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6 grudnia br. naszą gminę odwiedził Święty Mikołaj razem ze Śnieżynką. Osobliwi goście do pomocy zaprosili panią Wójt Danutę Froń. Wspaniała ekipa 

sprawiła niespodziankę wszystkim maluchom. Przedszkolaki specjalnie na tę okazję przygotowały piosenki i chętnie odpowiadały na pytania Mikołaja. 

Mikołaj przybył także do starszych dzieci, odwiedził pensjonariuszy z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie. Świąteczni goście dziękowali za miłe 

przyjęcie i obiecali wrócić za rok.

GOK

CO? GDZIE? KIEDY? w naszej gminie

– termin do złożenia deklaracji na podatek rolny i 
leśny przez osoby prawne oraz termin płatności I 

raty ww podatków.
15

STYCZNIA

termin do złożenia deklaracji na podatek od 
nieruchomości przez osoby prawne i termin 

płatności ww podatku
31

STYCZNIA

– termin składania wniosków o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej

1-29
LUTEGO

12
STYCZNIA

28  finał WOŚP

Koncert kolęd z Zespołem Pectus
25

STYCZNIA

15
SIERPNIA

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

27
STYCZNIA

ferie zimowe

– termin płatności za odpady komunalne – dot. I.- 
II.2020 r. 17

LUTEGO

ODWIEDZINY MIKOŁAJA

9
LUTEGO

-
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15 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Gminy Perzów. 
Tegoroczna Wigilia odbyła się w sali wiejskiej w Miechowie i została 
przygotowana przez sołectwo Miechów na czele z sołtysem Bogdanem 
Wieczorkiem.  Do wspólnego stołu zasiedli radni, przedstawiciele wszystkich 
sołectw, organizacji i zaproszeni goście.  Wójt Gminy Danuta Froń podkreśliła, 
że to jeden z najpiękniejszych okresów w roku i złożyła wszystkim 
zgromadzonym wzruszające życzenia. Głos zabrali również wicestarosta 
powiatu kępińskiego Alicja Śniegocka czy wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Perzów Marek Ostrowski. Miłą niespodzianką był występ dzieci z przedszkola z 
Miechowa, które na scenie zaprezentowały się wraz z rodzicami. Zgromadzeni 
goście nie kryli zachwytu widząc małe aniołki i świętą rodzinę. W świąteczny 
klimat wprowadził zebranych zespół Perzowianie śpiewając najpiękniejsze 
polskie kolędy. Po części artystycznej nastąpił wzruszający moment 
podzielenia się opłatkiem, który poświęcił proboszcz parafii Domasłów ks. 
Arkadiusz Wieczorek. Z każdej strony można było usłyszeć ciepłe życzenia 
świąteczne. Pyszne dania serwowane przez KGW w Miechowie były 
dopełnieniem wigilijnej wieczerzy.

 
GOK

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2019
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X SESJA RADY GMINY PERZÓW

W poniedziałek, 18 listopada 2019 r. odbyła się X Sesja 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, w tym określających wysokość 
stawek podatkowych na 2020 rok.
Podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Przyjęty program został poddany konsultacjom w terminie od 
30.09.2019 r do 21.10.2019 r.  Dokument ten określa w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, a także obszary i priorytetowe 
zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie 
gminy i na rzecz jej mieszkańców. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem planuje się ogółem kwotę 77000,00 zł. Środki te 
zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert. 
Następnie radni pochylili się nad uchwałami podatkowymi. Ustalono średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego, 
którą obniżono w stosunku do ceny określonej w Komunikacie Prezesa GUS wynoszącej 58,46 zł do kwoty 56,00 zł za 1 decytonę.
Roczne stawki  podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Perzów w 2020 roku będą kształtowały się następująco: podatek od gruntów związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił 0,82 zł za 1 m2 powierzchni, od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni, od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł od 1 m2, a od gruntów niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym tylko te rodzaje zabudowy – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni. 
Podatek od budynków mieszkalnych wyniesie 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – 21,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej – 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, oraz od pozostałych nieruchomości – 5,82 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej. Podatek od budowli będzie wynosił niezmiennie 2% ich wartości. Podatek od środków transportowych wzrośnie o 1,8% w stosunku do roku 
bieżącego.
Następnie podjęto uchwałę w skutek której możliwa będzie zapłata podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Perzów za pomocą kart 
płatniczych. Gmina Perzów przystąpiła bowiem do Programu Polska Bezgotówkowa, który daje możliwość bezpłatnego pozyskania  przez jednostki 
samorządu terytorialnego terminali płatniczych. System płatności bezgotówkowych podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełni istniejący 
sposób regulowania zobowiązań bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu. Przyjmowanie zapłaty z użyciem wyżej wymienionej formy przyczyni 
się do zwiększenia wygody petentów, sprawniejszej ich obsługi oraz usprawnienia pracy urzędu.
Ostatnią z podjętych uchwał była uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok. Ustalono łączną kwotę dochodów budżetowych na 
2019 rok w wysokości 24412835,49 zł i łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 25462724,81 zł. 

