEROBIK DLA SENIORÓW Z DZIENNEGO DOMU SENIORA 
W DOMASŁOWIE 

15 seniorek z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie rozpoczęło zajęcia z aqua aerobiku. Zajęcia 
odbywają się na basenie Qarium w Kępnie pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Seniorki 
nie kryją zadowolenia z takiej formy aktywności. Korzystają z zajęć gimnastycznych w wodzie jak 
również z innych atrakcji krytej pływalni.  Oddolna inicjatywa seniorów okazała się strzałem 
w dziesiatkę. 

JR

SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI 
Dzieci z Przedszkola w Turkowach po raz kolejny odwiedziły Seniorów z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. Dzieci zaprezentowały piękną część 
artystyczną przy akompaniamencie dorosłych muzyków z zespołu Perzowianie.  Program artystyczny został starannie dobrany i przygotowany przez 
panią Annę Świątek, która jest jednocześnie autorką scenariusza i autorką tekstów. Dzieci zaprezentowały się w pięknych strojach i zachwyciły seniorki 
swoimi artystycznymi popisami. Na zakończenie dzieci otrzymały gromkie brawa, słodkie niespodzianki i zaproszenie na kolejne spotkanie przy okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. 

JR
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24 września 2019 r. seniorki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie spotkały się z dietetyczką, która 
przekazała paniom wiele istotnych informacji dotyczących zdrowego odżywiania i zdrowego stylu 
życia. Panie podjęły burzliwą dyskusję na temat własnych przyzwyczajeń dietetycznych i niekoniecznie 
właściwych nawyków żywieniowych. Seniorki miały też okazję porozmawiać  indywidualnie 
z dietetyczką by skorzystać z możliwości  przygotowania indywidualnych programów dietetycznych. 

JR

Grzybobranie - Seniorki wraz z opiekunkami wybrały 
się do pobliskiego lasu na grzyby. Wróciły 
zadowolone i z pełnymi koszami.

Wspólne przygotowywanie dań – sałatka Wspólne pieczenie chleba

Wspólne przygotowywanie dań – sałatka Zajęcia ruchowe –  Nordic walking Zajęcia plastyczne

Z ŻYCIA DOMU SENIORA W DOMASŁOWIE

SPOTKANIE Z DIETETYCZKĄ

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PERZOWIE POWSTAJE ŚCIEŻKA 
EDUKACYJNA DOFINANSOWANA Z WFOŚIGW W POZNANIU

Gmina Perzów otrzymała dofinasowanie z WFOŚIGW w Poznaniu na realizację zadania pn.: 
Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Zespole Szkół w Perzowie „ My się pszczół 
nie boimy i rośliny dla nich sadzimy”.  W ramach zadania przy ZS w Perzowie zamontowana 
zostanie infrastruktura edukacyjna: tablice, ławeczki i ławostoły i kosz do segregacji odpadów. 
Przy szkole już posadzone zostały rośliny wieloletnie, miododajne. Całkowite koszty zadania 
wynoszą 51 111,97 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu wynosi 23 180,50 zł

Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

JR
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TURNIEJ DEBLA 2019

Na perzowskim Orliku 21 września 2019 r. rozegrany został jak co roku turniej debla w tenisie 
ziemnym. Przy dogodnych warunkach atmosferycznych zakończono sezon tenisa w grze podwójnej. 
Jej uczestnicy w biesiadnej atmosferze, posileni kiełbaską z grilla, rozegrali swoje mecze turniejowe, 
których zwieńczeniem były pamiątkowe medale. Dzieci i dorośli bawili się doskonale i czekają z 
niecierpliwością na rozpoczęcie kolejnego sezonu, aby rozgrywać jeszcze ciekawsze mecze. 

G. Kapica

AMATORSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR ANIMATORÓW 
ORLIKA W PERZOWIE

W sobotnie jesienne popołudnie, 12 października 2019 roku odbył się kolejny Amatorski Turniej Piłki 
Nożnej. Udział z rozgrywkach wzięły cztery zespoły z najbardziej zagorzałymi fanami piłki nożnej.  
Piłkarze przy pięknej, słonecznej pogodzie walczyli o puchary ufundowane przez Gminę  Perzów. 
Pod okiem profesjonalnego sędziego związkowego gra przebiegła sprawnie, bez zastrzeżeń 
i przysporzyła wiele radości uczestnikom.
Klasyfikacja końcowa: I miejsce – Abstynencji, II miejsce – Trele Morele Miechów, III miejsce – Łokieć 
Ośmieszyć, IV miejsce – Chłopaki z Ukrainy

G. Kapica

LIGOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW W TRĘBACZOWIE

28.09.2019 r. na sali sportowej w Trębaczowie rozegrany został Ligowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców na szczeblu wojewódzkim w roczniku 2005.
 Do rywalizacji stanęły zespoły: JANTAR Kalisz, IUKS Jedynka Poznań, oraz jako gospodarz Sokół Kępno. W rozegranym turnieju zdecydowanym zwycięzcą 
została drużyna IUKS Jedynka Poznań, na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy z klubu JANTAR Kalisz, a na trzecim zawodnicy z Sokoła Kępno. Turniej 
został rozegrany w Trębaczowie ze względu na trwające prace remontowe na sali sportowej KOSIR Kępno, gdzie na co dzień trenują zawodnicy Sokoła