W dniu 11 grudnia 2019 r. odbyła się XI Sesja Rady Gminy Perzów, w trakcie której perzowcsy 

radni uchwalili budżet na 2020 rok. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oraz został pozytywnie oceniony przez wszystkie komisje stałe Rady Gminy 

Perzów. W głosowaniu nad budżetem wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem budżetu 

głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Łączne dochody gminy na 2020 rok założono na 

poziomie 23714574,00 zł, a wydatki mają wynieść 26653356,12 zł. Planowany deficyt budżetu 

wynosi 2938782,12 zł i zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia długoterminową pożyczką i 

kredytem. Do najważniejszych inwestycji planowanych na 2020 rok jest budowa długo 

wyczekiwanej kanalizacji w Sołectwie Trębaczów i Słupia pod Bralinem, na realizację zadania w 

2020 roku przeznaczono kwotę 3040805,00 zł. Na budowę i modernizację dróg gminnych 

zabezpieczono środki w wysokości 800000,00 zł, natomiast na budowę przedszkola w Trębaczowie, do którego uczęszczają dzieci zarówno z 

Trębaczowa, jak i ze Zbyczyny, Domasłowa, Miechowa, Ludwiczyna, przeznaczono 2000000,00zł. 200000,00 zł zaplanowano na zakup samochodu 

strażackiego dla OSP Trębaczów. Na fundusz sołecki będący do dyspozycji poszczególnych sołectw  przypada kwota 313184,60 zł. W ramach funduszu 

sołeckiego zrealizowane zostaną w 2020 roku 52  przedsięwzięcia.

W trakcie sesji przyjęto także wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad. Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perzów na lata 

2020-2039, określono średnią cenę  jednostki paliwa  w Gminie Perzów na rok szkolny 2019/2020 w celu  ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów 

jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, przekazano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi 

Prokuratura Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Nr V/38/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Perzów oraz przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Perzów na 2020 rok. Celami operacyjnymi Programu są m. in. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 

dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Ponadto na sesji obecny był właściciel perzowskiego ośrodka zdrowia, który powiedział o jego funkcjonowaniu i problemach z jakimi się boryka. W 

wolnych głosach i wnioskach poruszono m. in. problem utylizacji foli rolniczych.

WN

XI SESJA RADY GMINY PERZÓW 
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Kolejne sołectwa gminy Perzów: Trębaczów i Zbyczyna brały udział w warsztatach podejmujących 

opracowanie własnej strategii rozwoju. Dwudniowe warsztaty z przedstawicielami sołectw prowadzili 

moderatorzy powołani z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Spotkania obejmowały: 

analizę potencjału rozwojowego wsi, analizę zasobów, analizę SWOT, skonstruowanie programu 

krótkoterminowego i długoterminowego. Warsztaty poprzedzone zostały wizją terenową w obu sołectwach. 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi jest dla mieszkańców planem działania, wskazuje kierunki rozwoju i aktualne 

problemy z jakimi borykają się mieszkańcy. Strategia jest również ważnym, wysoko punktowanym 

dokumentem dla sołectw biorących udział w konkursach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. W warsztatach 

zorganizowanych w GOK w Perzowie brali udział także mieszkańcy gminy Kobyla Góra.

JR

PRZEPROWADZONO WARSZTATY W CELU OPRACOWANIA 
STRATEGII MIEJSCOWOŚCI

W dniu 2 grudnia 2019 r. Perzowie odbyło się spotkanie dotyczące otwarcia czterech ważnych 
inwestycji, jakie wykonane zostały na terenie gminy. Udział w nim wzięły władze samorządowe, 
zaproszona została europoseł Andżelika Możdżanowska, a także radni gminy Perzów, dyrektorzy 
szkół i media.
Pierwszą i największą z inwestycji była termomodernizacja szkoły. Wykonano nową elewację, 
ocieplenie  i wymianę dachu. W sumie całkowity koszt zadania wyniósł około 1 mln zł. Druga 
ważna inwestycja to znajdująca się nieopodal szkoły, w sąsiedztwie boiska sportowego droga 
gminna. Na budowę drogi o długości ok. 327 mb gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 248 329,00 zł. Całkowite koszty budowy drogi to kwota 514 149,04 
zł.  Zagospodarowany został również teren przy Zespole Szkół w Perzowie. Przy wejściu głównym 

do szkoły powstała ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „My się pszczół nie boimy i rośliny dla nich sadzimy”. W ramach realizacji tego zadania 
posadzonych zostało 134 sadzonek roślin miododajnych. Zakupiona została także infrastruktura edukacyjna: tablice, ławostoły, kosz do segregacji 
odpadów. Dofinansowanie na utworzenie ścieżki edukacyjnej gmina Perzów pozyskała z 
WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 23 180,50 zł. Całkowity koszt inwestycji 51 111, 97 zł. Przy 
wejściu bocznym i z tyłu szkoły powstała Otwarta Strefa Aktywności - ogólnodostępne plenerowe 
miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku wyposażone w 6 stanowisk siłowni zewnętrznej dla 
młodzieży i dorosłych oraz dodatkowe 2 stanowiska siłowni dla dzieci młodszych, sprawnościowy 
plac zabaw, strefę relaksu i gier. Na projekt OSA gmina pozyskała środki zewnętrzne z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości 21 000,00 zł. Całkowite koszty inwestycji wyniosły 42 097,00 zł.
Wójt gminy Perzów Danuta Froń Danuta Froń nie kryła zadowolenia z wykonania inwestycji.  
„Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym możemy w innych miejscowościach gminy zrealizować 
projekty, które są potrzebne. Pozyskanie środków na drogę ok. 250 000,00 zł powoduje, że 
następne drogi mogą być w gminie zrobione. Pozyskanie środków na OSA i ścieżkę ekologiczna też 
powoduje, że środki gminne mogą być przeznaczone na inne dodatkowe rzeczy dla dzieci, które 
tutaj chodzą do szkoły” – powiedziała Wójt.

JR

OTWARCIE INWESTYCJI W PERZOWIE

PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ – zrealizowano inwestycje dofinansowanie 
w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”

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

Gmina Perzów zrealizowała inwestycje, które otrzymały pomoc finansową w ramach IX edycji 
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu było wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnej 
społeczności służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi. W Kozie Wielkiej powstał 
nowy plac zabaw, w Domasłowie zagospodarowany został zbiornik wodny.  Łączna wartość pomocy 
finansowej jaką przekazało Województwo Wielkopolskie Gminie Perzów na realizacje obu zadań to 
kwota 37 133,00 zł. „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka” – dotacja 17.133,00 zł, 
środki własne 10 500,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 7 000,00 zł oraz „Zagospodarowanie 
stawu na działce 79/4 w sołectwie Domasłów”- dotacja 20 000,00 zł. środki własne 17 200,00 zł, w tym 
środki z funduszu sołeckiego 8 000,00 zł. W obu sołectwach mieszkańcy wnieśli także duży wkład 
własny w postaci swojej pracy, z wykorzystaniem prywatnego sprzętu i maszyn.

JR
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REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Dobiega końca realizacja zadań zaplanowanych w budżecie Gminy Perzów jako inicjatywy 
zatwierdzone przez poszczególne sołectwa w ramach przyznanego funduszu sołeckiego.
W 2019 roku sołectwo Brzezie wyremontowało altanę grillową oraz zaopatrzyło się w namiot 
plenerowy z wyposażeniem w postaci stołów i ławek biesiadnych. Zakupiono też długo oczekiwany 
zestaw nagłośnieniowy. 
W Domasłowie realizowano kolejny etap remontu garażu Ochotniczej Straży Pożarnej.  Położono 
płytki ceramiczne na ścianach,  wykonano przejście pomiędzy garażem a pomieszczeniem socjalnym, 
oszlifowano, wygładzono oraz pomalowano ściany i sufit oraz zamontowano niezbędne oświetlanie.  
Sołectwo wyposażyło się w kosę spalinową i traktorek do wykaszania traw na terenach rekreacyjnych. 
Jednak najbardziej oczekiwanym zamierzeniem inwestycyjnym była realizacja projektu „Dzieci i ryby 
głos mają i w Domasłowie czas wspólnie spędzają”, która zaowocowała oczyszczeniem wiejskiego 
stawu i jego brzegów oraz stworzeniem miejsca rekreacji dla wędkarzy.
Dzięki funduszowi sołeckiemu i własnemu zaangażowaniu mieszkańcy Kozy Wielkiej oraz Gęsiej Górki 

zyskali nowoutwardzone drogi gruntowe, co znacznie podniosło komfort przejazdów. Sołectwo zostało wyposażone w namiot plenerowy a świetlica 
wiejska w nowe drzwi wejściowe. Dla najmłodszych odnowiono wiejski plac zabaw w ramach projektu „Koza Wilka od telewizora, bo plac zabaw Was 
woła”. 
Mieszkańcy sołectwa Perzów od niedawna mogą pochwalić się profesjonalną komorą chłodniczą zamontowaną w jednym z pomieszczeń przy kuchni 
Gminnego Ośrodka Kultury  w Perzowie. Zainwestowane w ten sposób środki w istotny sposób wpłynęły na jakość przechowywanych dań i produktów 
podczas organizowanych w tym obiekcie imprez. W altanie grillowej zamontowane zostały rolety zewnętrzne a OSP Perzów wyposażono w kamerę 
termowizyjną, nowy wąż tłoczny oraz trzy zestawy ubrań specjalnych. Perzów tworzący jedno sołectwo z miejscowością Nieprosin, zważając na licznie 
zgłaszane potrzeby rolników, dużą część środków przeznaczył na zakup materiału do utwardzenia dróg gminnych, który znacznie poprawił warunki 
korzystania z dróg dojazdowych do pól i niektórych posesji.
Słupia pod Bralinem realizując zadania funduszowe wyposażyła świetlicową kuchnię między innymi w nowe szafy, podgrzewacz wody, stoły robocze i 
wózek kelnerski. Zamontowany został dach nad wejściem głównym do obiektu oraz dwie tablice ogłoszeniowe na obszarze wsi. W niekonwencjonalny i 
bardzo estetyczny  sposób odnowiono przystanek autobusowy, który umila najmłodszym mieszkańcom drogę do szkoły. Ze środków przeznaczonych na 
potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupii pod Bralinem zakupione zostały hełmy i odzież dla drużyny młodzieżowej oraz dokonano niezbędnych 
napraw w remizie.  Sołectwo zorganizowało też konkurs promujący gminę.
Trębaczów i Ligota - jedno z największych sołectw na obszarze gminy – część funduszu sołeckiego przeznaczyły na oznakowanie ulic w tabliczki 
kierunkowe z numerami posesji. Na samym początku roku kalendarzowego wznowiono też starania o postawienie drugiego masztu oświetleniowego na 
boisku trawiastym użytkowanym przez drużyny Ludowego Zespołu Sportowego „Pogoń” Trębaczów. Inwestycja, której realizacji trwała kilka lat, w tym 
roku została zakończona a piłkarze od dawna z powodzeniem odbywają mecze i treningi na swoim obiekcie nawet po zachodzie słońca. Salkę nad remizą 
wyposażono w warnik i klimatyzator a świetlicę wiejską w nową szafę do przechowywania naczyń. W dwóch garażach OSP Trębaczów zostały wykonane 
nowe posadzki.  
W miejscowości Turkowy  utwardzony został teren przy  świetlicy wiejskiej oraz zamontowane dwie lampy solarne. Na potrzeby Ochotniczej Straży 
Pożarnej zakupiono przyczepkę samochodową oraz motopompę. Również z funduszu sołeckiego odnowiono drewnianą podłogę we wnętrzu sali 
wiejskiej, która od kilku lat  czekała na remont a teraz zachęca do wejścia. 
Dzięki funduszowi sołeckiemu nowe oblicze korytarzy i łazienek będzie można podziwiać w świetlicy wiejskiej na terenie Miechowa, gdzie odnowiono 
zniszczone ściany i sufity. Zakupiono też bramki na wiejskie boisko oraz odzież bojową dla druhów z OSP Miechów. Ludwiczyn skorzystał na 
przeprowadzeniu inwestycji polegającej na utwardzeniu drogi gminnej.    
W ramach funduszu sołeckiego także w Zbyczynie dokonano oznakowania ulic w tabliczki kierunkowe z numerami posesji oraz przeprowadzono 
gruntowny remont wnętrza świetlicy wiejskiej. W pobliżu wiejskiego placu zabaw postawiono dwa słupy z czterema urządzeniami siłowni zewnętrznej 
dla dorosłych amatorów gimnastyki na świeżym powietrzu.
Ponadto, przez cały okres wiosenno-jesienny, sołectwa samodzielnie dbały do bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnym, boisk i placów zabaw 
wykonując niezbędne zabiegi pielęgnacyjne i porządkowe. Za zaangażowanie, poświęcony czas i wykonane na rzecz wsi prace kierujemy podziękowania 
dla wszystkich Mieszkańców przez ręce poszczególnych Pań i Panów Sołtysów. 