RK

ZAWODNICY KAMINARI Z KOLEJNYMI OSIĄGNIĘCIAMI

Na najważniejszych zawodach w Polsce w Karate WKF w danej kategorii wiekowej - Mistrzostwach 
Polskiej Unii Karate Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w kategorii kumite indywidualne 
juniorów młodszych +70kg najlepszy w kraju okazał się Cyprian Jarczak - zawodnik naszego klubu, 
zdobywając złoty medal. W turnieju bardzo dobrze spisali się również Justyna Wyrwas (dochodząc do 
repasaży) oraz Maciej Poślod (przegrywając w eliminacjach zaledwie 1 punktem). 
Na kolejnych zawodach POLISH OPEN – GRAND PRIX BIELSKO BIAŁA 2019, które odbyły się w dnia 
11-13 października 2019 r. wystartowało 1755 zawodników z 210 klubów reprezentujących 32 kraje. 
Klub Kaminari reprezentowało 12 zawodników, którzy tym razem wywalczyli 2 brązowe krążki. Kolejny 
raz, bo po raz trzeci swoją dobra formę i ogromną wolę walki zaprezentowała Natalia Chlewicka 
zdobywając III miejsce w kategorii kumite U14 +40kg. Natalia na tych zawodach wykonała naprawdę 
ogromna pracę przegrywając nieznacznie tylko dwa pojedynki z 7. Kolejny brązowy medal przypadł 
nam w konkurencji kumite drużynowe dziewcząt U14, w której połączyliśmy siły z zawodniczkami 
z zaprzyjaźnionego klubu z Siechnic „Arawashi”. Dziewczyny w pierwszej rundzie wygrały z bardzo 
dobrymi zawodniczkami z Malty, a o wejście do finału musiały uznać wyższość drużyny z Węgier. 

W skład drużyny wchodziły – Natalia Chlewicka, Zuzanna Kulawik, Anna Madej i Zuzanna Zielińska. Punktowane piąte miejsce w swojej kategorii (kumite 
kadetów +70kg) zdobył Cyprian Jarczak odpadając dopiero w repasażach.
W skład kadry wchodzili: Julia Przybyłek, Natalia Chudziak, Pascal Kasprzak, Zofia Moś, Kacper Gnitecki, Hubert Kozica, Zuzanna Kulawik, Natalia 
Chlewicka, Justyna Wyrwas, Maciej Poślod, Cyprian Jarczak, Anna Kula. 

Z pozdrowieniami – Trener PROJEKT DOFINANSOWANY Z BUDŻETU GMINY PERZÓW.
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Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie zrealizował projekt „Przyjaciele perzowskiej przyrody”. W ramach 

zadania przeprowadzono konkurs „Mój roślinny album – jestem przyjacielem przyrody, znam 

zagrożenia dla świata flory”. Komisja konkursowa oceniła prace i przyznano nagrody: 

I miejsce: Ewa Kuś, II miejsce: Kinga Slotta, I miejsce (kat. I): Zofia Brząkała.

Wyróżnienie otrzymała również Barbara Kucharska. Gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

GOK

PROJEKT „PRZYJACIELE PERZOWSKIEJ PRZYRODY” ZREALIZOWANY

Biblioteka Publiczna w Perzowie drugi raz włączyła się do akcji „Mała książka - wielki człowiek” organizowanej przez Instytut 

Książki. Każdy przedszkolak, który przyjdzie z rodzicem do biblioteki otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze 

czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb najmłodszych oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 

wizytę w bibliotece Mały Czytelnik dostanie naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym 

dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Kampania skierowana jest dla dzieci w przedziale 

wiekowym od 3 do 6 lat. 

Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek, które dzisiaj, poza udostępnianiem księgozbiorów, pełnią również 

funkcję nowoczesnych centrów kultury. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk czytania, poznają bibliotekę jako miejsce 

będące ciekawą alternatywą dla telewizji i komputera. 

Biblioteka

„MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów

W ramach realizacji projektu
 ,,Co mi w duszy gra? Teatr to ja, czy tylko moja wyobraźnia?”

Zaprasza na jednodniowy wyjazd do Opola w dniu 21 listopada 2019 r. (czwartek)

W programie:
- zwiedzanie najciekawszych miejsc w mieście z przewodnikiem,

- poczęstunek,
- spektakl w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu pt. ,,Reality Show(S). Kabaret o rzeczach strasznych”

Zapisy: do dnia 15.11.2019 r., tel. 531 221 954 (liczba miejsc ograniczona)

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów

W ramach realizacji projektu
 ,,Co mi w duszy gra? Teatr to ja, czy tylko moja wyobraźnia?”

Zaprasza na jednodniowy wyjazd do Opola w dniu 

W programie:
- zwiedzanie najciekawszych miejsc w mieście z przewodnikiem,

- poczęstunek,
- spektakl w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu pt. ,,Reality Show(S). Kabaret o rzeczach strasznych”

Zapisy: do dnia 15.11.2019 r., tel. 531 221 954 (liczba miejsc ograniczona)

21 listopada 2019 r. (czwartek)

*wyjazd organizowany jest dla mieszkańców

 z terenu gminy Perzów.

*wyjazd organizowany jest dla mieszkańców

 z terenu gminy Perzów.
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