BG
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NOWE OBLICZE SALI WIEJSKIEJ W DOMASŁOWIE
Gmina  Perzów razem z mieszkańcami Sołectwa Domasłów w stosunkowo krótkim czasie dokonała 
pełnej odnowy sali, która od dawna wymagała remontu. Stare ściany zostały odnowione, 
wyremontowana została scena i kuchnia. Mieszkańcy pracowali wspólnie, z pełnym zaangażowaniem. 
Rada Sołecka przeznaczyła na ten cel  fundusze od sponsorów i fundusz sołecki. KGW zakupiło firany. 
„Mieszkańcy stanęli na wysokości zadania. Mamy piękną salę i już jesteśmy w trakcie przygotowań do 
pierwszej imprezy. Możemy bez obaw organizować sylwestra, mamy wymienioną całą instalację 
elektryczną a wystrój sali w niczym nie przypomina starego jej oblicza” - powiedziała sołtys Domasłowa 
Anna Jagiełło. To była ostatnia sala wiejska, która wymagała tak gruntownego remontu na terenie gminy 
Perzów – dodała wójt Danuta Froń.

JR

„WSPARCIE DLA SENIORÓW W GMINIE PERZÓW 
- UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU POMOCY”

Gmina Perzów znalazła się na liście wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach WRPO na 
lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Bezpośrednim realizatorem zadania  „Wsparcie dla Seniorów w 
Gminie Perzów - utworzenie Dziennego Domu Pomocy” będzie Dzienny Dom Seniora w Domasłowie. Celem projektu jest wzrost świadczenia usług 
opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy objęcie wsparciem osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych. Obecnie w gminie Perzów trwa 
nabór uczestników projektu

Szczegółowe informacje na stronie gminy Perzów .
JR

www.perzow.pl

W PERZOWIE PRZY PRZEDSZKOLU POWSTANIE NOWY PLAC ZABAW
Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski przedstawiło listy oceny operacji w ramach ogłoszonych naborów. 
Gmina Perzów aplikowała o środki zewnętrzne w ramach naboru nr 7/2017/G „Budowa lub 
przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej” i znalazła się bardzo wysoko na liście wniosków. W ramach naboru, w gminie Perzów 
zaplanowano realizacje zadania polegającego na modernizacji istniejącego placu zabaw przy 
przedszkolu w Perzowie. Zakupione zostaną nowe urządzenia zabawowe nie tylko atrakcyjne i 
nowoczesne, ale przede wszystkim bezpieczne dla użytkowników. Zadanie zrealizowane zostanie w 
2020r. 

JR

„WITAJ WOLNA POLSKO!”

Dnia 10 listopada 2019 roku w sali widowiskowej w Perzowie odbyła się uroczysta gala „Witaj wolna Polsko!”, gdzie mieszkańcy gminy Perzów na czele z 
wójtem Danutą Froń mogli wspólnie celebrować  Święto Niepodległości.  Uroczystość zorganizowana została na zakończenie projektu, na który Gminny 
Ośrodek Kultury w Perzowie uzyskał dofinansowanie ze środków programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach programu 
Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.  Wydarzenie poprzedziły prelekcje historyczne w ZS w Trębaczowie i Dziennym Domu Seniora w Domasłowie, 
konkurs plastyczny i warsztaty wokalne. Podczas gali uczestnicy mogli podziwiać prace konkursowe na temat „Dwudziestolecie międzywojenne” oraz 
muzycznie przenieść się do lat dwudziestych niepodległej Polski. Grupa wokalna wykonała szereg pięknych, polskich utworów pochodzących z tamtego 
okresu . Na scenie  w piosenkach patriotycznych zaprezentowały się również dzieci z ZS w Trębaczowie i ZS w Perzowie.  Na koniec wszyscy obecni zostali 
zaproszeni na skromny poczęstunek.

GOK

http://www.perz.pl
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSĆI W ZS W PERZOWIE
Dnia 8 listopada 2019 r. uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 
Perzowie uroczyście obchodzili 101. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, z Panią Wójt Gminy Perzów Danutą Froń na czele oraz 
rodzice uczniów.
Dyrektor szkoły Barbara Maras, witając gości, przywołała słowa wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego: 
„Niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze”, a następnie odniosła je do współczesnego 
patriotyzmu. Pani Wójt, w swoich słowach skierowanych do uczniów, podkreśliła piękno naszego 
kraju, jego tradycję i historię. Swoje wystąpienie 
zakończyła słowami: „Zwiedzajcie cały świat, ale 
zawsze wracajcie do Polski.”.
Przewodnim hasłem apelu było słowo ”WOLNOŚĆ”. 
Pojawiało się ono w stworzonej na scenie kawiarni 
„Pod Pikadorem”, historii bohatera opowiadania, 

który poznał znaczenie pojęcia „wolność” oraz piosenkach i wierszach polskich twórców. 
O symbolicznej dla Polaków godzinie – 11.11 wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali wspólnie 
hymn państwowy.
Spotkanie to było dla uczniów niezwykłą lekcją patriotyzmu.

SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI W RAMACH AKCJI 
„MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”
22 października br. dyrektor Biblioteki Publicznej w Perzowie – Natalia Kowalczyk odwiedziła 

przedszkolaków z grupy „Sówki” z Przedszkola w Perzowie. Spotkanie miało na celu zachęcenie dzieci 

do udziału w ogólnopolskiej akcji, do której włączyła się biblioteka. Pani dyrektor krótko opowiedziała 

na czym polega projekt, wręczyła każdemu darmową książkę z bajkami dla najmłodszych oraz Kartę 

Małego Czytelnika, jednocześnie zapraszając do odwiedzenia biblioteki.

Biblioteka

CZYTAMY LEGENDY – WIZYTA W BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ W PERZOWIE

29 października br. do biblioteki zawitały sześciolatki z Przedszkola w Perzowie. Dyrektor biblioteki 
Natalia Kowalczyk  przeczytała legendę „O Smoku Wawelskim”. Dzieci z uwagą wysłuchały 
opowiadania, a następnie rozmawiały o innych legendach, w których występują smoki, przy okazji 
nawiązując do naszej regionalnej legendy „O perzowskim smoku”. Na koniec zostali poczęstowani 
słodką niespodzianką.

Biblioteka

LEKCJA BIBLIOTECZNA – „POLSKIE CMENTARZE”
W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych bibliotekarki wybrały się do Szkoły Podstawowej w 
Trębaczowie na przeprowadzenie lekcji bibliotecznej dotyczącej historii polskich cmentarzy. Uczestniczyli w 
niej uczniowie klasy VIII. Wyświetlona została prezentacja multimedialna, w której zostały przedstawione 
najbardziej znane miejsca pochówku najsłynniejszych Polaków, królów, artystów, aktorów, pisarzy, a także 
żołnierzy poległych w wojnach. Młodzież z uwagą wysłuchała przedstawionych faktów w związku, z którymi 
omówiliśmy je we wspólnej dyskusji.

Biblioteka

„POPISZ SIĘ TALENTEM”
Michalina Żuraw – uczennica kl. VI Zespołu Szkół w Trębaczowie, to laureatka 3. edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego 
„Popisz się talentem”, organizowanego przez Wydawnictwo Nowa Era. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmiał: „O czym 
marzą dzieci”.
Główna nagroda to debiut w prawdziwej książce „Wielka księga marzeń”. Publikacja zawiera 30 opowiadań stworzonych 
przez jego uczestników – uczniów szkół podstawowych z całego kraju, którzy podzielili się swoimi marzeniami. Cały dochód 
ze sprzedaży publikacji wspiera fundację „Mam marzenie”, która pomaga dzieciom w trudnej sytuacji życiowej w 
realizowaniu marzeń.
Konkurs był świetną okazją, aby wyrazić siebie poprzez sztukę, aby wykorzystać swój potencjał i zmierzyć się z rozwijającym, 
ambitnym wyzwaniem. Gratulujemy Michasi i życzymy dalszych sukcesów.                                             

ZS w Trębaczowie
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OSZCZĘDZAJ WODĘ – DBAJ O PRZYRODĘ!

Dnia 10 listopada 2019 roku rozdano nagrody uczestnikom konkursu plastycznego "Oszczędzaj wodę - dbaj o przyrodę!". Konkurs zorganizowany 
przez gminę Perzów miał uświadomić najmłodszym iż należy rozsądnie zużywać wodę, gdyż woda to życie. Komisja Konkursowa w składzie Wójt - 
Danuta Froń, sekretarz gminy - Weronika Urbańska, kierownik GOPS - Ewa Marzec oceniły pracę i przyznały wyróżnienia.
kat. I
miejsce I - Jagoda Domagała, Rafał Kokot
miejsce II - Celina Luźniak, Natasza Gruszka
wyróżnienia - Miłosz Krawczyk, Konrad Mierzba, Zofia Domagała
kat. II
miejsce I - Barbara Kucharska, Maciej Kowalczyk
wyróżnienie - Melania Tyma
kat. III
miejsce I - Karol Kokot
miejsce II - Zofia Brząkała
miejsce III - Aleksandra Niedźwiecka

GOK

TEATRZYK MIKOŁAJKOWY
11 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie zaprosił najmłodszych z gminy Perzów na teatrzyk mikołajowy „Elf Psotek i czarodziejski 
młotek”.  Na scenie sali widowiskowej GOK aktorzy przedstawili ciekawa historię Elfa Psotka i bawili się wspólnie z dziećmi. Na koniec nasi milusińscy 
zaśpiewali piosenkę by zachęcić do przybycia Mikołaja, który każdego częstował cukierkami.  Zadowolone dzieci z uśmiechem na twarzach opuszczały 
GOK machając Mikołajowi i jego pomocnikom.

GOK

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

W dniu 25 listopada przypadał ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Z tej okazji dyrektor biblioteki 
przebrana w strój misia odwiedziła grupę "Biedronek" w Przedszkolu w Perzowie. Były zabawy, 
czytanie i tańce. Dzieci nauczyły "Misia" piosenki i przedszkolnych tańców.

Biblioteka

Kultura i oświata
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Seniorki z Dziennego Domu Seniora kontynuują zajęcia aqua aerobicu na kępińskim 
basenie.
15 seniorek z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie kontynuuje zajęcia z aqua aerobiku. Zajęcia 
odbywają się w każdy czwartek w godzinach dopołudniowych 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.  

JR

Z ŻYCIA DOMU SENIORA

Seniorki z Dziennego Domu Seniora w Domasłowie otrzymały tablety za udział w projekcie współfinansowanym 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 
cyfrowych. 

13 pań z Dziennego Dom u Seniora bierze udział w darmowych zajęciach komputerowych dla seniorów 
65+. W ramach realizacji projektu seniorzy posiądą praktyczne umiejętności obsługi internetu, 
komputera, telefonu, tabletu czy innych urządzeń IT, zdobędą kompetencje pomocne w życiu 
codziennym Seniora (komunikacja online, e-usługi, w tym zakupy i bankowość online, usługi 
medyczne, e-administracja i wiele innych).Szkolenie obejmuje 90 godzin szkoleń praktycznych i 24 
godziny tzw. animacji - praktycznych zajęć, podczas których seniorzy zastosują wiedzę na kursie w 
praktyce na tabletach.  Zgodnie z założeniami projektowymi za uczestnictwo w projekcie z 60% 
frekwencją panie otrzymały darmowe tablety, na których kontynuowały będą naukę w domu. 
Oficjalnie tablety zostały przekazane seniorkom przez panią Małgorzatę Pankiewicz reprezentującą 
Fundacje Partycypacji Społecznej – regionalnego koordynatora projektu. Dla większości seniorów 
szkolenie było jedyną okazją kontaktu z komputerem. Panie nie kryły zadowolenia: „Zaczęłam 

pierwszy raz. Mam dwóch synów, którzy mają komputery ale oni nie chcą mi nic pokazać, mówią że ty mama się już nie nauczysz a ja teraz moich synów 
zaskoczę.  Pan instruktor zdolny, potrafi przekazać dużo informacji. Kurs bardzo mi się przydał” – powiedziała jedna z uczestniczek pani Ania. Gratulacje i 
życzenia seniorom złożyła Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz kierownik Dziennego Domu Seniora Justyna Rojkiewicz.

JR

Wieczór andrzejkowy
W DDS w Domasłowie obył się wieczór Andrzejkowy pełen atrakcji i niespodzianek. Oprócz 
zabawy i smacznego poczęstunku odbyło się także tradycyjne wróżenie. Szczegółowo w 
temat wróżb i tradycji andrzejkowych wprowadziła wszystkich pani Krystyna Myler 
emerytowana nauczycielka historii. Jedną z atrakcji były również wybory Miss Domu 
Seniora. Pod hasłem „Śpiewać każdy może”, z mikrofonem w ręku śpiewali prawie wszyscy 
uczestnicy andrzejkowej zabawy. Były również skecze i anegdoty prezentowane przez 
zaproszonych gości, między innymi przez kierownika inwestycji Urzędu Gminy w Perzowie 
Piotra Prędkiego. Wspólnie z seniorami bawili się również: wójt gminy Perzów Danuta Froń 
z mężem, sołtys Domasłowa Anna Jagiełło z mężem, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Perzowie Monika Domagała. Seniorki z DDS zaprosiły na andrzejki także informatyka 
Dominika Kubackiego, z którym na co dzień szlifują umiejętności obsługi komputera. Nad 
muzyczną oprawa czuwał DJ Robert. Na imprezie wszystkich uczestników obowiązywał 
strój z lat 60. „Kolejny raz okazało się, że Seniorzy potrafią wspaniale się bawić, mają duże 
poczucie humoru oraz niespożytą energię. Nasze Andrzejki upłynęły w miłej atmosferze i z 
pewnością ten niezwykły, pełen radości wieczór wszyscy będziemy długo wspominać” - powiedziała kierownik Dziennego Domu Seniora w Domasłowie 
Justyna Rojkiewicz. 

JR

Mikołajki w Domu Seniora
6 grudnia do DDS w Domasłowie przybył Św. Mikołaj. Seniorki otrzymały słodycze i zaprosiły Mikołaja do 
wspólnego zdjęcia. Była kawa i ciasto, które w tym dniu przygotowała jubilatka pani Maria. Wraz z 
Mikołajem seniorów odwiedziła wójt gminy Perzów Danuta Froń.

JR

W Dziennym Domu Seniora trwają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.
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SPEKTAKL W OPOLU Z TRGP
Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów w związku z otrzymaniem od Gminy Perzów środków z budżetu  
na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 
zorganizowało jednodniowy wyjazd do Opola wraz z uczestnictwem na spektaklu w teatrze, który 
odbył się 22 listopada br. Wyjazd miał na celu poznawanie środowiska przyrodniczego, tradycji, 
zabytków historii i kultury, rozwijanie wiedzy o kulturze regionu i jej związkach z kulturą narodową, 
poznawanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naukowego Opola poprzez zwiedzanie miasta i 
jego zabytków. Kilkudziesięciu osobowa grupa w godzinach południowych przybyła do Opola. 
Wycieczka po Opolu zaczęła się wspólnym posiłkiem w Karczmie Opolska Strzecha. Następnie 
mieszkańcy udali się do miasta aby wspólnie z przewodnikiem zwiedzić najciękawsze zakątki i 
zapoznać się z ciekawostkami. Na zakończenie uczestnicy wyjazdu wzięli udział w wydarzeniu 
kulturalnym w teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu w spektaklu pn. „Reality Show(s). Kabaret o 
rzeczach strasznych”. Późnym wieczorem zza okien autokaru mieszkańcy Gminy Perzów obserwowali 
miasto nocą.

Całość projektu to koszt w wysokości 4 965,00 zł. w tym środki własne: 1 489,50 zł. Pozyskano wsparcie w kwocie 3 475,50 zł na działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych, kultury i sztuki w ramach projektu " Co 
mi w duszy gra ? Teatr to ja, czy tylko moja wyobraźnia?". To przedsięwzięcie, którego celem była aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna 
mieszkańców Gminy Perzów poprzez działalność instytucji zapewniającej wszechstronne wsparcie wpływające na poprawę jakości i poziomu życia.
 

Dominika Drapiewska

POKAZ KULINARNY DLA KGW W PERZOWIE
W dniu 2 grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie o godz. 18.00 Koło Gospodyń 
Wiejskich w Perzowie zorganizowało spotkanie integracyjne wraz z pokazem kulinarnym dla członków i 
sympatyków KGW. Wszystkich przybyłych gości przywitała Longina Biały –  Przewodnicząca KGW w 
Perzowie. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia znany, lokalny kucharz Paweł Powroźnik, 
właściciel kępińskiej restauracji „P jak Pysznie”, przedstawił potrawy świąteczne łączące tradycję z 
nowoczesnością polskiej kuchni. 
Uczestniczki biorące udział w pokazie przygotowanym przez w/w szefa kuchni były zafascynowane 
kulinarnym show. Pan Paweł wybrał dania, z którymi łączy się jego pasja gotowania. Kulinarne show to 
nie tylko pokaz technik, przekaz wiedzy na temat łączenia smaków. To przede wszystkich narracja – 
podróż po świecie kuchni, zawodowym świecie szefa kuchni, barwne opowieści obrazujące zjawiska ze 

świata gotowania i zjawiska uniwersalne. Pokaz był elementem projektów integracyjnych podkreślających wagę uważności, mistrzostwa osobistego, 
dążenia do rozwoju. Dla prawdziwych smakoszy i pasjonatów sztuki gotowania pokaz kulinarny w wykonaniu profesjonalnego szefa kuchni był wyjątkową 
atrakcją. Oprócz w/w atrakcji przedstawiciele KGW przygotowały także dla każdej uczestniczki wydarzenia mały upominek. Każda z Pań otrzymała 
bombkę z pejzażem zimowym oraz napisem KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W PERZOWIE.   
 Pani Przewodnicząca KGW w Perzowie Longina Biały na zakończenie spotkania zapewniła o kolejnych organizacjach podobnych przedsięwzięć aby jeszcze 
bardziej zintegrować KGW w Perzowie. Złożyła życzenia świąteczne oraz zaprosiła chętnym do wspólnego wyjazdu na jarmark bożonarodzeniowy do 
Wrocławia, który odbędzie się jeszcze w grudniu br. KGW w Perzowie otrzymało dotacje dla kół gospodyń wiejskich w 2019 roku z ARiMR. W ramach 
otrzymanego wsparcia koło realizuje swoje zadania statutowe.

Dominika Drapiewska

13 grudnia 2019 r. Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, po wizycie w kępińskim starostwie wybrał się w odwiedziny do Dziennego Domu Seniora 
w Domasłowie. Wraz z wojewodą przybył starosta kępiński Robert Kieruzal, wicestarosta Alicja Śniegocka oraz włodarze gminy Perzów.  Wojewoda 
zapoznał się z infrastrukturą placówki. O szczegółach związanych z funkcjonowaniem zapoznała gościa wójt gminy Danuta Froń: Seniorom zapewniamy 
8 godzinną opiekę, ciepły posiłek, zabiegi fizjoterapeutyczne, zajęcia artystyczne, opiekę pielęgniarki. Na budowę i funkcjonowanie placówki 
otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Senior+. Dom Seniora w Domasłowie funkcjonuje już prawie rok i z tego co wiem seniorzy czują się tutaj 
bardzo dobrze”. Czas przedświąteczny był też okazją do wymiany życzeń i upominków. Seniorki specjalnie z tej okazji przygotowały dla niecodziennych 
gości wigilijne potrawy i zaprosiły do świątecznego stołu.

JR

WOJEWODA WIELKOPOLSKI ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK 
Z WIZYTĄ W DZIENNYM DOMU SENIORA W DOMASŁOWIE



23 listopada 2019 r. w Krotoszynie odbył się drugi najważniejszy rankingowy turniej w Polsce – 
Puchar Polskiej Unii Karate. Klub Karate Kaminari reprezentowała 4 osobowa ekipa w składzie: 
Justyna Wyrwas, Cyprian Jarczak, Maciej Poślod i debiutująca na takiej rangi imprezie Zuzanna 
Kulawik. Cyprian Jarczak po raz kolejny potwierdził swój wysoki poziom sportowy zdobywając 
srebrny medal w kategorii kumite Junior Młodszy +70kg (wcześniej na Mistrzostwach Polskiej Unii 
Karate w Środzie Wielkopolskiej zdobył złoty medal w tej kategorii). Tym razem uległ tylko w finale 
bardzo utytuowanemu zawodnikowi z klubu Olimp Łódź, który w swoich szeregach ma dwóch 
aktualnych Mistrzów Świata. Ale wszystko przed nami! Bardzo Dobrze spisali się również pozostali 
zawodnicy Maciej Poślod, który zajął 5 miejsce, Justyna Wyrwas, której tym razem zabrakło trochę 
szczęścia oraz Zuzanna Kulawik, która dzielnie walczyła o swoje. 
Wcześniej 02.11.19  dziewięcioosobowa kadra wzięła udział w konkurencjach kumite walka na 
zawodach INTERNATIONAL KARATE WROCLAW OPEN - ADIDAS CUP. Zawodnicy zdobyli 5 
brązowych medali.

Z pozdrowieniami-Trener
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We wtorek 29 października 2019 r. do ZS w Trębaczowie do przybył z niecodzienną wizytą Zdzisław 
Mikołajczak znany również pod pseudonimem artystycznym Chico. Artysta, rzeźbiarz z pochodzenia 
Kępnianin, na co dzień zamieszkały w niemieckim Bochum znany jest na całym świecie, jako twórca 
reliefów, które wykonuje dla firm fonograficznych, zespołów, czasopism i osób prywatnych. Chico jest 
laureatem wielu prestiżowych nagród m. in. „Osobowość Roku 2001 w Europie – Polacy za granicą”, 
którą przyznają polskie media za granicą. Na spotkanie z artystą przyjechała również Wójt Gminy 
Perzów Danuta Froń, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie Monika Domagała, nauczyciele 
a także prezes Polskiego Związku Filatelistów Okręgu Kępińskiego Edward Stankowiak główny inicjator 
spotkania. Przybyłych gości przywitał dyrektor szkoły Artur Tokarz. Uczniowie ZS w Trębaczowie mieli 
okazję spotkać się z artystą na jednej z lekcji 
wychowawczych. Chico opowiadał o swojej szkole 

podstawowej w Kępnie o karierze zawodowej i artystycznych zamiłowaniach. Przywiózł ze sobą kilka 
relirfów, aby pokazać i opowiedzieć uczniom o sposobach ich wykonania. Mówił także o zespołach, dla 
których pracuje takich jak m.in. Metallica, Scorpions, Iron Maiden, Bon Jovi, Pink Floyd, Judas Priest, 
AC/DC. Najcenniejszym jednak dla niego reliefem, jest ten, który wykonał dla papieża Jana Pawła II „25 
lat pontyfikatu w Watykanie”. Relief ten opatrzony jest pieczęciami papieskimi, stał się relikwią i 
pozostał w zbiorach watykańskich. Chico jest prawdziwym artystą a jednocześnie niezwykle 
sympatycznym, skromnym człowiekiem, dlatego też z przyjemnością rozdawał uczniom autografy i 
pozował do zdjęć. Na zakończenie artysta otrzymał podziękowania i kwiaty od uczniów trębaczowskiej 
szkoły. Do podziękowań połączonych z gratulacjami przyłączyli się także nauczyciele, dyrekcja i wójt 
gminy Danuta Froń.

JR

ZDZISŁAW „CHICO” MIKOŁAJCZAK ARTYSTA PLASTYK 
ŚWIATOWEJ SŁAWY ODWIEDZIŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ W TRĘBACZOWIE

SPOTKANIE ANDRZEJKOWE ZERII KOŁA PERZÓW

Andrzejki a także Ogólnopolski Dzień Seniora obchodzony oficjalnie 14 listopada był okazją do spotkania 
seniorów zrzeszonych w perzowskim Kole Emerytów Rencistów i Inwalidów. Na spotkanie 
zorganizowane w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury przybyli również zaproszeni goście: 
przedstawiciele Urzędu Gminy w Perzowie oraz Policji.  Wszystkich zebranych powitała prezes koła 
Krystyna Zapolna. Prezes w swoim wystąpieniu dziękowała między innymi za zaangażowanie i aktywna 
pracę na rzecz Koła seniorom pracującym z Zarządzie Koła oraz tym osobom, które przekazały 1% 
podatku na konto ZERiI w Perzowie, dzięki czemu Związek zyskał 212,00 zł. Sprawozdanie finansowe 
przedstawiła skarbnik Irena Strzyżykowska. Sprawozdanie z działalności Koła przedstawiła sekretarz 
Zenona Kubica. Okazuje się, że Koło perzowskie jest bardzo aktywne. W ciągu roku odbyło się 12 spotkań 
Zarządu mających na celu przygotowanie imprez, wyjazdów i spotkań dla seniorów. Były to między 
innymi: Spotkanie Noworoczne, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dziecka, Dzień Seniora. Wyjazdy turystyczne 
i kulturalne, które w sposób szczególny integrują seniorów, edukują i relaksują. Podczas andrzejkowego 
spotkania st. asp. Adrian Szlag oraz asp. Arkadiusz Bober  w trosce o bezpieczeństwo seniorów przekazali 

wiele cennych informacji jak radzić sobie z oszustwami wyłudzającymi pieniądze metodą na tzw. 
wnuczka, ostrzegali seniorów mówiąc o pladze tego typu oszustw występujących również na terenie 
powiatu kępińskiego. Aspiranci rozdali seniorom ponad 40 kamizelek odblaskowych, aby poprawić ich 
bezpieczeństwo wśród cyklistów. Pan Andrzej Kubik reprezentujący emerytów działających przy 
komisariacie policji w Sycowie przedstawił atrakcyjną ofertę turystyczna dla seniorów. Pani Krystyna 
Myler były nauczyciel historii przybliżyła wszystkim tradycje związane z imieniem Św. Katarzyny i Św. 
Andrzeja. Spotkanie perzowskich seniorów jak zawsze przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. 
W pięknej Sali GOK seniorzy mieli okazje porozmawiać przy kawie, powspominać i zatańczyć. Życzenia 
dla seniorów złożyła również Wójt Gminy Perzów Danuta Froń, które wraz ze słodkim upominkiem 
przekazała w imieniu Włodarza gminy kierownik Dziennego Domu Seniora Justyna Rojkiewicz.

JR
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Wójt Gminy Perzów
informuje, że został ogłoszony: 
I przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż 

lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Perzów 
Szczegółowe informacje na temat przetargu 
zawarte są w ogłoszeniu z dnia 16 grudnia 

2019 r. podanym do publicznej wiadomości:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w 

Perzowie 

2) na tablicy ogłoszeń sołeckich w 

miejscowości Trębaczów

3) na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Gminy Perzów. 
Wszelkie pytania związane z przetargiem 

można kierować do Urzędu Gminy w 
Perzowie, pokój nr 9 lub pod numerem 

telefonu (62) 78 61 850.

Wójt Gminy 

Perzów 

    /Danuta Froń/
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